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هفت

ناشرگفتارپیش
ترین عامل اصلیاست.خدمات مطلوبۀارائبخشی وکیفیتدر زمینۀرقابت ۀعرصمعاصر جهان 

تحقیق و پژوهش که جز با است و خدماتمحصوالتنهایی مطلوبیت موفقیت در این رقابت،
نیازهاي بازار کار و بخشی، هاي استانداردسازي،کیفیتهلفؤمو توجه خاص به کاربردي علمی

شود.میسر نمیپاسخگویی به مطالبات عمومی 
هاي علمی کاربردي و اعتالي امر آموزش و ی و کیفی نظام آموزشکمياز آنجا که ارتقا

به شمار کشور علمیۀآموزش عالی در توسعنظاماهداف اساسییکی از مهارتی، پژوهش 
در اصالح هرم شغلی و تربیت نیروي انسانی ماهربا هدف کاربرديدانشگاه جامع علمی،رودمی

مبنی بر آموزش و ،این دانشگاهبا توجه به رسالت .شدمشغول فعالیت و سیس أختلف تهاي مبخش
آموختگانی دانشالزمکارگیري استانداردهاي هبا بپژوهش در مرزهاي فناوري و ایجاد اشتغال،

.باشندخالق و توانمند در کارآفرینی نیز،نیاز بازار کارمینتأعالوه برکهدنشومیتربیت 
یس ئدر این زمینه و نیز تأکید ردرسیفقر منابعمشترك،هايمخاطبان دروس مهارتةگستر

هاي عالی کیفیت آموزشيهاي ارتقااجراي برنامهمبنی برکاربردي جامع علمیمحترم دانشگاه
عنوان هب،بر آن داشت تا با همکاري مرکز نشر دانشگاهیراکاربردي، انتشارات دانشگاه علمی

این منابع مورد نیازبه تولید و نشر علمی،مین محتواي أو تنشر علمۀیکی از مراکز مهم در عرص
همت هایی است که با یاري خداوند متعال وحاصل این تعامل، مجموعه کتاباقدام کند.دروس 
هاي دروس مطابق با سرفصلاین دو مجموعه اندرکارانو دست،لفانؤممدرسان، استادان،
تردید، انتقادها و بی. گیردقرار جویاندر دسترس دانشوودهاي مشترك آماده شمهارت
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هشت

يکاربردي در ارتقاهاي علمینظام آموزشۀمدرسان در راستاي توسعصاحبنظران وپیشنهادهاي
ل یتوانید نظرات خود را از طریق ایمبه همین منظور می.تأثیرگذار خواهد بودهااین کتابیت فکی

daftaretamin1397@gmail.com.با ما در میان بگذارید
دیگر عزیزانی که زحمات بی دریغ از مؤلفان محترم کتاب وانی خود رادمراتب قدردر پایان،

م.کنیاند، اعالم میهگیري و چاپ این مجموعه داشتآنها نقش مهم و اساسی در شکل

کاربرديانتشارات دانشگاه جامع علمیاسناد و مرکز
و مرکز نشر دانشگاهی

1397زمستان 
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33

پیشگفتار
محرکهموتوریحتوبودهانسانیگدزندريفناورنیترمهماطالعاتيناورفامروزه

يفناورروزافزونو رشد دارشتابراتییتغ. شودیممحسوبهايفناورریسا
کهگذاشتهيبرجاخودازياگستردهياقتصادویفرهنگ،یاجتماعآثاراطالعات،

نکیکه ایصنعتپسااست. عصر شدهحاضردر عصر هاانسانیزندگیدگرگونباعث
آن جهینتواستگرفتهشکلاست که ياآغاز شده جنبش تازهشرفتهیدر جهان پ

اطالعات نیاست. بنابرایو مشاغل سنتدیانسان در توليجابهنیماشینیگزیجا
بر یمبتنیقرار گرفته است و جامعه اطالعاتنظرثروت مددیتولیعامل اصلعنوانبه

در حال سرعتبهیسنتیارتباطيهاوهیشامروز . کندیمشرفتیاطالعات پيفناور
اطالعات و ياز فناورسمت استفاده بهبوده و یکیبه الکترونیاز حالت سنترییتغ

اطالعات و ارتباطات و يشگرف در حوزه فناورراتیی. تغروندیمشیارتباطات پ
در سراسر جهان نترنتی، گسترش قلمرو نفوذ ایکیالکترونيهادولتو هاسازمانجادیا

د،یجديهاو رسانهیگسترده اجتماعيهاشبکهو ینترنتیمختلف ايهاگاهیپاو ظهور 
يهاروشریو سایکیالکتروناتی، نشرهاوبالگتوسعه شرفته،یپيافزارهانرمدیتول

بهیبخشتنوعتوسعه ويبرایمناسبنهیزمو ارتباطاتاطالعات ياستفاده از فناور
است.فراهم آوردهیرسانخدماتيهاروش
قیدارند خدمات خود را از طریمختلف سعيهاشرکتو هاسازمانراستا نیادر

سرعت و ،يکاريندهایفرابهبودضمنارائه دهند تا یکیالکترونصورتبهو نترنتیا
ارائه. ندکنجلب شیپازشیبرا يمشترتیداده و رضاارتقاخدمات خود را تیفیک
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یکیالکترونخدمات2

موجب بلکههاسازمانيهانهیهزباعث کاهش تنهانهیکیالکترونصورتبهخدمات 
دولت يسوبهحرکتزینکشور ما در.شودیمنیز هوایرفاه حال مردم و کاهش آلودگ

است و ربطيذيهادستگاهدولت به یابالغیاصليهااستیساز یکیالکترون
اقدامات الزم را انجام ،مهمامرنیتحقق امنظوربهدیبایو دولتییاجرايهادستگاه
با خدمات دیبلکه همه آحاد مردم بایگرامانیدانشجوتنهانهاین بنابردهند. 
داشته باشند.ییمربوط به آن آشنامیمفاهو یکیالکترون
درسيبرا، تحقیقات و فناوري وزارت علوممصوبهايسرفصلکتابنیادر

يبراکه داردیو با توجه به حجم مناسباستشدهدادهپوشش یکیالکترونخدمات
،همکارانتوجهمورداثر نیاست ادیام.استمناسب یلیتحصمسالینکیدر سیتدر

ودیاساتخصوصاًیگرامخوانندگان. از ردیقرار گزیعزوطنانهمریساوانیدانشجو
الکترونیکیآدرس قیطرازراخودنظراتمیدارتقاضاانیدانشجو

m.a.torkamani@gmail.comيبعديهاشیرایودربگذارند تا انیدر منامؤلفبا
.ردیقرار گنظردیتجدآن، مورد یاحتماليهایکاستایکتاب اشکاالت 

یترکمانیمحمدعل
یشجاعيصدراریمه

1397بهار
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3نترنتیاواطالعاتيفناور

1
اینترنتواطالعات فناوري

فصلاهداف
جهانیوبتاریخچه
اینترنتدرجستجو
اینترنتینامثبت
آنالینهايسرویس
اطالعاتامنیت

مقدمه1ـ1
ریجماهاتحادسالآندر. استيالدیم1957سال بهمربوطنترنتیاشبکهآغازنقطه
آژانستأسیسسببپروژهاینتی. موفقفرستادفضابهرا1اسپاتنیکنهیسفيشورو
درآرپاجادیاازبعد. شدکایامرمتحداالتیوزارت دفاع ادر2)آرپا(شرفتهیپيهاپروژه
مختلف يهارا در دانشگاهيمتعددیپژوهشيهاهستهسازماننیا،يالدیم1957سال

کیها در هر دانشگاهنیباطالعاتتبادلبهازینزمان، این. در آورددیپدکایامرسراسر

1. Sputnik

2. Advanced Research Projects Agency (ARPA)
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یکیالکترونخدمات4

نیادیباکهدیرسجهینتنیابهآرپاسازمانوشدیماحساسیپژوهشيهاگروهنیااز
جادیاسازنهیزمیموضوعنی. چنکندمرتبطگریکدیبهينحوبهرا یپژوهشمراکز

تویانستا،یفرنیدر کالآنجلسلسدانشگاهيهارایانهابتدا. شدهاساختار اتصال شبکه
گریکدیبه ایفرنیو دانشگاه سانتا باربارا در کالوتا،یدانشگاه ،دانشگاه استنفوردیپژوهش
یپژوهشيهاپروژهآژانس(شبکه 1آرپانتشبکه راه دور به نام نیاولوشدندمتصل 

،یپژوهشمراکزيهاپروژهبودنینظامبهتوجهآمد. با دیپد1968) در سال شرفتهیپ
سراسر هايدانشگاهآرپانت،پروژهاجراي بابودند. يسرّهارایانهنیااطالعاتتمام
باشند. میسههااین پروژهاطالعاتدرو ایمن سریع،آسانايشیوهبهتوانستندکایامر

طور فعال از آرپانت استفاده دانشگاه به500باًیتقرکهیدرحالو1984در سال 
و یافتتغییراست Internet networkاختصار که2اینترنتبهآرپانتنام ردند،کیم

.]1،7[شدواگذار 3یعلوم ملادیبنبهاز آن بعدسالسهبراياداره آن تیمسئول
ندمراکز تجاري در استفاده از زیرساخت شبکه تشویق شدآرپانتبا اجراي موفق طرح 
یتیچهارسایشیآزماشبکهکیازآرپانتجهینتدروجود آمد. هو شبکه اینترنت کنونی ب

. در حال شدلیتبدرایانههاونیلیمتشکل از منترنتیاایگستر شبکه جهانکیبهوآغاز
در هااز سازمانياریمتشکل از بسياشبکهبلکهست،ینشخصیدر تملک نترنتیحاضر ا

. آنچه در ابتدا هستندمیسهگرانیبا داطالعاتشانبه یسراسر جهان است که در دسترس
نهایت دربودیو دفاعینظاميهاتبادل اطالعات پژوهشبرايیارتباطايلهیصرفاً وس

.]1،7[گرفتقراراستفادهموردیجهانسطح دراطالعاتتبادليبرا

یجهانوبتاریخچه2ـ1
جهانسراسر دررایانههاونیلیمازاست که اسناديبهیابیدستيبرايساختار،یجهانوب

. استیمدل ارتباطکیبانترنتیاز ایبخشیوب جهان،. درواقعاندشدهگذاشتهاشتراكبه
. رندیگیشما قرار ماریدر اختسادهکیکلکیوجود دارد که با یاطالعاتیجهانوبدر

ياهستهقاتیتحق(مرکز 4سرندر 1989در سال شودیمدهینامزینWWWکه یوب جهان
مختلف در ییاروپايکشورهااز دانشمندان یبزرگيهامیآن سال تدر. شدآغازانگلیس) 

1. ARPANET

2. Internet

3. National Science Foundation

4. CERN
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5نترنتیاواطالعاتيفناور

شتریبایکشور12ازمیتنیاياعضا(دادندیانجام مذراتکیزیفزمینهدریقاتیتحقسرن
هیآن تهاطالعاتتا کشیدیمطولهابودند و سالدهیچیپاریبسهاشیآزمااغلب). بودند
که کردارائهیجهانيهارایانهاتصاالت توسعهدر زمینه طرحی،یبه نام برنزلیشخصشود. 
وي شنهادیپ. افتیدستکیزیجامعه فيهالیآن بتوان به انواع اطالعات و فاقیاز طر

1991رشد. در دسامباجراییماه بعد 18) آن متن(هیاولنمونه. بودیجهانوبآغازگر
.]1،7[ارائه شد یدر کنفرانسابرمتندرآنیعمومشینما

جلب کرد و موجب شد مارك آندرسن زیرا نگریدپژوهشگراننظرموضوع نیا
. افتیانتشار 1993کند که در سال طراحی1موزاییکرا به نام یکیمرورگر گرافنیاول

که موجب شد اندرسن دانشگاه را ترك شدمواجهعمومیاقبالباتاحديمرورگر این
. کندسیتأسمربوط به وب يافزارهاتوسعه نرمهدفبا2اسکیپنتبه نام یو شرکت

شرکتنیاکردندیکه فکر مداران،هیمشهور شد، سرما1995سال دراسکیپنتیوقت
دالر ونیلیب5/1قیمت بهراسهامشبود،خواهدپرسودکروسافتیشرکت مامانند
ندهیمحصول داشت و اعالم کرد انتظار ندارد در آکیشرکت فقط ایناما. دندیخر
شرکت IEواسکیپنتچندانی داشته باشد. سه سال بعد، یسوددهکینزد
امکانات کردندمییسعبودندهشدیعنوان مرورگر وب معرفکه بهکروسافتیما
شرکتتوسط1988دراسکیپنتشرکتکنند. ارائهمقایسه با یکدیگر دريشتریب

AO3 کیعنوان شد و عمرش بهيداریدالر خرونیلیب2/4قیمتبه) آنالین(امریکن
.]1،7[دیشرکت مستقل به سررس

ینترنتیايمرورگرها3ـ1
. اگـر شـما بـراي    اسـت نیـاز موردبراي مشاهده صفحات اینترنتی یک مرورگر اینترنتی 

ـ  نرممشاهده صفحات اینترنتی از  وینـدوز یعنـی اینترنـت اکسـپلورر     فـرض شیافـزار پ
اسـت Browserافـزار یـک مرورگـر اینترنتـی بـا     کنید باید بدانید ایـن نـرم  استفاده می

مزایـا و  یکهرکهشود مرورگرهاي مختلفی امروزه در بین کاربران اینترنتی استفاده می
،Internet Explorer،Firefoxماننـد توانید از مرورگرهاي مختلفی معایبی دارد. شما می

Googleو Chromeینترنتیمرورگر ا1ـ1شکل.استفاده کنیدFirefoxدهدیرا نشان م.

1. Mosaic

2. Netscape

3. American online
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یکیالکترونخدمات6

.رفاکسیفاینترنتیاز مرورگر ایینما1ـ1شکل

نترنتیاشبکهدراصطالحچند4ـ1
تعلـق خـاص سـازمان یاشخصیکبهکهوبصفحاتازايمجموعه. سایتوب

.]1[دارد
1ISP .دهدمیارائهاینترنتیخدماتکهاستايمؤسسهیاشرکت.
2ـ1شـکل (شـود مـی اطـالق اینترنتازاطالعاتدریافتبهاصطالحاین. دانلود(

]1[.
شودمیاطالقاینترنتبهشخصیکامپیوترازاطالعاتانتقالبهاصطالحاین. آپلود

.]1[)2ـ1شکل(
2URL .اینترنتیهايآدرسبهURL ماننـد . گوینـد مـی :www.elearning-just.irو

www.yahoo.com

1. Internet Service Provide

2. Uniform Resource Locator
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7نترنتیاواطالعاتيفناور

].1[مفهوم دانلود و آپلود2ـ1شکل

وبدرجستجو5ـ1
سراسر درتبادل اطالعات دارد و ارتباط با افراد مختلف ماننداینترنت فواید زیادي 

بهباید اغلبشدید به اطالعات نیازبهتوجهباامروزه. کندمیپذیرامکانراجهان 
که موتور هاتی. این سااندشدهیهمین منظور طراحبهییهاتی. ساکنیممراجعهاینترنت 
. کنندیبرایتان در اینترنت جستجو مدلخواهصورنام دارند هر موضوع را به1گرجستجو

در)Iranبا نوشتن نام ایران (یا ؛جستجو کنیمایراندمثالً فرض کنید بخواهیم در مور
خبر، عکس، فیلم، صوت یا هر چیز دیگري را در مورد توانیممیجستجوگرموتور

. از موتورهاي برنامه جستجو هستندباهایی . موتورهاي جستجو سایتکنیمایران پیدا 
: ]1[کرداشارهموارد زیر بهتوان جستجوگر معروف می

www.Google.com

www.msn.com

www.altavista.com

www.Yahoo.com

www.bing.com

www.cnet.com

www.Lycos.com

www.whowhere.com

www.dogpile.com

www.Excite.com

www.ask.com

1. Search Engine

نترنتیا

رایانه

دانلودآپلود
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یکیالکترونخدمات8

صورت بیشتر بهياست. نتایج جستجوآخرین بخش هر جستجو نمایش نتایج 
URLجستجوموضوعباارتباطنزدیکیترتیببهشوند. نتایج معموالً نمایش داده می

شوند. مرتب میصفحهچنددر

گوگلدرجستجوبرايمفیدنکتهده6ـ1
اگر عبارت استشدهگذاشتهاشتراكبهنترنتیادردلیل اطالعات زیادي که به

اطالعات افتنیمرورگر) مناسب نباشد، يجستجو (در کادر جستجويشده برانوشته
درIranکلمه يجستجوجهینت3ـ1شکل مثالبراي. بودنخواهدياکار سادهنظرمورد 

طور که در شده است. همانانجامرفاکسیمرورگر فالهیوسکه بهدهدیگوگل را نشان م
است که شدهپیداصفحه وب ونیلیم701هیثان51/0در مدت د،یکنیشکل مالحظه م

. ]2[ندها وجود داشتدر آنIranکلمه 
این هاجهیبهترین نتبهدستیابینخست براي جستجویی پربار داشته باشید. نکته) 1

است که بدانید به دنبال چه چیزي هستید. شاید به دنبال یک کلمه یا یک جمله باشید که 
ها به ها و جملهکلمهنیترکیبنابر این باید از نزد،به کار نرفته باشدنظرورددر سایت م

سیم هاي بیشما به دنبال توضیحاتی در مورد تلفنمثالً؛مورد جستجو استفاده کرد
”comparative review of wireless phones“است با جستجوي عبارتممکنگردید می

SmartPhone, Audiovox, Motorolaمثلییهااست از عبارتبهتراین بنابربه هدف نرسید، 

اندشدهتربه هدف شما نزدیکشدهدادهنمایشهايجهی. خواهید دید که نتکنیداستفاده 
]2.[

مثبت و منفی استفاده کنید. يهااز عالمت(-).مثبت (+) و منفیيهاعالمت) 2
که این مورد باید حتماً استمعنی بدیناستفاده از عالمت مثبت قبل از مورد جستجو 

مورد مواردي که حاوي کلمه،در جستجو قرار گیرد. در مقابل با گذاشتن عالمت منفی
برمثبتبا استفاده از عالمت حذف خواهند شد. پسایجنتفهرستنظر باشند از 

و با عالمت منفی کنیممیتأکیدنتایج درحضور آن واین کلمه در جستجو اهمیت
.]2[کنیممیحذفنتایجمیانازنتایج حاوي این کلمه را 

حتماًکه ییهاتیصفحات و ساInternet+Securityدر نتایج جستجويمثالبراي
ها وجود آننترنتیاست واژه اممکن، اما دهدهستند را نشان میتیامنواژهحاوي 

حاويکه دهدیمقرارشمااریرا در اختیصفحاتزینInternet-Security.نداشته باشد
.استدر آن صفحات ذکر نشده تیامنکلمهباشد، اما نترنتیاواژه
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9نترنتیاواطالعاتيفناور

.گوگلدرIranکلمه يجستجوجهینت3ـ1شکل 

دیخواهیو مدیهستی). هرگاه به دنبال عبارت""قول (نقلهاز نشاناستفاده) 3
شوند، عبارت مورد افتیجستجو جیدر متن نتابیکلمات به همان شکل و ترت

این موتور بنابر) قرار دهید، ""قول (کوتیشن یا نقليهاعالمتمیانجستجو را 
.]2[کردخواهدجستجوراجستجوگر فقط همان کلمه 

دیهستيارایانهيهاشبکهتیدر مورد امنیکه به دنبال اطالعاتیمثال زمانبراي
عبارت از نیايجابهاگرکهید. درصورتکنیرا وارد ”Network Security“عبارتدیبا

+Network+Security کلمهياد، اگر در صفحهکنیاستفادهSecurityآن يدر ابتدا
جستجو در جهیعنوان نتبهزیصفحه ننیاباشدذکرشدهيگریديدر جاNetworkو

.ستیاطالعات مورد نظر شما نيحاوکهیشما قرار خواهد گرفت درحالاریاخت

به يعنوان پسونداپراتور بهنی*. اعملگرعمومی مانند يترهااکاستفاده از کار) 4
به کهیمثال درصورتبراي. رودیکار ماز حروف بهايمجموعهایحرف یکيمعنا

، Internet ،Internalيهاکلمهشاملکهیصفحاتتمامد،یبگرد*Interدنبال
Internationalپیشوند یا پسوندکهيگریو هر کلمه دInterدادهنمایشباشدداشته

از عبارت مورد جستجو استفاده ییاگر از این کاراکتر در هرجانیبنابرا.خواهد شد
. ]2[کردخواهیدجستجو مشاهده جینتادرت ترکیبی با آن کلمه را اکنید عبار
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یکیالکترونخدمات10

site) دستور5 توانید جستجو را به یک یا تعدادي از . شما با استفاده از این دستور می:
را در کادر متن گوگل site:weburger.net googleمحدود کنید. اگر شما عبارتهاتیسا

weburger.netاز سایتgoogleصفحات حاوي واژهوارد کنید نتایج جستجو شامل 

دست آورید یا توانید با این دستور نتایج خود را از تعدادي سایت بهخواهند بود. شما می
ییهاتیگوگل را در ساواژهرا از نتایج حذف کنید، دستوري که هاحتی تعدادي سایت

شیوهو به همین site:co.uk googleکند به این شکل است، جستجو میco.ukدامنهبا 
googleمانند: ،نیز هستیدco.ukهايقادر به حذف نتایج از سایت -site:co.uk

از عملگرهاي دیگري نیز استفاده :siteجزمورد نیاز. گوگل بهيعملگرهاسایر)6
:]2[ازاندتکند که عبارمی

filetype: .مانندکنیدمیمشخصرادرخواستیفایلپسوندpdfوxls.

مانند. جستجومحدودهتعییندستوراتintext:وallintext:وintitle:وallintitle:

:allinurlو:inurlو

author:استفادهقابلهاي گوگل در گروه.HSJ

location: استفادهقابلدر اخبار گوگلHSJ.
AND .عبارتیاکلمهچندحاويکههستیدصفحاتیدنبالبهشماکههنگامی

دراطالعاتیدنبالبهکهزمانیمثالطوربه. کنیداستفادهاپراتوراینازباشندمعین
.کنیداستفادهراInternet And Securityعبارتهستندامنیتواینترنتمورد

OR.موردصفحات،درمعینعباراتیاکلمهچندازیکیحداقلوجودکهزمانی
Internetمثالبراي. گیریدکاربهکلماتاینبیندرراORاپراتورباشد،شمانظر

Or Security،اطالعاتیکهدادخواهدقرارشمااختیاردرراهاییسایتصفحات
.باشندداشتهدوهریاامنیتاینترنت،مورددر

همهجستجوي پیشرفته. خوشبختانه احتیاجی به حفظ کردن استفاده از صفحه) 7
جا ترفندهاي باال نیست، از این به بعد شما موارد گوناگونی را در یک صفحه و یک

استفاده Advanced Searchاست از صفحه جستجوي پیشرفته یا همانیدارید. کاف
.دسترس استدرکنید که از صفحه اصلی گوگل هم 

گوگل. گوگل یک آرشیو بسیار بزرگ از کاربران و اخبار دارد که يهاگروه) 8
فقطبراي استفاده از این آرشیو است،سال قبل 20ها مربوط به بیش از بعضی از آن

کلیک کنید تا گوگل در آرشیو بزرگ خود به Groupsها یاباید روي لینک گروه
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11نترنتیاواطالعاتيفناور

شده بسیار ر بسیاري از موارد نتایج ارائهجستجوي عبارت مورد نظر شما بپردازد. د
. ]2[از نتایج جستجو در وب است ترکینزد

زیادي براي جستجوي يهاجدید جستجوي پیشرفته. گوگل از قسمتيهاتیقابل) 9
ها و که بخش اخبار روزنامهGoogle NewsوGoogle Localکند مثلبهتر استفاده می
. شودها استفاده میو قیمتاجناسکه براي جستجوي Froogleیا، استسایر نشریات 

موضوع مورد جستجو مشکل داشته باشید گوگل با ارينوشتممکن است در نحوهگاهی
کند تا با امالي به شما کمک می”?… Did you really mean“درج پیغامی با مضمون

هاي براي رسیدن به عکسراهی آسان و سریع Imagesبخش؛درست به جستجو بپردازید
. سرویس جالب و مفید گوگل که متأسفانه در ایران کارایی ندارد سرویساستدلخواه 
SMSوگل است که شما هر موردي را دوست دارید جستجو کنید براي گوگل گ

.کندمیSMSفرستید و گوگل نتایج را براي شمامی

گردید که با زبانی از کاراکترهاي درست استفاده کنید. اگر به دنبال عبارتی می) 10
.کنیدشده باید از کاراکترهاي درست استفاده غیر از انگلیسی نوشته

اطالعاتيفناورتیامن7ـ1
در یتیامندهايیتهداطالعات، موضوع يفناوريبا گسترش روزافزون کاربردهاامروزه

است. استفاده از افتهیياالعادهفوقتیها اهممقابله با آنیحوزه و چگونگنیا
نقاط گوناگون جهان در نیمهم باطالعاتتبادل يبراادیبا وسعت زياانهیرايهاشبکه

،آورده استدیسوءاستفاده پديبراياکه دارد عرصه گستردهياریبسيایکنار مزا
.]8[استاطالعات يمهم در حوزه فناوراریساز مباحث بیکیتیامننیبنابرا

پردازش،،يسازرهیاست که در خدمت ذخییهاياطالعات شامل فناوريفناور
نیاز امنیااستفادهبه 1اطالعاتيفناورتیاطالعات است. اما امنتیریانتقال و مد

. ]8[شودگفته میدیتهداز هرگونه يعاریطیاز وجود محنانیو اطميفناور

اطالعاتتیامن1ـ7ـ1
اتیخصوصخراب نشود. ،کننده به آنحملهورودبااست که یستمیامن سستمیسکی
:ازاندعبارتامنستمیسکی

1. Information Technology Security
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ـ تأافـراد توسطتنهااطالعات: 1بودنمحرمانه ـ دقابـل شـده تیصـالح دیی باشـد.  دنی
حـق دانشگاهآنو کارمندان دیاساتان،یدانشجوفقطهر دانشگاه تیسادرمثالبراي
را دارند.تیسابهورود

گم شوند. اینابود ،دادهرییتغيعمداییتصادفصورتبهدینباهاداده: 2صحت
سـتم یسگـر یدبیانباشد. بهدسترسدرداشت ازینستمی: هرگاه کاربر به س3یدسترسقابلیت

.]3،8[دهدارائهرانظرمورديهاسیسروایسیهنگام درخواست کاربر، سروبتوانددیبا

وبتیامن8ـ1
ایNorton Intennet Securityرینظیدفاعياز ابزارهادیوب باتیامننیتأميبرا

Norton 360،ESet Smart Security، وbit defender ابزارها کاربران را نی. اکرداستفاده
عامل يهاستمیامروزه س. کنندیمحافظت مینترنتیو حمالت ادهایدر مقابل تهد

،4ـ1شکلمثال برايهستند. یدفاعيمجهز به ابزارهازینویندوزمانندجدیدي
Windows defenderکه باید در مورد این مهمینکته. دهدیرا نشان م10ندوزیودر

توانندیروز نباشند نمابزارها بهنی. اگر اهاستآنیروزرسانبهکردتوجهآن بهابزارها 
دتریجدیتهاجميهاسمیکه از مکانیحمالتایدیجديهاروسیوماننددیجديدهایتهد

نترنتیابهرایانهمحض اتصال افزارها بهنرمنی. اکثر اکنندییرا شناساکنندیاستفاده م
.شوندیمیروزرسانصورت خودکار بهبه

httpsپروتکل1ـ8ـ1

باhttps. اما تفاوتهاتیسااستفاده از وبيست براایپروتکلhttpمانندزینhttpsپروتکل
httpکهاستنیدر اhttpsکند؛یميرگذاوب رمزدهندهسیکاربر و سروانیاطالعات را م

مهاجمبهو کندیمنشده) منتقل گذاريصورت متن ساده (رمزها را بهدادهhttpاما پروتکل
پروتکل نی. بنابرادهدمیاطالعات را شنودسرقت و مانندیمختلفینترنتیاحمالتاجازه
httpsسامانه5ـ1تر است. شکل مناسبیماليهاتراکنشمانندمهم يهاانتقال دادهيبرا
است:ریصورت زسامانه بهنیاUrl. دهدیبانک ملت را نشان مینترنتیايداربانک

https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/

1. confidentiality

2. integrity

3. availability
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13نترنتیاواطالعاتيفناور

.10ندوزیودر4Windows defenderـ1شکل

بانک ملت.تیساوب5ـ1شکل
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یکیالکترونخدمات14

پروتکل يجابهتیبه امنیابیدستيسامانه برانیدر ادیکنیطور که مالحظه مهمان
http ازhttpsشده است.استفاده

نیآناليهاسیسرو9ـ1
:]2[شوندیممیبه دو دسته تقسینترنتیايهاتیسایکلطوربه
و.. است.یسرگرمها شامل اخبار روز، آنيکه محتوایرساناطالعيهاتیسا) 1
دهنده خدمات خاص. ارائهيهاتیسا) 2

کلبه یاجازه دسترستاکردنام ثبتآنهادر دینوع دوم بايهاتیساازاستفادهبراي
شودمیدادهعبوريرمزويکاربرنامبه کاربر ،ناماز ثبتپس. شوددادهکاربربهتیسا
نام مراحل ثبت12ـ1تا 6ـ1يهاشکل. کنددفعات بعد استفاده يبرااز آن تواندمیکه

.دهدیرا نشان م]5[یاتیمالانیمؤدیکیالکتروناتیو ورود به سامانه عملیکیالکترون

].5[یاتیمالانیمؤدیکیالکتروناتیسامانه عملیاصلصفحه6ـ1شکل
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15نترنتیاواطالعاتيفناور

.]5[هنام سامانثبتدکمه7ـ1شکل

.]5[اطالعاتوروديهافرمعمومیشکل8ـ1شکل

.]5[هیاولاطالعاتثبت9ـ1شکل
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یکیالکترونخدمات16

].5[واردکردن شماره تلفن10ـ1شکل

].5[همراهتلفنقیطرازشدهافتیدريسازثبت کد فعال11ـ1شکل

.]5[صفحه ورود به سامانه12ـ1شکل

کیيبراکشورسنجشسازمانیکینام الکترونمراحل ثبت14ـ1و13ـ1يهاشکل
.]2[دهدیمنشانرایاستخدامآزمون
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17نترنتیاواطالعاتيفناور

.الکترونیکیمراحل ثبت نام 13ـ1شکل
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یکیالکترونخدمات18

.الکترونیکیمراحل ثبت نام 14ـ1شکل

پژوهشوقیتحق10ـ1
Internetمانندینترنتیاياز مرورگرهایکیماتیکار و تنظطرزمورددر یگزارش) 1

explorer،FireFoxایGoogle Chromeکنیدهیته.

یحیتشرهايسؤال11ـ1
.دیدهحیتوضخطکیدرراریزاصطالحات) 1

ISPـ 

آپلودـ
Browserـ 

د؟یدهشرحراینترنتیايجستجودرریزيکاراکترهاازکیهرفهیوظ) 2
(-)مثبت (+) و منفیـ

قولنقلـ
-Site

دارد؟httpبا پروتکل یتفاوتچهhttpsپروتکل)3
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19نترنتیاواطالعاتيفناور

يانهیچهارگزهايسؤال12ـ1
بود؟نهیگزکدامازیجهانوبآغاز) 1

ARPANET)الف

Mosaic)ب

CERN)ج

Netscape)د

.شودیاستفاده منهیکند، از کدام گزدایرا پAli rezaعبارتقاًیدقموتورنکهیايبرا) 2
"Ali Reza") الف
+   Ali Reza)ب
+    Ali+ Reza)ج
force: Ali Reza)د

د؟یکنیاستفاده ميچه دستورازهاتیجستجو به تعدادي از سامحدودکردنيبرا) 3
site) الف

location) ب

link) ج

URLد (

.ستینمرورگرکینهیگزکدام) 4
رفاکسیفا) الف
Internet Explorer) ب

ISP) ج

Google Chrome) د

نامهپاسخ
د ج ب الف 1
د ج ب الف 2
د ج ب الف 3
د ج ب الف 4
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کییالکترونخدمات

فصلاهداف
الکترونیکیخدماتمفهوم
الکترونیکیخدماتهايحوزهازبرخی
الکترونیکیخدماتارائهموانع
الکترونیکیخدماتدفاتربررسی

مقدمه1ـ2
ناملموسشیبکمايهاتیاز فعاليامجموعهایتیخدمت، فعالالکترونیکی،خدمات

کننده خدمات عرضهيهاستمیسکارکنانويمشترنیاست که معموالً در تعامالت ب
.]2[شودمیانجامیاارائه

کییالکترونخدماتمفهوم2ـ2
و هدف شودیارائه منترنتیکه بر بستر اشودیمگفتهیخدماتبهیکیخدمات الکترون

. استمحلدریکیزیفحضوربهازیامور بدون نعیخدمات و انجام سرعیآن ارائه سر
خاص يهاوابسته به مکان، زمان و ساعتیسنتخدماتبرخالف یکیخدمات الکترون

.]2[شودیارائه میراحتاین بهبنابرست،ین
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21یکیالکترونخدمات

ریتأثیکیالکترونخدماتتیفیککهاستتیاهمحائزنکتهنیاذکرنیهمچن
ها منجر به بهبود و آنيتمندیرضاکهيطوردارد. بهانیمشتريتمندیبر رضایتوجهقابل
.]2[شودیها معملکرد سازمانيارتقا

الکترونیکیخدماتضرورت1ـ2ـ2
داده و مفهوم خود را ازدستگریها دارتباط، فاصلهيبرقرارنینويهاوهیبا اختراع ش
و نیستها سازمانيازهاینيپاسخگویارتباطات کنونيایدر دنیسنتیروابط عموم

يو علوم مرتبط با فناوریکیو الکترونیو ارتباطنینويهاوهیبدون استفاده از ش
. ]2[افتیدستیتوجهقابلتیبه موفقنتوایاطالعات نم

یکیبه الکترونیاز حالت سنترییسرعت در حال تغبهیسنتیارتباطيهاوهیشهامروز
درشگرفراتیی. تغرودیمشیاطالعات و ارتباطات پيو به سمت استفاده از فناوراست
، گسترش کییالکترونيهادولتوهاسازمانجادیاوارتباطاتواطالعاتيفناورحوزه

يهاو شبکهینترنتیمختلف ايهاگاهیپاظهوروجهانسراسردرنترنتیقلمرو نفوذ ا
اتیها، نشرتوسعه وبالگشرفته،یپيافزارهانرمدیتولد،یجديهاو رسانهیگسترده اجتماع

مناسب را يانهیاطالعات و ارتباطات، زمياستفاده از فناوريهاروشریساویکیالکترون
.]2[فراهم آورده  است یرسانخدماتيهابه روشیبخشتوسعه و تنوعيبرا

دولت یابالغیاصليهااستیاز سکییدولت الکترونيسوحرکت بهزینرانیادر
يدر راستادیبایو دولتییاجرايهااست و الجرم دستگاهربطيذيهابه دستگاه

.]2[مهم اقدامات الزم را انجام دهندنیتحقق ا

یکیالکترونخدماتارائهازحاصليدستاوردها3ـ2
شود،یمشتریروز بروزبهشدهفیکه در بستر آن تعریو خدماتنترنتیاز ااستفاده

توانیمآنجینتانیتر. از مهمابدییميشتریگسترش بزینکییالکترونخدماتنیبنابرا
:]2[را برشمردریموارد ز

یدولتيهارجوع به ادارات و سازماناربابيکاهش محسوس مراجعه حضورـ 
یبخشسرعتيبرایو مالياداريتکراريهاتیکردن فعالیکیو الکترونزهیمکانـ

به امور
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یکیالکترونخدمات22

ياو حرفهیعلميارتقامنظوربهکارمندان يبهتر برايهاآوردن فرصتفراهمـ
برو زمانيتکراريهاتیشدن فعالیکیخود با الکترون

يجارتیوضعبامقایسهدرسازمان يورو بهرهییتوجه کارابهبود قابلـ 
يبا توجه به کاهش مراجعه حضورکیو ترافيشهرموردیبيکاهش ترددهاـ

رجوعارباب
رجوعاربابتیبه امور و جلب رضایدگیسرعت و دقت رسشیافزاـ 
24طوربهيموقع مردم به اطالعات و خدمات ادارآسان و بهع،یسریدسترسـ
ساليروزهایتمامدر) و 24*7روز هفته (7، هساعت
يندهایافريسازشفافقیطرازيادارفسادکاهشويادارسالمتشیافزاـ
هاشدن آنیکیبا الکترونیو سازمانيادار

تحققومردمتماميبراوکشورنقاطتمامدريادارخدماتمتعادلعیتوزـ
شتریبعدالت
ياداريهاساختماناحداثيکالن برايهانهیهزصرفبهازیعدم نـ 

:شوندیمسیتأسریزاهدافبهیابیدستمنظور بهیطورکلبهکییالکترونخدماتدفاتر

شهروندانبهتیفیو باکعیسرخدماتارائهـ
یخدماتويادارکارمراحليسازسادهـ
يشهرمتعدديسفرهاازيریجلوگـ

خدماتتیفیکوسرعتشیو افزاییتمرکززدا،یدولتویعمومخدماتعیتجمـ 
يکشور

یکیالکترونخدماتارائهموانع4ـ2
همراهزینیمشکالتومقاومتباشدنییاجرايبراينشان داده که هر نوآورخیتار

:]2[ازاندعبارتداردوجودیکیالکترونخدماتراهسربرکه یموانعبرخی. استبوده
تحققویکیها و ادارات از ارائه خدمات الکترونارشد سازمانرانیمدتیحماعدمـ

کییالکتروندولت
یکیارائه خدمات الکترونيافزارو نرميافزارسختنیسنگيهانهیهزـ 
اطالعات و ارتباطاتيورامتخصص در رشته فنروهاىیکمبود نـ
ها سازمانوافرادشخصىاطالعاتتیمشکالت مربوط به حفاظت و امنـ 
از مردمیبرخياانهیرايسوادکمـ
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23یکیالکترونخدمات

کییالکترونخدماتارائهدرتوجهقابلنکات5ـ2
:]2[را انجام داد ریزيکارهاتوانیخدمت منیمقابله با مشکالت و کمک به گسترش ايبرا

کارمندانانیمناسب در ادارات و ميسازفرهنگـ 
یکنندگان به ادارات دولتمردم و مراجعهنیمناسب بيسازفرهنگـ 
نترنتیشبکه و ا،یمخابراتيهارساختیزيسازفراهمـ
آنيهاتیو استفاده از ظرفیاعتماد به بخش خصوصـ 
ها در کشور در ارائه موفق و ناموفق سازمانيهابه اشتراك گذاشتن تجربهـ 

یکیخدمات الکترون
یکیارائه خدمات الکترونیعلميتوجه به استانداردهاـ 
همراهيادارنظامجادیاستفاده از شبکه همراه در اـ
اداراتیسازمانيهاپورتالتیتوجه به امنـ 
بهتریکیارائه خدمات الکترونمنظوربهییاجرايهادستگاهنیتعامل بافزایشـ

یکیالکترونخدماتانواعازییهانمونه6ـ2
گازوبرقآب،همراه،تلفنثابت،تلفنرینظقبوضیکیالکترونپرداختوافتیدرـ 
و مسکنخودرونامثبتمانندیکینام الکترونخدمات ثبتـ
گازوبرقآب،تلفن،رینظیعمومخدماتیکیدرخواست اشتراك الکترونـ
و ینهاد، مدرسه، مرکز آموزشمردميهاشرکت، سازمانسیدرخواست مجوز تأسـ 

یکیصورت الکترونبه…
ها، مدارس و به دانشگاهيوروديهاآزمونوکنکورهاانواعیکینام الکترونثبتـ 
یاستخداميهاآزمون
نهیشیو عدم سوءپفهیوظنظام،یلیتحصهیدییصدور تأیکیالکترونيهادرخواستـ
یها و مرسوالت پستنامهيریگیمانند پکییالکترونيریگیخدمات پـ 
یکیخدمات آموزش الکترونـ
تسهیالت،اقساطپرداختحساب،صورتمشاهدهنظیرالکترونیکیبانکیخدماتـ
حساب و...يموجودمشاهدهوجه،انتقال
و بورسيگذارهیسرما،یمالیکیخدمات الکترونـ 
یکیالکترونپرداختوینترنتیادیخدمات خرـ 
کییالکترونيخدمات شهرـ 
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کییالکترونمهیخدمات بـ 
یکیالکترونصورتبهتیبلدیو خريخدمات گردشگرـ 
کییالکترونیو درمانیخدمات سالمتـ 
.]2[یکیالکترونصورتبهحقوقپرداختوافتیخدمات درـ

کییالکترونخدماتدفاتریبررس7ـ2
خدماتدفاتربناميدفاترریاخيهابهتر دولت به مردم در سالیرسانخدمتيبرا

، 10+سیمثال دفاتر خدمات پليبرا،دنداریانواع مختلفکهشدهجادیاکییالکترون
،یاجتماعنیسازمان تأمکییشهر، دفاتر خدمات الکترونکییالکتروندفاتر خدمات

یدولت برخشخوانیو دفاتر پییقضاشخوانیدفاتر پ،یاتیخدمات مالشخوانیدفاتر پ
ازجمله دولت، دستگاه یتیمختلف حاکميهابه بخشکیدفاتر هستند که هر نیاز ا
خدماتازییهانمونه3ـ2و2ـ1،2ـ2يشکلهاوابسته هستند. يو شهردارییقضا

.]2[دهدیمنشانرامختلفيهاسازمانکییالکترون

.]2[اختراعاتثبتادارهیکیالکترونخدمات1ـ2شکل
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25یکیالکترونخدمات

.]2[ییقضاکییالکترونخدماتدرگاه2ـ2شکل

].2[یمارستانیبیدهنوبتستمیسکیاز يانمونه3ـ2شکل

پژوهشوقیتحق8ـ2
يهااز سازمانیکیاز سويشده ارائهیکیخصوص انواع خدمات الکتروندر) 1

.کنیدقی) تحقکشورخارجایداخلدر(یخصوص

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:27:41



یکیالکترونخدمات26

یحیتشرهايسؤال9ـ2
.دیکنفیرا تعرکییالکترونخدمات) 1
.دیدهحیرا توضکییالکترونخدماتواطالعاتيفناورارتباط) 2
.دیکنذکررایکیالکترونخدماتدفاترجادیاازهدف) 3

يانهیچهارگزهايسؤال10ـ2
و هدف آن ارائه شودیارائه منترنتیکه بر بستر اشودیگفته مییهاسیبه سرو) 1

در محل است.یکیزیبه حضور فازیامور بدون نعیخدمات و انجام سرعیسر
نیآنالخدمات) الف
یکیخدمات الکترون)ب
ینترنتیاخدمات) ج
مواردهمه) د

ست؟ینکییالکترونخدماتيایمزاازنهیگزکدام) 2
اشتغالشیافزا) الف
هوایآلودگکاهش) ب
يندهایافريسازشفافقیاز طريو کاهش فساد اداريسالمت ادارشیافزا)ج

هاشدن آنیکیبا الکترونیو سازمانيادار
رجوعاربابتیرضاجلبومردماموربهیدگیرسدقتوسرعتشیافزا) د

در نترنتی........، گسترش قلمرو نفوذ اجادیو اICTشگرف در حوزه راتییتغ) 3
دیتولد،یجديهاو رسانهیگسترده اجتماعيهاسراسر جهان و ظهور ......... و شبکه

يمناسب را برايانهیزمیکیالکتروناتینشروها، توسعه وبالگشرفته،یپيافزارهانرم
فراهم آورده  است.یرسانخدمتيهابه روشیبخشتوسعه و تنوع

شدهعیتوزدادهيهاگاهیپاـيمجازيهاسازمان) الف
هوشمنديهاستمیسـکییالکترونيهاها و دولتسازمان) ب
ینترنتیمختلف ايهاگاهیپاـيمجازيهاسازمان) ج
ینترنتیمختلف ايهاگاهیپاـکییالکترونيهاها و دولتسازمان) د

.است..... کیازيانمونهییقضاشخوانیپدفاتر) 4
کییالکترونخدماتدفتر) الف
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27یکیالکترونخدمات

داشبورد) ب
کییالکتروندادگاهخدمات) ج
یسازمانپورتال) د

نامهپاسخ
د ج ب الف 1
د ج ب الف 2
د ج ب الف 3
د ج ب الف 4
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3
کییالکتروندولت
فصلاهداف

الکترونیکیدولتمفهوم
الکترونیکیدولتازاستفادهمزایاي
الکترونیکیدولتدرموجودارتباطاتوخدمات
الکترونیکیدولتسازيپیادهواجرا

مقدمه1ـ3
شودیمیمعرفEGهمانایE-Governmentبا عبارت یکیالکتروندولتمعموالً
ترجمه کلمه حکومت،وStateکلمهترجمه ،دولتیاسیدر علوم سکهیدرحال

Government.عبارت بیشترشده و مطالب ارائهمیمفاهدر،درهرصورتاست
Governmentاز مردم که در یبه گروهدولت. شودینظر گرفته مدردولتمعادل
طور بهیو مقررات خاصنیقوانتحتوسکونت داشته یمشخصییایقلمرو جغراف
و عوامل چهارگانهعناصراین تعریف بهتوجه با. شودیماطالقکنندیمیمستقل زندگ

:]10[استشدهمیتقسریصورت زدولت به
سرزمینهمانیاقلمرو
جمعیتهمانیامردم
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29یکیالکتروندولت

حکومت
حاکمیت

یکیالکتروندولتمفهوم2ـ3
-E)یکیالکتروندولتيبرایمختلفتعاریفبهابتدادرنجایادر Government)

. ]10[پرداختمیخواه
هاآنتوسطکهشودمیاطالقهاییروشوابزارهابهحقیقتدرالکترونیکیدولت

دولتیخدماتبه) آنعاممفهومدر(کارکنانومؤسساتاقتصادي،هايبنگاهمردم،
.دارنددسترسیشرایطبهتریندروراحتیبهمختلفهايبخشدر

براساسمردمبهارائهقابلخدماتوهافعالیتخودکارسازيبهالکترونیکیدولت
فضايدراطالعاتارائهودهیسازماننوینهايشیوهومدونهاياستراتژي

.شودمیاطالقمجازي
باروزيشبانهصورتبههاسازمانوجامعهیکافرادبهدولتیخدماتارائهبه

.شودمیگفتهالکترونیکیدولت،(ICT)ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفاده
ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفادهنوینهايشیوهبهالکترونیکیدولت(ICT)

خدماتواطالعاتبهمناسبدسترسیامکانجامعهافرادبرايکهشودمیاطالق
هايفعالیتدرمشارکتبرايگستردههايفرصتارائهوکیفیتاصالحدولتی،

.کندمیفراهمرامردمینهادهايواجتماعی
از: اندعبارتدهدیارائه مکییالکتروندولتکهیخدماتازیبعض

حساب آب، برق و گاز عوارض و صورتات،یمالینترنتیپرداخت اخدمات
مشاوره از راه دور خدمات
یکیالکترونيهاکاربرگ
الینآنسنجینظر
یکیالکترونیابیکارخدمات
کیاطالعات ترافرینظالینآنيآماريهادادهارائه
یکیبازار و اجتماع الکترونخدمات
یکیالکترونسیپلخدمات
یکیالکترونيگذاراستیسخدمات
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یکیالکترونخدمات30

یکیالکترونيریگيرأ
ثبتومرگوتولدطالق،ازدواج،شرکت،ثبتمانندیکیثبت الکترونخدمات

.اختراعاظهارنامه

الکترونیکیدولتاهداف3ـ3
:]10[ازاندعبارتکییالکتروندولتاهدافازیبرخ

بهتروکارکسبمحیطایجاد
ترمطمئنوبهتریکپارچه،خدماتارائه
خدماتارائههايهزینهکاهش
دولتسازيکوچک
حاکمقوانینومقرراتسازيشفاف
مردمبیشترمشارکتجلب
الکترونیکیدولتاهدافسایر
یکپارچههايسیستمسایهدردولتیهايبخشوهاسازمانبینارتباطتسهیل
هاآنبهوابستههايسازمانودولتبدنهپذیريانعطافافزایش
ومدتمیانهايبرنامهچارچوبدرحکومتودولتگیريتصمیمکیفیتافزایش

هاآنبلندمدت
اجتماعینهادهايواداراتمردم،بیشتراطمینانجلب
خالقیتونوآوريفرهنگگسترشو) محوردانش(دانشبرمبتنیجامعهبرتأکید

دولتبدنهدر
هايشبکهونظرسنجیهايسایتوبطریقازکنترلونظارتیهايسیستمافزایش

اجتماعی
اطالعاتهايسیستموموجوداطالعاتاساسبرمناسبوسریعگیريتصمیم

(MIS)1مدیریتی

منابعازوريبهرهوکارآفرینیافزایش
جامعهمردمرضایتجلبسایهدرکشورملیاقتداروقدرتتوان،افزایش.

1. Management Information System
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31یکیالکتروندولت

یکیالکتروندولتازاستفادهيایمزا4ـ3
بوده که به لحاظ (E-Tech)یکیالکترونيفناورصدهاازیکییکیالکتروندولت

بخش به نیبرخوردار است. در اییباالاریبستیخاص آن در جامعه، از اهمگاهیجا
.]10[خواهد شدیاشاره کوتاه1UNDPاز نظریکیاستقرار دولت الکترونيایمزا
:ازاندعبارتUNDPنظر از (EG)یکیالکتروندولتاستقراريایمزا

وکارکسبوخدماتهايهزینهکاهش)1
هافعالیتپیچیدگیرفعوکارهاسادگیجهتدرحرکت)2
دولتومردمبینتعامالتتقویت)3
زماندرچشمگیرجوییصرفه)4
مستمرخدماتارائه)5
بهینهویکپارچهخدماتارائه)6
مردموکاربراناطمینانجلب)7
ابعادهمهدرمجازيفضايازکاملمنديبهره)8
هاآنمسلمحقوقازمردمآگاهیسطحارتقاي)9

مردمعمومبهخدماتارائهدرعدالتوتبعیضرفع)10
وابستههايبخشودولتیهايسازمانادارهشیوهدرانعطافقابلیتایجاد)11
هافعالیتشفافیتوادارينگارينامههايسیستمکاهش)12
.]10[مندنظامهايسیستمحاکمیتواداريفسادکاهش)13

یکیالکتروندولتدرموجودارتباطاتوخدمات5ـ3
تحقق هیسادردر باال ذکرشدهروابطتحقق آمده1ـ3جدولو1ـ3شکل درکهچنان

چهار نیده ارتباط موجود بنیاز بضمناًو ارائه هستند. فیتعرقابل یکیدولت الکترون
) که C(يمشتر/شهروندو) E(کارمند)، B(وکارکسبایبنگاه)، G(دولتمؤلفه 

شده است، در حوزه و قلمرو مربوط به دولت ارائه2ـ3جدولها در آنفهرست
(شکل اندفیتعرلقابریارتباط زای) فقط چهار خدمت E-Government(یکیالکترون

):2ـ3

1. United Nations Development Programme
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یکیالکترونخدمات32

1G2G .دولتبادولتارتباط
2G2C .شهروندبادولتارتباط
3G2B .وکارکسب(بنگاهبادولتارتباط (
4G2E .10[کارمندبادولتارتباط[ .

]10[آن يهارشاخهیزویکیالکتروندولت 1ـ3جدول

E-Toursیکیالکترونيتورها

E-Voteیکیالکترونيریگيرأ

E-Insuranceیکیالکترونمهیب

E-Taxیکیالکتروناتیمال

E-Warیکیالکترونجنگ

E-Lawsیکیالکتروننیقوان

E-Crimesیکیالکترونجرائم

E-Courtیکیالکتروندادگاه

E-Cityیکیالکترونشهر

E-Citizenیکیالکترونشهروند

E-Servicesیکیالکترونخدمات

E-Formsیکیالکترونيهافرم

E-Healthیکیالکترونبهداشت

E-Fairیکیالکترونشگاهینما

E-Passportیکیالکترونگذرنامه

E-Policeیکیالکترونسیپل

1. Government To Government

2. Government To Citizen

3. Government To Business

4. Government To Employee
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33یکیالکتروندولت

.]10[یکیالکتروندولتيبراجامعيالگوارائه1ـ3شکل

.]10[یکیدولت الکترونيچهار ارتباط الزم و ضرور2ـ3شکل

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:27:41



یکیالکترونخدمات34

]10[یکیو دولت الکترونیکیتجارت الکترونيهاانواع مدل2ـ3جدول

يکاربردمثالمعنامفهوممدل
B2BBusiness to

Business

شرکتدوهرنیبيتجارتعامالتبنگاهبابنگاهارتباط
جهانسطحدریخصوص

B2CBusiness to

Customer

بابنگاهارتباط
يمشتر

تیسامانند
و ...(AMAZON.COM)آمازون

B2GBusiness to

Government

ودولتنیبمعامالتتمامدولتبابنگاهارتباط
,هامناقصهمانندیخصوصيهاشرکت

و ...هادهیمزا
B2EBusiness to

Employee

بابنگاهارتباط
کارمندان

ویخصوصيهابنگاهکارکنانیابیارز
...

G2GBusiness to

Government

بادولتارتباط
دولت

يهابخشنیبتعامالتوارتباط
یدولت

G2CGovernment

to Citizens

بادولتارتباط
شهروندان

مانندشهروندانبادولتارتباط
یکیالکترونانتخابات

G2EGovernment

to Employee

بادولتارتباط
کارمندان

ریساو دولتکارکنانیابیارز
هاینظرسنج

C2ECitizen to

Employee

باشهروندارتباط
کارمندان

ياداريهايریگیپتیسا

E2EEmployee to

Employee

باکارمندارتباط
کارمند

یتخصصيهاکارگروه

C2CCitizen to

Citizen

باشهروندارتباط
شهروند

NGO،نهاد و ...مردميهاسازمانها

یکیالکتروندولتيسازادهیپواستقراردرفعالهايمدل6ـ3
یکیدولت الکترونيسازادهیاستقرار و پهدفبایگوناگونيهامدلر،یاخيهاسالدر

ازاگرچههامدلنیاکهکردمهم توجه نکتهنیابهدیبازمینه نیاشده است. در ارائه
وجوهیکلطوربهیولرسندیمنظربهمتفاوت گریکدیتعداد مراحل استقرار با نظر
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35یکیالکتروندولت

توسطیکیالکتروندولتيسازادهیپدرهاآنهمهشودیمباعثکهدارندیمشترک
.]10[رندیگقرارتوجهموردمختلفيکشورها

)Layne-Lee model(لیـالینهمدل1ـ6ـ3
يسازادهیپواستقرارحوزهاستفاده در ساده و قابليهااز مدلیکییلـنهیالمدل

به نام يدانشکده امور و خدمات شهردیاز اساتیکیتوسط کهاستیکیالکتروندولت
نواداایالتازوگاسالسدانشگاهبازرگانیدانشکدهاستاد،2لیووجونگو1الینهکارن 
يهایسنجامکانها،یاز بررسيابر اساس مجموعهواقع،درمدلنیا. شدو ارائه مطرح

آمده دستبهاتیو به دنبال تجربیفنيهایزنمحک،یسازمانيهالیتحل،یتیریمدقیدق
دولت کیجادیايدو محقق برانی. طبق نظر ااستشدهارائهکایامرمتحداالتیدر ا

:]10[استيضرورریمراحل چهارگانه ز،یکیالکترون
نیاو فهرست اطالعات). کاتالوگنیو تدوهیتهبااطالعات يآورجمع(اولمرحله

:دارداشارهریزیکليهاتیفعالواقداماتبهدرواقعمرحله
الینآنحضور
الینآنکاتالوگوبروشورارائه
بارگذاريقابلهايفرمارائه

:دارداشارهریزیکليهاتیفعالواقداماتبهزینمرحلهنیا.3)تراکنش(دوممرحله
الینآنهايسرویسوهافرم
شدهتعریفهايتراکنشازپشتیبانیبرايفعالاطالعاتیهايبانک

:استریزیکليهاتیفعالواقداماتشاملمرحلهنیا. 4)يعمودیکپارچگی(سوممرحله
باالترسطحهايسیستمبهمحلیهايسیستماتصال
سیستمپذیريتابعوسودمنديافزایش

:استریزیکليهاتیفعالواقداماتشاملمرحلهنیا.5)یافقیکپارچگی(چهارممرحله
متفاوتعملکردباتلفیقیهايسیستم

1. Karen Layne

2. Jung  Woo Lee

3. transaction

4. vertical integration

5. horizontal integration
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یکیالکترونخدمات36

شهروندانتوسطايمرحلهیکواقعیخریدامکان
موردچندبهفقطنجایدر اکهدارديمتعدديایمزاداده يهاگاهیو ادغام پایکپارچگی

:شدخواهداشارهآن
هادادهناسازگاريازجلوگیري
هادادهاشتراكویکپارچگیمهماصلدوتحقق
اطالعاتبهدسترسیوتعریفدرجوییصرفه
مقرراتوقوانینازچندگانههايبرداشتوناآگاهیازجلوگیريوسازيشفاف
مردمآحادوشهرونداناطمینانافزایش
مقرراتوضوابطدرتغییراتسریعاعمالامکان
دولتیهايسازمانومؤسساتبینتعامالتافزایش
دولتیوخصوصیهايبخشبینالزمتعامالتافزایشوهمکاريتوسعه

United)(مللسازمانمدل2ـ6ـ3 Nation model

:هستندزیرمدل به شرح نیدر ایکیتحقق و استقرار دولت الکترونگانهپنجمراحل
مستقلیدولتتیساوبچندایکیمرحلهنیادر. 1)ظهورایشیدایپاول (مرحله

. در شودیمو فعال یطراحهستند،2ستایاومحدودیولیرسماطالعاتيحاوکه
از اطالعات مانند ياپارهصورتبهفقطدولتییکیخدمات الکترونیطیشرانیچن

شکلبهمعموالً. اطالعات شودیمارائه یدولتيهاهیو توصهایرساناطالعها،ییراهنما
هاتیساوبریبه ساییهانکیو لازینمورديهاآدرسخدمات،محصوالت،یمعرف
.]10[استدردسترسمعمول، يهابه سؤالیدهصورت پاسخبهتیدرنهاوبوده

يحاويهاتیساوبجادیمرحله دوم ایاصلهدف. 3)توسعهایارتقا(دوممرحله
زانیمرحله منیدر امسلماً. استمنظمانتشارهو با دورایپو،یتخصص،روزاطالعات به

تعدادت،یساایییو عالوه بر پوافتهیشیافزاهاتیسايروو حجم اطالعات موجود 
.ابدییمشیافزازینآنصفحات

1. emerging presence

2. static

3. enhanced presence
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37یکیالکتروندولت

ایکامالً پويهاتیساجادیدر ایمرحله سعنیدر ايو مؤسسات ادارهاسازمان
شیافزاضمننیهمچن. شودیملیروز و تکمطور مرتب بهها بهداشته و اطالعات آن

ها به شکل بروشور، کاتالوگ، خبرنامه اطالعات آنها،تیسانیااتیتنوع محتودرجه
.]10[هستندیدسترسجستجو قابليو موتورها
اتصال کاربران و يبرایدولتيهاتیسامرحله، وبنیادر. 1)تعامل(سوممرحله

درنظرموردتعامالتمسلماً. کنندیمعملکاملهايدرگاهعنوان خدمات بهکنندگاننیتأم
ازیخواسته و نهیمرحله بر پانیاطالعات در اارائه. ردیگیمصورتيتردهیچیپسطح

ازتوانندیمکاربرانوشودیمیدهسازمانیدولتاداراتکنندگان به مؤسسات و مراجعه
در. کنندبرقرارارتباطخودنظرموردسازمانبایکیالکترونيهافرملیتکمایلیمیاقیطر

.]10[شودیمکاربران و سازمان برقرار انیميشتریبیرسمهیدوسوارتباطمرحله،نیا
قرارکاربراناریاختدرجستجويموتورهاقیطرازیاطالعاتيهابانکنیهمچن

منظوربدین. باشندداشتهراخودنظرموردسازمانبااطالعاتتبادلامکانتاردیگیم
مشاهدهامکان ارائه و شک،یو بردیگیکاربران قرار ماریدر اختياشرفتهیامکانات پ

خواهدوجودازینمورد اطالعاتومحصوالتبهیدسترسیعنییاختصاصخدمات
.داشت

منیاوکامليهاتراکنشتوانندمیمرحله چهارم، کاربران در. 2)تراکنش(چهارممرحله
درخواست پاسپورت، زا،یودیمختلف مانند تمديهاسیداشته باشند و از خدمات و سرو

این است که آنالزمهکنند. استفادهالینآنصورت بهگریو صدها امکان دیانجام امور بانک
با يمجازيفضادریکیالکترونآموزشو،یکیالکترونيداربانک،یکیالکترونتجارت

شکل بهارتباطاتمرحله، نیادرکه استذکرشایان. شودانجامالینآنباال و یتیامن
کاربران يمندتیرضازانیمنیتا باالترشودمیبرقرارخدمات و محصوالت نیبيارهیزنج
اعتبار ،هاتراکنشصحتأییدافراد، تیخصوصمیمانند حریمباحثبهاًضمن؛شودنیتأم

.]10[شودیمویژهتوجهو عدم تکرار، یکپارچگی،یتبادالت مال
منظوره و چندتیساها وبمرحله، دولتنیدر ا.3)کاملیکپارچگی(پنجممرحله

توانندیمکاربرانکهينحوبهکنندیمجادیايامرحلهکیپورتالکیعنوانبهرایجامع

1. Interactive presence

2. transactional presence

3. seamless or fully integrated presence
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یکیالکترونخدمات38

داشته باشند. 1يورودنقطهکیاز ازینخدمات مورد همهبهیمناسبوعیسریدسترس
دسترس قابلنترنتیدر ایسادگبهیخدمات و اطالعات دولتدر این مرحله همهاین،بنابر

دراداراتزکنندهیمتماخطوطو شدهکپارچهییکیالکترونفیوظاوندهایفراهمهوبوده 
.]10[اند شدهحذفیکیالکترونيفضا

)Gartner model(گارتنرمدل3ـ6ـ3
:استزیربه شرح یکیتحقق و استقرار دولت الکترونيمدل مراحل الزم برانیادر

یعموموالزماطالعاتمرحله،نیادر. 2)وبدرحضورایظهور(اولمرحله
دادهمردمبهنترنتیادریدولتيهاسازمانومؤسساتتوسطشدهارائهخدماتدرباره

. شودیمارائهیکیالکترونهايجزوهوکاتالوگصورتبهغالباًاطالعاتنیا. شودیم
انجامنحوهيسازشفافوحیتشرزینویدولتيندهایفرابودندردسترسمرحلهنیادر

اطالعاتتوانندیمزینیدولتيهاسازمان. استارزشمندودیمفاریبسمردميبراامور
.]10[کنندمبادلهگریکدیبایکیالکترونيابزارهاقیطرازراخوديآمار

توسعهحدودي تادولت و شهروند انیمرحله تعامل منیادر. 3)تعامل(دوممرحله
ییهافرمومطرح یکیپست الکترونقیاز طرراشانیهاپرسشتوانندیو مردم مابدییم
امر نیکنند. مسلماً، اافتیدرنترنتیاقیاز طریخدمات دولتافتیمنظور دربهرا

مرحله، مردم نی. در اشودیمشهروندان يبرانهیدر زمان و هزادیزییجوموجب صرفه
یدولتيهاسازمانو کننددریافتیکیالکترونخدماتتوانندیميادارساعاتفقط در 

.]10[پردازندیبه مبادله اطالعات میمحليهاشبکهجادیاقیاز طر
شده و تردهیچیمورد استفاده پيمرحله فناورنیادر). تراکنش(سوممرحله

شهروندان. ابدییمشیافزازینکاربرانیکلطور ها و انتظارات مردم و بهدرخواست
یکیالکترونيهاشبکهقیطراز،مراجعه به اداراتبهازینبدونخدمات را توانندمی
نیو امثال اگذرنامهدریافتات،یو مالمهیپرداخت بنامه،یگواهدی. تمدکنندافتیدر

لحاظازمرحله نی. اشودیمانجاممربوطهدفاتربهشهروندانحضوربدونخدمات 
خدمات ارائهيبرایکیالکترونيو وجود امضاهادارديشتریبیدگیچیپیتیمسائل امن

1. one entry point

2. web presence

3. interaction
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39یکیالکتروندولت

ارائه يبرامرحلهنیاازگذاريبرایدولتيهاسازمانخواهد بود. قطعاً، يضرور
.]10[ازمندندینيدیو مقررات جدنیقوانبهخدمات بدون کاغذ به شهروندان 

يهاستمیسهمهکه ابدییتحقق میمرحله زماننیا. 1)انتقال(چهارممرحله
نظرموردخدماتبتوانندگاهیپاکیشوند و شهروندان با مراجعه به کپارچهییاطالعات

وندهایفرادر فرهنگ، یاساسرییتغجادیمرحله مستلزم انیبه ادنی. رسکنندافتیدررا
خدمات ارائهيهانهیهزدرمرحله نیاست. در ایدولتيهاسازمانساختارهاي

.]10[رسدیشهروندان به حداکثر خود متیو رضاشدخواهدزیادي ییجوصرفه

)Deloitte & Touch model(تاچودیلویتمدل4ـ6ـ3
و شامل  مراحل استمشهورنیزDeloitteیدگرگونندیفرانام باو تاچ تیلویدمدل
:]10[استریزگانه شش

يبرایخاصتیساوب،یدولتسسهؤسازمان و مهر. 2(انتشار اطالعات)اولمرحله
:دهدیمارائهریزمواردمانندیکاملوجامعاطالعاتآندروکندیمياندازخود راه

نظرموردمؤسسهوسازمانمورددراطالعاتی
نظرموردمؤسسهوسازمانهايفعالیتوخدماتدامنه
بیشترهمکاريبرايمناسبهايلینکدرج
ونظرسنجیهايفرم. ...

و یمعتبر و قانون4یتالیجیديبا کمک امضا. 3)يدوطرفه ادارتراکنش(دوممرحله
و یو شهروندان قادر خواهند بود تا اطالعات شخصانیامن، مشتريهاتیساوب

انجام دهند. دولتیسازمانومؤسسهرا در تعامل با هر یماليهاتراکنش
یدولتيهاسازمانادارهییتوانابهنسبتدیباجامعهمردموشهروندانمرحله،نیادر
ها از سوءاستفاده و سرقت آنيریاطالعات خود و جلوگماندنمحرمانهحفظ يبرا

بر ارزش اتیمالجملهاز هااتیعوارض و انواع مالکشورهاازیلیخدرمتقاعد شوند. 
.شودمیپرداختیکیصورت کامالً الکترونبهVAT5همان ایافزوده 

1. Transformation

2. Information publishing

3. official two-way transaction

4. digital signature

5. value added tax
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کارآمد يهادولت،مرحلهنیدر ا.1چندمنظوره)يهاپورتال(سوممرحله
تیواقعنیاند. با توجه به اداشتهالینآنخدمات ارائهدريتصوررقابلیغيهاشرفتیپ

کیرود،فراتریسازمانوياداريمرزهاازتواندیمشهروندانوجامعهيازهایکه ن
ایيورودنقطهکیازتادهدیمامکانکاربرانوشهروندانبهیسازمانپورتال

اطالعات افتیارسال و دريرا انجام داده و براخوديکارهاهمهدرگاه کیاصطالحاً 
استفاده کنند.متعدداداراتوهاسازمانبهمربوطیماليهاپردازش تراکنشنیو همچن

توانندیمرحله سوم، شهروندان و کاربران مدر. 2)هاپورتاليسازی(شخصچهارممرحله
گوناگونخدماتازيابه مجموعهیکیهمان درگاه دولت الکترونایشخصیتیساوباز 

به شهروندان و يشتریها امکانات بمرحله چهارم، دولتدراما. باشندداشتهیدسترس
یژگیبا وهاپورتالیسفارشساخته. شهروندان و کاربران اجازدهندیکاربران خود ارائه م

امر، نیانجام اي. براآورندیمدستبهيشتریبییکار، توانانیو با اابندییدلخواه خود را م
توسطها واسطتیریمدآن،بادارند که ازیندهیچیپاریوب بسيزیربرنامهکیها به دولت
دیدگاهها است که دولتنیپورتال ايسازیشخصتی. مزشدخواهدپذیرامکانکاربر 

در مقابل خدمات یکیانتخاب خدمات الکترونيشهروندان و کاربران برالیتمامناسبی از 
کیارائهامکانامر نی). ااستصنعتآنچه در هیخواهند آورد (شبدستبهیکیالکترونریغ

.کندیدر دولت را فراهم محیصح3CRMهمان ایيارتباط با مشترتیریسامانه مد
پنجم در مرحله. 4)مشتركویعمومخدماتيبندگروهایيبند(خوشهپنجممرحله

امروزه کهنیموازات ا. بهشودمیدگرگونواقعبهدولت ساختاراست که يامرحلهقتیحق
واحد بستهکیدر قالب راخدمات مختلف ،یسازمانيهاپورتاليهاواسطهشهروندان به

مبهمزینمشخصينهادهاعنوانبههاسازمانواداراتازهاآنبرداشتکنندمیدریافت
تیرسمبهها را از تراکنشییهاگروهها،سازمانازییهاگروهيجابههاآندرواقع،. است

منظور بهیها خدمات را در موضوعات مشخصدولتمرحلهایندر. شناختخواهند
کینجایدر اگر،ید. به بیانکردخواهنديبندخدمات مشترك دستهدر ارائهعیتسر

خواهد داد.يروBPR(5وکار (مجدد کسبیو مهندسیدهسازمان

1. multi-purpose portals

2. portals personalization

3. customer relationship management

4. clustering of common services

5. Bussiness Process Reengineering
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عنوان بهکهاینترنتجهانیشبکه.1)یسازمانتراکنشوکاملیکپارچگی(ششممرحله
مرکز کامل کیبه اکنوناست کردهکاربهآغازیکیالکترونالمعارفةدایرکی

ده شاختصاصیآنها برايشهروندان قیو عالازهایکه بسته به نشدهلیتبدیدهسیسرو
و ختهیفرورکردندیمفیرا تعرخدماتآنپشتکهییوارهایدمرحله،نیادراست. 

است. شدهکپارچهیسازمان،کیدردفاترارتباطيبرقراريبرادیجدساختاردر يفناور
اند. گرفتهشکلیقبليهاادارات و سازمانيایاز بقايدیجداداراتاز کشورها یدر برخ
یساختار درونیخواهند داشت ولینام مشابهاداراتوهاسازمانایناز یبرخمسلماً

نخواهد بود.دادندیانجام میکیبه آنچه قبل از دولت الکترونهیشبها اصالً آن
وجود دارد زینيگریدهعمديهاقبل، مدليهاشده در قسمتبر چهار مدل ارائهعالوه

شده است.ارائهزین3ـ3که در جدول 
]10[آنمراحلویکیالکتروندولت يسازادهیعمده پيهامدل3ـ3جدول

1. full integration & enterprise transaction

مدل نامفیرد
يسازادهیپ

تعدادیاصلنام
مراحل

مراحلنام

اطالعاتآوريجمعLayne-Lee model4یلـنهیالمدل1
تراکنش
عموديیکپارچگی
افقییکپارچگی

سازمانمدل2
ملل

UN five stage

model

5ظهوریاپیدایش
توسعهیاارتقا
تعامل
تراکنش
کاملیکپارچگی

Gartner four stageگارتنرمدل3

model

4وبدرحضوریاظهور
تعامل
تراکنش
انتقال
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(ادامه)3ـ3جدول

بانکمدل4
یجهان

World bank stage

model

3انتشار
تعامل
تراکنش

اسِ. يامدل5
ان

E-ASEAN task

force model

4ظهوریاپیدایش
تکامل
شدهتعبیه(درونیتوسعه(

Keng Sian andانیوکنجمدل6

Yuan Long model

5وبدرحضوریاظهور
تعامل
تراکنش
انتقال
الکترونیکیدموکراسی

وتیلویدمدل7
تاچ

Deloitte &

Touch's six stage

model

6اطالعاتانتشاروپخش
اداريدوطرفهتراکنش
چندمنظورهپورتال
پورتالسازيخصوصی

مرکزي
خدماتبنديخوشه

عمومی
تراکنشوکاملیکپارچگی

سازمانی
وبالنگرمدل8

مون
Hiller and

Belanger five

stage and Moon

five stage model

5اطالعاتانتشار
دوطرفهتراکنش
خدماتیومالیتراکنش
افقیوعموديیکپارچگی
سیاسیمشارکت
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پژوهشوقیتحق7ـ3
شود؟یارائه مکییاز خدمات دولت الکترونکیکه در کشور ما کدامدیکنقیتحق) 1
یگزارشیدولتيهااز سازمانیکیشده توسط ارائهکییخدمات الکتروننهیدر زم) 2
. دیکنهیته

یحیتشرهايسؤال8ـ3
یکیبرده و چهار نمونه از خدمات دولت الکترونرا نامیکیدولت الکترونيهابخش) 1

.دیدهحیرا توض
.دیبرنامراگارتنرمدلازمرحله چهار) 2
.دیرا ذکر کنکییالکتروندولتکیارتباطات) 3
. دیرا ذکر کنGTBنمونه از خدمات دو) 4
.دیسیبنورایکیالکتروندولتکیمشکالتازموردسه) 5
د؟یببرنامشوندیممیتقسدستهچهاربهیکیدولت الکترونانیمشتر،یطورکلبه) 6
. دیسیرا بنویکینمونه از اهداف دولت الکترونچهار) 7
. دیسیرا بنویکیدولت الکترونياینمونه از مزاپنج) 8
د؟یببرنامرایکیالکتروندولتيسازادهیپواستقراردرفعالهايمدلازموردپنج) 9

.دیببرنامرایلـنهیالمدلمراحل) 10
.دیدهحیتوضرایکیالکتروندولتاستقراريبراگارتنرمدل) 11
.دیدهحیتوضراگارتنرمدلدرتعاملمرحله) 12
.دیرا نام ببرشودیکه در کشور ما ارائه مکییالکتروندولتخدماتازنمونهچند) 13
.دیرا نام ببرکییالکتروندولتيضروروالزمارتباطچهار) 14
)دیسیبنورالیدلچهار(است؟تیاولودر G2Gهمان ایارتباط دولت با دولت چرا) 15

يانهیچهارگزهايسؤال9ـ3
است؟نهیگزکدامخدماتجزءشرکتثبت) 1

G2B) الف

G2C) ب

G2G) ج

کدامچیه) د
است؟نهیگزکدامخدماتجزءیاتیمالفرمیابیارزوکردنپر) 2
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G2B) الف

G2C) ب

G2G) ج

کدامچیه) د
انجام ریزمراحلاز کیدر کدامیکیاساس مدل گارتنر استقرار دولت الکترونبر) 3
)چپبهراست(از شود؟یم

لیمرحله تبدـمرحله تراکنشـمرحله تعاملـظهورمرحله) الف
لیمرحله تبدـمرحله تعاملـمرحله تراکنشـظهورمرحله) ب
لیمرحله تبدـمرحله تراکنشـمرحله ظهورـتعاملمرحله) ج
مرحله تعاملـمرحله تراکنشـلیمرحله تبدـظهورمرحله) د

آمده است؟نهیشده در کدام گزدر چارچوب خدمات ارائهیکیدولت الکتروناهداف) 4
G2B) الف

G2C) ب

G2G)ج

نهی) هر سه گزد
است؟ییهابخشچهشاملیکیالکتروندولتتحققطیشرا) 5

مطلوب                   اندازچشموجود) الف
نترنتی) استفاده از اب
کاربرها          يدولت با تقاضاي) سازگارج
جوالف) د

نامهپاسخ
د ج ب الف 1
د ج ب الف 2
د ج ب الف 3
د ج ب الف 4
د ج ب الف 5
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کییالکترونشهر

فصلاهداف
الکترونیکیشهروندوالکترونیکیشهرتعریف
الکترونیکیشهرداري
الکترونیکیشهردرهافعالیت
الکترونیکیشهرهايخدمات
،الکترونیکیشهرهاياستقرارهايچالشوموانعمزایا
الکترونیکیشهرسازيپیادهمراحل
شهرينقلوحملحوزهدرهوشمندهايسیستم.

مقدمه1ـ4
. کندیبه ذهن خطور ميشهردارو شهروندهواژبالفاصلهشودیممطرح شهرواژهگاههر

شود انیب1یکیالکتروندر خصوص شهروند یفصل مطالبنیدرهرصورت، اگر قرار باشد در ا
.]6[شودارائه یمطالبزین3یکیالکترونيو شهردار2یکیالکترونشهربارابطهدربایدناچار به

1. E-citizen

2. E-city

3. E-municipality
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یکیالکترونخدمات46

يارائه خدمات شهریعنوان مسئول و متولبههايتمام کشورها، شهرداردر
يهايناهنجار،يشهرتیجمعشیها با معضل افزااغلب آنکهيطوربهاندشدهشناخته

یدولتتیریدر کنار مديشهرتیریمواجه هستند. امروزه مدگریها مشکل دمتعدد و ده
يعنوان ابزاربه(ICT)اطالعات و ارتباطات يبا استفاده از فناورتااندکردهیتوأماً سع

حداقل ایبرطرفرادخويروشیپيهاچالشيشهرتیریدر بحث مديکارآمد و قو
کنند. تیریمد

صورت از خدمات بهیلیتحقق آن، خسويبهحرکتاییکیاستقرار شهر الکترونبا
یکیو شهروند الکترونيدولت، شهردارفاصلهیشکلبهزمینهنیارائه شده و در ازهیمکان

. ]6[خواهد شد یشفاف و منطقاریفوق بسيهاگروهنیتعامل بجهیو درنتابدییکاهش م

هیپافیتعارارائه2ـ4

الکترونیکیشهربرايتعاریفی1ـ2ـ4
شهروندان به خدمات الکترونیکیدسترسیازاستعبارتالکترونیکیشهر

و امن(یناناطمقابلايیوهشبهوقتصورت تمامبهيشهريها و نهادهاسازمان
. ]4[محرمانه)

و یاطالعاتهاييو فناورابزارهاازآندرکهاستشهريالکترونیکیشهر
يهاخدمات به شهروندان، بنگاهیو اثربخشییکارایشافزايبرا(ICT)ارتباطات 

. ]6[شودیاستفاده میردولتیو غیمؤسسات و کارمندان در حوزه دولتي،اقتصاد

الکترونیکیشهرداريبرايتعاریفی2ـ2ـ4
از امکانات يریگبهرهبااست که ينهادیاسازمان قتیدر حقیکیالکترونيشهردار

حوزهدررایمختلفخدماتيمجازيفضایطورکلبهواطالعات و ارتباطات يفناور
دسترس و امن به قابلهنگام،بهصورت کارآمد، بهيشهريهاتیو مسئولفیوظا

. ]6[کندیشهروندان خود ارائه م
اشاره خواهد شد: یکیالکترونياز شهردارفیبه دو تعرنجایادر
ياز فناوریريگبا بهرهکهشودمیاطالق یسازمانیابه نهاد یکیالکترونشهرداري

صورت بهيشهردارهايیتو مسئولوظایفحوزهاطالعات، خدمات خود را در 
. کندیامن و محرمانه به شهروندان خود ارائه م،دسترسقابلیع،کارآمد، سر
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47یکیالکترونشهر

خدماتهمهکهاستيسازمان مجازیکدر عصر اطالعات یکیالکترونشهرداري
یفوظایقتدر حقوارائهرا به شهروندان هايشهردارشدهیفتعرهايیسو سرو
. کندمیمحقق یکیرا در بستر الکترونهايشهردار

الکترونیکیشهروندتعریف3ـ2ـ4
داشته و یکیارتباط نزد1یکیالکترونیزندگمفهومبایکیالکترونشهرونداصطالح
بهنجا،یادر. هستندو خاص شدهفیتعریارتباط و وابستگيدارامیمفاهنیمعموالً ا

: ]6[شودیماشارهیکیالکترونشهروندباارتباطدرفیتعرچند
طورکلیبهواطالعاتفناوريباکهشودمیگفتهفرديبهالکترونیکیشهروند

شهریکالکترونیکیخدماتازباشدقادروداشتهآشناییمجازيفضاي
. کنداستفادهخودنیازهايرفعجهتدرودرستیبهالکترونیکی

شده ارائهالینآناستفاده از خدمات ییاست که توانايفردیکیالکترونشهروند
تریقدقیررا در حد مطلوب داشته باشد و به تعبیکیشهر الکترونیاتوسط دولت 

هستند. 2اطالعاتیجوامعکاربرانهمانالکترونیکیشهروندان
هروزمريهاو خواستهیفانجام وظاییاست که توانايفردیکی،الکترونشهروند

داشته باشد. یکیالکترونيرا با کمک ابزارهاخود

یکیالکترونشهرمدل3ـ4
. در ادامه دهدیرا نشان مگریکدیها با و تعامل آنیکیشهر الکترونياجزا1ـ4شکل

.]2،4،6[میکنیمیاجزا را بررسنیا

.]2،4،6[یکیالکترونشهرمدل1ـ4شکل

1. E-life

2. information society
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یکیالکترونخدمات48

یکیالکترونشهریمبانواصول4ـ4
:]4[کردمطرحریزعناوینباتوانیمرایکیالکترونشهریمبانواصول

1جهانیدسترسی

همهبرايخدمات
مسئوالنهومناسبگذاريسرمایه
باالکارآمديووريبهرهباهايسیستمایجاد
2شهريخدماتتوانمندسازي

3سنجشقابلیتبهبود

4بودنمحرمانهوامنیت

تجربیاتگذارياشتراك
مردمیمشارکتسطحارتقاي .

جهانالکترونیکیشهرهايخدمات5ـ4
اشاره خواهد شد. یکیالکترونياز خدمات متداول در شهرهایبخش به برخنیادر

شرحف،یتعاردریکیالکترونيشهرهاازبسیاريوجود دارد که تیواقعنیهرچند ا
ها اکثر آنیولاندمتفاوتگریکدیبايحدودتاکالناهدافیحتوخدماتوفیوظا

). 1ـ4دارند (جدول يادیو مناسب به شهروندان وجوه مشترك زنهیدر ارائه خدمات به
]10[یکیالکترونياز خدمات متداول در شهرهایشرح برخ1ـ4جدول

شرحخدماتنامفیرد
ـکار اداره1

یامور شغل
شغلیهايفرصتدرنام ثبت
درخواستموردشغلبرايجستجو
کارمتقاضیانامتیازدهیوارزیابیيهاطرح
متداولهايسؤال
خاصمعیارهاياساسبرمتقاضیانانتخاب

1. global access

2. enabling of urban services

3. improve measurement

4. security and confidentiality
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49یکیالکترونشهر

خدمات2
یاجتماع

بازنشستهشهروندانطرحدرعضویت
عضویتکارتصدوردرخواست
رفاهیامکاناتواطالعاتدریافت
يهانام در گروهثبتNGO

در یتحق عضوپرداختNGO

خدمات3
يدرآمدها

یداخل
)هااتی(مال

الکترونیکیصورتبهمالیاتیاظهارنامهتکمیل
)E-Payment(الکترونیکیپرداختجدولوبرنامه

نشانیومشخصاتتغییر
تعاملیصورت (بهيامحاورهمالیات(
انحصاريمالکیتگواهیدرخواست
تجارييهاانواع ثبتدرخواست
)Trade Marks(
مالیاتبرگشتهايگواهیخریداري
هامالیاتتخمینبرايآمادهافزارهاينرموابزارها

خدمات4
وونقلحمل
یرانندگ

شهريقطارهايوهااتوبوسحرکتزمانومشخصات
نقلیهوسیلهمجوزهايبرايدرخواست
ايجادهيهاو آزمونیامتحانات رانندگيوقت براتعیین
نشانیو مشخصاتتغییر
رانندگیجرائمپرداخت
شهر با واردکردن ممنوعههايدرمکانمجوز توقف کسب

پرداختشماره خودرو و نحوه
برايمثالًخاصهايمحلدراتومبیلمجوز پارك تمدید

معلولافراد
فوتو ازدواجتولد،هايگواهیبرايدرخواستمهاجرتامور5

ییصدور کارت شناسادرخواست
خارجیکارگربرايدرخواست
مهاجرتمنظوربهمختلف هايدرخواست

امور6
،يگردشگر

توریستیاطالعاتکاملجستجويوبازیابی
هایابمکانوهانقشهازاستفاده
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یکیالکترونخدمات50

ویستیتور
يهنر

مختلفهايشپرسبهگوییپاسخ
مختلفهايیلمفتهیهبهمربوطاطالعات

ونامثبتدفتر7
نشیگز

دهندگانيرأيبرانامثبت
گیريرأيومربوط به انتخابات یاتشکادریافت
ايمحاورهپاسخوپرسش

صنعتامور8
یبازرگانو

يو تجاریصنعتيواحدهابهمربوطاطالعات
تجاريمجوزبرايدرخواست
اطالعات الینآنمرکزSMEها

امور9
ـيدارخزانه

پرداخت 
قبوض

قبوضالکترونیکیپرداخت
قبوضبامرتبطهايدرخواستوشکایات

اطالعات10
یطیمحستیز

کشورواستانشهر،يوهواقراردادن اطالعات آب
بحرانیروزهايوهواآلودگیبهمربوطاطالعات
زیستیطسبز و مباحث محيمربوط به فضاهااطالعات

خدمات11
ويبنددرجه

یابیارز

کنندگان اجاره به پرداختیاتخصوصیاها نرختغییرات
دولت

موضوعاینبامرتبطيهاو بخشنامههایهاطالع
متداول(هايسؤالFAQ(

خدمات12
ویحیتفر
یعلم

تفریحیمراکزبهمربوطاطالعات
مختلفهايیهها، مجالت و نشرروزنامهمربوط به اطالعات
هاجامع مربوط به موزهاطالعات
شهريهامربوط به کتابخانهاطالعات
يهاکانالیزمانيکامل و جامع مربوط به برنامهاطالعات

تلویزیونی
نامثبتومحلیسمینارهايوهایشمربوط به همااطالعات

هاآندر
درنامثبتوتئاترهاوسمینارهاها،یهمربوط به نشراطالعات

هاآن
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51یکیالکترونشهر

اطالعات13
مناقصه و 

يهادهیمزا
يشهر

متقاضیانشرکتبرايشدهاعالمهايمزایدهفهرست
یانشرکت متقاضيشده برااعالميهامناقصهفهرست
شده در سطح انجامهايیدهها و مزامناقصهفهرستقراردادن

عمومیدشهر در معرض د
زمینهینشهروندان در اهايسؤالطرح

اطالعات14
یعمومتیامن

امنیتیتدابیررعایتموردالزم به شهروندان در رسانیاطالع
شهروندانشکایاتوهاسؤال
موردایندرمهمهاياطالعیهومحلیپلیساداراتنشانی
حقوقیوکیفريعمومی،هايدادگاهمشخصاتنشانی

اطالعات15
هاتیساوب

مراکزو
دیخر

آنانواعبنديطبقهوخریدهايسایتوبنشانی
نوعاساسبرشهرسطحدرخریدهايفروشگاهونشانی

هاآنفعالیت
مواقعدرویژههايفروشخصوصدرالزمهايرسانیاطالع
سالازخاصیروزهايو

واطالعات16
مشخصات

شهر

شهرشناختبهراجعمختلفاطالعات
مدارس،....ها،یمارستانمانند بياماکن مهم شهرفهرست
هادر آنگذاريیهو سرمايمهم شهريهاپروژهفهرست
هاپروژهياجرايبرایطواجد شرايهاشرکتفهرست

ومباحث17
اطالعات

یبهداشت

هاتخلفات رستورانرسانیاطالع
و امتیازدهی،هااز رستورانیبازرسیانهماهيهاگزارش

هاآنيبنددرجه
یکلاطالعات18

شهر
اتفاقاتویدادهاشهروندان مانند رونیازمورداطالعات
سطحدریداشدهپیلوسایاگمشده یلمربوط به وسااطالعات

شهر
با واردکردن نام و یخانگیواناتحمجوزاعتبارازاطالع

شماره مجوز
مکاناطرافتسهیالتو امکاناتترینیکاز نزدآگاهی

سکونت
شدهفوتشهرونداندر خصوص محل دفن رسانیاطالع
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یکیالکترونخدمات52

شهريهايحوزهوشهردارباتماس
آنالینصورتبهمشکالت شهر اعالم
اطالعاتبانک يو ارسال براياطالعات شهروندتکمیل

شهري
پستیيهابستهاطالعات
جلساتتاریخوشهريمهموقایعبهمربوطاطالعات

شهرشوراي
اطالعات19

یمرجعنیزم
)GIS(

تغییرضوابطوامالكاطالعاتبهشهرونداندسترسیامکان
...وبناتجدیدساخت،کاربري،

اطالعات20
پروازها

فرودگاهناماساسبرپروازهااطالعات

یکیتوسط دولت الکترونارائهخدمات قابل یو تماميخدمات شهرارائهيبرا
،هاآنیعلمگاهیو جاتیاهمواسطهبهکهداردوجودياشدهفیتعريهاشاخص
بخش به خدمات نیا،در ادامهیولشودیمارائه يمرتبط با آن در فصول بعدمطالب
خدمات در جدول نیکوتاه خواهد شد. ايامختلف اشارهيهادر حوزهشدهيبندگروه

يبرایمناسبيهابتوان شاخصيبندگروهنیبر اساس ادیشده است و شاارائه 2ـ4
.کردانیها بآن

]10[يشهرخدماتيبندگروه2ـ4جدول

خدماتیاصلگروهفیرد

اطالعات1
يشهر

يشهريدادهایرواطالعات
شهريشورابامرتبطاطالعات
يشهريهادهیها و مزامناقصهاطالعات
شهرخچهیتاربهمربوطاطالعات
يشهرخدماتوياداريهاسازماناطالعات
ياطالعات شهردار
يشهرونقلحملاطالعات
شهریکیترافاطالعات
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53یکیالکترونشهر

اطالعات2
یمحل

یمسکونيواحدهایمرجعنیزماطالعات
یمسکونو يتجار،ياداريواحدهایمرجعنیزماطالعات
یطیمحستیزاطالعات
شهریشناختتیجمعاطالعات
يشهريفضایکلاطالعات
شهریبحرانوحساسمراکزاطالعات

3
خدمات

و یحیتفر
يگردشگر

الینآنيهاموزه
الینآنيهاکتابخانه
يامحاورهياانهیرايهايباز
مختلفيهاشگاهینمااطالعات
یونیزیتلويهاو جدول برنامهاطالعات
شهرينماهایسوتئاترهابهمربوطاطالعات
قطارهاحرکتبهمربوطاطالعات
پروازيهابرنامهاطالعات
يشهريهاپاركاطالعات
یخیتاريهامقبرهاطالعات

4

انواع
خدمات 

مورد يشهر
درخواست 
شهروندان 

وساز مجوز ساختدرخواست
يکاربررییتغدرخواست
شرکت در مناقصه درخواست
عوارض خودرو پرداخت
خودرو مهیجرپرداخت
(شناسنامه) ییکارت شناسادرخواست
وکار عوارض کسبپرداخت
تلفن و ... آب،برق،گاز،بامرتبطخدماتدرخواست
دهندگانيرأنامثبت
يتجاریگواهدرخواست

خدمات5
یتیامن

سیپلاطالعات
سیو ارتباط با پلاتیشکاها،درخواست
یمنیو خدمات اینشانبا آتشارتباط
شهریتیامنسازمانباارتباط
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خدماتارائه6
یارتباط

برخطيهاروزنامه
برخطيهاخبرنامهومجالت
شهردارباارتباط
شهر يبا شوراارتباط
يتماس شهرمرکز

7

خدماتارائه
وجستجو

یرساناطالع
جامع

یاطالعات شغليجستجو
شهرسطحدرامالكيجستجو
باامالكمثالًامالك،ازیخاصگروهيجستجو

يتجاريکاربر
و ... یخدمات،يتجاريهافرصتيجستجو
يشهرالتیتسهيجستجو
یخیاماکن تاريجستجو
ها و هتلیمراکز اقامتيجستجو
ها رستورانيجستجو
یحیاماکن تفريجستجو
ياصناف شهريجستجو
یو درمانیخدمات بهداشتيجستجو

الکترونیکیشهرهاياستقرارمزایاي6ـ4
يایها مزاآنيبرا،یکیالکترونيفرد شهرهامنحصربهيهایژگیها و وتوجه به جنبهبا

يایاشاره خواهد شد. قطعاً مزاایمزانیاز ایبه برخنجایادر. استمتصور یخاص
خواهد نفعانیها و ذافراد جامعه ازجمله شهروندان، سازمانمنافعحفظمنظوربهادشدهی

. ]4[بود

باالسرعتوباکیفیتاینترنتیخدماتارائه1ـ6ـ4
يهارساختیزجادیایکیارائه خدمات به شهروندان و تحقق اهداف شهر الکترونيبرا

.]2[استیکیهر پروژه شهر الکترونيازهاینشیالزم جزء الزامات و پ
یجهانشبکهونترنتیابهاتصالبرايمناسب رساختیزکیجادیا،یطورکلبه

. شودیممحقق یکیالکترونيشهرهاهیسادرکهاستییایمزاازیکی
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55یکیالکترونشهر

شهروندانزندگیکیفیتبهبود2ـ6ـ4
باشد که قبالً به ریزفیتعریکیشهروند الکترونيشده برامطرحفیاز تعاریکیدیشا

: ]2[شداشاره زیآن ن
منزلازگردشوحیتفربرايجز کهشودیماطالق يبه فردیکیالکترونشهروند

. نشودخارج
متعدد و يهاتیواقعبرمبتنییول،باشدیآرمانبسیارفیتعرنیادیشا

تواندیمشهروندکیکهاستیمتکتیواقعنیابرفیتعرنی. ااستيانکاررقابلیغ
به خروج از ازیبدون نیکیوکار الکترونتجارت و کسبهیسادرراخوديدهایخر

یراحتموجود بهيهاپورتالقیرا از طرياداريو کارهایمنزل انجام دهد. امور بانک
و از راه دور انجام دهد یخوبرا بهیو آموزشیلیبه وضع تحصیدگیکند، رستیریمد

انجام یو در صحت و درستيصورت دورکارخود را بهیو شغليکارفیوظایو حت
در توانندیها مآنهمهشود،ارائه گریها مثال دراستا اگر قرار باشد دهنیدهد و در ا
و بهبود يشهريهاتیانجام فعاللیتسهتی. درنهاشوندمحقق يمجازيقالب فضا

سطح شیافزانیاست و همچنیکیوکار الکترونبهبود کسبجهیکه نتياوضاع اقتصاد
مردم و یزندگتیفیطور خودکار کو امکانات آن بهيشهريندهایفرامردم از یآگاه

. بخشدیشهروندان را بهبود و توسعه م

عمومیفرهنگسطحارتقايوآموزشیامکاناتایجاد3ـ6ـ4
شهريهابرنامهقالبدراطالعات و ارتباطات يکه فناورییهاتیو قابلامکانات
همهدر ریفراگآموزشبرايتواندیمدهدیمقرارشهرونداناریاختدریکیالکترون
. ]2[ردیمختلف جامعه مورد استفاده قرار گيهاو گروهسطوح
: ]2[کردخالصه زیرعناویندرتوانیمرايشهرونديهاآموزشاهداف

يشهروندهايیتاز حقوق و مسئولیو آگاهآشنایی
یو مدنیاجتماعيهافعال در برنامهمشارکتبرايشهروندان تشویق
هاینهزمیرو ساحقوقبهداشت،هايحوزهدرپیشگیرانهوعمومیهايآموزشارائه
درشهروندانهايمساعدتوهمکارياستفاده از منظوربهمهم هايرسانیاطالع

.مختلفهايبحرانبروزوخاصمواقع
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یکدیگرباشهريمختلفنهادهايوهاسازمانبهترارتباطبرقراري4ـ6ـ4
خدمات بهتر به ارائهشود،شتریبيشهريهاسازماننیبتعامالتهرچه،یطورکلبه

يهايزیربرنامههیسادرفقطتعامالت نیايبرقراربود؛خواهدترمحتملشهروندان 
يکشورهااتیتجرببهاگر. شودیممحقق یکیالزم در خصوص استقرار شهر الکترون

تنها راهکار يواحد شهرتیریتوجه شود، مدیکیالکترونيشهرهاحوزهدرمختلف
. ]2[استمهمهدفنیابهدنیرسيبرا

ايمرحلهتکخدماتارائه5ـ6ـ4
مرتبه به نیچنددیمجبور باشيادارسادهکارکیيبراکهافتادهاتفاقشمايبراقطعاً

شهر يهاو در قالب پروژهيمجازي. در فضادیمراجعه کنیسازمان خاصایاداره 
مختلف يهاها و سازمانبخشاز سويارائه خدمات وندهایفراهمهیکیالکترون
فیتعرکپارچهیصورت بههاتیاز کارها و فعالیلیشده و خ(BPR)مجدد یمهندس

. شودانجاميامرحلهکیصورتبهبایدندیفراهرال،ایدهحالتدراین بنابر. شوندیم
در شد،یمانجاموپیگیرياداره ایچند بخش از سويستیبایمياگر قبالً کاریعنی

درچندسطريدرخواست لیو تکميبا مراجعه شهروند به پورتال شهربایدحالتاین
يهاادارات و سازماننیبالینآنصورت الزم بهيهایانجام شود و هماهنگمرحلهکی

. ]2[بماندپنهانشهرونددیدازکه نحويبهشودایجاديمختلف شهر

همیشگیخدماتارائه6ـ6ـ4
و هاسیارائه سرو،یکیالکترونياهداف شهرهانیهمچنوالینآنخدمات يهایژگیواز

کاربردها و هیاز اصول اولیژگیونیروز هفته است. ا7و روزيشبانهصورت خدمات به
که یمثال زماننیترسادهعنوانبهاین بنابراست، يمجازيفعال در فضايهاستمیس

او زمان و مکان يبراگریخود را دارد، ديقصد پرداخت قبض عوارض شهريشهروند
انجامروزشبانهازساعتهردرراخوديهاخدمات و پرداختتواندیو مستینمطرح
. ]2[دهد

وبودهفعالروزشبانهساعاتتمامدریرساناطالعيهاستمیسفوقموردبرعالوه
را در هر لحظه از (FAQ)1پرتکرارهايو سؤالازهایپاسخ نتوانندیمشهروندان

1. frequently asked question
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ها و مدام شهروندان، شرکتارتباطجهینتدروکنندافتیدرموجوديهاسامانه
استبرقراريقابل یراحتو برعکس بهيشهريها و نهادهابا سازمانيتجاريهابنگاه

احتماالً مشکالت و نواقص ایشهروندان نظراتانیجردرهمیشهتوانندیمنیمسئولو
. ]2[باشندآنرفعبرايالزم ریتداببهاندیشیدنموجود در سطح شهر و 

شهريمدیریتحوزهدررقابتافزایش7ـ6ـ4
و ياقتصاديهابه بنگاهدادندانیموندهایفراکردنزهیمکانویکیالکترونشهراستقرار
ها و فعاالن شرکتنیانیبرقابتشودیمموجبيفعال در امور شهريهاسازمان
. ]2[یابدکاهشهانهیهزوافزایشخدمات تیفیکشده و شتریبيخدمات شهرعرضه

هواآلودگیوشهرترافیککاهش8ـ6ـ4
که شهروندان شودیباعث ميدر انجام خدمات شهرنترنتیو ااریاز خدمات ساستفاده

به مراجعهازمندینوکنندتیریمدراخوديکاراموروهاتیفعالمنزل،ایاز محل کار 
روزمره و کیو ترافيشهريمسئله خود باعث کاهش سفرهانیاونباشندادارات 

مشکل بزرگ محسوب کیعنوان شهرها بههوا که در اکثر کالنیکاهش آلودگجهیدرنت
. ]2[شدخواهدشودیم

اداريفسادوکاغذبازيکاهش9ـ6ـ4
يهامرسوم در حوزهيهايمشکالت و کاغذبازازالینآنصورت بهيامور ادارانجام
يحضورارتباطازيازینبیلیدلبهشیوهنی. ااستکاسته يادیززانیبه ميادار

وکندمیيریجلوگيفساد ادارازنحويبه،يجارامورانجامدرکارمندانباشهروندان
تیشفافنی. قطعاً، اشوندانجاماساس ضوابط و مقررات برامورهمهشودمیسبب

و ياداريهادستگاهبهآنان نانیاطمشیشهروندان و افزاتیجلب رضاموجب
. ]2[شودیميشهرينهادها

شهروندانآگاهیسطحافزایش10ـ6ـ4
نیشهر، استان و کشور خود و همچنتیمردم و شهروندان از وضعیسطح آگاهيارتقا
و مشارکت يباور همکارجیو ترويو حقوق شهروندفیوظاها،تیآنان با مسئولییآشنا

نی. در اشودیممردم و شهروندان یو فرهنگ عمومیباعث بهبود سطح آگاهیهمگان
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تیبا مردم موجب جلب رضایارتباطيهاکانالشیو افزايشهريهاپورتالجادیراستا ا
. ]2[شدخواهديشهرينهادهاازیک هريهاتیشهروندان و درك بهتر آنان از فعال

شهريواحدمدیریتتحقق11ـ6ـ4
اشارهکهچنانیولشودیارائه مهايمواقع توسط شهردارشتریبيخدمات شهراکثر
(مباحث مرتبط با ییداراادارهمانندیردولتیغویدولتمختلفاداراتها و سازمانشد
يهایندگی)، ادارات و نماهامهی(مباحث مرتبط با بیاجتماعنی)، سازمان تأماتیمال

در یهمگگریها سازمان و شرکت دو دهیمحلسیپل،اسنادسازمان ثبت،هاوزارتخانه
نیافیوظایکپارچگیداشته و ینقش مهميو ارائه مجموعه خدمات شهرنیتدو

یمترقمباحثازیکیيشهرکپارچهیتیریمدایيواحد شهرتیرینهادها در قالب مد
. ]2[شودیممحسوب یکیالکترونيشهرهاحوزهدرمهمو

شهريهايفعالیتدراجتماعیانضباطونظمافزایش12ـ6ـ4
قطعاً با یکیاطالعات و ارتباطات و اهداف دولت و شهر الکترونيفناورهیسادر

نیو تعامالت بيشهريهاتیو شفاف امور، نظم و انضباط الزم در فعالقیدقفیتعر
يهامشاهده خواهد شد. اگر به مثالیاز هرزمانشیبیدولتيهاشهروندان و بخش

شناختوجامعهبرحاکمفرهنگشدننهینهاددر سطح جهان در خصوص یمختلف
هايسازفرهنگنیاحدتا چه کهشودیممشخص شوددقتيشهروندفیوظاقیدق

. ]2[داردشهروندان اثر يهاتینظم الزم در فعالشیدر افزا

انرژيووقتدرجوییصرفه13ـ6ـ4
يفناورمؤثر در حوزهيمناسب از ابزارهااستفادهویکیالکترونشهرودولتتحققبا

از راه دور و هاتیفعالوندهایفراازبسیاريقطعاً ،(ICT)اطالعات و ارتباطات 
در وقت و يامالحظهقابليهاییجوموجب صرفهکهشوندیمانجامآنالینصورت به

باارتباطدريشهريسفرهازمینهموجود در ي. اگر به آمارهاشودیمشهروندان يانرژ
وشیافزاموجبترددهانیهمکهشودمیمشخصشودتوجهيادارامورانجام

به دولت و مردم جامعه يادیزاریبسيهانهیهزلیتحمجهینتدروسوختمصرف
. ]2[شودیم
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شهرونداننیازهايرفعسمتبههاگذاريسرمایههدایت14ـ6ـ4
آنبهریاخيهاسالدرکهداردوجوديمداريمشتربه نام یتجارت، اصل مهميایدندر

انیمشترتیدرصدد جلب رضاياقتصاديهاها و بنگاهشرکتهمه. استشدهياژهیوتوجه
(CSM) وفادار انیبه وجود مشترمیطور مستقها بهو تداوم آناتیحزیراهستند،خود

نیشهروندان مستثنا از انیو همچنيشهرياصطالحاً نهادهاایيدارد. بحث شهرداریبستگ
نیبتوانند بهترنینويهايفناورهیدر سادیبايشهررانی. درهرصورت، مد]2[ستندیقاعده ن

و يشهررساختیزيهاپروژهفیهدف با تعرنیبه شهروندان ارائه دهند و اراخدمات 
. شودیممحقق يشهرحوزهفعاالنونانیکارآفرگذاران،هیآن به سرمايواگذار

الکترونیکیوکارکسبتوسعه15ـ6ـ4
شود،یخالصه نميو اداريو خدمات شهرهاتیتنها به فعالیکیشهر الکترونحوزه
استقرار دولت و شهر یوکار از اهداف اصلرونق کسببرايامکانات الزم جادیبلکه ا
است. یکیالکترون

شغلیهايفرصتایجاد16ـ6ـ4
و يکاريهاحوزهجادیا،يمجازيمخصوصاً در فضانینويهايفناوريایاز مزایکی

و فیتعردیهزاران شغل جدیکیالکترونيهاياست. با ورود به فناوردیمشاغل جد
يهابه تخصصيدیجديفناورهر. مسلماً شوندیممشاغل نیجذب ايادیافراد ز

را در يدیها خود مشاغل جدتخصصنیبه اازیقطعاً نوداردازیو خاص خود ندیجد
يرا برايدیجدیشغليهامسئله فرصتنیبه وجود خواهد آورد و انهیزمنیا

يهابا استقرار و تحقق پروژهن،یجامعه به همراه خواهد داشت. بنابراکیشهروندان 
و افراد جادشدهیادیهزاران شغل و حرفه جدیکیمانند شهر و دولت الکترونیمیعظ
مشغول به کار خواهند شد. يادیز

درجدیدیشغليهافرصتجادیایعنیتیمزایننظران، از صاحبیلیخدیشا
نیازیرا؛و چالش مطرح کنندتیمحدودکیعنوان را بهیکیتحقق شهر الکترونهیسا

از مشاغل، بسیاريشودیموجب مدیجديهاياورنکه ورود فدارندافراد اعتقاد 
سکه کیمانند يدیجددهیهر پدگفتبایدزمینهایندر. شوندرونقکمایرفعالیغ

. ]2[استزیمتماکامالًيدورويدارا
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شدنجهانیامکان17ـ6ـ4
و نینويهايرشد فناورجهینتدرکهاستيندیافرقتیدر حقشدنیجهانندیفرا

ریزيهاجنبهبر مشتملشدنیبه وجود آمده است. جهاندیگسترش ارتباطات جد
: ]2[برخوردارندییباالتیاهمازییتنهاهر یک بهکهاست

ورانه نافهايجنبه
ياقتصادهايجنبه
یاجتماعهايجنبه
یفرهنگهايجنبه
یاسیسهايجنبه
کهشودیمباعثشهروندانيفناورسطحيارتقاآندنبالبهویکیالکترونشهرجادیا

باییشهرهابهو کنندحرکتالزمرشدوتوسعهسمتبهجوانباز همه شهرها
سالم توأم یزندگیطورکلرفاه و بهش،یتا آساندشولیتبدیجهاناستانداردهاي
. کنندنیشهروندان خود تضميبانشاط را برا

شهريخدماتیکسانومناسبتوزیع18ـ6ـ4
است. شیو پایبررسدر ابعاد مختلف قابل یکیو منافع استقرار شهر الکترونایمزا

و یکیاستقرار شهر الکترونيایمزاقطعاً. گرندیديایمزابازخوردایمزانیاز ایبرخ
ونگارينامهکارها، کاهش شدنکوتاهو اصطالحاً یکیزیفاتیکاهش عملنیهمچن

والینآنخدماتبرايیو مکانیزمانتیمحدودنبوددر ادارات، مرسوميکاغذباز
که شودیشهروندان باعث ملهیوسبهيشهريهاتیفعالوندهایفراشدنخودگردان

و ضیو تبعردیشهروندان و اقشار جامعه قرار گهمهاریاختدرعادالنه ،يخدمات شهر
. ]2[ابدیکاهشایرفتهانیمانده ازمموجود در جوامع عقبيهاينابرابر

یکیالکترونيشهرهايروشیپيهاچالشوموانع7ـ4
يهاموانع و چالش،یکیالکترونياستقرار شهرهاادیزيهاتیو قابلایمزارغمبه

يشهرهااستقرارندیفرا،یطورکلوجود دارد. بهآناجرايبر سر راه زینيمتعدد
در نظر گرفت یملپروژهکیآن را دیباجهیدرنت،استنهیبر و پرهززمانیکیالکترون

قسمت به نیالزامی است. در اآنتحققيبراشدهنیمراحل تدوشیو پاکنترلکه 
. ]2[اشاره خواهد شدیکیالکترونيشهرهاایجادها و موانع از چالشیبرخ
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الزمهايزیرساختکمبود1ـ7ـ4
الزم در ارتباط با يهارساختیزجادیبه اازیقطعاً نیکیتحقق شهر الکترونيبرا

راستا، اکثر نیاست. در اشدهفیبر اساس پروژه تعريافزارو سختياامکانات شبکه
: ]2[دارندازینریزيهارساختیحداقل به زیکیشهر الکترونيهاپروژه

با ارزش افزوده (هايشبکهVAN(1واقعدرشبکهاین. یهمان شبکه اختصاصیا
هاآنبینتعامالتکهاستشهريهايسازمانواداراتبیناختصاصیشبکههمان

اکثردروشودمیمعرفیVANشبکهنامبامعموالًشبکهاین. کندمیممکنرا
. کندمیمتصلهمبهراشهرينهادهايومحلیاداراتنوري،فیبرباشهرها

دادهمراکز(DC)2امکاناتبابزرگیدادهمراکزالکترونیکیشهرهايپروژهاکثردر
وجامعاطالعاتبتواندتاشودمیایجاداطالعاتحفاظتوامنیتبامرتبط
. دهدارائهراشهرونداننیازموردخدماتوپردازشرایکپارچههايبرنامه

فعالًکهداردوجود(DC)دادهمراکزخصوصدرزیاديفنیالزاماتواستانداردها
.شدنخواهداشارهآنبه

دسترسدروتوسعهالزم،هايزیرساختازدیگریکی. 3ینترنتشبکه اتوسعه
غنیاطالعاتاصطالحاًیاايچندرسانههايباقابلیتوپرسرعتاینترنتقراردادن

هايهزینهباشهروندانهمهبرايبایدامکاناتاین. استشهروندانهمهبراي
شهراهدافکنندهتضمینهاییزیرساختچنینوجود. شودارائهمناسب

. استالکترونیکی

الکترونیکیشهرهايپروژهانجامبرايگذاريسرمایهکمبود2ـ7ـ4
دنبالبهکهمنافعیومزایابهتوجهباالکترونیکیشهرهايسرویستداوموتحقق
. از استدولتیهايسازمانوشهرينهادهايتوسطکالنگذاريسرمایهنیازمنددارد،
اشخاصاستنهیپرهزوربازدهیدبر،زماناغلبیکیالکترونشهريهاپروژهکهآنجا 

منظوربهالزمریتدابودارندحوزهنیابهورودبهلیتمايکمتریحقوقویقیحق
. ]2[رسدیمنظربهيضرورکامالًیگذارانهیسرمانیچنازتیحماوجذب

1. Value Added Network

2. Data Centers

3. Internet Expansion

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:27:41



یکیالکترونخدمات62

مناسبافزارهاينرمکمبود3ـ7ـ4
مورديکاربرديهابرنامهاجرايو دیدر تولدیمفيمناسب و ابزارهايافزارهانرمکمبود

یکیالکترونيمهم در تحقق شهرهايهااز چالشیکیيشهرتیریمدحوزهدرازین
و مباحث 1یاصليهادر خصوص استفاده از نسخهياست. ضمناً مشکالت متعدد

ازبسیارياز کشورها وجود دارد. در یدر برخ2يمعنوتیمالکنیو همچنیحقوق
کامالً يافزارهاو مخصوصاً نرمهیپايافزارهانرمدیجديهانسخهيهاتیموارد محدود

از کشورها یبرخيمسئله در حال حاضر برانینشده و اهنوز حلياو حرفهیتخصص
. ]2[مطرح استیمشکل اساسکیعنوان به

تغییرمقابلدرمخالفت4ـ7ـ4
یکیدولت و شهر الکتروناجرايراهموجود در يهاموانع و چالشنیتراز بزرگیکی

آن است. شدهفیتعريهابا پروژهییبدنه اجرايو عدم همکاررییمخالفت در مقابل تغ
صبر و ازمندینيمجازيو فضادیبه روند جدیحرکت کند از روند سنتن،یابرعالوه

از یبانیو پشتتیتقوت،یحمابوده و یکیشهر الکترونيهاپروژهانیمتصدحوصله
است. يمراحل طرح کامالً ضروریتمام

با يادیبنراتییتغدیبایکیاهداف پروژه شهر الکترونشتریبیمنظور اثربخشبه
يهاآموزشصورت ارائهنیکارآمد، هوشمند و مؤثر ایجاد شود. قطعاً در اتیریمد

مناسب به جامعه هدف و شهروندان در خصوص اهداف و يهایرسانو اطالعیعموم
انیمنیکامالً مؤثر و کارساز باشد. در اتواندیمیکیالکترونياستقرار شهرهايایمزا
به رانیجامعه و مدکردنراه و همسوانهیها در مبازخوردها و اصالح روششیپا

. ]2[شودیممحسوب 3رییتغیمهندسوتیریمدتعبیري

اجتماعیوفرهنگیهايچالش5ـ7ـ4
ويمجازيفضاظهورباکهشدمالحظه خواهدشودتوجهمختلفجوامعبهاگر

یو حتیفرهنگ،یاجتماعياز ساختارهایلیخنترنتیمانند اانکارناپذیريمقوله

1. original versions

2. copyrights

3. change management
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در راتییتحوالت و تغنیشده و عمالً ایمختلف دچار دگرگونيدر کشورهایاسیس
ها و مشکالت خاص خود شده است. عملکرد افراد جامعه موجب بروز چالش

نداردوجود يحدومرزيمجازيایدندرآنبهتراصطالحدیشاويمجازيفضادر
ایجادتعامالتیمختلف يهاو با فرهنگایدنمختلفنقاطها در انساننیبکهينحوبه

عنوانبهآنازکهکردهجادیرا ایمشکالت خاصيادیامر تا حدود زنیهمو شودمی
. ]2[شودیمادی1یفرهنگيتضادها

شخصیحریموامنیتبهمربوطهايچالش6ـ7ـ4
نترنتیایطورکلو بهيمجازيو مهم که در خصوص فضاتأملقابليهایاز نگرانیکی

یو شخصیخصوصمیحرتیو رعاتیوجود دارد، بحث مهم امنیاجتماعيهاو شبکه
م،یعظیاطالعاتيهاها و بانکمراکز دادهدرجامعه است. کیهمان شهروندان ایافراد 

موارد ریو سایملک،یبانک،یشغل،یدر خصوص مشخصات شخصيادیاطالعات ز
حملهیاطالعات توسط افراد مختلف و حتنیبه انفوذقطعاًوشودیميو نگهداررهیذخ
خواهدواردمردم و شهروندان نانیاطمبهناپذیريجبرانصدمات ،يبریساویروسیو

. کرد
میو حرتیحفظ امنشدهنیتدويراهبرديهابر اساس برنامهصورتهردر
پروژه شهر رانیو مهم مداغماضرقابلیاز اصول غیکیعنوان بهدیافراد بایشخص
مقابله با منظوربهیخاصيهابرنامهبایدتداوم آن برايومطرح باشد یکیالکترون
. ]2[شودو اجرا نیتدوذکرشدهيهابحران

الزمهايآموزشواطالعاتیسوادفقدان7ـ7ـ4
نی. ادارديادیزاریبستیاهمیکیدولت و شهر الکترونتوسعهمبحثدرآموزش

و هیپايهاآموزششتریباستجامعه یآن در داشتن سواد اطالعاتیآموزش که تجل
درموجوديابزارهاازاستفادهبرايالزم يهاو حداقلکیدر حوزه انفورماتیعموم
متخصصوکارآمدیانسانيروینتیآموزش، تربگریدبعدیولاست؛يمجازيفضا

آن شرفتیو ادامه روند پیکیشهر الکترونيهارساختیزهتوسعياست که قطعاً برا
. ]2[استيالزم و ضرور

1. cultural conflicts
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شهروندانانتظاراتوتوقعسطحافزایش8ـ7ـ4
بخشدر. داردوجودزینیخاصيهاچالشيدیجدينوآورودهیپدهرمنافعکناردر
سطحيارتقامانندیعواملبهیکیالکترونشهراستقراريایمزاباارتباطدرویقبل

گریدمواردریساويانرژوزماندرییجوصرفه،یاطالعاتسوادشیافزامردم،یآگاه
شهروندان یسطح رفاه زندگيارتقايعوامل که در راستانیاهمهقطعاً. شداشاره

نیو مسئولرانیشهروندان را از مدیانتظارات واقعترحیصحبیاناست سطح توقع و به 
وابسته يهاو سازمانيشهررانیمدب،یترتنیا. بهدهدیمشیافزايشهرتیریمد

انتظارات خواهند داشت. نیدر قبال اینیسنگتیمسئول
ارائه خدمات بهتر به برايخود را ،يشهرينهادهااکثر شودیمفوق موجب چالش

عامل فوق کهنیالیدل.دهندقرارکار خود مبنايامر را نیاوکردهایشهروندان مه
شده است، بحث مطرحیکیشهر الکترونيهااز موانع و چالشیکیعنوان به

يهاچالشریساوخدماتتنوعبهتوجهباشهروندانانتظاراتهمهکردنبرآورده
. ]2[استشدهاشاره

الکترونیکیهايفناوريبهشهرياموروابستگی9ـ7ـ4
ندیفراهر یطورکلو بهیکیموجود در بحث استقرار شهر الکترونيهاچالشگریداز

يافزارنرمويافزارسختيهاستمیسبهدیشدیوابستگ،یکیالکترونيفناوربرمبتنی
ويکاريندهایفرااست که نیاکندبروزراستانیادراستممکنکهیمشکل. است

گریدکهيطوربهاستیکامالً متکیکیالکترونستمیبه سيشهرتیریمدیطورکلبه
. ستینریپذامکانیکیالکترونيخدمات بدون فناورنیامکان انجام ا

و دیآیمشماربهیجامعه اطالعاتاستقرارراستايدر ریفراگمشکلیکمورد نیا
شود،محسوب یکیاز نقاط ضعف بزرگ استقرار دولت و شهر الکترونیکیتواندیم
و هاتیانجام فعاليبریحمله ساایشبکهشدنیروسیودر صورت بروز اختالل، رایز

. ]2[با مشکل مواجه خواهد شديخدمات شهر

جدیدهايتخصصکمبود10ـ7ـ4
جادیاازمندینیکیالکترونکاربردصدها يسازادهیو پيمجازيبه فضاورود

متخصص و یانسانيروینتیتربها از آنیکیاست که یمشخصيهارساختیز
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مورد شدهفیتعريهااست. قطعاً کمبود تخصصازینمورديهاحوزههمهکارآمد در 
از یکییکیمداوم شهر الکترونيارتقانیو همچنيحفظ و نگهداراستقرار،يبراازین

حوزهاست که ممکن است پس از ورود به يزیبرانگبحثيهامسائل و چالش
يهايزیرمستلزم برنامهمشکلنیارفعمسلماً. دیآوجودبهیکیالکترونيهايفناور

يهاآموزشنیافراد و همچنیو بهبود سطح علمیانسانيروینتیتربيمستمر برا
. ]2[استمشکلنیاازییرهاوهدفنیاتحققبرايالزم یدانشگاه

دیجیتالیشکافواینترنتبهدسترسی11ـ7ـ4
به کیهنوز نزد،یجهانجامعهيهاموجود سازمان ملل و اجالسيتوجه به آمارهابا
يهااز چالشیکیبنابراین رند؛را ندانترنتیبه ایاز مردم جهان امکان دسترسیمین
یکیو شهر الکترون(EG)یکیمانند دولت الکترونیمهم و اساسيهاپروژهيروشیپ

(EC)،کشورهاستنیبموجود یتالیجیشکاف د .
يهايفناورومختلفيهاپروژهياجراقطعاً نترنتیبه ایعمومیدسترسبدون

،یکیآموزش الکترون،یکیالکترونيداربانک،یکیالکترونبهداشتجملهازیکیالکترون
به یدسترسعدمونیستریپذامکانگریو صدها خدمت دیکیالکترونوکارکسب

اجراراهدر یمهم و اساسيهاخود از چالشن،ییپايهاسرعتبایدسترساینترنتیا
. ]2[استیکیالکترونيشهرهااستقرارو

یکیالکترونشهراجرايمراحل8ـ4
يگریدازپسیکیمراحلنیاکهداردوجودیمراحلیکیالکترونشهرهرجادیادر

مراحلنیاشد،خواهدیکیالکترونشهرتکاملوشرفتیپتوسعه،سببوشدهلیتکم
:]2[کردانیبریزشکلبهتوانیمرا

ویموضوعیطراحه،یاولدهیا،یکیالکترونشهریطراحازگامنیادر.شیدایپـ
هیتهوICTحوزهنظران صاحبوکارشناسانبامشورت،يراهبردسندهیته
.شودیمانجاميافزارسختويافزارنرملیقبازازیمورد نیفنيهارساختیز

وامکاناتساده،کامالًصورت بهیکیالکترونشهرایجادازپسگامنیادر.ارتقاـ
خواهدتوسعهشهروندانخصوصاًدکنندگان،یبازداستفادهيبراشهريهايتوانمند

.استشهریطراحدرشهروندانازیمورد نامکاناتحداقلبرآورددریسعوافتی
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در مرجعيهاتیساباارتباطيبرقراردریسعبخشنیادر.تراکنشوتعاملـ
.استیاطالعاتيهاگاهیپانیادرتیسااطالعاتارگذاشتنیاختدر زینویتخصصيهانهیزم

استیکیالکترونشهرتوسعهدرمرحلهنیآخرگامنیا.یکپارچگیوگسترشـ
دوفروشیخربهاقدامیمالمبادالتيهايتوانمندوامکاناتآوردنفراهمباتوانمیو
دیباگامنیادرعالوه . بهکردیکیالکترونپولپرداختوافتیدرزینوینترنتیا

ازیمورد نيهاسیسروودادگسترشوتوسعهرایکیالکترونشهرتیساوب
.کردتقویتتر فعالیدهسیسرويبراراشهروندان

ITS(1(هوشمندونقلحملهايسیستم9ـ4

مسافر است که در ییجاونقل کاال و جابههر کشور حملیازهاينینتراز مهمیکی
حل مشکالت يبراICTاست. امروزه شدهیلچالش مهم تبدیکاز کشورها به یاريبس

هايیآلودگترافیک،ونقل مورد توجه متخصصان قرار گرفته است؛ حمل
انواع ي، اتالف وقت و انرژیاز تصادفات رانندگیناشيها، خسارتمحیطییستز

اطالعات و ارتباطات در ي. استفاده از فناوریندآیشمار ممهمی از این مشکالت به
) شده است. ITSونقل هوشمند (حملهايیستمسیدایشونقل موجب پعرصه حمل
هايیستمبراي بهبود عملکرد سICTونقل هوشمند استفاده از حملیستممنظور از س

طور رایانه است که بهیمخابرات، مهندسیک،ترافیاز مهندسیبیونقل است و ترکحمل
ع از موضوینروند. ایونقل به کار مدر حملیمنیو اییمنظور بهبود کاراهماهنگ به

.]6[مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است 1980دهه 
ITSهايیستمو سايرایانهيهاشبکهی،و مخابراتیارتباطهاييبا استفاده از فناور

ITS. شودیونقل مدر حملهاینهموجب ارتقاء سطح ایمنی، کارایی، و کاهش هزافزارينرم

.]6[یردونقل هوایی و دریایی مورد استفاده قرار گحملآهن، اي، راهونقل جادهدر حملتواندیم

هوشمندونقلحملهايسیستممزایاي10ـ4
شود،یهوا میآلودگیشموجب افزاینسنگترافیکی. یطمحزیستیکاهش آلودگ) 1

بزرگ شهرهايهوا را خصوصاً در آلودگیمشکالت تواندیمITSبنابر این استفاده از 
.]6[کاهش دهد

1. Intelligent Transportation Systems
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کنترل سرعت و نظارت بر عملکرد راننده ITSياز کاربردهایکی. ایمنیافزایش) 2
:]6[اند ازحوزه عبارتیندر اITSهايیساز سرویاست. برخیهنقلیلهو وس

دوربینازاستفادهباقرمزچراغازعبوروسرعتتخلفاتثبت
جويشرایطبرنظارت
ترافیکخودکارکنترل
تصادفازجلوگیريسیستم
اورژانسموارددرسریعالعملعکس
رانندهدیدافزایشهايسیستم
حادثههشداروتشخیصهايسیستم

ارائه خدمات يزمان الزم براینتواند در کاهش شدت حوادث و همچنیمITSبنابراین
امداد و نجات مؤثر باشد.یاتدر عملینشاناورژانس و آتش

یککه موجب کاهش ترافITSهايیساز سروبرخی. ترافیککاهش بار ) 3
:]6[به شرح زیر هستندشوندیم
حوادثمدیریتوتشخیص
سرعتکنترل
مسافرانورانندگانبهرسانیاطالع
سفروسیلهتغییردرمسافرترغیب
سفرطولدرناخواستهتأخیرهايکاهشوسفرازپیشریزيبرنامه
الکترونیکیپرداختهايسرویس
رمپکنترل

هاي ها و راهنقلیه ورودي به آزادراهیلسیستم کنترل رمپ براي کنترل حجم وسا
است. از این طریق براي مسیرهاي ورودي به آزادراه که تردد شدهیشریانی طراح

به راه یلشود تا از طریق آن بتوان ورود وسازیادي دارند، چراغ راهنمایی طراحی می
به راه یلاصلی را کنترل کرد. مسئله اصلی در سیستم کنترل رمپ تعیین نرخ ورود وسا

افزار خاص دریافت شده و با توجه به توسط یک نرماصلی است. اطالعات ترافیکی
نقلیه براي هر بازه یلسابقه ترافیکی رمپ مورد نظر، میزان مناسب نرخ ورود وسا

راهنمایی به ترافیک ورودي به شاهراه يهاطریق چراغآید و اززمانی به دست می
.شودیاعمال م
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کاهشموجبITSهايیساز سرویمسافران و رانندگان. برخرضایتافزایش) 4
آنانرضایتافزایشورانندگانومسافرانروانیوذهنیآرامشعصبی،فشار

:]6[ازاندعبارتهاسرویساین. شوندمی
مقصدسويبهحرکتازقبلمسیرشرایطازاطالع
جويشرایطازايلحظهاطالعات
عمومیونقلحملزمینهدرايلحظهاطالعات
کرایهپرداختبرايبانکیهايکارتازاستفاده
استمفیدنجاتوامدادعملیاتوامنیتحفظبرايکهنقلیهوسایلردیابی
ترافیکايلحظهاطالعات
مسیردینامیکیهدایت

است:ذیلشامل موارد هاینهها. کاهش هزینهکاهش هز)5
ITSدوایندرحاصلتغییراتوتأخیرزمانسفر،زمانبهمربوطاطالعاتازاستفادهبا

. شدخواهدآنبهمربوطهايهزینهکاهشوسوختمصرفکاهشموجبشاخص
موجبکهتصادفاتمجروحینوهاکشتهتعدادکاهشوتصادفوقوعکاهش

ونقلیهوسایلبرواردهخساراتمانندتصادفازناشیخساراتوهاهزینهکاهش
.شودمیدرمانیهايهزینه

کهنقلیهوسایلوزنکنترلهايسیستمهمچنینوتصادفکاهشوایمنیافزایش
شودمیراهنگهداريوتعمیرهايهزینهکاهشنتیجهدروجادهازمحافظتباعث

]4[.

پژوهشوقیتحق11ـ4
.کنیدهیکشور تهیکیالکترونياز شهرهایکیاز یگزارش) 1
يهاسیسروازیکاملگزارشران،یادرITSتیوضعخصوصدرقیتحقضمن) 2

ITSدیکنهیتهرانیادر.

یحیتشرهايسؤال12ـ4
.دیسیبنورایکیالکترونشهروندویکیالکترونشهرفیتعر)1
.دیسیبنورایکیالکترونيشهرهايایمزاازموردچهار)2

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:27:41



69یکیالکترونشهر

.دیسیرا بنویکیالکترونيشهرهايروشیپيهاچهار مورد از موانع و چالش)3
.دیکنذکرراآنکاربرددوودیکنفیتعرراهوشمندونقلحملستمیس)4
؟دیببرنامراITSيایمورد از مزاچهار)5
؟دیببرنامرایمنیاشیافزايهاستمیمورد از خدمات سچهار)6

يانهیچهارگزهايسؤال13ـ4
شهري يها و نهادهاشهروندان به خدمات سازمانهمهالکترونیکیدسترسی) 1

شود؟یامن و محرمانه چه نامیده منان،یاطمقابلياوهیبه شوقتتمامصورت به
الکترونیکی) شهر الف
یکیون) شهرداري الکترب
کیی) دولت الکترونج
الکترونیکیخدمات) د

است؟غلطگزینهکدام) 2
و گردش از تفریحبراي جزکه شودیبه فردي اطالق میکی) شهروند الکترونالف

منزل خارج نشود.   
.شودیمحسوب مالکترونیکیاز مزایاي شهر يا) ارائه خدمات یک مرحلهب
با ارزش افزوده و مراکز داده نیاز يهابه شبکهیکیهاي شهر الکتروناکثر پروژه) ج
دارند.
از یکینیکالن ندارد و ايگذارهینیاز به سرماکییشهر الکترونيسازادهی) پد

است. الکترونیکیمزایاي مهم شهر 
است؟رقابت در حوزه مدیریت شهري  از ........ افزایش) 3

کییشهر الکترونيهایژگی) والف
کییشهر الکترونمزایاي) ب
کییشهر الکترونمعایب) ج
کییدولت الکترونمزایاي) د

شود؟یجزء کدام گروه از خدمات شهري محسوب مالینآنهايروزنامه) 4
) خدمات ارتباطی               الف
) خدمات اجتماعی          ب
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) خدمات فرهنگی          ج
شهرياطالعات) د

کند؟میگیريیمکنترل رمپ بر چه اساس تصمسیستم) 5
مختلف   یرهايتصادفات در مسیزانم)الف
براي هر بازه زمانییلنرخ ورود وسا) ب
ارتفاع چراغ ) ج
و فرعیاصلیسربار شریانی ) د

نامهپاسخ
د ج ب الف 1
د ج ب الف 2
د ج ب الف 3
د ج ب الف 4
د ج ب الف 5
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کییالکترونيداربانک
فصلاهداف

الکترونیکیداريبانکمفهوم
الکترونیکیداريبانکتاریخچه
الکترونیکیداريبانکباسنتیداريبانکمقایسه
الکترونیکیداريبانکهايزیرساخت
الکترونیکیداريبانکانواع
الکترونیکیداريبانکمعایبومزایا

مقدمه1ـ5
شدت متحول بهزینیبانکيهاستمی)، سICT(اطالعاتوارتباطاتيفناورشرفتیبا پ

يداربانکشدنیکیالکترونو دیجديشده و در حال رشد و توسعه است. فناور
نیتر. مهمشودیمنهیدقت، تنوع خدمات و کاهش هزت،یفیسرعت، کشیموجب افزا

ازاندعبارترودشیپیکیالکترونيداربانکيسوجامعه بهشودیکه باعث میعوامل
]9[:
اسکناستعویضزیادهزینهوهااسکناسسریعفرسودگی
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اسکناسجعل
امنیت

.ردیگیمقراریمورد بررسکییالکترونيداربانکبخشنیادر

کییالکترونيداربانکفیتعر2ـ5
یامکانـات آوردنفـراهم ازاسـت عبارتیکیالکترونيداربانکگفتتوانیمیطورکلبه
محـل دریبـانک خـدمات ارائهدرهاآنییکاراوسرعتشیافزامنظوربهکارکنانيبرا

امکانـات ارائـه وایـ دنسراسـر دریبـانک نیبوياشعبهنیبيندهایفرانیهمچنوشعبه
حضـور بـه ازینبدونبتوانندهاآنازاستفادهباکهانیمشتربهيافزارنرمويافزارسخت

مطمـئن ومـن یایارتباطيهاکانالقیطرروز ازشبانهازساعتهردربانک،دریکیزیف
ازاستفادهیکیالکترونيداربانکگریدبه بیان .دهندانجامراخوددلخواهیبانکاتیعمل

تبـادل يبـرا مخـابرات وشـبکه بریمبتنيافزارسختويافزارنرمشرفتهیپيهايفناور
دريمشتریکیزیفحضوربهيازینواستیکیالکترونصورتبهیمالاطالعاتومنابع
.]9[نداردشعبه

یکیالکترونيداربانکخچهیتار3ـ5
:استیبانکنظامتحولدورهچهارشاملیکیالکترونيداربانکتوسعهروند

درانهیراکاربردآغازنقطهکهدورهنیادر). باجهپشتيخودکارساز(اولدوره
يکاغذاسناداطالعات و ،استيمرکزيهاانهیاستفاده از رابايداربانکنظام
ها انجام آنيبه مرکز ارسال و شبانه پردازش روياطور دستهها بهدر شعبهدشدهیتول

يهالیکاغذ به فالیمحدود به ثبت دفاتر و تبدانهیرایدوره کاربرد اصلنی. در اشدیم
امکان نیرواج داشت ا1960پشت باجه که در دهه يخودکارسازيفناور. بودياانهیرا

انیها در پاها حذف و گردش روزانه حسابها از شعبهدفترها و کارتکهکردرا فراهم 
شرفتی. پشوندارسال رسانیروزبهيبرايمرکزيهاانهیرابهوقت هر روز 

به يارسال اسناد کاغذيجاباعث شد که به1970پشت باجه در دهه يخودکارساز
به مرکز یسیمغناطيهاطیمحيروها ثبت آنقیاز طر،هاروزانه شعبهاتیمرکز، عمل

انهیرايهاها کماکان در اتاقحسابیروزرسانپردازش اطالعات و بهوشودارسال 
انیدر جهت رفاه مشتريریتأثيخودکارسازاتیعملدورهنیادر. شودانجاميمرکز
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73یکیالکترونيداربانک

دوره نینگذاشت. در طول ايها بر جابانکنیبزینیرقابترینکرده و تأثجادیها ابانک
ریخدمت گرفته شدند و تنها تأثبهياانهیراابريهاو سامانهياپردازش دستهيهاسامانه

.]9[ها بوددقت و سرعت در موازنه حسابجادیايخودکارساز
کارمند شعبه در کهشدآغاز یدوره از زماننیا). باجهيجلويخودکارساز(دومدوره

د. از اواخر دهه کریثبت و دنبال میکیصورت الکترونرا بهیبانکاتیعمليحضور مشتر
به هیظاهر شبکه بهها،انهیپايریکارگبهقیاطالعات از طروستهیامکان انتقال پ1970

فراهم يبزرگ مرکزيهاانهیرابهیخطوط مخابراتوبودند، يامروزیشخصيهاانهیرا
وشدپذیرامکانيجاريهاحساببهکارمندانپیوسته دسترسیدوره نیشد. در ا

یمخابراتيهااز شبکه،باجهيجلويبه خودکارسازلینيها مجبور بودند برابانک
ها هم از نظر بود و استفاده از آنیدولتيهاو انحصار شرکتاریموجود که در اخت

يهاشبکهنیا.کننداستفاده بودگراناریبسيانهیمحدود و هم از جنبه هزيفناور
پشت باجه مرتبط و انهیها را به مراکز راشعبهیبانکيهاانهیپا،یاطالعاتویمخابرات

اما شد؛برطرفيحدودتايکاغذاسنادازانبوهاستفادهبهازیناین،بنابرکرد؛یمتصل م
يخگوکه پاسيبه افرادازیهنوز نراینتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند، زهابانک

به کار يافزارهانرمگریدطرفاز. داشتوجودباشندها بانکبهکنندگان مراجعه
نوعهريبراگریدبودند. به بیان يارهیو جزکپارچهیریدوره، کماکان غنیشده در اگرفته

.]9[محدود بود گریکدیافزارها با و ارتباط نرمشدیطراحیافزار خاصنرماتی،یعمل
آغاز 80دوره که از اواسط دهه نیادر).شانیهابه حسابانیمشتراتصال(سومدوره

ایتلفن قیاز طريمشتریعنی. شدفراهم شانیهاحساببه انیمشتریشد امکان دسترس
وتریکامپاییسیکارت مغناطایمراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند 

و پرداخت، افتیدراتیضمن انجام عملود کریمدایپیبه حسابش دسترسیشخص
مرور ها بهدوره سالن بانکنی. در اشدیانجام میکیصورت الکترونوانتقال وجوه بهنقل
دوره سوم که آن يهایژگیونیتر. مهمشدکنندگان مراجعهیطوالنيهااز صفیخال

يهاسامانهيارهیاز توسعه جزاندعبارتکندیمزیقبل و بعد متمايهارا از دوره
با انیمشتریارتباطيهاتوسعه سامانهنیباجه و پشت باجه و همچنيدر جلوزهیمکان

.]9[بانکمانند خودپرداز و تلفنشانیهاحساب
يهاسامانهنیبیهماهنگجادیافهیوظیانسانيرویاز نیدوره بخشنیادر

و هوشمند به یبانکيهارا به عهده دارد. کارتانیمختلف مشتريازهایو نيارهیجز
از یبخشبگوییماستبهتریانشده است یکیطور کامل الکترونو بهیواقعيمعنا

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:27:41



یکیالکترونخدمات74

. استشدهزهیمکانيهاو سامانهیبانکاتیاطالعات وارد عملیکیتبادل الکترونندیفرا
جهیدر نت،در آمدهیکیالکترونـیصورت دستبهیبانکاتیگفت عملتوانیمنیبنابرا

زه،یمکانيهاسامانهیکپارچگیغیرـ1: استمواجه یبا دو مشکل اساسینظام بانک
بودنناکاملـ2و انیخدمات به مشترارائهبرايها آنیبودن و ناهماهنگيارهیجز

يهافقدان پروتکلنیگسترده، مطمئن و همچنع،یسریارتباطویمخابراتخطوط
.]9[به شعبانیو اتصال مشترگریکدیها به بانکشعباتصاليالزم برایارتباط

نیادر).یبانکاتیبا تمام عمليها و ارتباط مشترسامانهيسازکپارچهی(چهارمدوره
انیمشترها و هم و هم بانکشودمیانجام یکیالکترونشیوهبهیبانکاتیدوره تمام عمل

نیرا کسب کنند. الزمه ورود به اازشانیو منظم اطالعات مورد نقیطور دقبهتوانندیم
و مطمئن است. در شرفتهیپیو ارتباطیمخابراتيمرحله داشتن امکانات و بسترها

،یبانکزهیمکانيهاسامانهیو ساماندهیکپارچگیبه دنیمنظور رسدوره چهارم به
:]9[دارنددیتأکریزامراز دو یکیبرها بانک
ايانهیرايهادر سامانهيافزارو سختيافزارنرمياستاندارسازيبراتالش) 1
که يارهیجزيهانظر از سامانهصرفکپارچهیيهاسامانهجادیايبراتالش) 2

به وجود آمده است.ترشیپ
انهیکه از رادهدیميامکان را به مشترنیایبانککپارچهیدوره چهارم، سامانه در
. در کندافتیبانک دریکیمحل کار خود خدمات متعارف را از سامانه الکترونایمنزل 

طور کامل و پول بهشودمییواقعییجوصرفهیانسانيرویناز استفادهدردوره نیا
و بانک، خدمات يمشتریعنیو ابزار تعامل دو طرف یابدمییکیحالت الکترون

به خدمات یدسترسيبراياست که در دوره سوم مشتریدر حالنیاست. ایکیالکترون
يبرایحتينبود. در دوره چهارم مشترازینیبیدستيو کارهاياز اسناد کاغذیبانک
از مراجعه به بانک ازینیببانکیيهاسیسروگریدایيامهیخدمات بایوام افتیدر

است.
از خدمات ینوع1960دهه لیگرفت که از اواجهینتتوانیممزبورتوجه مطالب با
شد. يداردر نظام بانکیآتيهاساليبرایتحول بزرگيکه مبناافتیرواج یبانک

.گرفتقرارهمگاناریاختدرکهشدارائهیبانکيهاکارتباخدمات نیا
ها با مرور خودکار شدند. بانکبهیبانکيهاو کارتهاکوتاه چکیبعد از مدت

یکیالکترونيهاشروع به استفاده از چکچکهايبرگهيجاچک بهریارسال تصو
.کردند
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به اسناد ازیبدون نتوانستندیها مبانکارتباطات،واطالعاتيفناورشرفتیپبا
کار، مبادله نی. با اکنندمبادلهها را اطالعات مربوط به دستور پرداخت،يکاغذ

.]9[شديد کاغذاسناپردازشجایگزیناطالعات یکیالکترون
در یو دستیصورت سنتبهیبانکيهاتیفعالانجامگفت که توانیمنیبنابرا
داشت. یبانکيهاتیفعالامنیتوسرعتدقت،دريو مسائل متعددمشکالتگذشته 

شکل درياعمدهراتییتغجادیباعث اکیامروزه سرعت توسعه صنعت انفورماتیول
عنوان را بهيدیجدمیمفاهوشدهيداربانکعرصهدروجوهانتقاليهاپول و سامانه

نوعجادیامفهومبهنیاکهاست،کردهآن ارائه کییالکترونانتقالویکیالکترونپول 
. استکییالکترونيداربانکنامبايداربانکازيدیجد

یکیالکترونيداربانکبایسنتيداربانکسهیمقا4ـ5
قیبانک از طرکیيهاتیفعالهمهيسازکپارچهیيمعنابهیکیالکترونيداربانک

برمنطبقویبانکيندهایبر فرایمبتنارتباطاتواطالعاتنینويفناوريریکارگبه
را فراهم انیمشترازیخدمات مورد نیهاست که امکان ارائه تمامبانکیساختار سازمان

شرفتهیپياستفاده از فناورتوانیرا میکیالکترونيداربانکگرید. به بیان کندیم
. کردیمعرفيداربانکسامانهدروجوهانتقالبرايیو مخابراتیارتباطيهاشبکه

.]9[دهدیمنشانرایو سنتیکیالکترونيداربانکسهیطور خالصه مقابه1ـ5جدول 
کییالکترونيداربانکبایسنتيداربانکسهیمقا1ـ5جدول

داري الکترونیکیبانکداري سنتیبانک
مکانی)محدودیتبازار نامحدود (مکانی)محدودیتبازار محدود (

ه خدمات نامحدودئاراارائه خدمات محدود
ه خدمات بر اساس نیاز و سفارش مشتريئاراخاصايشیوهارائه خدمات به

نوینيهايمتکی بر تجهیزات و فناورمتکی بر شعب فیزیکی
کارکرد بدون محدودیت زمانیکارکرد در ساعت اداري

ساختار مبتنی بر رایانه که باعث کاهش مصرف ساختار مبتنی بر کاغذ و نیروي انسانی
.شودیکاغذ و کاهش نیروي انسانی م
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یکیالکترونيداربانکطیمح5ـ5
،یکیالکترونيداربانکطیمحيشده براارائهيرهایو تعبهافیبر اساس تعر1ـ5شکل
یکیالکترونيدار. توسعه بانکدهدیرا نشان مکییالکترونيداربانکتوسعهمدل

است، تا يدار در سه سطح و مرحله کارو هدفدهیچیپندیفراکیگذراندنازمندین
.کنددریافتیخدمات مطلوبيمشترتیدرنها

در یاساسراتییبا تغستهادر ساختار بانکيتحول فکرکیازمندیاول که نسطح
ساختار کردننهیبهو يکاريندهایدر فرایتحول اساسجادیايبرارانیمدنشیب

یسعيهامرحله بانکنی. در اردیگیها شکل مامور در بدنه بانکییو اجرايزیربرنامه
و یعلميهابه همراه آموزشاز،یمورد نيهايفناوریروزرسانو بهدیبا خرکنندیم

کاهش کار يبرايخود را با تفکر استفاده از فناوریکارکنان سنت،یفرهنگ
.]9[سازندآگاهيافزارنرمتیفعالشیو افزايافزارسخت

و يافزارسختزاتیو تجهياانهیرايهاشامل ورود سامانهرات،ییاول تغسطح
ازيریگها و بهرهشعبهبنديشبکهمرحلهنیادرنیهمچن. استمختلفيافزارهانرم

يریگمیتصميو کارکنان برارانیمدیقدرت و آگاهشیباعث افزایتیریمديهاسامانه
.]9[شودیو ارائه خدمات م

نیها، بداخل شعبهیارتباطيهاسطح دوم که شبکه تبادل اطالعات نام دارد سامانهدر
مانندی. امکاناتشودیمنشیمختلف گزيهاشعبه بانکنیبانک و بکیيهاشعبه

يهااز موضوعرهیو غمیسیبيهاشبکه،ينوربریف،ياماهوارهیمخابراتهايسامانه
.استو مشترك مشخصاستانداردکیبهیابیدستيبرایبررسقابل

.]9[کییالکترونيدارمدل توسعه بانک1ـ5شکل
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بهکه از پنج راه مختلف داردنامارائه خدمات ،يمجازخودکارسازيسوم سطح
يهاانهیخودپرداز، پايهادستگاهنترنت،یاست. ایرسانخدماتيهاوهیشاجرايدنبال

عنوان بهریثابت و همراه در چند سال اخيهاو تلفنیکیزیفيهافروش، شعبه
اند.قرارگرفتهيبردارارائه خدمات مورد بهرهيبسترها

کییالکترونيداربانکانواع6ـ5
:]9[ازاندعبارتکییالکترونيداربانکانواع

ینترنتیايداربانک
ثابتوهمراه(تلفن یتلفنيداربانک(
نمابربریمبتنيداربانک
خودپردازيهادستگاهبریمبتنيداربانک
فروشيهاانهیپابریمبتنيداربانک)POS(1

یبانکيهاباجهبریمبتنيداربانک
یکیالکترونيهاشعبهبریمبتنيداربانک

يهـا باجهتفاوت که نی. با است) مانند خودپردازها2ـ5(شکل یبانکيهاباجهعملکرد
2ATMتـوان یمـ رابانـک يهـا باجهرونی. ازااندوجهکننده پرداختبخشفاقد یبانک

.دینامزیپرداخت وجه نتیبدون قابل

یکیالکترونيداربانکيایمزا7ـ5
بررسییو مؤسسات مالانیاز دو جنبه مشترتوانیرا میکیالکترونيداربانکيایمزا

در زمان و ییجوصرفهها،نهیدر هزییجوبه صرفهتوانیمانیمشتردیدازکرد؛
مؤسسات دیدازو کرداشارهیبانکاتیانجام عمليمتعدد برايهابه کانالیدسترس

،يها در ارائه نوآورشهرت بانکشیو افزاجادیامانندییهایژگیبه وتوانیمیمال
انیمشتريجستجويبراسازيفرصت،هابانکیمکانراتییتغرغمبهانیحفظ مشتر

رقابت کامل طیشرايو برقرارتیفعالمحدودههدف، گسترش يهادر بازاردیجد
.]9[کرداشاره

1. point of sale

2. automated teller machine
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.]2[یبانکهايباجهاز يانمونه2ـ5شکل

1الکترونیکیيهاشعبه8ـ5

نیز در مناطق آنهافیزیکیيهاو شعبهندبه شکل سنتی در حال کارهابانکمدلایندر
وانتقال پول و سایر مشغول به فعالیت هستند و امور نقلنظرجغرافیایی خاص و مورد 

زمان طور همجاري بانکی به شکل سنتی در حال انجام است، اما بهيهاتیفعال
به الکترونیکیيهاشعبه.کنندمیصورت مجازي شروع به فعالیتاز بانک بهییهاشعبه

:]2[شوندیممیدو دسته تقس
از عملیات بانکی رایج مانند انتقال پول، واریز وجوه، تعداديفیزیکی يهاشعبه) 1

.دهندیانجام منیصورت آنالقبوض را بهدریافتو
درخواستی فقط از طریق شعبه يهاسیسروهمهونداردوجود خارجی شعبه)2

.شودیبانک ارائه مالکترونیکی

1. E-branch
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1الکترونیکیهايبانک9ـ5

مورديهاسیسرووبانکیامورهمهها حضور فیزیکی در جامعه ندارند و بانکاین
مشتریان.شوندیارائه ممخابراتیواینترنتیبسترهايطریقازمشتریاندرخواست

بانکی از طریق يهاسیسروهمهودارندالکترونیکیو امضاي الکترونیکیحساب
مشتري ،حسابوانتقال پول بهپس از نقلوشودارائه میالکترونیکیسایت بانک 

بانکشده و طرف حساب مشخصهايمکانازرایجهايشکلبهراپولتواندمی
.]2،9[کنددریافت

کییالکترونپرداختيهاروش10ـ5

2الکترونیکیهايکارتازاستفاده1ـ10ـ5

در ادامه .مناسب استB2Bو B2Cيهادر مدلکییالکترونتجارتيبراروشنیا
.]2[شوندیمیبررسجهاندرمتداولیپرداختيهاانواع کارت
در حساب خود داشته باشند، یکه مبلغبدون آنهاکارتنیاصاحبان. 3ياعتبارکارت

الزم است آن مبلغ را به دیکنند پس از خردیاز اعتبار را خرینیاجازه دارند تا سقف مع
. کندیمافتیرا درییبهره بااليهابانک نرخر،ی. در صورت تأخندبانک مربوطه بپرداز

.شوندیممحسوبکارتنوعنیاازيانمونه5مسترای4ویزاياعتباريهاکارت
. شوندیمنظور خرید کاال، خدمات و دریافت پول نقد صادر ماعتباري بهيهاکارت

ها بسته به ارتباطات و قرارداد صادرکننده ممکن است در سطح ملی یا این نوع کارت
متقاضی به بانک یا مؤسسه ها . براي صدور این کارتباشندداشتهکاربردیالمللنیب

که حاوي اطالعات شخصی (مشخصات، ياپرسشنامهوکندیصادرکننده مراجعه م
بانک یا مؤسسه صادرکننده کارت کند،یوضعیت مالی و اعتباري) است را تکمیل م

پس از بررسی سوابق متقاضی، امتیاز وي را مشخص کرده و میزان و حد اعتبار او را 

1. E-bank

2. E-card

3. credit card

4. Visa

5. Master
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اعتباريکارتمتقاضی،اعتبارحدوامتیازبودنقبولصورت قابل. در کندیتعیین م
.]2[شودمیمشخصایشاناعتبارحدودوصادرويبراي

مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و ،هابه بانکتواندیکارت اعتباري مدارنده
یاکاالوجه،وکنداعتباري هستند مراجعه يهاکه پذیرنده کارتییهافروشگاه
حساب معامالت خود شامل را پرداخت کند و در پایان هرماه صورتنظرموردخدمات
ند. دارنده کارت پس از دریافت کدریافت راکردهنقداً دریافت کهوجوهیو خریدها
تواندیمالبته؛حساب باید مبلغ آن را به صادرکننده کارت بپردازدصورت
ايو مابقی را طی دورهابتدادررامبلغییعنیکند،حساب خود را تقسیط صورت

.]2[شودمیبهره شاملها حسابصورتقسطیپرداخت. کندپرداخت
30حـداکثر در مـدت   دیها بادارنده آنکههستندياعتباريهاکارت.1کارتشارژ

ـ نانهیثابـت سـال  نهیاز هزهاکارتنیا. بپردازدراخودیبدهروز 45تا  برخوردارنـد.  زی
.هاستکارتنیاز ايانمونه2اکسپرسامریکنکارت 

. میـزان اعتبـار کـارت بـدهی بـر      کنـد یعمل مچکمانندکارتاین. 3یبدهکارت
ـ از اقبـل گـر ید. به بیان شودیاساس حساب بانکی دارنده کارت تعیین م دارنـده  کـه نی

سمینقد داشته باشد. مکانوجهخودباید معادل مبلغ خرید در حساب کندکارت، خرید 
است که دارنده کارت بدهکار، کاال و خدمات مورد نظر خـود را انتخـاب   نحوکار بدین

که معـادل  دهدییعنی به بانک دستور مکندیحساب مربوطه را امضا مو صورتکندیم
. عملکـرد  کنـد حساب پذیرنده کارت واریز حساب را از حسابش کسر و بهمبلغ صورت

بـدهکار بـراي   يهـا . از کـارت استصدور یک چک در وجه فروشنده مثلتکاراین
هـا کـارت نوعنیا. کرداستفاده توانیمزینخودپردازيهانیدریافت وجه از طریق ماش

از حساب شخص برداشـت  ماًیمستقشدهيداریاقالم خرنهیندارند و هزياعتبارکاربرد
.]2[هستندنوعنیااز(ATM)بانکعابروتلفنيهاکارت. شودیم

وآدرسنام،مانندخوداطالعاتدیبادارانیخر،با کارتیکیالکترونيدهایخردر
تکراربااما کنند،مشخص ارسال يهافرملیتکمقیرا از طرياطالعات کارت اعتبار

1. charge card

2. American Express

3. Debit card
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81یکیالکترونيداربانک

کننده خواهد بود. بنابر این خستهیاطالعاتنیگوناگون، ورود چنيهافروشگاهازدیخر
انهیرادرافزارنرمنیا. شوداستفاده می1یکیالکترونیبیجفیکعنوانباییافزارهااز نرم
آن انجام قیاز طرازیو ارتباط با فروشنده و ارسال اطالعات مورد نشودیمنصبيمشتر

توانیمMaster cardوVisaو Yahooيهاتیسادرراافزارنرمنیاازيانمونه. شودیم
.کردمالحظه
:]2[ازاندعبارتیکیالکترونکارتقیطرازپرداختیعنصر اصلشش

کارتدارندهایداریخر
فروشندهایبازرگان
يصادرکننده کارت بـرا یمؤسسه مالایاعتبار (بانک گرشیگشاایکارت صادرکننده

)داریخر
فروشندهیمالمؤسسهای(بانک 2دارلیتحص(
الزم یحقـوق طینوع کارت که محکیو مبلغ یصدور کارت (مؤسسه حاممؤسسه

)ویزامانند مؤسسه کند،یرا فراهم م
ودارلیصـادرکنندگان کـارت، تحصـ   فیاز وظایاست که برخی(منبع3سومعامل

)دهدیمانجامراکارتصدورمؤسسه
مناسـب اسـت.   B2Bاز نـوع  یکـ یتجـارت الکترون يروش بـرا نیا. 4خریدکارت

مـواد، خـدمات، دیخريبراژهیوکاربردباپرداختيهاکارتینوعد،یخريهاکارت
.هستندينگهداروراتیتعم

هـا  . تفاوت آنهستنداعتباري يهاهزینه بسیار شبیه کارتيهاکارت. 5نهیهزکارت
و دارنـده کـارت مجـاز    شودیمیزان اعتبار تعیین ماعتباري،يهااین است که در کارت

حـد هزینـه کـارت ولـی کنـد، یـا پـول دریافـت    کنداندازه اعتبار کارت خرید است به
حساب باید بدهی خود صاحب کارت پس از دریافت صورتوندارداعتباريمشخص

1. E-Wallet

2. acquirer

3. third-party processor

4. Purchase card

5. Cost card
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ایـن ازاعتباري این است کـه  يهادیگر این نوع کارت با کارتتفاوت.را پرداخت کند
.کرده نقد دریافت وجتوانیها نمکارت

. استداشتهوجودمختلفيهاتمدندرشیپسالهزارانازپول. 1یکیالکترونپول
:]2[کردمیتقسیاصلگروه7بهتوانیمراپولشرفتیپوتوسعهدوران

ياپای(پاپولعنوانشیئی بههرازاستفاده(
ارزشمنديایاشباتجارت
هسک
اسکناس
(چک)يجاروسپردهيهاحساب
وجوهیکیالکترونانتقالویکیالکترونپرداخت
یتالیجیديهاکارت

به شکل دیجیتالی که براي شدهرهیعبارت است از ارزش پولی ذخالکترونیکیپول
.گیردمیقراراستفادهموردمعامالتدرفوري هايپرداخت

،با ارزش کمیاقالميداریخریعنی،دالر)10ری(مثالً زخرديهاپرداختدر
استفادهیکیالکترونپولازلیدلنیابهستینمطلوبچندانياعتبارکارتازاستفاده

يبرا(کندیمهیتهیکیصورت پول الکترونرا بهیمبلغداریروش خرنی. در اشودیم
رشتهمعادلکهیسنت5یکیالکترونيهاسکهمربوطه،مراکزبهمراجعهباداریخرمثال،

در تاکندیمرهیخود ذخیکیالکترونفی) و در کخردیرا ماستیتیبچنديکاراکترها
.]2[ها استفاده کندموقع لزوم از آن

:استچنیناینخوددستورالعملسینوشیپدریکیالکترونپولازاروپاجامعهتوصیف
یکیالکترونصورتبهرایانهحافظهایکارتتراشهمانندیکیالکترونيهاقطعهيرو

.استشدهرهیذخ

شدهرفتهیپذصادرکنندهمؤسسهازریغیاشخاصتعهداتيبراپرداختلهیوسعنوانبه
.است

اسکناسوسکهيبرایکیالکتروننیجانشعنوانبهکهاستشدهجادیامنظورنیبد
.ردیگقرارکنندگاناستفادهاریاختدر

استشدهجادیامحدودمقداربايهاپرداختووجوهیکیالکترونانتقالمنظوربه.

1. E-cash/ Digicash
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1شخصبهشخصپرداختروش2ـ10ـ5

paypal.com. شرکت شودیدو نفر انجام منیبمیصورت مستقروش انتقال وجه بهنیادر

کارت اییمشخصات بانکافتیشرکت با درنیا. دهدیرا ارائه مسیسرونیاز ايانمونه
کنندهافتیدریو مشخصات حساب بانکیکیآدرس پست الکترون،کنندهپرداختياعتبار

.]2[دهدیمانجامراانتقالاتیعملنظر،و مبلغ مورد 

2الکترونیکیهايچک3ـ10ـ5

به کار B2Cدر مدل شتریاست که بيچک کاغذیکیگونه الکترونیکیالکترونچک
با این تفاوت که در هستند،الکترونیکیتقریباً مشابه پول یکیالکترونيها. چکرودیم

فروشنده و بانک) و ،حتماً سه طرف درگیر هستند (خریدارالکترونیکیچک سمیمکان
و داریخرنیبنیصورت آفالممکن است پرداخت بهالکترونیکیدر پول فقط

.]2[فروشنده انجام شود

یکیالکترونيداربانکبیمعا11ـ5
:کردمیتقسریزیبه دو دسته اصلتوانیمرایکیالکترونيداربانکبیمعا

آوردن رمز دستهتوانند با بیافراد مدیجديدار. در نظام بانکیتیامنمخاطرات)1
اشخاص حمله يهابه حسابیآنان برداشت کنند و به طورکليهااشخاص از حساب

بودنینیماشلیبه دلیسنتيدارنظام بانکدرکهگفتدیند. باکنرا از اعتبار ساقط آنهاای
یدسترسانیمشتريهابه حسابیبانکامورانیبودن آن فقط متصدیدستایستمیس

بود.کماریها بسافراد و شرکتيهاحسابيبرایتیامنيخطرهانوعنیو اداشتند
یکیالکترونيداربانکوهیشنیاز افراد جامعه با ابسیاري. يفناورباییناآشنا) 2
و یالزم فرهنگيهانهیو زمیعموميهاآموزشفقدانازناشیندارند که ییآشنا

ضروري،آنانیمشترافزایشويداربانکوهیشنیاسازيمتداوليبرااست. یاجتماع
.]9[شودبرگزاریکیالکترونخدماتنظامباکاروهیشآموزشيهادورهاست 
د:کراشاره ریتوان به موارد زیمیکیالکترونيداربانکبیمعاریاز سا
اشخاصيهاهکرها به حسابیدسترسـ

1. Person- to-Person(P2P)

2. E-checking
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از کشورها یدر برخیپرسرعت و دائمنترنتینبود اـ
.کییالکترونيداربانکیرساختیزيهانهیباالبودن هزـ

توانیت مئجراست بهيداربانکوهیشنیايروشیکه پیاما با وجود مشکالت
وها نهی، کاهش هزانیمشتررفاهجادیدر امهمینقش یکیالکترونيدارگفت که بانک

.کندمیایفادر وقت مردم ییجوصرفه

پژوهشوقیتحق12ـ5
.کنیدقیکشور تحقيهااز بانکیکییخصوص انواع خدمات بانکدر) 1

یحیتشرهايسؤال13ـ5
.دیرا شرح دهکییالکترونيداربانکویسنتيداربانکيهامورد از تفاوتچهار) 1
د؟یببرنامرایبانکنظامتحوليهادوره)2
؟اندماکدB2Cدر مدل یکیمناسب پرداخت الکترونيهاروش) 3
ست؟یچاعتبارييهاهزینه با کارتيهاکارتتفاوت) 4
.دیرا نام ببریکیکارت الکترونقیدر پرداخت از طریشش عنصر اصل)5
.دیکنذکررادر جوامع یکیپرداخت الکترونگسترشیعامل اصلسه) 6
.دیذکر کنیبانک و مؤسسات مالدیرا از دیکیالکترونيداربانکيایمزااز) سه مورد 7
.دیکنفیتعررایکیالکترونپول) 8
.ببریدنامرا یکیالکترونيهاکارتانواع) 9

يانهیچهارگزهايسؤال14ـ5
1 (Visaاست.کی ..................

Credit card)الف

Debit card)ب

Charge card)ج

Smart card)د

جزء بیترتبهAmerican Expressکارت وMasterکارتبانک،عابرکارت) 2
)چپبهراستاز( هاست؟از کارتکیکدام

ياعتبارـشارژـدیخر)الف
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شارژ ـياعتبارـیبده)ب
یبدهـياعتبارـدیخر)ج
یبدهـشارژـدیخر)د

کند؟یمانیبراانباشتهارزشکارتوهوشمندکارتتفاوتریزنهیگزکدام) 3
وجود تراشه حافظه )الف
اطالعات و پردازش رهیذختیظرف)ب
یسیمغناطنواروجود) ج
تیو امنPOSارتباط هوشمند با )د

ارائه خدمات چند نوع هستند؟ يبسترها،یکیالکترونيدارطبق مدل توسعه بانک)4
نوع 3) الف
نوع 4) ب
نوع 5) ج
نوع7) د

است؟کدامیکیالکترونيداربانکتوسعهدوره نیدوم)5
باجهپشتيخودکارساز) الف
باجهيجلويخودکارساز) ب
شانیهاحساببه انیمشتراتصال) ج
یبانکاتیعملبا تمام يها و ارتباط مشترسامانهيسازکپارچهی) د

استفاده از بااستيداردر نظام بانکانهیدوره که نقطه آغاز کاربرد رانیدر ا)6
به ياطور دستهها بهدر شعبهدشدهیتولياطالعات و اسناد کاغذ،يمرکزيهاانهیرا

.شدیها انجام مآنيمرکز ارسال و شبانه پردازش رو
باجهپشتيخودکارساز) الف
باجهيجلويخودکارساز) ب
شانیهاحساببه انیمشتراتصال) ج
یبانکاتیعملبا تمام يها و ارتباط مشترسامانهيسازکپارچهی) د

یمخابراتيهااز شبکهيبه خودکارسازلینيها مجبور بودند برادوره بانکنیدر ا)7
يانهیمحدود و هزيفناوربود و یدولتيهاو انحصار شرکتاریکه در اختموجود،

.کننداستفاده داشتزیاداریبس
باجهپشتيخودکارساز) الف
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باجهيجلويخودکارساز) ب
شانیهاحساببهانیمشتراتصال) ج
یبانکاتیعملتمامبا يها و ارتباط مشترسامانهيسازکپارچهی) د

یکیطور کامل الکترونو بهیواقعيو هوشمند به معنایبانکيهادوره کارتنیدر ا)8
و یبانکاتیاطالعات وارد عملیکیتبادل الکترونندیاز فرایبخشدرواقعوبودنشده 
.شدزهیمکانيهاسامانه

باجهپشتيخودکارساز) الف
باجهيجلويخودکارساز) ب
شانیهابه حسابانیمشتراتصال) ج
یبانکاتیبا تمام عمليها و ارتباط مشترسامانهيسازکپارچهی) د

موجود از انهیرايهادر سامانهيافزارو سختيافزارنرمياستاندارسازيبراتالش) 9
است؟داريبانکدورهکداميهایژگیو

باجهپشتيخودکارساز) الف
باجهيجلويخودکارساز) ب
شانیهاحساببهانیمشتراتصال) ج
یبانکاتیعملیبا تماميها و ارتباط مشترسامانهيسازکپارچهی) د

یکدام دوره از تحول نظام بانکراتیها از تأثو دقت در موازنه حسابسرعت) 10
؟است

پشت باجه يخودکارساز) الف
باجه يجلويخودکارساز) ب
شانیهاحساببهانیمشتراتصال) ج
یبانکاتیبا تمام عمليها و ارتباط مشترسامانهيسازکپارچهی) د

است ؟ يدارافزارها از مشکالت کدام دوره از بانکنرمکپارچگییریو غيارهیجز) 11
a  دوره اول (b دوره دوم (c دوره سوم (d دوره چهارم(

a) الف

a , b) ب

a,b,c) ج

d,c,b,a) د
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نامهپاسخ
د ج ب الف 1
د ج ب الف 2
د ج ب الف 3
د ج ب الف 4
د ج ب الف 5
د ج ب الف 6
د ج ب الف 7
د ج ب الف 8
د ج ب الف 9
د ج ب الف 10
د ج ب الف 11
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کییالکترونتجارت

فصلاهداف
الکترونیکیتجارتتعریف
الکترونیکیتجارتهايمحدودیتومعایبمزایا،بررسی
الکترونیکیتجارتهايمحدودیت
ایراندرالکترونیکیتجارتقانونباآشنایی

مقدمه1ـ6
يگرینهاد به دایشخص کیکاال و خدمات از تیمالکانتقال دادوستد،ایتجارت 

و سنجش(قابل عملیاتیهر نوع یطور کلاست. بهداریخراز يزیچافتیدريازابه
را واگذار یخدمتایکاال ،یخدمتای) که در آن اشخاص در مقابل کاال يماديریگاندازه

اطالعاتيفناورظهوربا. شودیباشند تجارت گفته میراضآنازو دو طرف کنندمی
راتییتغدچاراقتصادوتجارتجملهازیزندگمختلفيهابخشرایانهرشدنیفراگو

.]2[میپردازیمآنبهادامهدرکهاستشدهیشگرف

یکیالکترونتجارتفیتعر2ـ6
تبادل محصوالت، خدمات و اطالعات از ایفروش د،یخرندیفرا،یکیالکترونتجارت

است. نترنتیو اياانهیرايهاشبکهقیطر
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89یکیالکترونتجارت

فروش و مبادله با استفاده از د،یبر سه جنبه خریطورکلبهیکیالکترونتجارت
دارد.دیتأکیکیالکترونيهاروش

کییالکترونتجارتباآنرابطهویکیالکترونوکارکسب3ـ6
در یارتباطيهاشبکهويارایانهيهاستمیاستفاده از سیبه معنیکیوکار الکترونکسب
انتخاب واحد، ثبت ،نامثبتخدماتتواندیدانشگاه مکیمثال رايوکار است. بکسب

همه تواندیکارخانه مکیایارائه دهد نترنتیاقیرا از طرهیشهرپرداختونمرات، 
عرضه و ارائه کاالها و کهدهدارائهنترنتیاقیطرازراخوديندهایفرا) شتریبای(

يهاتیاز فعالياریبسنیآن است. بنابرايندهایاز فرایفقط بخش کوچکزیخدمات ن
اما در حوزه رند،یگیقرار میکیوکار الکترونبنگاه هستند که در مقوله کسبکی

از یکیوکار الکترونگفت کسبتوانیمنیبنابرا. شوندینمواقعیکیتجارت الکترون
تنها شامل برخوردار است که نهیکیتجارت الکترونبامقایسهدريترعیوسيمعنا
يبنگاه و اجرايبا شرکايهمکاران،یاست، بلکه ارائه خدمات به مشتردوفروشیخر

انیبریبا فرمول زیکیوکار الکترون. کسبردیگیدر برمزیسازمان را نکیمعامالت در 
:]4[شودیم

EB= EC+ BI+ CRM+ SCM+ ERP

:میدارفرمولنیادر
1EBیکیالکترونوکار : کسب
2EC :یکیالکترونتجارت
3BI :يتجارهوش

CRM :يمشترباارتباطتیریمد
4SCMنیتأمرهیزنجتیری: مد
: 5ERPبنگاهمنابعيزیربرنامه

1. Electronic Business

2. Electronic Commerce

3. Business Intelegence

4. Supply Chain management

5. Enterprise Resource Planning
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است که بر یکیوکار الکترونکسبيهااز مؤلفهیکییکیالکترونتجارتنیبنابرا
دارد.دیتأکدوفروشیخر

الکترونیکیتجارتانواعوابعاد4ـ6
:]2[ازاندعبارتکهاستبعدسهيدارایکیالکترونتجارت

1محصول

2خدمت

تحویلعاملوفرایند
درمحقق شود. 4يمجازای) یکیزی(ف3یصورت سنتبهتواندیمابعاد نیهرکدام از ا

به دو کییالکترونتجارتاماشوند؛یاجرا میکیزیصورت فهر سه بعد بهیتجارت سنت
در:شودیميبندمیناقص تقسکییکامل و تجارت الکترونکییگروه تجارت الکترون

است. يسه بعد کامالً مجازهر) يمجاز(کامالً کاملالکترونیکیتجارت
.شوندیاجرا میکیزیصورت فدو بعد بهایکیناقصیکیتجارت الکتروندر
کتاب هم لیاگر تحویکیالکترونفروشگاهکیازکتابدیخردرمثال،يبرا

کامل است. اما اگر یکیباشد، تجارت الکترونEbookیعنییکیصورت الکترونبه
ناقص است. در اکثر موارد یکیپست انجام شود تجارت الکترونقیکتاب از طرلیتحو

.شودیصورت ناقص انجام مبهیکیتجارت الکترون

یکیالکترونتجارتازيمندبهرهدرجهلحاظازهاسازمانانواع5ـ6
:]2[رندیگقراردستهسهدريروش تجارلحاظاززینهاسازمان

برخوردارند.یکیزیفيهاهیروازوهستندیسنتکامالً.5یسنتيهاسازمان) 1
از تجارت يریگها با بهرهآنيهاتیفعالازیبرخ.6یسنتمهینيهاسازمان) 2

.شودیمانجام یکیالکترون

1. product

2 .service

3. traditional

4. virtual

5. Brick-and-Mortar

6. Click-and-Mortar
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91یکیالکترونتجارت

.هستندکاملیکیالکترونتجارتبریمبتن.يمجازيهاسازمان) 3

یکیالکترونتجارتانواع6ـ6
: ]2،4،6[شودیممیتقسزیربه انواع زینهاتراکنشلحاظاز یکیالکترونتجارت
معاملهنیطرفB2Bکییالکترونتجارتدر: B2B(1(بنگاهوبنگاهارتباط) الف
وخودروقطعاتسازندگاننیبيتجارارتباطمانند. هستندهابنگاهایهاشرکت

.خودروسازان
يهاروشنیتراز متداولیکیB2C(2 :B2C(کنندهمصرفوبنگاهارتباط) ب

ایانیو مشترهاشرکتنیبماًیمستقياست که در آن ارتباط تجارکییتجارت الکترون
.شودیکنندگان برقرار ممصرف
به یقیحالت، اشخاص حقنی: در اC2B(3(هاشرکتوکنندگانمصرفارتباط) ج

.فروشندیمهاشرکتبهراخودخدماتایهافراوردهنترنتیکمک ا
دوفروشیحالت ارتباط خرنی: در اC2C(4کننده (کننده با مصرف) ارتباط مصرفد

مقولهنیادرنترنتیاقیطرازکااليهامناقصهوهادهیکنندگان است. مزامصرفنیب
.گنجدیم

نیبيتجارتعامالتکل: شامل B2A(5(یدولتيهاسازمانوهابنگاهنیبارتباط) هـ
تعامالتلیقبنیاازعوارضوهااتیمالپرداخت. استیدولتيهاسازمانوهاشرکت

.شودیمدهینامزینB2G(6و دولت (بنگاهارتباطحالت،نیا. شودیممحسوب
ارتباط G2Cکییالکترونتجارتدر: G2C(7(شهروندانودولتنیبارتباط) و

با استشهروندانویدولتمؤسسات،ياقتصاديهادولت و مردم که شامل بنگاهنیب
يهامؤلفهازیکیالگونیا. شودیاطالعات و ارتباطات برقرار مياستفاده از فناور

.رودیمشماربهزینیکیدولت الکترون

1. Business to Business

2. Business to Consumer

3. Consumer to Business

4. Consumer to Consumer

5. Business to Administration

6. Business to Government

7. Government to Citizens
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سازمان خدمات، کیحالت نی: در اB2E(1(کارمندانوهابنگاهنیبارتباط) ز
.دهدیملیرا به کارکنان خود تحوازیاطالعات مورد نایمحصوالت 

قیاز طريتجاريهاتی: به انجام معامالت و فعالMC(2(اریس) تجارت ح
تواند از طریق تلفن میمثال یک فرد براي. شودیگفته ماریتجارت سم،یسیبزاتیتجه

. اکثر کندپرداخت زیها نآننهیکاال را ثبت کرده و هزکیدیخرسفارشهمراه خود 
کاربردهاي تجارت سیار مستلزم امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه است.

کاال،مبادلهمربوط به هايتیفعالکل: شامل 3بنگاهیدرونیکی) تجارت الکترونط
.استسازمانکیگوناگونکارکنانوواحدهانیباطالعاتایخدمات

هایینهیزمدر هادولتنیبيتجارارتباطالگونیا: G2G(4(هادولتنیبارتباط) ي
.ردیگی) را در برمیدولتيهاسازماننیبای(وارداتوصادراتمانند

ایافرادآندرکهاستیکیالکترونتجارتازییالگو: CC(5(مشتركتجارت) ك
دارند.يهمکارگریکدیصورت برخط با بههاگروه
از حاالت شیبB2Bو B2Cقیاز طریکیبه ذکر است که سهم تجارت الکترونالزم

شده است. گزارشگرید

یکیالکترونتجارتيایمزا7ـ6
:]2[ازاندعبارتیکیالکترونتجارتيایمزاازیبرخ

المللیبینوملیبازارهايبهمحلیبازارهايارتقاي
وقتاتالفازجلوگیريوتجاريدقیقاطالعاتبهسریعدسترسی
الکترونیکیبازاریابیطریقازتبلیغاتهايهزینهکاهش
مردمعمومیرفاهارتقاي
خدماتومحصوالتکیفیتارتقايورقابتافزایش
درآمدوگذاريسرمایهافزایش

1. Business to Employee

2. Mobile Commerce

3. Inter Business

4. Government to Government

5. Collaborate Commerce
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جدیدشغلیهايفرصتایجاد
کوتاهزماندرجهانسراسرازخدماتومحصوالتخریدامکان
مشتریانبرايانتخابهايگزینهگسترشومحصوالتوکاالهامقایسهامکان
بهبودودیجیتالیمحصوالتویژهبهخدمات،ومحصوالتتحویلسرعتافزایش

کاالعرضهزنجیره
ايرایانههايشبکهبرمبتنیمجازيهايحراجدرشرکتامکان
مختلفکاالهايمورددرنظرتبادلوالکترونیکیفضايدرمشتریانارتباطامکان

خاصکااليیکازخودتجاربارائهیا
کاالخریدبرايوآمدرفتهايهزینهکاهش
زیستمحیطآلودگیوترافیککاهش
هاواسطهحذف .

یکیالکترونتجارتبیمعا8ـ6
:]2[کردانیبصورتنیبدتوانیرا میکیتجارت الکترونبیاز معایبرخ

اینترنتهايشبکهطریقازتجاريتعامالتدرامنیتیمشکالتبروز
مردمدرآمدسطحوفروشحجمکاهش
خارجیرقبايبهداخلیتقاضاهايفوريارسالوداخلیبازارهايتضعیف
بیکارينرخافزایشوسنتیتجارتشاغلنیرويکاهش

یکیالکترونتجارتيهاتیمحدود9ـ6
ازاندعبارترند،یگقرارمدنظراستضروريکه یکیالکترونتجارتيهاتیمحدوداز 

]2[:
دقیقوتوانمندالکترونیکیداريبانکبهنیاز
قابلیتوکیفیتامنیت،مورددرجهانیشدهپذیرفتهقواعدواستانداردهافقدان

اعتماد
ارتباطیهايشبکهباندپهنايبودنکم
الکترونیکیتجارتگوناگونکاربردهايدرافزارينرمابزارهايضعف
شخصیاطالعاتبودنمحرمانهواطالعاتامنیتحفظبهنیاز
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یکیالکترونخدمات94

الکترونیکیتجارتاجرايمنظوربهالزمحقوقیمحیطتوسعهضرورت
فروشندهوخریدارهویتاحرازتأییدبرايکاراومطمئنهايروشبهنیاز
بهمشتریانمقاومتوالکترونیکیتجارتازاستفادهفرهنگنبودواعتمادفقدان

آنازاستفاده

تجارتچرخه10ـ6
ایخریدار وفروشنده کاال نیباست ییهاتیتجارت شامل مجموعه فعالچرخه
: ]2[استریزمراحلشاملتجارتچرخه. آنکنندهدریافتکننده خدمات و عرضه

مناسب،کنندهعرضهایفروشندهانتخابوجستجو. فروشازشیپيهاتیفعال
.معاملهیچگونگوطیشرابارابطهدرتوافقوالزممذاکراتانجام

کردهانتخابراخودازینموردخدماتایکاالدار،یخرمرحلهنیادر. معاملهانجام
.دهدمیتحویلراخریدارهاينیازمنديزینفروشندهودهدمیدیخرسفارشو

وفروشندهتوسطحسابصورتارسالعملیاتمرحلهایندر. حسابتسویه
.شودمیانجامخریدارتوسطپرداخت

ونگهداريوتعمیراندازي،راهنصب،شاملمرحلهاین. فروشازپسخدمات
.استمشتریاننارضایتیوشکایاتبهرسیدگی

یکیالکترونيبازارهادرکاالدیخرمراحل11ـ6
آغازیکیالکتروندیخرندیفرانظر،موردیکیالکترونفروشگاهبهداریخرورودهنگاماز
خود را انتخاب نظرمورديکاالهاایکاالویبررسراکاالهايمشترابتدا. شودیم
Trolleyایيمجازدیخرسبددررانظرمورديکاالهاازیفهرستسپس. کندیم

بیترتنی. بدکندیمنییکاالها را تعلیتحویروش پرداخت و چگونگويآورجمع
موجوديسفارش،افتیدربافروشگاه. دهدیمانجام یکیالکترونوهیسفارش را به ش

. کندیمآن را اجرا نیتأمندیو در صورت نبود کاال، فرایکاالها در انبار را بررس
تحویل محلدرپرداختایکارتبهکارتن،یآنالشیوهبهزیسفارش ننهیپرداخت هز

شکلنیادر. دهدیمرا نشان یکیفروشگاه الکترونکیاز يانمونه1ـ6شکلاست. 
.]2[داردقرارصفحهچپسمتدردیخرسبد
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95یکیالکترونتجارت

.الکترونیکیفروشگاهیکازاينمونه1ـ6شکل

رانیادرکییالکترونتجارتقانون12ـ6
7ماده و 81شامل کهشدبیدر مجلس تصوکییالکترونتجارتقانون،1382سالدر

باب است و هر باب 6قانون شامل نیتر شد. اکاملزیبعد نيهاسالدروودنتبصره 
:]2[شودیمصورت خالصه ذکر است که بهیمربوط به موضوع خاص

کلیاتوعمومیمقررات. اولباب
الکترونیکیگواهیصدورخدماتدفاتر. دومباب
قواعد. سومباب
ايرایانهجرایم. چهارمباب
خساراتجبران. پنجمباب
متفرقه. ششمباب.
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یکیالکترونخدمات96

یکیالکتروناعتمادنماد13ـ6
به یکیاست که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونيانشانهیکینماد اعتماد الکترون

هستند که ییهاتیساینترنتیايها. فروشگاهشودیمعتبر داده مینترنتیايهافروشگاه
و کاربر با پرداخت دهندیخدمات خود را به کاربران نشان مایاز کاال يشرح مختصر

از خدمات مورد نظر خود تواندیمینترنتیداخت اپريهاالزم توسط درگاهنهیهز
شود،یانجام ميمجازشیوهبهکااللیتحوودیخرندیامند شود. از آنجا که فربهره
ارائه ینترنتیکه فروشگاه ایاز صحت خدماتدیاز اقدام به خرشیپدیکاربر بانیبنابرا

. کندیمدایاعتماد معنا پیکینماد الکترونتیکه اهمنجاستیو ایابدنانیاطمدهدیم
و با هدف یحقوقاییقیمالک حقتیو احراز هوتیساوبینماد بعد از بررسنیا

.شودیسال به صاحب آن داده م1مدت بهینترنتیافروشگاهتیاعالم صالح

درج سایتوبیاصلهدر صفحکه معموالً،یکینماد الکترونيروکیکاربر با کل
)، آناعتبارخینماد (تارتیوضعت،یشامل آدرس سایبه اطالعاتتواندیم،شده است

کهیدرصورت. باشدداشتهیدسترسفروشگاهیکیالکترونپستوتلفنشرکت،آدرس
باتواندیمکاربرواستیقانونتیساوبيهاتیفعالیعنیباشدمعتبرنمادتیوضع
که نماد اعتماد دینکن. فراموشکنددیخرنظرموردفروشگاهازخاطرنانیاطم

که قصد ییهاتیاز سایشدن داشته باشد. برخکیکلتیقابلدیمعتبر بایکیالکترون
و یرقانونیکار غنیکه اکنندینماد استفاده منیاریاز تصوفقطدارند يبردارکاله

و سپس انتخاب نمادياسایتممنوع است. عالوه بر آن شما با واردشدن به وب
باکهشددیخواهتیهداياصفحهبه،یکینماد الکترونيدارايکارهاوکسبفهرست

يبرانیبنابرا. دیکنمشاهدهراتیسانمادتیوضعدیتوانیکردن آدرس دامنه موارد
راشده دامنه ثبتدیباحتماًوستینیکافIPدرجیکیالکتروناعتمادنمادافتیدر

.]11[دیداشته باش

یکینماد اعتماد الکترونانواع 1ـ13ـ6
:استنوع 2یکینماد اعتماد الکترون

توسعهمرکزتوسطسایتوببررسیونامثبتازبعدنماداین.ستارهیکدائمنماد
دادهسایتوببهمعیارهاازايمجموعهدارابودنصورتدرالکترونیکیتجارت

).2ـ6شکل(شودمی
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97یکیالکترونتجارت

.]11[ستارهکییکیالکتروناعتمادنماد2ـ6شکل

ستارهیکنمادوستارهدونماددریافتبرايالزمشرایط. ستارهدودائمنماد
بایدنماداینمتقاضیاینترنتیفروشگاهکهاستاینآنتفاوتتنهاواستیکسان

کهاستوباستانداردیکSSLپروتکل. باشدکردهاستفادهSSLامنیتگواهیاز
وشوندمیمبادلهشدهکدگذاريصورتبهسایتوبوکاربربیناطالعاتآنطی
.]11[نیستندبازیابیقابل

پژوهشوقیتحق14ـ6
.دیکنهیتهیکیالکترونيهااز فروشگاهیکیاز دیو خرتیاز نحوه عضویگزارش)1

یحیتشرهايسؤال15ـ6
.دیکنسهیمقارا یکیتجارت الکترونيهامدلنیترمهم) 1
ست؟یچیکیو تجارت الکترونیکیوکار الکترونکسبتفاوت) 2
.دیرا نام ببرکییالکترونتجارتبیمعاازموردچهار) 3
.دیرا نام ببرکییالکترونتجارتيایمزاازموردچهار) 4
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یکیالکترونخدمات98

.دیسیرا بنوکییالکترونتجارتيهاتیمحدودازموردچهار) 5
. در رابطه با دیکنیرا طیچه مراحلدیبایکیفروشگاه الکترونکیسیتأسيبرا) 6

بحث یسنتيهابا فروشگاهسهیها در مقافروشگاهگونهنیايریکارگو بهجادیروند ا
.دیکن

.دیذکر کنB2Cکییتجارت الکترونيدو مثال براست؟یچB2Cاز مدل منظور) 7
ست؟یچیکیالکتروناعتمادنماد) 8

يانهیچهارگزهايسؤال16ـ6
است؟حیصحنهیگزکدام) 1

EB= EA+EC+EI+CRM+SCM+ERP)الف

EB= EC+BI+CRM+SCM+ERP)ب

EB= EA+BI+CRM+SCM+ ERP)ج

FB= FB+ BI+ CRM+ SCM+ ERP)د

است؟کییالکترونتجارتنهیگزکدام) 2
Electronic Business)الف

Business Intelligence)ب

Internet Business)ج

کدامچیه) د
کند؟یمانیرا بهتر بهاتراکنشثیاز حکییالکترونتجارتانواعنهیگزکدام) 3

,B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, A2B, B2G, G2B,  E2B, B2E, C2G)الف

G2C, Intra Business, MC, CC, G2G

G2G, MC, E2B, B2E, G2C, G2B, B2G, B2A, C2C, C2B, B2C, B2B)ب

CCو 

,G2G, Intra Business, MC, B2E, G2C, B2G, B2A, C2C, C2B, B2C)ج

B2B وCC

G2Gو MC, B2E, G2C, B2G, B2A, CC, C2B, B2C, B2B)د

تجارتروشکدام. کندیميداریخرنترنتیاقیاحمد را از طرنیماشجواد) 4
شده است؟انجامکییالکترون
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99یکیالکترونتجارت

C2C)الف

CC)ب

MC)ج

Intra Business)د

ست؟ینکییالکترونتجارتيایمزاازنهیگزکدام) 5
یمليبه بازارهایمحليگسترش بازارها)الف
مردمیرفاه عموميارتقا)ب
يکاریکاهش نرخ ب)ج
حذف واسطهقیو فروشندگان از طردارانیارتباط خريسازنهیبه)د

وجودبهاریستجارتوپردازشکهییهاارزشازریزيهانهیاز گزکیکدام) 6
ست؟ینآوردیم

کردن محصوالت و خدمات    یمحل)الف
و فروشنده داریخریمکانحضور فرا)ب
یشخصوتریکامپکیتنها با يبه همه اطالعات تجاریدسترس)ج
هر شخص يبرایاطالعات سفارشيسازبه مفهوم آمادهيسازیشخص)د

است؟مرحلهچنديداراتجارتچرخه) 7
3)الف
4) ب
5)ج
7)د

8(Trolleyست؟یچ
حساب افراد يموجودکهکییالکترونتجارتندیفرادرمخرب روسیوکی)الف

.دهدیمرییرا تغ
کییگاوصندوق الکترون)ب
يمجازيهاحسابصورت)ج
يمجازدیسبد خر)د
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هامدلکدامدر) ها(مناقصهمعکوسحراج،یکیالکترونتجارتيهامدلنیبدر) 9
دارد؟کاربرد

G2G،C2B) الف

B2E،C2C) ب

B2C،B2B)ج

C2B،C2G)د

است؟حیصحنهیگزکدام) 10
است.     کییاز تجارت الکترونيترعیوکار مفهوم وسکسب)الف
.استیکیالکترونآموزشازيترعیوکار مفهوم وسکسب)ب
است.        یکیالکتروندیاز توليترعیو کار مفهوم وسکسب) ج
هر سه مورد)د

دررايشتریبسهمهاتراکنشثیاز حیکیاز انواع تجارت الکترونکیکدام) 11
شوند؟یشامل مکییالکترونتجارت
B2BوB2C)الف

C2BوC2C)ب

B2BوB2CوB2A)ج

موردسههر )د
میو ارتباط مستقدهیچیمذاکرات پيدارایکیاز انواع تجارت الکترونکیکدام) 12

؟استداریکننده و خرمصرف
B2B)الف

B2C)ب

C2B)ج

B2BوB2C)د

ند؟یگویفروشمورد را عمدهکدام) 13
B2C)الف

B2B)ب

B2G)ج

G2G) د
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ند؟یگویفروشکدام مورد را خرده)14
B2C)الف

B2B)ب

B2G)ج

G2G) د

؟استیکیدولت الکترونيهااز مؤلفهیکیعنوان مورد بهکدام) 15
G2C)الف

B2B)ب

B2G)ج

G2A) د

است؟یکیورانه تجارت الکترونافنيهاتیجزء محدودریاز موارد زکیکدام) 16
نیو کمبود قوانیمسائل قانون)الف
یکیتجارت الکترونیتصور گران)ب
یارتباطبانديپهنابودنیناکاف)ج
و فروشندگاندارانیخریتعداد ناکاف)د

است؟ریزمواردکدامبهمربوطیکیالکترونتجارتشدنیتالیجیددرجه) 17
لیعامل و واسطه تحوند،یمحصول، فرا)الف
پرداختنحوهافزار،نرمکی،یپول الکترون)ب
کاال، سرعت شبکه     ارتباطات،) ج
حسابهینحوه تسو،وکارفروش برخط، نوع مدل کسب)د
view
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نامهپاسخ

د ج ب الف 1
د ج ب الف 2
د ج ب الف 3
د ج ب الف 4
د ج ب الف 5
د ج ب الف 6
د ج ب الف 7
د ج ب الف 8
د ج ب الف 9
د ج ب الف 10
د ج ب الف 11
د ج ب الف 12
د ج ب الف 13
د ج ب الف 14
د ج ب الف 15
د ج ب الف 16
د ج ب الف 17

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:27:41



7
یکیالکترونآموزش

فصلاهداف
الکترونیکیآموزشمفهوم
الکترونیکیآموزشمعایبومزایا
الکترونیکیآموزشمدیریتهايسیستم
آموزشیمراکزوسازمانهابرايمجازيآموزشاندازيراهضرورت

مقدمه1ـ7
نسبتاً ماندگار در راتییتغجادیمنظور ااست که بهيریادگیبریمبتنياتجربهآموزش

و رفتار نشیبدانش،ها،مهارترییتغموجبتواندیمآموزش. ردیپذیانسان صورت م
يبرگزار،یسخنرانمانند یمختلفيهاروشقیانسان شود. آموزش از طریاجتماع

.]4،6،2[شودیمانجام رهیو غیآموزشيهادوره،يسازهیشبنار،یسم

آموزشندیفراانواع2ـ7
:]4،6،2[شوداجراریزصورتسهبهتواندیمیآموزشندیفرا
یسنتایيحضورآموزش
يحضورمهینآموزش
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1دورراهازآموزش

مکانی معلم و ییآن جدایژگیونیترمهمدارد؛یمتفاوتابعاددورراهازآموزش
. استشدهنامرئیییشکاف و جدانیااطالعات يفناوريریکارگبهباکهاستپذیردانش

یکیالکترونآموزشمفهوم3ـ7
ندیاطالعات در فرايفناوريریکارگبهجهینتيمجازآموزشای،یکیالکترونآموزش

. شودیوب انجام مطیو محنترنتیبا استفاده از ایکیآموزش است. آموزش الکترون
پرسرعت نترنتیمناسب و خط اانهیراارداشتنیآن در اختيازهاینشیاز پیکینیبنابرا

دیکنیبرتر کشور را بررسيهااز دانشگاهیکیيمجازآموزشسیستماست. اگر 
:]4،6،2[وجود دارديریادگیيسبک آموزش چند روش برانیکه در ادیددیخواه
ایهاکتاب،یجزوات درسطریقازیآموزشياز محتواانیدانشجواستفاده)1
SWF3فرمتبا یآموزشيهالیفا،2PDFيهالیصورت فابهکهییدهایاسال

)FLASHنیز) و استدرس آناستاديصداایمرتبط پویانماییبا همراهمعموالً که
.شوندارائه میMP3با فرمت اساتیدصوتیيهالیفا

کیاز انیروش استاد و دانشجونیادر. AVC(4(زمان ناهميمجازکالس)2
وارد دانشجومثال براي. کنندیممتفاوت استفاده يهازماندرمشتركاینترنتیطیمح
نیو استاد در اولکندیمپیخود را تایو اشکال درسشدهاینترنتیکالس طیمح

.دهدمیدانشجو را پاسخمراجعه به سایت بافرصت 
در روز و ساعت دیباانیروش دانشجونیادر. SVC(5(زمانهميمجازکالس)3
در انیدر کالس درس حاضر باشند. درواقع همه دانشجونیآنالصورتبهنظرمورد

:ازاندعبارتامکاناتنیاازیبرخ. کنندیمlog inویژهامکاناتبا افزارينرم
نوشتنبرايسفیدتختهوقلم
استادتوسطاسالیدنمایشامکان

1. distance learning

2. Portable Document Format

3. Small Web Format

4. Asynchronous Virtual Classroom

5. Synchronous Virtual Classroom
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105یکیالکترونآموزش

زندهصورتبهاستادصدايپخش
دانشجویانباتصویريوصوتیارتباطاتبرقراريامکان
سایتفنیمسئولودانشجویاناستاد،بینچتامکانات.

یکیالکترونآموزشتیریمديهاستمیس4ـ7
تیریمدبه خودیانضباطویآموزشنیقوانبرنظارتواجرايبرایآموزشطیمحهر

دروس، نظارت بر ییو محتوایزمانيبندبودجهومیتنظآموزشی مدیریتدارد. ازین
ران،یفراگیلیتحصشرفتیپیابیو ارزاب،یغوحضورکنترل ،يبندبودجهنیاياجرا

ستمیسدونیا. دهندیفوق را انجام مفیاز وظایبرخیابینظارت بر امتحانات و ارزش
:]4،6،2[ازاندعبارت

LMS(1(آموزشیمدیریتسیستم1ـ4ـ7

يریگیرا ثبت و پرندهیگآموزشتیاست که فعاليافزارنرممدیریت آموزشی سیستم
یلیتحصشرفتیپمورددراطالعاتيآورجمعواحد،انتخابنام،ثبت. کندیم

ستمیسنیهستند که بر عهده ایفیاز وظادهینمرهویابیارزشوامتحاناتدانشجو،
.]4،6،2[قرار دارند

LCMS(3(آموزشیمحتوايمدیریتسیستم2ـ4ـ7

است ممکناست که یآموزشيمحتوامدیریت،LCMSستمیسهیو اولیاصلهدف
اتیمحتوتوانیفوق مستمیهر دانشجو ارائه شود. در سيبرایسفارشصورتبه

اصالح ایها را حذف آنیاکرد و مورد استفاده مجدد قرار داد رهیذخوواردرا یآموزش
به دیاست که در قالب دروس گوناگون بایمطالب،یآموزشيکرد. منظور از محتوا

.]4،6،2[منتقل شودانیدانشجو

یکیالکترونآموزشيایمزا5ـ7
:]4،6،2[ازاندعبارتیکیالکترونآموزشيایمزاازیبرخ

زمانیومکانهردريریادگیامکانبهترعبارتبهومکانوزمانتیمحدودحذف

1. Learning Management System

3. Learning Content Management System
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یسنهردريریادگیامکان
دیجدیآموزشمنابعبهسادهیدسترس
یآموزشنظامدرعدالتتحقق
 ییایحدومرز جغرافچیبدون هیمشارکتيریادگیامکان
یآموزشيهادورهیانتخابيریادگی
ویژه هر دانشجو.یآموزشریزيبرنامهامکان

:ازاندعبارتیکیالکترونآموزشیاصلتیمزچهارگفتتوانیم
زماندرانعطاف) 1
مکاندرانعطاف) 2
یدر آهنگ آموزشانعطاف) 3
.یآموزشبرنامهدرانعطاف) 4

یکیالکترونآموزشبیمعا6ـ7
که البته استواردنیز بر آن انتقاداتی، یکیالکترونآموزش ستمیسمهمايیمزاوجودبا

یاز ارتباطات جمعي. دوراندبرطرف شدهيتاحدومرور شده بهاز موارد مطرحیبخش
باموضوعنیاکهاستیکیآموزش الکترونيشده برامطرحبیاز معایکیدر آموزش 

یگروهیآموزشيهاروشویجمعيهاها و آموزشکنفرانسدئویوکاربردگسترش
مورددرکه یبیاز معاگریدیکیبرطرف شده است. يادیبر وب تا حد زیمبتن

شود، عدم ارتباط چهره یممطرحیکیاز راه دور از جمله آموزش الکترونيهاآموزش
برطرف شده و يادیزيتا حدبیعنیافناوريشرفتیبه چهره است که البته با پ

ی. وابستگاستيامروزیکیآموزش الکترونيهایژگیاز ویکیط چهره به چهره اارتب
یکیآموزش الکترونياست که منتقدان برایبیاز معاگریدیکیفناورياز حد به شیب

است و با توجه ايویژهبر عناصر یمتکروشیهرکهداشتتوجهدیاند بامطرح کرده
وجود دارد يدر ذات آموزش مجازیوابستگنیا،يامروزيهافناوريبه نوع و سطح 
مانند الکترونیکیفناوري در آموزش بهیوابستگشود. یمدیتشدزیو روز به روز ن

کهداشتدورنظرازدینباوجودنیابابه انسان است.یسنتيهاآموزشیوابستگ
موردخودگاهیجادردیدارد که بایخاصيها و کاربردهاتیقابلیکیالکترونآموزش

یدر برخینترنتیارتباط انییسرعت پاستم،یسنیابیمعاگری. از دردیگقرارتوجه
.]4،6،2[استنترنتیو اياانهیرايهاستمیعموم به سیو عدم دسترسمناطق
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107یکیالکترونآموزش

آموزشبراطالعاتيفناورریتأث7ـ7
هايمکانوهازماندردانشجوسنتی،آموزشدر. زمانهروکجاهرتاکالساز

کهاستشدهباعثآموزشدراطالعاتيفناورازاستفادهاماند،یبیمآموزشیخاص
وچهارستیبوهفتهروزهفتصورتبهباشد؛انیمتقاضدسترسدرجاهمهدرآموزش
. روزشبانهساعت
آموزشدراطالعاتفناوريازاستفاده. کاغذبدونآموزشورایانهتاکاغذاز
شودمیدادهنمایشرایانهنمایشصفحهرويآنچهبهازپیشبیشکهاستشدهباعث
. شودکاغذبدوندنیايواردآموزشآیندهدراستممکن. باشیممتکی
اینترنتی،وايرایانههايشبکهتدریجبه. ايشبکهامکاناتتافیزیکیتسهیالتاز

ازاستفادهوایجادپیدرهاشرکتوشوندمیآموزشدرفیزیکیتجهیزاتجایگزین
.]4،6،2[بودخواهندخودکارکنانآموزشبرايمخابراتیوارتباطیبسترهاي

مراکزوهاسازمانيبرايمجازآموزشياندازراهضرورت8ـ7
یآموزش

و آموزش از راه دور است، اما یآموزشفناورينوپا در یصنعترانیدر ایکیآموزش الکترون
مناسب ییتر الگوعیاند تا هرچه سرها در تالشدانشگاهژهیوبهیمراکز و مؤسسات آموزش

برعالوه. کنندارائهیکیالکترونآموزشنهیکشور در زمیو فرهنگیبا ساختار آموزش
ضرورت لیدالنیاز مهمتریکیاز آن برخوردار است، یکیکه آموزش الکترونییهاتیمز

روزافزون آموزش يتقاضاران،یدر ایکیمراکز و مؤسسات آموزش الکترونیسازمانده
دریآموزشتیظرفومنابعتیمحدودبهتوجهباکهاستکشوردریعالآموزشژهیوبه

. ]12[استشدهلیتبدیاجتماعخاصموضوعکیبهیفعلیآموزشنظام
مسیرکه در ستینیت؟ شکسیچموضوعنیابهپرداختنضرورتیراستبهاما

یدهشکلپنهان و آشکار يایاز زواياریناچار بسبهمحوراطالعاتجامعه بهدستیابی
در امان رییتغنیاز ازیخواهند شد. مقوله آموزش نيساختارراتییجوامع دستخوش تغ

به خاطر داشت که جوامع زینکته را ننیادیسکه است. بايروکیفقط نیاما است،ین
يرویبه آموزش و مهارت و نیروزافزونازیتحوالت ننیزمان و به دنبال همرمروبه

. ]12[داشتخواهندمتخصص
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خود نفوذآنقیطرازکهاستقدرتصاحباندستدريقدرتمندابزاراطالعات
متخصص یانسانيرویگسترانند. نیجوامع میاجتماعـیمختلف فرهنگيهاهیرا در ال

یهر دولتبراييزیرو قابل برنامهیاصلهیو کارامد و مجهز به اطالعات روز، سرما
ازی. با گسترش جوامع نداردهميگریدیفرعيهاهیالهیقضنیشود. اما ایمحسوب م

ت،یترببهازیگذارد که نیپا به عرصه منوی، نسلیابدمیافزایشآموزشبهمردم
لیپتانسنیپوشش کل ايها برادولتيهاییتوانایطرفازامادارد،آموزشوتخصص

از آن يریگارتباطات و اطالعات و بهرهيفناورو تسلط بر ینخواهد بود. دسترسیکاف
مهم قدرت يهااز مؤلفهیکی،یانسانيروینتیو مهم آموزش و تربراهبرديدر امر 

وقفه و یبگسترشگر،یدي. از سوگرفتنادیدهراآندیکه نبااستدر عصر حاضر 
روش نیضرورت استفاده از اایدنسراسردریکیالکترونیآموزشستمیسنهیهزکم

. ]12[کندیرا اثبات میآموزش

پژوهشوقیتحق9ـ7
کرده و گزارش قیکشور تحقيهااز دانشگاهیکیکییآموزش الکترونمورددر ) 1

.کنیدهیاز آن تهیجامع

یحیتشرهايسؤال10ـ7
.دیرا نام ببرکییآموزش الکترونيایچهار مورد از مزا)1
.دیدهحیتوضرایکیالکترونيریادگی) 2
.دیکنذکررایکیالکترونآموزشستمیسدریاصلقالبسه) 3
.دیدهحیطور خالصه توضرا بهریزموارد) 4

LMSـ

SVCـ

.دیرا شرح دهکییآموزش الکترونبیمعا)5

ايچهارگزینههايسؤال11ـ1
است؟نهیکدام گززمانهميمجازکالسنام اختصاري )1

OVC)الف

AVC)ب
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SVC)ج

EVC)د

از: اندعبارتیکیالکترونآموزشیاصلتیمزچهار) 2
د،یجدیساده به منابع آموزشیدسترس،یو مکانیزمانتیحذف محدود)الف

یو تحقق عدالت در نظام آموزش،یبرنامه آموزشيسازیامکان سفارش
یو برنامه آموزشیانعطاف در زمان، مکان، آهنگ آموزش)ب
يریادگی،یبه حضور دانشجو، تحقق عدالت در نظام آموزشازیکم، عدم ننهیهز)ج
یانتخاب
کدامچیه)د

است؟نهیگزکدامیآموزشيمحتواتیریمدستمیساختصاري نام) 3
LMS)الف

LCMS)ب

MSL)ج

کدامچیه)د
کدام است؟یکیآموزش الکترونتیخصوصنیترمهم)4

زمان   اندازه دلخواه و ناهمبهآموزش)الف
زمانهمصورتبهو ازیدر لحظه نآموزش)ب
ازیاندازه دلخواه و در لحظه نبهآموزش)ج
وبيرويریقرارگتیقابل)د

کدام است؟زمانهميکالس مجازیاساستیمحدود) 5
آن    یدگیچیو پادیباند زيبه پهناازین)الف
ریمعلم و فراگانیصحبت مبودنیخصوصغیر)ب
آن  بودنیو عمومادیباند زيبه پهناازین)ج
زندهیآموزشطیمح)د

را یآموزشطیمحیاجتماعيهاجنبهيحدودتایکیالکترونآموزشستمیسکدام)6
کند؟یمتیرعا

زمان    ناهميمجازکالس)الف
زمانهميمجازکالس)ب
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از عملکرد    بانییپشتکالس)ج
وببریمبتنکالس)د

د؟یآیحساب مزنده بهیآموزشطیمحیکیآموزش الکترونستمیسکدامدر) 7
زمان   ناهميمجازکالس)الف
زمانهميمجازکالس)ب
از عملکرد   بانییپشتکالس)ج
وببریمبتنکالس)د

است؟یکالس واقعلیزمان تشکیکیالکترونآموزشستمیسکدامدر )8
زمان   ناهميمجازکالس)الف
زمانهميمجازکالس)ب
از عملکرد    بانییپشتکالس)ج
وببریمبتنکالس)د

دارد؟وجودیتیریمدستمیسکدامیکیالکترونآموزشطیمحدر) 9
آموزشيمحتواتیریمدستمیسویآموزشتیریمدستمیس) الف
معلمانتیریمدستمیسوآموزشيمحتواتیریمدستمی)سب
معلمانتیریمدستمیسوآموزشیتیریمدستمیس) ج
نهیگزسههر) د

نامهپاسخ
د ج ب الف 1
د ج ب الف 2
د ج ب الف 3
د ج ب الف 4
د ج ب الف 5
د ج ب الف 6
د ج ب الف 7
د ج ب الف 8
د ج ب الف 9
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