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 چکیده

حات در بخش  عات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصال ها در حوزه فناوري اطال هاي اخیر پیشرفت طی سال
دگرگـونی  عـات و ارتباطـات بـه     حات از طریق اسـتفاده از ابزارهـاي فنـاوري اطـال     شده است. این اصال عمومی 
 دموکراسـی  هاي اجرایی دولت الکترونیک،انجامیده است. برنامه ها، فرایندها و کارکردهاي بخش عمومی  سیاست

تر خـدمات بـه شـهروندان،    به منظور ارائه هرچه مطلوب فقط نه الکترونیک حکمرانی به سمت حرکت و الکترونیک
شارکت مـردم در امـور عمـومی و سیاسـی و ایجـاد      و اثربخشی بخش عمومی، افزایش م بلکه براي بهبود کارایی

براي  دولتی طراحی شده است. در این زمینه دموکراسی الکترونیک به عنوان اهرمی  در امور شفافیت و پاسخگویی
و حرکت به سمت  الکترونیک دولت مطرح شدن برنامه و شود می نظر گرفته در دولت سیاسی هايشفافیت در عرصه

 کـه  اتفـاق نظـر شـده اسـت     این منجر به ارتباطات و عات همراه با توسعه مداوم فناوري اطالحکمرانی الکترونیک 

هاي ارائه خدمات بـه شـهروندان جامعـه اجرایـی     تر در تمامی عرصههاي نوین هرچه سریعاستفاده از این فناوري
و تعامل  مشارکت زمینه مدیریتی و دولتی ،هاي سیاسیهاي نوین در عرصهشود؛ و در نهایت با استفاده از این فناور

 هـاي طرح بررسـی مفـاهیم و مؤلفـه    از نوشتار پس این در حکومتی حاصل شود. هرچه بیشتر بین مردم و نهادهاي

و مقایسـه   الکترونیـک  حکمرانـی الکترونیـک و دموکراسـی    ،، حکومت الکترونیکالکترونیک دولت با اصلی مرتبط
 در هاي پیش روي اجراي دموکراسی الکترونیکـی و حکومـت الکترونیـک   شآنها با یکدیگر به بررسی چال موردي

 و ایران پرداخته و در نهایت به بیان آینده حکومت الکترونیک پرداخته خواهد شد. جهان
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 و بیان مسئله مقدمه
 ,Dooley) ها پیش آغاز شده است و همچنان ادامه داردشتاب و گسترده فناوري اطالعات که از سالتوسعه پر
 هـاي سـازمان  و دولـت  چهـره  که دارد توانایی ارتباطی، ابزار عنوان به اینترنت یکم، و بیست قرن در .(2013
 دهد.  تغییر ايریشه صورت را به عمومی

و  سـریع  دسترسـی  کردن حکومت بهتر الزمه و است دسترس در ومتحک خوب، حکومتداري جدید، عصر در   
 امکـان  کـه  دهـد؛ مـی  رخ حکـومتی  در خـوب  حکومتداري است. کیفی خدمات و اطالعات به شهروندان آسان

-نمـی  میسـر  و این رساند یاري زندگیشان کیفیت بهبود در آنان به و کند فراهم را شهروندان و نظارت مشارکت
 ).,Wista  (12008الکترونیک حکمرانی سازيهپیاد با مگر شود؛

 هـا دولت سو،از یک  زیرا اند،کرده پیشین دوران از و قدرتمندتر ترخودآگاه را شهروندان دیجیتال، هايفناوري   

 سـرکوب،  مفـاهیم ماننـد   از برخـی  تدریج به دیگر سو، از و کنند اعمال را پیشین قاهرانه توانند اقتدارنمی دیگر
 سـپهرِ زیسـت  شـاخصِ  عنـوان  بـه  اینترنـت  اند.معنا شده بی سانسور و ملی، گریزي، مرزهايقانون کاري،پنهان

 شودمی فضایی ساز پیدایشسبب ها،حکومت قاهرانه هايکنترل وراي زیرا در ؛دارد پتانسیل دموکراتیک ،مجازي
  .)1394(خلیلی،  سازدمی آسان را دموکراتیک هايرایزنی که
 دولـت  مقولـه  بـه پیـدایش   منجر آنکه یکی دارند؛ نیز ايدو سویه تأثیر دیجیتال، هايرسد فناوريظر میبه ن   

 نظـر  بـه  بنابراین اند.رسانده فراوان مدد الکترونیک مفهوم دموکراسی پدیدارشدن به اند و دیگر،شده الکترونیک
 هـم  و دهنـد  انجام مدي بیشترياکار و سهولت اب را خود دیرینه هايکار ویژه اندشده قادر هاهم دولت رسدمی

 ).1394(خلیلی،  شوند حاضر عمومی درعرصه ترآگاهانه و قدرتمندتر اند؛توانسته شهروندان
عات و ارتباطات و کاربردهاي آن واقف  غالب کشورها در شرایط کنونی به ضرورت توجه به توسعه فناوري اطال   

مندي از مزایاي این ضرورت از یکدیگر پیشـی بگیرنـد.    کنند؛ تا در بهره ش می اند؛ و هر یک به نوبه خود تال شده
المللی را بـه تکـاپو    هاي بین سنجش میزان این پیشرفت نیز عاملی است که توجه بسیاري را برانگیخته و سازمان

دلیـل   ما نیز به به همین منظور در کشور .ها وادار کرده است هاي استاندارد سنجش این پیشرفت براي ابداع روش
اي کشور، به ویژه برنامه ششم توسعه به این هاي توسعهانداز کشور و  برنامهاهمیت موضوع، فصولی از سند چشم

 . امر پرداخته شده است
هاي اخیر منجر به آغاز عصـر   عات و ارتباطات طی سال هاي اخیر در زمینه فناوري اطال از طرف دیگر، پیشرفت   

عـات و   حات از طریق اسـتفاده از ابزارهـاي فنـاوري اطـال     شده است. این اصال  در بخش عمومیحات  جدید اصال
هاي اجرایـی دولـت   انجامیده است. برنامه ها، فرایندها و کارکردهاي بخش عمومی  ارتباطات به دگرگونی سیاست

تر ور ارائه هرچه مطلوببه منظ فقطالکترونیک، دموکراسی الکترونیک و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک نه 
 خدمات به شهروندان، بلکه براي بهبود کارایی و اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در امور دولتی طراحی شده است. در این زمینه دموکراسی الکترونیـک بـه    و سیاسی و
 دولـت  شـود. مطـرح شـدن برنامـه     اسی دولت در نظـر گرفتـه مـی   هاي سیعرصه براي شفافیت در  عنوان اهرمی

عات و ارتباطات منجر به این  همراه با توسعه مداوم فناوري اطال الکترونیک حرکت به سمت حکمرانی و الکترونیک
هـاي ارائـه خـدمات بـه     تر در تمامی عرصههاي نوین هرچه سریعاتفاق نظر شده است که استفاده از این فناوري
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، دولتـی و  هـاي سیاسـی  هـاي نـوین در عرصـه   دان جامعه اجرایی شود؛ و در نهایت با استفاده از این فناورشهرون
مقالـه   ایـن  شود. بنابراین، در حاصل مدیریتی موجب مشارکت و تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهاي حکومتی

ی مبـاحثی همچـون دولـت    هـاي دموکراسـی بـه بررسـ    تحت عنوان کلی بررسی حکمرانی الکترونیـک، چـالش  
 هـاي چـالش  پیامدها و و آنها بر یکدیگر الکترونیک، دموکراسی الکترونیک، حکمرانی الکترونیک و نقش و تأثیرات

هاي سیاسی، دولتی و مدیریتی جامعه مورد کاوش قـرار  در عرصه حاکمیتی و نهادهاي شهروندان تعامل در رو پیش
 خواهد گرفت.

-کهعات و ارتباطات الکترونیک همچون فضاي مجازي، ایمیل، گستره جهانی وب، شبهاي اطالامروزه فناوري   
هاي جدید متعددي را براي ارتباط بین حکومت و شـهروندان ایجـاد    ، فرصتگونه هاي دیجیتالی و مواردي از این

ـ  اند؛ و می کرده هـا و ارتباطـات    تتوان اثرات آن را در فراهم کردن بهتر خدمات عمومی و همچنین در زمینه فعالی
گوید: عصر اطالعات  ، دولتی و مدیریتی به گونه آشکار مشاهده کرد. در همین راستا والتر ریسون چنین میسیاسی

دهد؛ که تـا چنـد سـال پـیش نـاممکن بـه نظـر         با سرعت تمام، قدرتی در اختیار مردم نقاط مختلف دنیا قرار می
 ).1393رسید (پورعزت،  می
هاي نوین در مـدیریت دولتـی در سـطح    یادین اجتماعی و اطالعاتی در کشور و ایجاد پارادایمهمراه تحوالت بن   

-جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل و تغییرات بسیار سریع عصر فناوري سبب شد؛ تا لـزوم هماهنـگ  

نـوان نمونـه در گذشـته    . به عمندي از مزایاي فناورانه بیش از پیش مشخص شودسازي میان این تغییرات و بهره
برقراري هرگونه ارتباط کاري بین شهروندان با حکومت تنها از طریق حضور فیزیکی دو طـرف در یـک سـازمان    

ها به منظور استفاده از فناوري جدید است که اي براي دولت پذیر بود. اما در عصر فراصنعتی، شیوهحکومتی امکان
ب به اطالعـات و خـدمات دولتـی، اصـالح کیفیـت خـدمات و ارائـه        به افراد تسهیالت الزم براي دسترسی مناس

 کند. ساالر را اعطا میتر، براي مشارکت در فرایندها و نمادهاي مردم هاي گستردهفرصت
در همین راستا با توجه به تغییرات نوین حادث شده در مباحث فناوري اطالعات و مدیریت دولتی نوین، اهمیت    

، دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی و پیامـدهاي و  قش و تأثیر دموکراسی الکترونیکهرچه بیشتر در مورد ن
در نهایت منجر به مشارکت و تعامل شـهروندان   رو در اجراي هرچه بهتر حکمرانی الکترونیک کههاي پیشچالش

بـا توجـه بـه اهمیـت      شـود. بنـابراین،  تر مـی و مدیریتی روشن هاي سیاسی، دولتیو نهادهاي حاکمیتی در عرصه
هـاي  و چـالش  تبیین کند را الکترونیک  حکمرانی و ، این مقاله درصدد است تا تفاوت بین دولت الکترونیکموضوع

سـازي  را مطرح سازد؛ تا بتوان دموکراسی الکترونیک را به صورت اثر بخش پیاده حکمرانی الکترونیک سازيپیاده
 کرد.

 
 جوامع نوین نقش و ضرورت دولت الکترونیک در 

گیري از فناوري اطالعات در تعریفی که از دولت الکترونیک صورت گرفته است؛ آن را ارائه خدمات دولتی با بهره
 ، به معناي کاربرد شبکه اینترنت یـا اینترانـت  اند؛ و اصطالح دولت الکترونیکیروز معرفی کردهساعت شبانه 24در 

هـاي دولتـی و خصوصـی    سازمان ها و دیگر، شرکتو اطالعات به مردمهاي دولتی براي ارائه خدمات در سازمان
هـاي دولتـی، بخـش    کنـد؛ و بـین مقـام   است که فرایندهاي جاري مبتنی بر کاغذ را مکانیزه و کامپیوترریزه مـی 

 ).1391کند (معمارزاده و دیگران، خصوصی و شهروندان پل ارتباطی ایجاد می
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د که قبول نداشته باشد؛ حل مشکالت کالن شهرها بـه روش سـنتی و بـدون    شاید امروز دیگر کمتر کسی باش   
توان به کمک ارائه خدمات به صورت استفاده از خدمات الکترونیکی ممکن نیست و همانند بسیاري از کشورها می

 الکترونیکی، اینگونه مشکالت را برطرف کرد. 
والت و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در افراد در مورد خدمات و محص هايدر دنیاي جدید انتظار   

-هاي کـار مؤسسـه  خواهند ساعتحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوي این نیازها و انتظارها باشد. آنان می
هـا معطـل نشـوند؛    هاي دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهاي خود را انجام دهنـد؛ در صـف  

در حال حاضر دولت الکترونیک  هاتري دریافت کنند که پاسخگوترین شکل دولت براي این انتظارباکیفیتخدمات 
 ).1393است (محتشمی، 

شوند و آنگاه به راستی چگونه است که شهروندان برخی کشورها براي دریافت صدها خدمت از منزل خارج نمی   
تـوان بـراي حـل معضـالت موجـود در      آن است؟ آیا نمی یکی از معضالت هر روزه ما بحث ترافیک و پیامدهاي

حلی براي تغییرات در فراینـدهاي  بوروکراسی اداري خود از به کارگیري و گسترش دولت الکترونیک به عنوان راه
 دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی استفاده کنیم.

 
 رابطه بین دموکراسی الکترونیک و دولت الکترونیک

هاي ارتباطی و اطالعاتی ها و استراتژي گفته کلیفت استفان، دموکراسی الکترونیک به معناي استفاده از فناوريبه 
، ملل و البتـه در عرصـه   ، ایاالت، مناطقدر فرایندهاي سیاسی جوامع محلی هاي دموکراتیک موجودتوسط بخش
 ابزارهـاي  وجـوي کـاربرد  جسـت  را لکترونیـک ا ). در واقع دموکراسـی 38:  1387(فتحیان و تقوي،  جهانی است
 دموکراسی تقسیمِ صورت در اند.دموکراتیک دانسته نظام در دموکراتیک فرایندهاي پیشبرد در ارتباطی الکترونیک

 فردي میان ارتباطات بررسی به توانمی خرد، سطح در کالن، و خرد سطح الکترونیک به دموکراسی یا دیجیتال

 مـورد   تـوان مـی  را فضاي اطالعات بر حاکم قوانین و فرهنگ کالن، سطح در و داختپر غیردولتی و گروهی

 .)Arora, 2011(داد  قرار بررسی
دموکراسی الکترونیکی مفهومی است که با توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات شـکل گرفتـه اسـت؛ و بـه           

پـردازد. بنـابراین، ایـن حکـم      دیجیتالی می گیري از ابزارهاي دموکراسی مبتنی بر حضور و مشارکت مردم با بهره
آورد؛ که تأثیر این فضا بـر دموکراسـی   بسیار کلی در مورد تأثیر فضاي سایبر و مجازي این پرسش را به وجود می

توان بیان کرد کـه ثبـت   در جواب می. )(Kesselman, Krieger & Joseph, 2010: 26چگونه خواهد بود 
ام به عقیده عمـومی، ارتباطـات بـین نماینـدگان انتخـاب شـده، تبـادل نظـر بـین          گیري، احتر دهندگان، رأيرأي

هم و مشارکت آراي عمـومی در   هاي قانونگذار متصل و مرتبط به  نمایندگان مردم به صورت الکترونیکی، سازمان
هـا در  هـا و ملـت  گیري از مصادیق دموکراسی الکترونیکی که تاکنون حکومـت  سازي و تصمیم فرایندهاي تصمیم

 اند برخی از این موارد را تجربه کنند.  نقاط مختلف جهان توانسته
هـاي پیشـرو در ایجـاد دولـت      هـا، بعضـی از کشـور    زمان با آغاز اصـالحات اداري دولـت  هاي اخیر همدر دهه   

ت هاي ارتباطات و اطالعات براي کمک به ایـن اصـالحات اسـتفاده کردنـد؛ انتقـال خـدما       الکترونیک از فناوري
عالوه باید در نظر داشت که یکی از وجوه دولت  ند. به دار الکترونیک و کارایی در مدیریت رابطه دائمی با یکدیگر

الکترونیک، دموکراسی الکترونیک است که در واقع پذیرش این مفهـوم در ایجـاد دموکراسـی الکترونیـک نقـش      
 ).1388اساسی دارد (فراهانی و دیگران، 
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صورت نظـري بـه بررسـی ایـن      بین این دو پدیده همگرایی وجود دارد یا واگرایی؟ در ادامه به  با وجود این، آیا   
 پردازیم. نقطه مناسب براي شروع این بحث، مفهوم دموکراتیزاسیون در درونِ بخش دولتی است. مکتب رابطه می

فناوري ارتباطات و اطالعات  کند که ن دانشگاه کالیفرنیا، مطرح شده بیان میپژوهشگراکه توسط  »گرایی تمرکز«
هاي دولتی ایجاد نخواهد کرد. در عوض ایـن   هاي مرتبط تغییرات زیادي را در ساختار قدرت در سازمان و فناوري

 بیهـوده اداري را  1کننـد و حتـی تـالش بـراي اصـالحات     هاي قدرت را تقویت می سادگی، نابرابري ها، به  فناوري
 گذارند.  می
گرایـی ایـن نتیجـه     هاي سیاسی و تطابق آن با مکتـب تمرکـز   علوم سیاسی درباره دموکرات با توجه به مباحث   

اند؛ کـه تمـایالت متفـاوت بـا اهـداف       هایی تشکیل شده هاي بزرگ از گروه شود که در حقیقت سازمان حاصل می
ها براي رسیدن  ر سازماندنبال در دست گرفتن منابع قدرت د  ها به ند؛ و در نهایت هر یک از این گروهدار سازمانی

اند. از این دیدگاه، در صورتی که در عصر حاضر، اطالعات به عنوان منبع قدرت در نظر گرفتـه  به اهداف شخصی
کنـد؛   هاي درون سازمانی، تبدیل خواهند شد. همـانطور کـه عنـوان مـی     اي براي تمرکز همه رقابت شود؛ به نقطه

 کنند.  ها رقابت می بر کامپیوتر مدیران به سه دلیل، فعاالنه، براي تسلط
هاي  کند؛ کدامیک از گروه ها است که مشخص می میزان دسترسی به اطالعات ذخیره شده در کامپیوتر نخست،

 دهند.  آورند و یا از دست میموجود در سازمان، قدرت را به دست می
گیرند، حجم یفه مهم را بر عهده میها بسیار پر هزینه است؛ و افرادي که این وظ زیرساخت 2محاسبه کردن دوم،

هاي مالی را تحت کنترل خواهند داشت. و در نهایت اینکه بسـیاري از افـراد، کسـانی را کـه بـا       زیادي از سرمایه
ها؛  آورند. بنابراین کامپیوتر اي و الیق به حساب می فناوري ارتباطات و اطالعات و فناوري اطالعات درگیرند، حرفه

 کنند. به صاحبان خود اعطا می» و مؤثرضمنی «منبع قدرت 
فوردیسم ایجاد کارکنان دانشی و تقویت نیروي کار با تسهیم اطالعات در خـارج از  یکی از اهداف حرکت پست   

 توان ادعا کرد که دولت هاي مدیریت دانش است. بر این اساس می ها و استفاده از تکنیک هاي بخشی سازمان مرز

کننـد   نه فقط مانع یکدیگر نیستند؛ بلکه بر اساس رابطه همگرایی، یکدیگر را تقویت مـی دموکراسی الکترونیک  و
 ).1394(باقري، 

ها دارد. با اشباع  هاي کارا و قانونی تا حد زیادي بستگی به میزان در دسترس بودن اطالعات در دولت مشی خط   
هـاي گروهـی    یافتـه و تأکیـد بـر فعالیـت    سـعه اي، غیرمتمرکز و تو هایی مانند دولت شبکه ها از ارزش شدن دولت

هاي دموکراسی الکترونیک  ها، دولت الکترونیک، بسیاري از جنبه گذاري مشی ها براي خط حل در یافتن راه هماهنگ
 دارد. را مقدس و گرامی می

کننـده  تسـهیل «اي است که از آن به عنـوان   دهنده همگرایی این دو مفهوم است؛ پدیده نکته دیگري که نشان   
هـاي   خصوص دولت الکترونیـک اسـتفاده از فراینـد     شود. یکی از اهداف اصالحات اداري و به یاد می» دیپلماسی

هـاي   موفق تجارت الکترونیک حوزه بازار و وارد کردن آنها به حوزه عمومی بخش دولتی اسـت. بـا انتقـال الگـو    
هـاي دولـت الکترونیـک از بـین رفـتن       رمیسـت گرایی موجود در تجارت الکترونیک و دنیاي مجـازي، رف  مشتري

جـاي آن، مـدلی دموکراتیـک و      انـد. بـه   بینـی کـرده   هاي دولتـی و قـوانین محدودکننـده را پـیش     انحصارگرایی
-هـاي عصـر پسـت    گرایـی  شود؛ که به مشتریان (شهروندان) با تمام تنوع تر در بخش دولتی ایجاد می پذیر انعطاف
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ترین قیمـت، عرضـه خواهنـد کـرد      ند در حداقل زمان با بهترین کیفیت و مطلوبخواه ، آنچه را که میوردیستف
 ).1394 (ابراهیمی و فرهادي نژاد،

، در راستاي همگرایی دولت و دموکراسی الکترونیک، این مطلب 1عالوه بر آن در مباحثات مدیریت دولتی نوین   
کنند؛ بلکه در طراحـی و انتخـاب خـدمات     دا میکنندگان نه تنها حق انتخاب بیشتري پی شود که مصرف تأکید می

کننـد. ارائـه بـازخورد از طـرف      عمومی از طریق ارتباطات فناوري ارتباطات و اطالعـات نقـش مهمـی ایفـا مـی     
زدایـی و   سـازي، واسـطه  کنندگان براي بهبود خدمات عمومی ممکن است ایده جدیدي نباشـد؛ امـا سـاده    مصرف

اند؛ بـه خـدمات عمـومی ایـن امکـان را      ي ارتباطات و اطالعات و اینترنتها شفافیت که همگی محصول فناوري
 توجهی را ایجاد کنند. هاي قابل کنندگان ادغام شوند و نوآوري دهند که به طور مستقیم با عقاید مصرف می
 ترین نقطه همگرایی، ادغام عملیات دموکراسی الکترونیک در جوامع مـدنی  به احتمال زیاد مشخص و سومین   

گذاري در سطوح ملی و محلی است. نکته مهم، توجه بـه ایـن مطلـب اسـت کـه چگونـه،        مشی هاي خط با فرایند
 هاي قانونگذاري را متحول سازند. هاي اجرایی، خود ممکن است دستخوش تغییر شوند و در نهایت فرایند شاخه

اي کـه   را محو کرده است، به گونـه   ريهاي تجا هاي قانونگذاري و کارکرد بین کارکرد دولت الکترونیک فاصله   
-توانند تأثیر و نظارت مستقیم بـر دموکراسـی   می» شهروند«عنوان یک   شهروندان نه در کسوت نماینده، بلکه به

 هاي دولتی داشته باشند.
هاي نمایندگی و قانونگذاري، به علت ارتبـاط مسـتقیم مـردم (شـهروندان) بـا       در این حالت ممکن است فرایند   

شـود. آگـاهی    اي از دست بدهد؛ و به حاشـیه کشـیده    هاي اجرایی، اهمیت خود را تا اندازه ها و دستگاه روکراسیوب
شود؛ مجلس که به واسـطه مسـایل غیرفناورانـه تضـعیف شـده       هایی باعث می شاخه قانونگذاري از چنین واقعیت

ه خـود بـا   هـاي دولتـی) در نـوع رابطـ     نهـاد  عنوان رابط مردم و قوه مجریه (دولت و است، با هدف تثبیت خود به 
 هاي دموکراسی خواهند شد. و در نهایت این تغییرات منجر به تقویت پایه نظر کند شهروندان تجدید

 
 ظهور حکمرانی الکترونیک

هاي اخیر عملکرد بخش دولتی به مثابه معیاري براي ارزیابی بخش دولتی مدنظر قرار گرفتـه اسـت. زیـرا    در دهه
که به دلیـل عینیـت بیشـتر ایـن      اند؛جویی از جمله معیارهاي غالب در این بخش بودهو اثربخشی و صرفهکارایی 

، برابـري و رفـاه عامـه بـه نحـو      آزادي معیارها نسبت به معیارهاي رایج در بخش دولتی نظیر عدالت، پاسخگویی،
در فلسـفه وجـودي    تمایزي که لتی، با وجودندیشمندان مدیریت دواند. با این حال برخی از اتري جلوه کردهکارامد

-گیري مدیریت دولتی نوین کمک کردهاند؛ و در شکلاین دو بخش حاکم است سعی در آشتی دادن آن دو داشته
 اند.
هـاي دولتـی   رویکرد اداره دولتی سنتی در درجه اول بیشتر بر این موضوع مهم تمرکز داشت که در بوروکراسی   

 هاي آتی مدیران دولتـی بایـد تغییـر   اخلی باید چه اتفاقی بیفتد؛ در حالی که با توجه به چالشبه ویژه در مسائل د

شد. بـرخالف  نگرش ایجاد و بیشتر به مسائل دنیاي بیرون یعنی دنیاي شهروندان و جامعه توجه می در این جهتی
مراتبی نیست ه و اینترنت سلسلهطرفه بودند؛ ساختارهاي مبتنی بر شبکمراتبی و یکهاي سنتی که سلسلهسازمان

سازد؛ تا مراتبی نبودن خدمات اینترنتی شهروندان را قادر میو بر ارتباطات دو طرفه تأکید دارند. این ویژگی سلسله
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البته بایـد  . )West, 2004(هاي دولتی باز نیستند به جستجوي اطالعات مطلوب خود بپردازند در زمانی که اداره
هاي مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی، شهروندان را نبایـد بـا   نزدیک شدن شیوه جودتوجه داشت که با و

انگارانـه، مـردم را از وظیفـه    کننده و نظایر آن نگریست. زیرا ایـن برداشـت سـاده   عناوینی چون مشتري و مصرف
ی فعـال در جامعـه   خطیرشان که همانا مشارکت در امور مربوط به جامعه خویش و یا به عبارت دیگر بازیگر سیاس

 کند.است دور می
در حقیقت هدف ایدئال و نهایی از به کارگیري حکومت الکترونیـک توسـعه ابزارهـاي دموکراسـی الکترونیـک         

رسـید. مـراوده دوجانبـه حکومـت و     است. مزایاي حکومت الکترونیک بسیار بیش از آن است که ابتدا به نظر مـی 
شود و سطح اعتمـاد  پذیري آنان میبه آنها و همچنین باال رفتن مسئولیت رسانیشهروندان منجر به بهبود خدمت
کند. این تعامل دوسـویه از طریـق   دهد و به انجام بهتر وظایف حکومت کمک میعمومی به دولت را افزایش می

طالعـات  شود. و با ارائه ااینترنت منجر به افزایش پاسخگویی حکومت نسبت به نیازها و تقاضاهاي شهروندان می
 موجـب  امـر  ایـن  کـه  یابـد می شفافیت عملکرد حکومت افزایش شایدگیرد؛ بیشتر که در اختیار شهروندان قرار می

-توان اینگونـه نتیجـه  شود و در نهایت میحکومت می عملکرد بر کنترل و نظارت براي شهروندان توانمندي افزایش
روز و قابل فهم و دقیـق در توانمندسـازي   به ه اطالعاتگیري کرد که حکومت الکترونیک با ارتقاي شفافیت و ارائ

 .)la Porte and et al., 2002(کند شهروندان نقش مهمی ایفا می
را یک شیفت جدید در برابر شیفت قدیم بوروکراسی تصـور کـرد؛ زیـرا در آن     الکترونیک توان حکومتپس می   

کنند. در واقـع در حکومـت الکرونیـک    ود را بیان میهاي خشوند؛ و خواستهمردم به راحتی به حکومت متصل می
، بـه امـوري چـون    هـا و نظـایر آن  مدیران دولتی از تأکید بر امور معطوف به تولید همانند کارایی و کاهش هزینه

-هاي داخلی و خارجی میرسانی به شهروندان و توسعه شبکهپذیري در خدمتانعطاف تمرکز بر رضایت، کنترل، و
 .)Kopstein, 2009(پردازند 

 
 مفهوم حکمرانی الکترونیکی

. بـا  هاي دولتی به کیفیت یا پاسخگویی در مقابل مشتریان و ارباب رجوع کمتـر توجـه داشـتند   در گذشته سازمان
تـوان  یافته تغییر کرد. پـس بـا ایـن تفسـیر مـی     ظهور مدیریت دولتی نوین این رویکرد در اکثر کشورهاي توسعه

1را تحول ثانویه در مدیریت دولتی پس از مدیریت دولتـی نـوین دانسـت و بـه قـول رایلـی      حکمرانی الکترونیک 
 

سـاالري، حقـوق   ها به منظور ارتقاي روابط دولتی در راستاي مردمحکمرانی الکترونیک استفاده مناسب از فناوري
حکمرانی الکترونیـک، را  . در واقع استبشر، حمایت از توسعه اقتصادي و ترغیب عادالنه و اثربخش ارائه خدمات 

 :Sexena , 2005( ریزي توسعه پایدار منابع و اراده سیاسـی اسـت  توان فراگردي دانست؛ که نیازمند برنامهمی
498-513(. 

هـاي اطالعـات و   طبق تعریف یونسکو، حکمرانی الکترونیکی بـه معنـاي اسـتفاده بخـش عمـومی از فنـاوري         
ساالري، تسـهیم  گیري به منظور گسترش مردممشارکت در فرایند تصمیمارتباطات با هدف تشویق شهروندان به 

، هاي جدیـد رهبـري  اطالعات و ایجاد دولت پاسخگو، شفاف و اثربخش است. حکمرانی الکترونیکی شامل سبک
هـاي  گـذاري، شـنیدن خواسـته   گیـري دربـاره سیاسـت و سـرمایه    هاي جدید بحث و تصـمیم سازماندهی و روش

. به عبارت دیگر، حکمرانی الکترونیکی کـاربرد  )Mphidi, 2008(ضه اطالعات و خدمات است شهروندان و عر
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فناوري اطالعات و ارتباطات در سیستم حکمرانی به منظور دستیابی به حکومت ساده، اخالقی، مسئول، پاسخگو و 
ـ )Ranganath and et al, 2011(شفاف است  دیریت دولتـی  . بر اساس تعریف سازمان ملل متحد و انجمن م

هـا  هاي ارتباطی براي ارائه خدمات و اطالعات حکومت، حکومت الکترونیک بر استفاده از اینترنت و شبکه1امریکا
-، حکمرانی الکترونیکی را در جدید2ها به شهروندان داللت دارد. ضمن اینکه در برنامه توسعه سازمان مللو دولت

 اند از:اند که عبارتعنصر اصلی دانستهم. مشتمل بر سه  2010ترین تعریف در سال 
 اداره کردن الکترونیکی؛  -1
 ارائه خدمات الکترونیکی؛ -2
 مشارکت الکترونیکی.  -3

، در صورت وجـود سـه عنصـر    اند. و این سه جزء، اجزاي اصلی حکمرانی الکترونیکیبه این ترتیب این سه عنصر
و  »گـذاري و تـدوین مقـررات   مشـی محـیط خـط  «، »دسترسی به فناوري ارتباطات و اطالعات و اتصال«محیطی

زاده و آورنـد (حنفـی  شرایط توسعه حکمرانی دموکراتیک در جهان واقعـی را فـراهم مـی   » دسترسی به اطالعات«
 ).1393دیگران، 

 

 
 م.  2010نمودار حکمرانی الکترونیکی بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل 

 
 لکترونیککارکردها و کژکارکردهاي حکومت ا

توان مانند هر پدیده اجتمـاعی دیگـر از نظـر کارکردهـا و کژکارکردهـا در معـرض       حکومت الکترونیک را نیز می
. البته ابعاد کارکردي و کژکارکردي این پدیده به آنچه تا به امروز اتفاق افتاده اسـت  هاي گوناگون قرار دادارزیابی

 توسعه قرار دارد. گرایی در معرضشود؛ زیرا الکترونیکختم نمی
گرایی را در مسائل مربـوط بـه حکومـت و حکمرانـی، بـه      توان کارکردها و کژکارکردهاي الکترونیکبنابراین می

 صورت زیر فهرست کرد:

                                                           
1. American Society for Public Administration (ASPA) 
2. United Nations Development Programme (UNDP) 
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 کارکردها و آثار مثبت
 هاي الکترونیکی؛دموکراسی الکترونیکی و تسهیل دموکراسی مستقیم از طریق سیستم .1
گیري و تسهیل مشاوره با مردم و طلب مشارکت از آنها در امر تصمیمتوسعه مشارکت در حکمرانی و  .2

 سایر امور حکمرانی؛
 عدالت اطالعاتی و تسهیل دسترسی افراد به اطالعات مورد نیاز به طور برابر و شفاف؛ .3
 حکمرانی؛   توسعه شفافیت و تسهیل نظارت مردم بر امور حکومت و .4
کشی از عملکردها و مراوده مردم با حکومت و حسابو تسهیل  دهی و پاسخگوییتسهیل حساب پس .5

 دهی و پاسخگویی مستقیم؛ افزایش صراحت در فراگرد حساب پس
هـاي  ی افراد به خدمات عمومی از طریق درگاهستسهیل ارائه خدمات اجتماعی و افزایش سطح دستر .6

 حکومت الکترونیک.
 

 کژکارکردها
ي افراد در برابر آنها، به لحاظ توسعه ابـزار کنتـرل و   پذیرها و آسیبافزایش سلطه اطالعاتی حکومت .1

 ها؛ثبت و ضبط وقایع درباره افراد، توسط حکومت
تضعیف حریم خصوصی و کاهش فضاي خصوصـی جوامـع و در دسـترس قـرار گـرفتن بسـیاري از        .2

 هاي دولتی؛ اطالعات محرمانه افراد توسط سازمان
سوءاسـتفاده از آن توسـط سـایر     و افـراد  ات خصوصیاي و سرقت اطالعافزایش احتمال هجوم رایانه .3

 ).1393هاي خصوصی (پورعزت و طاهري عطار، ، احزاب و سازمانهاافراد، گروه
 

 هاي حکومت الکترونیکسیر تکاملی مدل
 هايصورت به توانمی اجتماعی تنوع و اجتماعی بلوغ عامل دو اساس بر را الکترونیک حکمرانی هايمدل سیر تکاملی

 ترسیم کرد: یرز
هدف اصلی این مدل، افزایش کارایی وظایف اداري، با توجه به ساختار داخلی  ساالرانه؛مدل دیوان .1

شود که به سطح بلـوغ کـافی   حکومت و کارمندان وابسته به آن است. این مدل در جوامعی آشکار می
 اند؛ نرسیده

ترونیکی، ارتباط و پیوند بین مـردم  هنگامی که به واسطه ارائه خدمات الک مدل مدیریت اطالعات؛ .2
کند. در ایـن مـدل بـه علـت پـایین بـودن سـطح بلـوغ         و حکومت برقرار شود؛ این مدل نمود پیدا می

 ؛شودگذاري دولتی حاصل نمیمشیهاي قابل توجهی در فراگردهاي خط، ورودياجتماعی
شود که این مت ایجاد میاي بین مردم و حکودر این مدل ارتباط دوسویه مدل مشارکتی شهروند؛ .3

شود. در این مـدل، چنـین   گذاري در دولت میمشیهایی براي فراگردهاي خطخود باعث ایجاد ورودي
 ؛شود که جامعه مدنی به بلوغ کافی نائل شده استفرض می

گـذاري  مشیهاي مدنی گوناگون و شهروندان، فعاالنه در همه فراگردهاي خطگروه مدل حکمرانی؛ .4
دهند. در ایـن  شارکت دارند؛ آرا و پیشنهادهاي خود را از طریق حکومت الکترونیک ارائه می، معمومی
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مدل فراگردهاي شفاف دموکراتیک، از اهمیت باالیی برخوردارند و فرض بر این است که جامعه مدنی 
 ).(Kim, 2007: 8 شودبه سطح غائی خود نائل می

حـال توسـعه    نیافتـه و در یریت اطالعات معمول در کشورهاي توسعهساالرانه و مدهاي دیوانبه طور کلی مدل   
اند. بنابراین حکمرانـی الکترونیـک   یافته تجلی یافتهشوند؛ و دو مدل بعدي بیشتر، در کشورهاي توسعهمشاهده می

عالوه بر اینکه محصول فناوري اطالعات است تحت تأثیر عواملی دیگر همچون جامعه، فرهنـگ و سیاسـت نیـز    
 ار دارد.قر

 

 
 )(adapted: KIM ,2007: 9هاي حکومت الکترونیک نمودار سیر تکاملی مدل

 
 مقایسه حکمرانی و حکمرانی الکترونیک

برنامه توسعه سازمان ملل در تعریفی از حکمرانی آن را اعمال قدرت در مدیریت سازمان، مؤسسه یا دولت تعریف 
، اقتصادي و اداري به منظـور اداره مسـائل جامعـه در تمـام     سیاسیکارگیري اختیار یا قدرت  کرده است؛ یعنی به

بـراي اعمـال حاکمیـت و فراگـرد     » حکومـت «یابـد:  . حکمرانی در سه جزء تبلور مـی )UNDP, 2004(سطوح 
 و جغرافیا به مثابه زمینه تحقق حکمرانی.» سرزمین«به مثابه هدف حکومت؛ و » ملت«حکومت؛ 

، باید با این مفـاهیم منطبـق شـود. یعنـی     ، حکمرانی الکترونیکی در فضاي مجازيهیاد شد هايبر اساس گزاره   
حکمرانی الکترونیکی به حکومت الکترونیک، براي اجراي قوانین و مقررات، به مردم و شهروندان الکترونیـک بـه   

الکترونیکـی   ها به منزله سرزمین تحقق حکمرانـی مثابه هدف اصلی و مخاطب حکمرانی الکترونیکی و زیرساخت
 ).1393نیاز دارد (پورعزت، 
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 مقایسه حکمرانی معمولی و الکترونیک :1 جدول
 حکمرانی الکترونیکی حکمرانی معمولی نوع حکمرانی (وجه مقایسه) ردیف

 حکومت الکترونیک حکومت عامل 1

 شهروند الکترونیک ملت هدف 2

 هاي الکترونیکزیرساخت سرزمین زمینه 3

 
 الکترونیکی: مدینه فاضله حکمرانی الکترونیکیدموکراسی 

اکنون با افزایش سطح دانش و آگاهی مردم به ویژه بهبود سطح بلوغ سیاسی ایشان، عرصه بـر صـاحبان قـدرت    
توان تصور کرد که فقـط تعـداد معـدودي از    هاي معاصر جهان، میتنگ شده است و با نگاهی اجمالی به حکومت

 کند.دیکتاتوري دارند؛ و خود را با واژگانی چون دیکتاتور خیرخواه معرفی می مشیآنان به طور آشکار خط
   افزایش سطح آگاهی مردم در مقایسه با دوران قدیم به مثابه یک عامـل مـؤثر مثبـت در تحقـق      البته با وجود

شـرایط را   انفجار جمعیت عاملی است که ،دموکراسی مستقیم (مشارکت تک تک اعضاي جامعه در امور مملکتی)
آوري افراد در یک مکان کند؛ به طوري که امکان جمعبراي تحقق این آرمان دیرینه (دموکراسی واقعی) دشوار می

توان از دانش فناوري اطالعات رسد. در این شرایط میممکن به نظر میگیري بر سر مسائل گوناگون غیریمو تصم
، 1ايمستقیم استفاده کرد. این فناوري با ایجاد فضاي شبکهو ارتباطات به نحوي اثربخش براي تحقق دموکراسی 

کند که در یا دموکراسی الکترونیکی را ایجاد می شکل جدیدي از دموکراسی با عنوان دموکراسی دیجیتالی مجازي
 2هاي اینترنتی در امور مهم مملکتـی، نظیـر انتخابـات الکترونیکـی    توانند با استفاده از شبکهآن اعضاي جامعه می

 ).1393نژاد، پور و پیرانمشارکت کنند (قلی
شود که در بسیاري از آنها بر نقش مالحظه می ساالري و مشارکت مستقیم مردم در امور اجتماعاما درباره مردم   

هاي گوناگون به آنها، به مثابه عاملی حیاتی براي توسـعه  توانمندسازي شهروندان و ارائه اطالعات مرتبط در حوزه
زیرا به ویژه توانمندسازي سیاسی شـهروندان، پیامـدهاي منفـی و اثـرات مخـرب       ،ساالري تأکید شده استممرد

دهد. از جمله این پیامدهاي منفی آن است کـه در دموکراسـی تعـداد    ساالري مستقیم را کاهش میاحتمالی مردم
گاه نخبگان در حد متوسط مردم تنـزل  ساالري جایتر است تا تعداد مغزها به عبارت دیگر چون در مردمسرها مهم

ساالري گیري قرار دارند (مردمکند؛ پس خروجی این سیستم در مقایسه با سیستمی که نخبگان در تصمیمپیدا می
غیرمستقیم)، از کیفیت کمتري برخوردار خواهد بود. یعنی در دموکراسی، عامه مردم که اطالعـات دقیقـی دربـاره    

در جایگاهی برابر قرار  دارند؛ تري در این باره در دسترسنخبگانی که به اطالعات دقیقمسائل اجتماعی ندارند؛ و 
 گیرد.هاي دموکراسی مدنظر قرار میگیرند؛ که این موضوع مهم به مثابه انتقاد اصلی به بنیانمی
اتهـام فـراهم شـده     رسد که با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، زمینه رفع ایـن اما اکنون، چنین به نظر می   

، اند بـا ارائـه اطالعـات مـرتبط و دقیـق و بـه موقـع       ها به مدد حکومت الکترونیک در تالشاست. در واقع دولت
این رویکرد، عـالوه بـر افـزایش سـطح      .)(Torres and et al., 2005شهروندان را در جریان امور قرار دهند 

                                                           
1. Network Space 
2. Electronic Votings (e-votings) 
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کند. به عبارت دیگر، حکومت سازي شهروندان جامعه ایفا میاعتماد ملت به حکومت، نقش مهمی در روند توانمند
الکترونیک موجب بهبود فرایند آموزش، افـزایش بلـوغ سیاسـی مـردم و تحقـق دموکراسـی واقعـی و مشـارکت         

 شود.شهروندان مطلع و آگاه در امور عمومی می
 

 هاي دموکراسی الکترونیک ویژگی
 هاي آن را به صورت زیر فهرست کرد: توان ویژگینیک میدموکراسی الکترو به مربوط مباحث در ادامه
 در پرتوي دموکراسی الکترونیک، خدمات دولتی به صورت یکپارچه و الکترونیک قابل ارائه است؛ .1
توانند خدمات پیوسته و منسـجم دیگـري را   ، میهاي دولتی به جز ارائه خدمات پیوسته جاريسازمان .2

هاي اینترنتی مختلف ها یا پایگاهه جاي سرگردان کردن مردم در ادارههم عرضه کنند. آنها قادرند تا ب
، امکاناتی را فراهم سازند تا مردم امـور خـود را تنهـا از یـک     براي به دست آوردن یک تأییدیه دولتی

 نقطه به انجام برسانند؛
، است م شدههاي آموزشی مختلف فراهامکان دسترسی به فناوري جدید براي عموم مردم از راه دوره .3

 شود؛پذیر و ایده تمام نشدن آموزش با پایان یافتن مدرسه محقق میالعمر امکانآموزش مادام
، شود و در واقع به جاي ارائه خدمات یکسان به همهخود و مردم می میان روابط دولت قادر به بازسازي .4

د؛ به آنها خدمات شخصی تواند به کمک فناوري جدید با مردم به صورت انفرادي مستقل عمل کنمی
 ارائه دهد؛

، احساس مسئولیت بیشتر، اعتماد و اطمینان خود را نسبت به بخـش  شهروندان در رابطه خود با دولت .5
 کنند؛دولتی تقویت می

توانـد بـدون هـیچ    کنند. از ایـن راه هـر کـس مـی    تري پیدا می مردم با نمایندگان خود ارتباط نزدیک .6
و حرف خود را به گوش دولتمردان برساند؛ به ویژه براي افـرادي کـه در   مشکلی در خانه خود بنشیند 

 نقاط دوردست کشور حضور دارند؛
یابد؛ زیرا راز تعهد، مشـارکت راسـتین همـه افـراد اسـت. اگـر        تعهد افراد نسبت به دولت افزایش می .7

 ؛ تعهدي نیز در کار نخواهد بود؛ مشارکتی در کار نباشد
 شود؛هاي دولتی و خصوصی باعث تسریع و پیشرفت امور میبین بخش اي همخوانی مؤثر رایانه .8
، زیـرا مـردم همیشـه خواسـتار برقـراري      یابدمی افزایش حکومتی هاي گیريمشارکت مردم در تصمیم .9

، نمایندگان و مشارکت در امر حکومت براي رفع مشکالت ارتباط نزدیک و آسان با نهادهاي حکومتی
 ).1387تقوي،  اند (فتحیان وخود بوده

 
 رو اجراي دموکراسی الکترونیکیهاي پیشچالش

 روست. براي تحقق دموکراسی الکترونیکی هنوز موانع مهمی پیش
شود. بنابراین، به صرف تحقق شـرایط   نهادهاي دولت غیردموکراتیک با جریان آزاد اطالعات تهدید می نخست،

عالوه، در این کشـورها پایـداري عقایـد     وب سیاسی گذر کنند. به توانند به آثار مطل ها نمی مناسب فنی، این دولت
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 1متمایز از دارا و نـدار   دو طبقه دوم،. اندکهنه، مقاومت نهادها و اختیارات مردان حکومتی از عوامل بازدارنده مهم
  مشـارکت  بخشـیده و قـادر اسـت فعـل       فقیـر و غنـی    هاي واژه  به  جدیدي  محتواي  گیري است که در حال شکل

انـد.   سکه  یک  دو روي  و استبداد الکترونیکی  الکترونیکی  مختل کند. دموکراسی  را در عمل  شهروندان  الکترونیکی
  است  ممکن  نسبت  همان  کند؛ به می  عمل  مستقیم، عالی  مشارکت  هاي جدید در ایجاد زمینه  فناوري  قدر که همان

  امکانـات   وجـود آورد. افـراد داراي    بـه   پیچیده  استبدادي  معنوي  وجه  اما به  شکل  ترین رحمانه و بی  ترین سخت  به
  از نظـر طبقـاتی    را دارا شوند؛ کـه   از اطالعات  منابعی  سرعت  کنند؛ و به  شرکت  گذاري توانند در سیاست جدید می

شوند و بسـیار  می  محسوب  اطالعاتی  ء اغنیايکنند؛ جز پیدا می  دسترسی  وسایل  این  دیرتر به  که  کسانی  به  نسبت
  ملـت   خواسـت   عنـوان   خود را بـه   هاي و خواست  جدید نیات  هاي واسط  از طریق  جامعه  نخبگان  که  است  محتمل
  میزان  تا چه سوم،کنند.   صحبت  همه  جاي  به  قلیل  اي گیرند و عده  دست  به  امور را در عمل  کنند و زمام  مطرح

 ).1395کرد؟ (قاجار و گرامی،   حاصل  اطمینان  سیستم  کلیدي  متولیان  صداقت  به  توان می
هاي اطالعات و ارتباطات بـراي درگیـر کـردن    طبق نظر مکینتاش، دموکراسی الکترونیک با استفاده از فناوري   

ایندگی، در ارتباط است. این امر گیري دموکراتیک و تقویت دموکراسی نم شهروندان، حمایت از فرایندهاي تصمیم
 فرایند تواند؛ نقش مهمی در حمایت از همه مراحلهاي اطالعات و ارتباطات میکند که در نظریه، فناوري بیان می

 .(Pascal , 2003: 158)یا در تبدیل آنها ایفا کند  دموکراتیک
هـاي   روش ثابـت و هماهنـگ در زمینـه   رسد که دموکراسی الکترونیک به یک شیوه و  اما در عمل، به نظر می   

هاي اطالعات و ارتباطات براي تسهیل عملیـات  نهادي و سیاسی متفاوت، مورد استفاده قرار نگرفته است. فناوري
شوند. یعنـی، بعضـی    هاي مختلف به کار برده میمختلف دموکراتیک در شرایط متفاوت و براي دستیابی به هدف

العات و ارتباطات را به طور عمده براي پخش اطالعـات بـه جامعـه و بعضـی     هاي اطنهادهاي حکومتی، فناوري
دهند و بـر اسـاس ایـن     در مسائل سیاسی، مورد استفاده قرار می آنها دیگر، براي گفتگو با شهروندان و یا درگیري

هـاي   محـیط  هاي اطالعات و ارتباطات در دموکراسی الکترونیک، یعنی در کشورها وتفاوت در استفاده از فناوري
هایی درباره عرضه یا فقدان عرضـۀ یـک نـوع خـاص از دموکراسـی      هاي نهادي متفاوت، تصمیم مختلف با زمینه

 .(Pascal, 2003: 162)الکترونیک، با هم متفاوت خواهد بود 
 

 هاي اجراي حکمرانی الکترونیکیچالش
ز حکومتداري که در پـی ایجـاد مشـارکت    در تعاریف انجام شده از حکمرانی الکترونیکی، به عنوان سبکی جدید ا

ساالري، تسهیم اطالعـات و ایجـاد دولـت پاسـخگو و     گیري به منظور گسترش مردمشهروندان در فرایند تصمیم
. اما همانقدر که این تعریف دلنشین و خوشایند است؛ دستیابی به )Mphidi, 2008(شفاف است؛ یاد شده است 

، موانع ارتباطی میان ارباب رجوع و سازمان را کنـار  پیدایش اداره الکترونیکی آن سخت و دشوار خواهد بود. اصوالً
برد؛ و در عین حال تماس و ارتباط با همه ساالري سنتی را زیر سوال میمراتبی نظام دیوانزند؛ ساختار سلسلهمی

، ثبات . چنین تغییراتیندکهاي سازمان و حرکت آزاد اطالعات و تقویت شفافیت در نظام اداري را فراهم میبخش
قدرت سیاسی را در اغلب کشورهاي در حال توسعه را که به طور عمده بر فقدان شفافیت و فاصله قدرت استوارند؛ 

انـد؛ ایجـاد   ها طوري است که مدیران در پـی حفـظ قـدرت   هایی که فرهنگ اکثر سازمانزند. در کشوربر هم می

                                                           
1. The haves and the have nots 
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واهد بود. از طرفی، کمبودهاي فنی و شکاف دیجیتالی نیز مزید بر علت مشارکت عمومی و شفافیت کار آسانی نخ
) 2010الکترونیکی را با چالش مواجه کرده است. طبـق تحقیقـات ایندجـه و ژنـگ نیـز (      هايشده و اجراي اقدام

نی هاي جدید در دولت متأثر از عوامل سازمانی و به ویژه فرهنـگ سـازما  سازي فناوريبسیاري از مشکالت پیاده
توان بیان کرد؛ زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات براي دستیابی به هر متغیـر الکترونیکـی   است. در ادامه می

(به ویژه حکمرانی الکترونیکی) الزم و ضروري است و هرچه دسترسی به فنـاوري و دانـش بـه کـارگیري آن در     
ـ    . مطالعـات هـامنر و   )Dasgupta, 2010(ود سطح بهتري قرار داشته باشد؛ دستیابی به آن نیز آسـان خواهـد ب

هاي فناوري اطالعـات و تصـمیم افـراد بـراي بـه کـارگیري       ) نیز مؤید وجود رابطه میان زیرساخت2009( قاضی
یافته، در پی سیاست دسترسی جهانی به دنبـال  فناوري است. از آنجا که در عصر حاضر، اغلب جوامع کمتر توسعه

منـدي از  انـد؛ امکـان بهـره   و فراهم کردن حداکثر پوشش بـراي شـهروندان   طالعاتفناوري ارتباطات و ا افزایش
هاي فـردي آنـان   و دیگر ویژگی مزایاي الکترونیک براي آحاد جامعه صرفنظر از محل سکونت، جنسیت، معلولیت

هـارت  هاي الزم، دانـش و م . با این حال اگر با وجود فناوري)Barrett & Slavova, 2011(فراهم خواهد شد 
به کارگیري آن فناوري وجود نداشته باشد؛ حکمرانی الکترونیک در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و اثربخشـی ناکـام   

آموزش کاربران، آگاهی و درك صحیح مدیریت ارشد از کاربردهاي فنـاوري   .)Dasgupta, 2010( خواهد ماند
اطالعات و ارتباطات از جمله عواملی است  اطالعات و وجود مشاوران و متخصصان واجد شرایط در زمینه فناوري

عنـوان عامـل موفقیـت کـاربرد فنـاوري       به دولتیغیر و دولتی هايبخش در هاي پیشینکه در بسیاري از پژوهش
 ). 1395(قربانی زاده و الیاسی، اطالعات مطرح شده است 

 
 تحلیل وضعیت ایران در تحقق حکومت الکترونیک

گیـري  یک توسعه دموکراسی الکترونیکی است؛ که شامل فراهم کردن امکان رأيیکی از اهداف حکومت الکترون
 ها بر اینترنـت اسـت؛  ها و خالصه مذاکرهها دستور جلسه کمیتهالکترونیکی براي شهروندان و انتشار کلیه گزارش

)ChiefExecutives, 2005(ارائه  یک،ر ایران نیز هدف از توسعه فناوري اطالعات و تحقق حکومت الکترون. د
که حکومت بهتر بتواند پاسخگوي نیازهاي شهروندان باشـد.   ايخدمات مؤثر و کارامد به شهروندان است. به گونه

 اند:بر این مبنا حکومت با رویکرد استفاده از فناوري اطالعات در مراودات مردم و خود؛ در پی تحقق این اهداف
 روز؛شبانهاستفاده از قابلیت ارائه اطالعات و خدمات در  .1
 حضوري براي دریافت اطالعات و خدمات؛ هايهکاهش مراجع .2
 ارائه اطالعات و خدمات سریع و مطمئن؛ .3
 دولت؛ هايهزینه کاهش و بخشیافزایش اثر .4
زمینـه   در متعـددي  قـوانین  امـر  این دولت و به منظور تحقق ارتقاي پاسخگویی و سازي عملیاتشفاف .5

می الکترونیک در کشور تدوین و تصـویب شـده اسـت کـه از     حکومت الکترونیک و ارائه خدمات عمو
، قـانون تجـارت   )1381 اربرد فناوري اطالعـات (تکفـا،  توان به طرح توسعه کترین آنها میجمله مهم

)، قانون مدیریت خدمات کشوري 1386)، سند نظام جامع فناوري اطالعات کشور (1382الکترونیک (
 ) اشاره کرد.1396)، و قانون برنامه توسعه ششم (1390)، قانون برنامه توسعه پنجم (1388(
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هاي استانی به صورت هاي اخیر توجه مدیران دولتی کشور به مقوله خدمات الکترونیکی از طریق درگاهدر سال   
(در مرحله بعد)، افزایش یافته است تـا حـدي    مستقل (در اولویت اول) و توسعه حکومت الکترونیک جامع کشوري

).  با این همـه  1393، استقرار حکومت الکترونیکی است (جاللی، ی از ده برنامه تحول در نظام اداري کشورکه یک
دهنـده   از سوي سازمان ملل در زمینه دولـت الکترونیکـی نشـان    2014در جدیدترین گزارش منتشر شده در سال 

رتبه کمتر از سال  3و  2012تر از سال  نرتبه پایی 5کشور جهان است. این جایگاه  193ایران در بین  105جایگاه 
ها در  شود که آمارهاي خوبی همیشه از پیشرفتبا این شرح نتیجه می .(United Nation, 2014) است 2010

شود؛ اما خروجی دولت الکترونیکی مایه سردرگمی شهروندان در دریافت خدمات الکترونیکی  و  این زمینه ارائه می
نیاز فوري به بررسی و انجام مطالعات  کنیم؛ و این مسئله ر جهان کسب میبی است که ددر عین حال رتبه نامطلو

 .دهدشناسی در این بخش را نشان میآسیب
 

 : حکمرانی الکترونیک در ایران موانع تحقق دموکراسی الکترونیک
راهم کرده اسـت، ولـی   با وجود اینکه شاهدیم فناوري اطالعات و ارتباطات، امکان تحقق دموکراسی مستقیم را ف

کند؛ میزان اعتمادي اسـت  عامل دیگري که در میزان تمایل مردم به مشارکت در امور جامعه نقش مهمی ایفا می
شود تا تعامالت رودررو که از دارند؛ زیرا فناوري جدید باعث می خویش دولتمردان ایشان به یکدیگر و نسبت به که

اي خود را به تعامالت مجازي بدهد و چـون در تعـامالت مجـازي، افـراد     غناي ارتباطی باالیی برخوردار است؛ ج
؛ باعث افزایش ریسک تعامالت یا به بیان دیگر منجر بـه  کنندبه صورت مستقیم مالقات نمیشان را طرف مقابل

م ملـی  . این بحران یا به عبارتی، پایین بودن سطح اعتماد در بین مردم، انسـجا شوداعتمادي میتشدید بحران بی
 ).1390نژاد،  پور و پیران تر خواهد کرد (قلیرنگشان در امور جامعه را کم(حس ما بودن) و متعاقب آن مشارکت

سازي مقدماتی حکومت الکترونیـک در ایـران   هایی در زمینه پیادههمانطور که بحث شد؛ با وجود اینکه حرکت   
ین پدیده در دنیاي کنـونی، رسـیدن بـه جایگـاه مناسـب      انجام شده است و همچنین با توجه به میزان پیشرفت ا

سازي پروژه هاست. بررسی شرایط حاکم بر روند پیادهیافتگی حکومت الکترونیک، مستلزم رفع برخی چالشتوسعه
ها به لحاظ ماهیـت و اهمیـت حکومـت الکترونیـک و     دهد که بخشی از این چالشحکومت الکترونیک نشان می

هـاي عمـومی ایـران    و ویژگـی  اند؛ و برخی نیز به دلیل مشکالت زیرساختیبزرگ ایجاد شده هاي این پروژهالزام
 اند از:ها عبارتشوند. برخی از این چالشمطرح می

 
 ؛نیاز به حمایت مدیریت عالی .1
 هاي اطالعاتی؛تخصص و دانش مورد نیاز براي به کارگیري فناوري .2
 نیاز به سرمایه و بودجه کافی؛ .3
 سازمانی و قانونی مورد نیاز؛ هايزیرساخت .4
 سازي حکومت الکترونیک؛مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پیاده .5
 تأمین امنیت؛ .6
 ). 1393ایجاد زمینه فرهنگی (دانایی فرد و دیگران،  .7
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اند. اینها تمام موانع و مشکالت مرتبط با این روي حکومت الکترونیکهاي مهم پیش، از جمله چالشاین موارد   
وابسته تردید پیشرفت در استقرار حکومت الکترونیک و توسعه آن در بخش دولتی، به شدت ه نیستند؛ ولی بیپروژ

 به رفع آنهاست.
 

 آینده حکومت الکترونیک
هاي محیطی، به طور مستمر توان ادعا کرد که پدیدهبر اساس بصیرت حاصل از تحلیل رابطه سیستم و محیط می

حکومـت   .)Soott and Davis, 2007(شـوند  هـا بـاز تعریـف مـی    افراد و سـازمان در پرتو راهبردها و اهداف 
توان گفت که ایـن پدیـده   گیرد. بنابراین میمجازي در تعامل با محیط شکل می ايالکترونیک نیز به مثابه پدیده

را نتیجه  گذاري اجتماعیتوان سیستم هدفگذاري اجتماعی است. در این امتداد میحاصل بخشی از سیستم هدف
افزایی حاصـل از مواجهـه و تـأثیر متقابـل     گذاري فردي و هممراوده آحاد جامعه و تالش انفرادي آنها براي هدف

). بـه ایـن   1393عطـار،  گیري اهداف اجتماعی دانست (پـورعزت و طـاهري  ساخت اهداف فردي در فراگرد شکل
هـاي  و نظایر آن، همگی بر مـراوده  قیقی و خیالی، واقعی و مجازي، حرسمیهاي رسمی و غیرگذاريترتیب، هدف

توان گفت که بنا بر نظریـه وضـع   شناختی و از طریق آن، بر فراگرد ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر دارند. و میزبان
)Weick, 1969; HachSoott and Davis, 2007(، اند؛ و بر اساس نظریه ها فاعل اصلی در محیطسازمان

هایی که در مباحث اجتمـاعی مشـارکت یـا تـأثیر     ها و مردم و همه موجودیتت نیز سازمانساخت اجتماعی واقعی
 ).Pourezzat, 2010(سازند شناسانه واقعیت آینده را در محیط خود میدارند؛ در رویدادي زبان

 
 گیرينتیجه

ی مسـتقیم و واقعـی   توان انتظار داشت که شرایط مناسبی براي توسعه دموکراسـ با توسعه حکومت الکترونیک می
رسانی و تسـهیل رونـد مشـارکت عامـه موانـع سـنتی توسـعه        فراهم شود. زیرا با افزایش سطح شفافیت و اطالع

، بـا  آیـد. بـه هـر حـال    یابد؛ و زمینه مناسبی براي مشارکت آگاهانه شهروندان فـراهم مـی  دموکراسی کاهش می
ز وضعیت سنتی به حکومت الکترونیکی غیرقابل اجتنـاب  ها اگسترش و نفوذ الکترونیسم، گذار بسیاري از حکومت

هاي  رسد که دموکراسی الکترونیک به یک شیوه و روش ثابت و هماهنگ در زمینه است. ولی در عمل، به نظر می
 نهادي و سیاسی متفاوت مورد استفاده قرار نگرفته است.

ها و ایجاد ارتباط دوسویه تعاملی هدف تصمیممداري و ارائه خدمات بهینه و افزایش مشارکت مردم در شهروند   
گـذاران بایـد در طراحـی    مشیانداز اجراي حکمرانی الکترونیک و دموکراسی الکترونیک است؛ و خطعالی و چشم

-هاي مرتبط با این حوزه آن را مدنظر داشته باشند. با این حال پژوهشریزيها و برنامهگذاريمشیها، خطسیستم
انـد؛ و  ها محقـق نشـده  بینی شده براي توسعه حکومت الکترونیک مطابق برنامهد که اهداف پیشدهها نشان می

این عملکرد واحدهاي دولتی به منظور تحقق اند. بنابرها در اجرایی کردن آن با موانع بسیاري مواجهبرخی از کشور
ها به ویژه ی است که در بسیاري از کشورهاي استقرار حکومت الکترونیک نیاز به بهبود دارد. این در حالفرضپیش
روي تحقـق حکومـت الکترونیـک تحـوالت شـگرفی رخ داده      هاي پیشهاي پیشرفته با وجود برخی چالشکشور

تـر و  هـاي مناسـب  حـل توانـد راه است. بنابراین، استفاده از تجربیات برخی از کشورهاي پیشتاز در این عرصه می
 هاي آن به ویژه در ایران ارائه دهد.وسعه حکومت الکترونیک و رفع چالشتري براي پیشبرد اهداف تمنطقی
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