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بكارگيري : بيني كاربرد دولت الكترونيك و پشتيباني عمومي دسترسي و آموزش كامپيوترپيش
  دو رويكرد نظري مجزا

Denis Rey ،Joshua Ozymy  

توانند توضيح دهند چرا افراد خدمات دولت الكترونيك نمايد كه مياين مقاله دو نظريه را بررسي مي :چكيده
 ما با استفاده از يك بررسي منحصربه فرد در مورد ابتكارات. سياستهاي نمادين نفع شخصي و: نمايندرا تقاضا مي

خدمات دولت الكترونيك پي برديم كه هردو گزينه در پيش بيني بكارگيري و تقاضا براي دسترسي بهتر و 
آمد و ما همچنين گرايشها و رفتارهاي متمايزي را درميان پاسخگويان كم در. هاي آموزشي نقش دارندبرنامه
داد آنها به احتمال بيشتري از اين خدمات استفاده مي كنند و از مزاياي بالقوه مشاهده نموديم كه نشان مي اقليت

ها بايد به سياست گذاران در درك و اين يافته. شوندمند ميهاي توسعه يافته بهرهآنها با استفاده از برنامه
  .يت نيازمند كمك نمايددولت الكترونيك براي جمع سازماندهي ابتكارات

  كامپيوتر، تقسيم رقمي، دولت الكترونيك، نفع شخصي، سياستهاي نمادين :واژگان كليدي

دسترسي شهروندان به اطالعات و خدمات دولتي در اياالت متحده درحال حاضر تحت تأثير تبادل مبادالت 
هاي تعامل اطالعاتي فرصتها و مشوقهاي رفت در ارتباطات دوربرد و فناوريپيش ۱.باشداي ميسختگيرانه

برنامه هاي دولت الكترونيك، اشاعه خدمات ). Froomkin  ،۲۰۰۴(شهروندان را با دولت افزايش داده است 
آنالين را براي مطلع نمودن شهروندان از خدمات دولت الكترونيك بكار مي گيرند و حتي حكومت 

 ؛Fishkin ،۲۰۰۰ ؛ Coleman ،۲۰۰۴(دهند روب ارتقاء ميدموكراتيك را از طريق محاوره سياستهاي مبتني ب
Schlosberg, Zavestoski و Shulman ،۲۰۰۷( . ابتكارات دولت الكترونيك، جهشي را توسط بخش دولتي براي

هاي اطالعاتي براي حل مسائل به روشي مشابه با تكامل تجارت الكترونيك دربخش خصوصي پذيرش فناوري
اما آنها بايد اطمينان حاصل نمايند كه افراد به اين خدمات دسترسي دارند و از  ).Eyob  ،۲۰۰۴(نمايد ارائه مي

چگونگي استفاده كارآمد از اين خدمات براي برقراري روابط بين ادارات دولتي و همشهريانشان براي انجام 
انقالب در خدمات و  دولت الكترونيك بدون شك داراي توان بالقوه براي ايجاد. مناسب وظايف آگاهي دارند

طرفداران فناوري جديد الكترونيك عنوان ). Lubbers  ،۲۰۰۶(باشد فرايندهاي دموكراتيك به روشي اساسي مي
سازد و درنتيجه شهروندان را به مشاركت در ارائه نمايند كه اين ابزارها ارائه خدمات دولتي را كارآمدتر ميمي

هاي دهند تا در مورد برنامهي بيشتري را در اختيار افراد قرار مينمايد و همچنين فرصتهاخدمات تشويق مي
،  Froomkin؛ Benjamin  ،۲۰۰۶(دولت بيشتر بدانند و به طور كارآمدتري با ادارات دولتي ارتباط برقرار كنند 

متحده در اياالت  تعهدات اساسي دولت الكترونيكتوانند وجود دارند كه به طور بالقوه مي دو موضوع). ۲۰۰۳
 . را تحت تأثير قرار دهند


