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 چكيده

موبايل و شبكه هاي بي سيم يك رسانه جديد براي ارائه خدمات دولتي به شهروندان ايجاد در حال حاضر پيشرفت در فناوري          
 .اين پيشرفت ها اصطالحًا دولت سيار ناميده شده است.آرده است

در ايـن مقاله، نخست مقايسه اي بين دولت الكترونيك و دولت سيار در آشورهاي در حال توسعه انجام شده سپس به نقش
در پايان وضعيت. آمـادگي مــردم و عوامــلي آـه بــه عنــوان مــانع تحقـق دولــت سـيار از آنها ياد مي شود، بررسي خواهيم آرد                 

پيشـرفت ارتباطــات موبـايل در ايــن آشـورها و چنــد نمونــه از آاربردهــاي دولت سيار در آشورهاي در حال توسعه مثل ترآيه و
 .جمهوري چك و فيليپين مورد توجه قرار خواهيم داد

 آشورهاي در حال توسعه-دولت سيار -دولت الكترونيكي -بي سيم فناوري  :آليدواژه ها 
 

 مقدمه
فناوري هاي در دهــه آخــر قـرن بيســتم دولــت هـاي سراسـر جهـان رونـد ايجــاد دامنــه وســيع از خدمات الكترونيكي بوسيله                                  

اين پيشرفت ها در آشورهاي آم توسعه يافته با. اطالعــات بــه خصوص، آاربردهاي مبتني بر اينترنت شروع پايه گذاري آردند                   
اطالعات و ارتباطات افزايش مي دهند، خواسته هاي فناوري   نــرخ آهسـته تــر اتفــاق افتــاد و وقتــي آـه دولـت هــا استفاده از                     

 .عموم براي خدمات فعالتر افزايش مي يابد
دولـت الكتــرونيكي، شــهروندان را قـادر مـي ســازد تــا بــه شــكلي مؤثر در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و جامعه اطالعاتي

عالوه بر. مشــارآت داشـته باشــند و صـرفه جويي در هزينه و زمان براي دولت، مردم و بخش تجارت را به دنبال خواهد داشت                                   
.ايــن، آــاربران خدمــات اطالعــاتي دولــت، از خدمــاتي بــا آيــفيت بــاالتر و يكپارچــه و آــارآمد و هميشــگي بــرخودار خواهنــد بــود            

ارائه اطالعات در زمان مناسب براي عموم،. شـهروندان نيـاز بــه اطالعــات دارنـد و گـاهي ايــن اطالعــات براي آنها حياتي است                       
 ..موجب تقويت دموآراسي در آشور ها مي شود

هاي بي سيم نه فقط بعضي از آاربردها و خدمات دولت الكترونيكي آه به وسيله دستگاه هاي فناوري  پيشرفت در موبايل و 
 .سيار تهيه خواهد شد توسعه مي دهد بلكه روش ها براي آاربردها و خدمات جديد باز مي آند

هدف تالشهاي .اطالعات فوري به شهروندان است         راه بسيار مهم براي ارائه          فنــاوري هاي موبايل ثابت ميكند آه موبايل يك                
اطالعات و ارتباطات، براي انجام بهتر وظايف فناوري   دولـت الكتــرونيكي اســتفاده از بــه آــار بـردن همــه شــكل هــاي نوآوري و                     

PDA(Personal Digitalبه اينترنت  موبايل، با تلفن هاي موبايل مجهز  در حال حاضر پيشرفت در فناوري . اساسي دولت است
Assistant(        رســانه جديــد براي تحويل دادن خدمات دولتي به شهروندان با فعاليت بيشتر خلق ، و شـبكه هــاي بــي سـيم يــك

رســانه نــو بــراي تحويـل دادن خدمات دولتي به شهروندان خلق آرده است، دولت سيار ايــن پيشـرفت هــاي آــه      .آــرده اســت 
 .ناميده شده است

 
 :تعاريف و رويكرد دولت سيار

فناوري اســتراتژي و پيـاده ســازي آن آــه بـا استفاده از همه انواع         ]): Mobile Government [m-government(دولـت ســيار    -  
هاي بي سيم و موبايل، خدمات ، آاربردها و دستگاه هاي سيار براي بهبودي منافع گروه هاي مختلف آه با دولت الكترونيكي

 [ .١]سرو آار دارند، شامل شهروندان، شرآت ها و واحدهاي دولتي
هم مردم و هم(اســتراتژي و پيــاده ســازي خدمات دولتي به وسيله يك سكوي موبايل براي تأمين آاربران خود                   : دولـت ســيار   -

 دولت سيار فرصتي براي آشورهاي در حال توسعه
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 [.٢]با استفاده از خدمات اطالعات از هرجا و در هر وقت) آارمندان
گســترش فعــاليت هــا بـه دســتگاه هـاي بــي ســيم، آشورهاي آه مي خواهند سرمايه هاي عظيمي را در پياده سازي دولت
الكتـرونيكي خـرج آننـد، قــادر مــي سازد در عمليات و خدمات خود از طريق فراهم آردن اطالعات حقيقي و تازه براي آارمندان

شهروندان، براي تعامل با دولت، فعال باشد                      براي اين. دولـت ســيار، از طـريق فــراهم آــردن دامنــه وســيعتر از گزينــه هــا بــراي 
آشــورها پيــاده ســازي دولــت ســيار مــزيتي ارزش افزوده براي انتقال داده ها و مكانيزم مبادله بين واحدهاي دولت فراهم مي

  . آند
آشــورهاي آــه هنـوز شروع نكردند يا در مراحل اوليه استراتژي دولت الكترونيكي و پروسه هاي پياده سازي هستند، شايد بر

در آشورهاي درحال توسعه آاربردهاي. حســب نــوع مسـايل آــه دولت با آن مواجه هست مزيت هاي بيشتري داشته باشند                       
دولـت ســيار مــي تواننـد روش آليــدي بـراي رســيدن بـه شــهروندان و پشـتيباني از تبـادل اطالعــات باشد به ويژه وقتي آه در

در اين آشورها با ناآافي بودن زير ساختارهاي مخابراتي و قبول بيشتر تلفن هاي موبايل. روستاهاي دور افتاده استفاده شود       
 ] ١. [قابليت رسيدن به روستاهاي دور افتاده مي توان يك مزيت مهم دولت سيار به حساب آورد

  
  

 :دولت الكترونيكي و دولت سيار
فناوري ها براي ارائه خدمات دولت الكترونيكي استفاده از همه            . دولـت الكتــرونيكي و دولــت ســيار دو چيز جدا از هم نيست                   
هاي سيار همچون تلفن هاي فناوري  امـا دولــت ســيار بـه استفاده از        . اســتبــه شــهروندان و بهتـر آــردن فعاليتهـاي دولـت                

اضافه بر اين، دولت سيار يك انتخاب بهتر در. محدود ميشود  و شــبكه هــاي بي سيم براي تحويل دادن خدمات              PDAsموبــايل،  
و اطالعـات عمومي به مردم نتيجه بر قابليت دسترسي در هر جا و در مقايســه بـا دولــت الكتــرونيكي درتحويـل دادن خدمـات              

 .هروقت است
در حالي آه دستگاه هاي. دولـت ســيار جــايگزين دولـت الكتـرونيكي نـمي شــود، بلكــه يـك مكمــل براي آن به حساب مي آيد                               

تلفن موبايل رسانه. موبــايل روش سريعتر و آني براي تحويل دادن اطالعات به شهروندان فراهم مي آنند، محدوديت هاي دارد                  
(short message service(مانند. اصــلي دولـت سـيار درنظــر گرفتــه مــي شـود ولي قابليت انتقال اطالعات با حجم زياد را ندارد                   

SMS          آــاراآتر را انتقــال دهــد؛ در حالي آه پست الكترونيكي مي تواند مقدار خيلي بزرگ اطالعات ١٦٠آــه مــي توانـد فقــط تـا
 ٣.[[اين محدوديت ها، خدمات دولت سيار را به آاربردهاي ساده ولي خيلي حياتي محدود مي آنند. انتقال دهد

 :تفاوت دولت سيار با دولت الكترونيكي در چند نكته زير خالصه مي شود
آــاميپوتر مــي توانــد بيـن چنـد تـا آاربر مشترك شود، ولي دستگاه موبايل براي يك آاربر طراحي شده: اطالعــات خصوصــي  -١

 .است
.برخالف آاميپوترهاي شخصي بيشتر دستگاه هاي موبايل هميشه روي حالت روشن سوئيچ مي شوند: هميشه روشن -٢
دسـتگاه هاي موبايل براي ُبردن طراحي شده اند و هميشه همراه آاربر است، يكي از آاربردهاي آن ارائه: قــاقبليت حمــل    -٣

 ].٤[اطالعات لحظه اي به آاربران است
  

 :عوامل پيدايش دولت سيار
عوامــل مؤثــر حــرآت از دولــت الكتــرونيكي به فعاليت هاي دولت سيار، عالوه بر افزايش انتظارات مردم از خدمات دولت، شامل

تحوالت فني مي توان زير سه گزينه اصلي در. و پيشرفت در خدمات ارتباطات موبايل است       فناوري   تغييـرات در زيــر ســاختهاي       
نظـر گـرفت، نفــوذ دستگاه موبايل، همگرايي اينترنت سيمي و شبكه هاي ارتباطي بي سيم و حرآت به سمت خدمات نسل

 . سوم ارتباطات بي سيم و خدمات شخصي سازي، خدمات مبتني بر مكان است 
 : نفوذ دستگاه موبايل  -١

جمعيت جهان% ١٤تقريبًا   ٢٠٠١دسـتگاه هاي موبايل در حال حاضر نقش هاي مؤثري در زندگي روزانه ما دارد، در اواخر سال                              
حجم نفوذ دستگاه هاي موبايل فشار شديدي روي پياده سازي دولت سيار مي آورد، چون. از موبـايل اسـتفاده مــي آـرده اند            

 .آاربران خواستار دريافت و دسترسي به خدمات دولتي درهر جا و در هر وقت خواهند بود
 :پديدار شدن اينترنت سيار -٢
ارتباطات داده اي در. ارتباطـات صــوتي در هــر جــا ودر هـر وقت يكي از فاآتورهاي اساسي رشد تلفن هاي موبايل بوده است                               

يك مدل براي اتصال آاربران NTTDOCOMOشرآت ژاپني بنام      . حــال حاضــر براي مشتري و شرآت هاي زياد خيلي جذاب شد              
آنهــا مــي تواننـد از طـريق تلــفن هــاي موبــايل خــود نامــه هــاي الكتــرونيكي را رد و بدل. موبــايل بــه اينتــرنت ايجـاد آــرده اسـت        

را داونلود آنند، به اطالعات مبتني بر موقعيت دسترسي داشته باشند، خريد ساده انجام) tone ringing(آنند،آهنــك زنگ زدن  
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 .دهند و اخبار را بخوانند
 .اين رشد را نشان مي دهد) ١(جدول. دسترسي بي سيم به اينترنت در آل جهان رشد خيلي خوبي دارد 

 )Greenspan 2002: (منبع رشد دسترسي بي سيم به اينترنت در سطح جهان): ١(جدول                                    
 : خدمات و آاربردهاي اينترنتي سيار -٣

اين . تعامالت، اطالعات، پايگاه هاي داده و تفريح            : خدمــاتي آــه اينترنت سيار ارائه مي دهد به چهار دسته تقسيم مي شوند                    
و رزرو آردن بليط m-banking)، SMS(خدمــات شـامل اخبـار، قيـمت پــورس هــا، اطالعــات مبتنــي بــر موقــعيت، بــانكداري ســيار            

 ]١.[هستند
 :افزايش انتظارات مردم از خدمات دولتي -۴
مــردم وقتي درك مي آنند آه بعضي از. بــا دسترســي آســان و اســتاندارد بـاال مــي خواهنــد          vhمعمــوًال مـردم خدمـات جديـد          

برآورده آردن اين نياز مستلزم فعاليت و. خدمات جديد در بخش تجاري وجود دارد انتظارشان از خدمات دولتي بيشتر مي شود              
[پشــتكار بيشــتر آارآنــان داردو آنهــا نيز به اطالعات صحيح و به موقع و با دسترسي آسان و بدون محدوديت مكاني، نياز دارند                                    

۴.[ 
 :آمادگي مردم  

ارتباطات و اطالعات و اينترنت فناوري  آمـادگي مــردم اشـاره به وضعيتي است آه در آن مردم قادر به دسترسي و استفاده از                 
در حــالي آــه آمــادگي در خيــلي از آشــورهاي توســعه يافتـه باال است، وضعيت درآشورهاي در حال. بــه طــور مـرتب هسـتند      

 .توسعه فرق مي آند 
و در. هاي اطالعات و ارتباطات با ترتيب مشخص نيستند         فناوري  مــردم در آشـورهاي در حـال توســعه قـادر بــه دسترسي به          

سطح پايين آمادگي مردم نتيجه چند تا عامل است، مانند. به طور آلي نيستند       ICTبعضـي مواقع مردم قارد به دسترسي به           
عالوه بر اين استفاده از اينترنت نياز به مجموعه. و غيره  ...  فنــاوري    پــايين بـودن سـطح آمـوزش و دانـش، نبـودن زيـر ســاختار              

دارد، نيازهــاي مشــخص مثل برق، خطوط ارتباط، آاميپوترها و در بيشتر حاالت تسلط بر فنــاوري    پيچيـده از اطالعــات و دانـش       
بدون آمادگي مردم، خيلي از. ايــن نيازهــا در آشـورهاي در حـال توسـعه مشـكل بـرآورد مي شود             . زبــان انگليســي وجـود دارد     

و اگر پياده سازي شدند موفق نمي شود و اهداف را محقق نمي. آاربردهــاي دولــت الكتـرونيكي نـمي تـوان پيــاده سازي آرد          
 .آنند

آاربردهاي دولت. از طرف ديگر، دولت سيار نمي تواند فرصت هاي زيادي را آه دولت الكترونيكي فراهم مي آند، محقق سازد                   
هزينه اين دستگاه هاي سيار پايين. سـيار بـا اسـتفاده از دســتگاه هــاي ســيار مثـل تلــفن هــاي موبايل قابل دسترس هستند                   

ايــن بــه هــر شخصي معمولي اجازه مي دهد آه از آن براي. عــالوه بــر ايـن اســتفاده از ايــن دسـتگاه هـا سـاده اســت                  . اســت
 ]. ٣[دولت ها مي توانند از اين فرصت براي بهتر رسيدگي به مردم خود استفاده آنند. دسترسي به اطالعات استفاده آنند

  
 :خصوصيات و ويژگي هاي دولت سيار

هاي جديد فناوري  ها و آاربردهاي سيار، دولت سيار را از هر پيشرفت هاي ديگر در بخش دولتي آه از                فنــاوري    اســتفاده از  
 .استفاده مي آند، شامل دولت الكترونيكي، جدا مي آند

براســاس پژوهشــهاي متعــدد آـه دربـاره آاربردهاي دولت سيار و استفاده آنها انجام شده است، چند تا عامل جدا آننده مي
شوند              در هدف گيري آاربران و در تحويل دادن) personalization(دقــت بهتر و شخصي سازي    : تواننـد بــه ايـن شـكل مشـخص 

 .دائره آاربران  محتوا، مناسبتر بودن قابليت دسترسي و در دسترس بودن و وسيعتر بودن
 )power of pull: (قابليت دسترسي ودر دسترس بودن مناسبتر -١
مردم مي توانند از خدمات دولت يدرونخطي. دولت سيار استفاده از خدمات دولتي درونخطي توسط مردم را بيشتر مي آند                    -
 .بهره مند شوند" در هر جا" ، ولي"نه فقط در هر وقت"
اين را از آامپيوترهاي شخصي متفاوت مي آند آه بيشتر دستگاه هاي سيار. دسـتگاه هـاي ســيار هميشـه روشن هستند           -

 .هميشه روشن سوئيچ ميشوند
دسـتگاه هـاي موبــايل بــه عنوان يك دستگاه قابل حمل آه هميشه همراه آاربران است، آاربردها ميتوانند براي تأمين آردن -

 .اطالعات آني به آاربران طراحي شوند

 20012004 2007 

 1,460 533945 )ميليون(كاربران اينترنت 

 %56,8 %41,5%16 نسبت كاربران اينترنت بي سيم
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 )power of push: (دقت بهتر و شخصي سازي در هدف گيري آاربران و تحويل دادن محتوا -٢
.يــك آاميپوتر ميتواند بين چند تا آاربر به اشتراك گذارده شود، ولي دستگاه هاي سيار براي استفاده يك آاربر طراحي شدند                      -

 .برسد" هرزمان"اين به اين معني است آه اطالعات شخصي مي تواند به وسيله آن يك دستگاه خاص آاربرخاص در 
 .دولت سيار استفاده از خدمات دولتي درونخطي بوسيله مردم با استفاده از دستگاه شخصي تر افزايش ميدهد -
 )power of reach: (بزرگتر و وسيعتر بودن جامعه آاربر -٣
 .دولت سيار از راه دستگاه هاي سيار، به تعداد بيشتري از مردم خدمات ارائه مي آند -
شـامل مردمي آه تجربه يا خبرگي آار با آاميپوترها و اينترنت) audience(دولـت ســيار بــه يــك مجموعــه متعــدد از مخــاطبين        -

 ].٢[ندارند، ولي آاربران فعال از ارتباطات موبايل هستند، خدمات ارائه مي دهد
  

 :آاربردهاي دولت سيار
آاربردهــاي دولـت ســيار مــي توان به سادگي با تبديل آاربردهاي دولت الكترونيكي به يك سكوي جديد، يا با ايجاد آاربردهاي

)Upgraded(آاربردهاي نوع اول آاربردهاي بهينه    . جديــد آــه با خصوصيات دستگاه موبايل هماهنگي داشته باشد، ايجاد شوند            
 .ناميده اند) innovative(شده، و آاربردهاي نوع دوم آاربردهاي ابتكاري

 : آاربردهاي بهينه شده  -١
بــا توجه به آاربردهاي مختلف دولت هاي آروز دارند آاربردها و خدمات خود را براي مقابله با فشارهاي ناشي از انتظارات مردم

اين شامل آاربردهاي دولت سيار آه مكملي براي آاربردهاي دولت الكترونيكي. فنــاوري ارتقــا يـا بهبــود بخشـند         و فشــارهاي  
هستند نيز مي شود؛ اين آاربردها نبايد به عنوان يك فرايند يا خدمت جديد تلقي شوند، بلكه در واقع به عنوان يك مكمل براي

ارزش آاربردهاي دولت در نتيجه اين مجموعه از خدمات،       . روش تقليــدي موجــود تحويـل دادن خــدمت دولتــي بـه مــردم اســت      
 .بهبود مي يابد» هر وقت«و مولفه » هر جا«الكترونيكي با توجه به مؤلفه آاربرد در 

 :آاربردهاي ابتكار ي  -٢
ايــن مجموعه اي از آاربردهاي دولت سيار به آاربردهاي تعلق دارد آه روي آاربردهاي دولت الكترونيكي موجود بنا نمي شوند

تعريف جديد ارزش آه با پياده سازي آاربردهاي سيار و اين. و فقــط مـي تواننــد بـا اسـتفاده از آاربردهاي سيار ساده تر شوند               
مجموعـه از خدمـات خلــق شــده متكي بر آاربردهاي دولت الكترونيكي نمي شوند و ارزش واقعي از خود قابليت تحرك بدست

 ]. ٢[مي آورد
 :دولت سيار فرصتي براي آشورهاي در حال توسعه

ارتباطات بي سيم رقيب اصلي خطوط). ١شكل  (موبــايل يا ارتباطات بي سيم در خيلي از آشورهاي درحال توسعه نفوذ دارد                       
با اينكه در خيلي از مناطق، گرفتن يك خط. مي باشد  -آه مخصوص دولت در آشورها درحال توسعه است          -تلـفن هـاي ثــابت        

تلفن ثابت سال ها طول مي آشد و هزينه هاي زياد صرف مي شود، مردم امروز مي توانند به سادگي يك ارتباط تلفن موبايل
 . با خريدن يك آارت موبايل و يك دستگاه موبايل داشته باشند
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 نفوذ دستگاه هاي موبايل در آشورهاي در حال توسعه): ١(شكل 
سيســتم تلـفن موبـايل مــي توانـد بـدون هيــچ مشــكل و سرمايه سنگين آه در آابل هاي تلفن خرج مي شود، دور آشور برپا

.ايــن سيســتم عـالوه بر آاهش هزينه و نفوذ خيلي باال تلفن موبايل امكان انتخاب را براي مردم بهتر و آسانتر مي سازد                                          .شـود 
اآنون مي توانند همه مزاياي تلفن و خدمات اضافي -جايي آه داشتن ارتباط تلفن رويا بوده است          -مــردم در مناطق دور افتاده      

بنابراين اينترنت بي سيم به نظر مي. دسترســي بــه اطالعــات بــا اســتفاده از تلــفن هاي موبايل خود داشته باشند           SMSمثــل 
رســد آــه انتخـاب بهتــري بـراي آشـورهاي در حــال توسـعه اســت؛ بخصـوص وقتـي آــه تعـداد تلــفن هـاي موبايل از تعداد آل

 . آامپيوترهاي شخصي و تلفن هاي ثابت فزوني مي گيرد
بــا در نظــر گــرفتن ايــن عوامــل وآــاهش يـا نبــودن آمــادگي بــراي دولــت الكتــرونيكي و افـزايش اســتفاده از تلفن هاي موبايل در
آشــورهاي درحــال توسـعه و عوامـل مثـل از قــابليت وسيع دسترسي به تلفن هاي موبايل، سادگي استفاده و آاهش هزينه

فناوري پيشرفت در   . هــاي اسـتفاده و مــالكيت، دولت سيار راه مناسبتري براي ارائه خدمات و تعامل با مردم به نظر مي رسد                        
هــاي موبـايل ودامنه فراگيري استفاده از آن در آشورهاي در حال توسعه، به آمادگي مردم براي برپايي دولت سيار آمك مي 

 .آند
عــالوه بــر ايـن، آشـورهاي در حــال توسـعه بخصــوص آشورهاي آه هنوز فرايند دولت الكترونيكي شروع نكرده اند يا در مراحل

دولت سيار بدون تحمل هزينه هاي) آاربردهاي بهينه شده    (اوليـه پيـاده سـازي هستند، امكان استفاده از آاربردهاي نوع اول                   
بــه ايــن مـعني آه اين آاربردها آه براي آشورهاي توسعه يافته ارزش افزوده ايجاد مي آند، براي. زيــاد پيـاده ســازي را دارنـد      

 .آشورهاي آه هنوز خدمات الكترونيكي ارايه نداده اند ارزش جديد خلق مي آند
 

 ] :٣[مثال هاي از آاربردهاي دولت سيار در آشورهاي در حال توسعه 
داراي%) ٣٤(مليون جمعيت ترآيه     ٦٩٫٦مليون از    ٢٣٫٣در ترآيـه تلــفن هــاي موبــايل خيــلي خــوب نفــوذ آرده اند ،                  : ترآيــه  -١

در ترآيه آاربردهاي سيار متعددي وجود دارد آه. آاربران اينترنتي     %) ٦(مليـون     ٤٫٣تلفنهـاي موبــايل هسـتند، در مقايسـه بــا             
بوسيله شهروندان براي  SMS فناوري   " سيســاي "متمرآـز هســتند؛ بـراي مثــال، در اسـتان                SMS فنــاوري     بيشـتر آنهــا روي        

 .استفاده مي شود) m-voting(پرداخت ماليات و راي دادن
بيشتر. مليـوني ايــن آشور نفوذ آرده است          ١٠از جمـعيت     % ٩٥در جمهــوري چــك تلـفن هــاي موبــايل در           : جمهــوري چــك   -٢

.آاربردهــاي دولــت ســيار بـه خصوص براي ارائه اطالعات به شهروندان در حوادث طبيعي وبحرانها شروع و آزمايش شده است                                 
از شبكه هاي از بلندگوها براي آگاه) طوفان ها وزلزله وغيره      (بــراي مثــال در سـال هــا قبــل آژانــس هـا مربوط به حوادث طبيعي                     

جايگرين اين سيستم SMSدر سال هاي اخير       . دادن مــردم اسـتفاده مـي آردند،آـه هزينـه هــاي بــاال بر دولت تحميل مي آرد                        
 .شده است وثابت آرده آه اين سيستم سيار مناسبتر وآارآمدتر است

براي. استفاده مي آنند    SMSوبيشتر آاربردها در اين آشور از فناوري           .است% ٢٣٫٨نفــوذ تلــفن موبـايل در فــلپين         : فــلپين  -٣
آه هدف آن افزايش آارآيي وسرعت تحويل خدمات بوده است، به)CSC(مثــال، سرويســي آـه توســط آمسيون خدمات مدني         

مــردم از ايــن سرويس بعنوان يك سالح براي فشار آوردن روي آژانس هاي دولتي براي حرآت بسوي اين. بهـره بـرداري رسـيد       
قبل از اين، خدمات با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي ديگرمانند پست الكترونيكي و تلفن ارائه مي. هــدف اســتفاده مــي آنند 

،٢٠٠١در سال SMSولـي عالوه بر محدوديت ها وهزينه هاي باال اين ابزار ها ، استفاده از اين خدمات آسان نبود؛ با ورود                 . شـد 
CSC  فرستادن شكايات را ساده آرد، زيراآه استفاده ازSMS ارزانتر و سريعتر است. 

  
 :نتيجه گيري

تحوالت در فناوري ها و خدمات اينترنتي منجر به پيشرفت هاي در تالشهاي دولت الكترونيكي براي تهيه خدمات به شهروندان
پيشرفت در خدمات و فناوري هاي مرتبط به دولت الكترونيكي با سرعت قابل مالحظه در آل جهان. و شــرآت هــا شــده است    

 .در حال وقوع است
تعداد مردم آه با تلفن هاي. هاي بي سيم در فعاليت هاي دولتي است          فناوري   يــكي از پيشــرفت هاي انقالبي، استفاده از               

يك جزء -"هر وقت  "و  " هر جا  "همـراه بـه اينتــرنتي سـيار دسترســي دارنـد بـه سـرعت افزايش مي يابد، دسترسي به موبايل                                 
معمــول زنـدگي روزانـه خواهــد شــد، و دولــت مجبور خواهد شد فعاليت هاي خود را با خواست هاي آاربران براي تعامل بهتر و

 .آسانترمنطبق سازد
بــا وجـود اينكـه دولــت سـيار عـالوه بـر خصوصــيات منحصــر بـه فــرد، نسـبت بـه دولت الكترونيكي ارزش افزوده براي آشورهاي
پيشـرفته ايجــاد مي آند، براي آشورهاي در حال توسعه نتيجه بر عوامل زير فرصت خلق ارزش جديد با استفاده از آاربردهاي

رسانه دولـت ســيار بــدون تحمــل هزينـه هـاي زياد پياده سازي اين آاربردها با استفاده از                       ) آاربردهــاي بهينــه شــده   (نــوع اول   
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 :سيمي و با ارزش بيشتر را دارد
 افزايش استفاده از تلفن هاي موبايل در آشورهاي درحال توسعه،

 آاهش يا نبودن آمادگي براي دولت الكترونيكي، -
 آاهش هزينه هاي استفاده و مالكيت، -
 سادگي استفاده، -
 قابليت وسيع دسترسي به تلفن هاي موبايل -
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