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بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک در مدیریت تحول نظام اداری کشور ایران

       چکیده

فناوري  به کارگیري  حاضر  عصر  در  مهم  مقوله هاي  از  یکي 
نقش  مي تواند  تحقق  صورت  در  که  است  ارتباطات  و  اطالعات 
بسزایي در روند امور جامعه داشته باشد. استقرار دولت الکترونیک 
باعث ایجاد تحول بسیار شگرفي در نحوه زندگي افراد، سازمان ها و 
دولت مردان کشورها مي گردد. در این مقاله سعي شده است اهداف، 
مزایا، مدل هاي استقرار و چالش ها و موانع استقرار دولت الکترونیک 
نقش آن در سالمت نظام اداري مورد بررسي قرار گیرد.  و نهایتاً 
در همین راستا تحقیق حاضر با هدف استقرار دولت الکترونیک در 
مدیریت تحول نظام اداری انجام شده است. براي این منظور ابتدا 
به تعریف دولت الکترونیک و انواع آن پرداخته شده است. این مقاله 
از نوع کاربردي بوده و با مطالعات کتابخانه اي و استخراج اطالعات 
و  بررسي ها  نتایج  از  استفاده  نیز  و  مکتوب  مستندات  و  منابع  از 
کاوش هاي پژوهشکده های دانشگاهی و مطالعاتي که بیشتر در این 
زمینه یا زمینه هاي مرتبط با آن انجام گرفته است. نتایج این تحقیق 
میزان تأثیر استقرار دولت الکترونیک در مدیریت تحول نظام اداری 

را شناسایي و راهکارهاي به کارگیري این فناوري بیان مي گردد. 

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، مدیریت تحول، نظام اداری، 
فناوری اطالعات

       مقدمه

یکي از مفاهیمي که اخیراَ و به طور گسترده در جوامع مختلف مورد 
توجه قرار گرفته، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک 
یک دولت بدون دیوار و ساختمان و داراي سازمان هاي مجازي 
است که خدمات دولتي را به موقع در اختیار شهروندان قرار مي دهد. 
ایجاد دولت الکترونیک داراي نتایج بسیار زیادي است که مي تواند 
عالوه بر کاهش هزینه هاي دولتي و دریافت اطالعات توسط مردم 
باعث کاهش فساد اداري، شفافیت امور، افزایش مسئولیت کارکنان 

و دائمي شدن بهبود در روندها و فرآیندها و ... گردد. به همین علت 
دولت هاي مختلف سعي نموده اند که موانع پیش روي استقرار دولت 
محیطي  ایجاد  سوي  به  را  خود  گرایش  و  برداشته  را  الکترونیک 

دیجیتالي فراهم نمایند.
نیز  اطالعات  تبادل  ابزارهای  ارتباطی،  فناوری های  پیدایش  با 
دچار تغییر و تحول چشم گیری شده است و از یک بعدی بودن 
خارج شده اند. اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی، ارتباط و تبادل 
اطالعات بین افراد، سازمان ها، گروه ها و غیره را آسان تر کرده است 
و افراد به راحتی می توانند اطالعات خود را با یکدیگر به اشتراک 
جدیدی  عرصه های  آمدن  به وجود  موجب  خود  این  و  بگذارند 
همچون جامعه الکترونیک، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، 
آموزش الکترونیک شده است. سازمان ها نیز در این میان از تغییرات 
و دگرگونی های ناشی از فناوری اطالعات به دور نبوده اند، این 
سازمان ها را دست خوش تغییر  تاثیرات به گونه ای بوده که بنیاد 
ساخته اند. بر این اساس کاربرد فناوری در سازمان ها با هدف کاهش 
هزینه و افزایش سرعت کارهای روزمره و تکراری آغاز می شود. 
دولت ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همراه با تحوالت فناوری 
اطالعات و ارتباطات تغییر کرده و به سمت الکترونیکی شدن پیش 

رفته اند.
 مقاله حاضر در پی این است که با بیان نقش و جایگاه استقرار دولت 
الکترونیک در مدیریت تحول نظام اداری کشور ایران را در این 
حوزه بیان کند و مشکالت و چالش های آن در کشور را ذکر و برای 

آن ها راهکارهایی ارائه کند.
تحقیق حاضر در ارتباط با بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک در 
مدیریت تحول نظام اداری کشور ایران می باشد، چرا که بی توجهی 
به زیرساختهای مطرح شده، به عنوان یکی از جنبه های مجهول 
تحقیق حاضر می باشد. از طرفی تحقیقات اخیر نشان می دهد که 
دولت الکترونیک بر مدیریت تحول نظام اداری تاثیرگذار است. اما 
تاکنون استقرار دولت الکترونیک با نظام اداری در اکثر سازمان از 

نویسنده: میترا گودرزی1 
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قبیل صدا و سیما بررسی نشده است و باتوجه به اینکه در سازمان 
صدا وسیما، دولت الکترونیک می تواند نقش مهمی بر ارائه خدمات 
باشد،  داشته  سازمانی  عملکرد  و  هزینه  کاهش  با  همراه  متناسب 
لذا سوال اصلی تحقیق این است که استقرار دولت الکترونیک که 
به عنوان اولین برنامه مدیریت تحول نظام اداری در کشور ایران است، 

چه تاثیری بر سازمان های دولتی یا اداری ایران دارد؟

       پیشینه تحقیق 

سلیم زاده و همکاران (1399) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی 
اداری  نظام  تحول  برنامه  عنوان  (اولین  الکترونیک  دولت  استقرار 
ایران) در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران» به بررسی 
استقرار دولت الکترونیک در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران پرداخت که تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، 
توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان 
ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی در همه بخش ها در 
شهر تهران به تعداد 430 نفر بود. اعداد نمونه، 240 نفر از کارکنان 
سازمان صدا و سیمای تهران که به صورت تصادفی طبقه بندی و بر 
اساس فرمول کوکران انتخاب شدند که با استفاده از آزمون کلومروف 
اسمیرینوف، تی تک نمونه ای و رگرسیون و رتبه بندی فریدمن به 
بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد 
طیف  وسط  حد  از  بزرگ تر  فرضیه ها  همه  در  دیدگاه  میانگین  که 
 0,5 خطای  سطح  از  کوچک تر  نیز  معناداری  مقدار  است.  لیکرت 
است، بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است. مقدار آماره t از مقدار 
بحرانی 1,96 بزرگ تر است. لذا به استناد هر یک از این یافته های آماری 

با اطمینان 60 %  می توان گفت تمامی فرضیه ها به اثبات رسید.
عنوان «بررسی  تحت  پژوهشی  در  همکاران (1391)  و  زاده  ایران 
به  کشور»  اداری  نظام  سالمت  و  الکترونیک  دولت  استقرار  رابطه 
بررسی استقرار دولت الکترونیک در سالمت نظام اداری پرداخت 
اداری،  نظام  کارآیی  بر  مستقیم  به طور  اداری  فساد  که  شد  بیان  و 
مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرات 
مدیریت  برای  مختلفی  دیدگاه های  اندیشمندان  دارد،  نابهنجاری 
فساد ارائه کرده اند. یکی از این دیدگاه ها مدیریت شیشه ای است 
که بر اساس آن فناوری اطالعات، کلید اصلی کنترل فساد تصور 
می شود، جامعه آماری این پژوهش ادارات شهرداری جنوب استان 
آذربایجان غربی بود. ابزار گردآوری داده ها برای دولت الکترونیک 
پرسشنامه استاندارد تورس، پینا و رویود بوده و برای سالمت اداری 
از پرسشنامه استاندارد دکتر قرضاوی است. به منظور تجزیه و تحلیل 
داده ها در این پژوهش از آزمون های آماری کلموگروف - اسمیرنوف و 
آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شد و نتیجه گرفته شد که فناوری 
اطالعات نه تنها اثر قابل مالحظه ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در 

برخی موارد خود فرصت های جدیدی را برای فساد ایجاد می کند. 
برای  ابزاری  به عنوان  اطالعات  فناوری  از  استفاده  برای  بنابراین 

مبارزه با فساد، باید به عوامل دیگری نیز توجه کرد.
«تعیین  عنوان  با   (1397) همکاران  و  معمارزاده  توسط  تحقیقی 
مناطق  بین  در  الکترونیک  دولت  توسعه  المللی  بین  شاخص های 
جغرافیایی جهان» انجام شد. مسأله این تحقیق این است که دولت 
وضعیت  است؟  یافته  بیشتری  توسعه  مناطق  کدام  در  الکترونیک 
می توانند  عواملی  چه  و  است  چگونه  ایران  در  الکترونیک  دولت 
تأثیر بیشتری در توسعه دولت الکترونیک در ایران داشته باشند؟ در 
تحقیق حاضر سعی شده با استفاده از داده های مربوط و با استفاده 
با  متحد»  ملل  سازمان  الکترونیک  دولت  آزمون های«پیمایش  از 
نرم افزار SPSS در مناطق مختلف جهان با یکدیگر مقایسه شوند. 
نتایج «شاخص توسعه دولت الکترونیک» و رتبه بندی آنها، بر اساس 
توسعه  بررسی،  مورد  افراد  نظر  مطابق  که  می دهد  نشان  تحقیق 
سرمایه  توسعه  از  بیش  مخابراتی  زیرساختهای  و  آنالین  خدمات 

انسانی در توسعه دولت الکترونیک نقش دارد.
تحت   (1397) همکاران  و  صدیقی  توسط  که  دیگر  پژوهشی  در 
عنوان «بررسی نقش دولت الکترونیک در تحول نظام اداری کشور 
ایران» بود،  بیان گردید که زندگی امروزی، زندگی مبتنی بر تغییر و 
تحول می باشد. ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات و در نتیجه آن، 
دولت الکترونیک از جمله  رین این تغییرات می باشد. به طور کلی 
اعتقاد بر این است که فناوری اطالعات و ارتباطات دارای پتانسیل 
قابل توجهی برای بهبود قابلیت های اداری و تبدیل روابط با مشتریان 
است. دولت الکترونیک یکی از جالب ترین مفاهیمی است که در 
رابطه با اداره عمومی در سال های اخیر پدید آمده است و توانسته 
جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصالحات مدیریت بخش 
قدرت  با  الکترونیک  دولت  کند.  باز  اداری  نظام  اصالح  و  عمومی 
شگرفی که دارد، موجب بهبود روابط بین دولت و مردم و تقویت 
پاسخگویی و شفافیت، تسهیل ارتباطات و بهبود هماهنگی مقامات 
در سطوح مختلف اداره و کشور، ارایه خدمات جدید، قابل دسترسی 
و پاسخگویی براساس نیازها و انتظارات شرکت ها و شهروندان و 
افزایش سرعت و کارایی عملیات، کاهش هزینه های دولت و کاهش 
فساد اداری، کاهش کاغذبازی، افزایش انعطاف پذیری ساختار دولت، 
پایه های  تقویت  تمرکززدایی،  کاهش  مردمی،  مشارکت  افزایش 
و  کارایی  افزایش  دولتی،  و  اداری  بورکراسی  اصالح  و  دموکراسی 
بهره وری، کیفیت اطالعات و دسترسی آسان به داده ها و اطالعات و 

صرفه جویی در زمان و اثربخشی می شود.
عاملی و همکاران (1396) تحقیقی با عنوان تعیین نقش شاخص های 
فردی، سازمانی و اجتماعی بر مقبولیت دولت الکترونیک در ایران 
انجام داده اند. در این پژوهش محققین این شاخص را در سه دسته 
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شاخص های فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی و مورد بررسی 
قرار داده اند. برای شناسایی شاخص های مؤثر بر مقبولیت دولت 
الکترونیک، ابتدا با مطالعه مبانی نظری به تنظیم پرسشنامه اولیه بر 
این اساس اقدام شده که این پرسشنامه و شاخص ها و مولفه های 
مطرح شده در آن در مرحله اول توسط خبرگان فناوری اطالعات 
مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و سپس محققین در مرحله دوم 
پرسشنامه اصالح شده براساس نظر خبرگان را در سطح شهروندان 
تهرانی پخش و جمع آوری نموده و با استفاده از نرم افزار لیزرل به 
آزمون مدل خود پرداخته اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است 
که فراهم بودن بخش ها و خدمات، مهم ترین شاخص های مؤثر بر 

مقبولیت دولت الکترونیک در ایران هستند.
قنبری و همکاران (1395) در تحقیق دیگری با عنوان "تدوین و 
شناسایی سناریوهای امکان پذیری آینده خدمات دولت الکترونیک 
در  الکترونیک  دولت  خدمات  آینده  تدوین  به   "1404 افق  در 
ایران با استفاده از روش سناریونویسی و با استفاده از چهار روش 

سناریونویسی به بررسی دولت الکترونیک می پردازد. 
سپندار و همکاران، 1396 در تحقیقی با عنوان "حکمرانی الکترونیک 
در شهرداری ها: مطالعه پورتال شهرداری های کشور از دید فنی و 
تکنولوژیکی" به بررسی 30 پورتال در شهرداری های کشور پرداخته 
که اغلب پورتال ها در سطوح اولیه بلوغ مدل های خدمات رسانی 

الکترونیک بوده اند و نیازمند توجه بیشتر مدیریت را دارند.
نجیبی (1398)، تحقیقی با عنوان تعیین نقش دولت الکترونیک بر 
عدم فساد نظام اداری دستگاه های اجرایی سیرجان انجام داده است. 
تحقیق حاضر کاربردی و پیمایشی بوده و به این نتیجه رسید که زیر 
ساخت های فنی و انسانی بیشترین تاثیر را عدم فساد نظام اداری 

دستگاه های اجرایی سیرجان دارا است.

      تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق

مفهوم دولت الکترونیک

صاحب نظران تعاریف مختلفي از دولت الکترونیک ارائه داده اند؛ از 
جمله: دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوري اطالعات به منظور 

توزیع خدمات دولتي به صورت روزانه به مشتري است.
از  دولتي  سازمان هاي  سایر  و  دولت  استفاده  الکترونیک:  دولت 
فناوري اطالعات به منظور ایجاد مراکز تجاري و سایر مواردي است 

که با دولت در حال تعامل هستند.
دولت الکترونیک: شیوه اي براي دولت ها به منظور استفاده از فناوري 
دسترسي  جهت  الزم  تسهیالت  جدید،  فناوري هاي  و  اطالعات 
مناسب به اطالعات و خدمات دولتي،  فرصت هاي گسترده براي 

دولت  مي دهد.  ساالر  مردم  نهادهاي  و  فرآیند ها  در  مشارکت 
دولت ها  که  است  شرایطي  کردن  فراهم  معناي  به  الکترونیک 
بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در طول ایام هفته به 
شهروندان ارائه نمایند. به طور کلي دولت  الکترونیک مجموعه اي از 
کلیه ارتباطات الکترونیکي بین دولت،  شرکت ها و شهروندان است.                                                

       اهمیت ایجاد دولت الکترونیکي

که  است  شده  باعث  آنان  نیاز  احساس  و  مردم  انتظارات  امروزه 
دولت ها خود را پاسخگوي این انتظارات و نیازها دانسته و بر همین 
اساس مردم خواهان افزایش زمان ارتباط، طوالني شدن زمان کاري 
ادارات، ارائه خدمات با کیفیت باال و دریافت خدمات با قیمت کمتري 
هستند. بنابراین تنها عاملي که مي تواند به طور کلي به خواست مردم 
در سراسر دنیا پاسخ دهد، وجود دولت الکترونیک است. از طرف 
دیگر دولت ها در زمینه هاي مختلفي از جمله جذب سرمایه،  اشتغال، 
کارگران ماهر، گردشگران و ... با هم رقابت دارند و بدین منظور به 
امکانات جدیدي نیز نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را 
براي آنان فراهم مي نماید. دولت الکترونیک نه تنها موجب یکپارچه 
شدن خود با جامعه مي گردد، بلکه باعث مي شود که دولت بر منابعي 
تأکید داشته باشد که بیشتر مورد نیاز است. دولت الکترونیک باعث 
گسترش فرهنگ خود خدمتي1  شده و شهروندان را قادر مي نماید تا 
آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه ها و اتالف وقت 

جلوگیري شود.

        اهداف استقرار دولت الکترونیک

براي دولت الکترونیک اهداف مختلفي در نظر گرفته شده است که 
مي توان به خدمات رساني بهتر دولت به مردم، بهبود و تعامل بین 
دولت و تجارت و صنعت، اختیار به شهروندان جهت دسترسي به 

اطالعات مورد نیاز اشاره کرد.

       فاصله دیجیتالي و استقرار دولت الکترونیک

شکاف دیجیتالي فاصله روزافزون کشورهاي  توسعه نیافته از کشورهاي 
توسعه یافته و برخوردار است. این شکاف با شاخص هاي متفاوتي 
سنجیده مي شود، از جمله دسترسي به فن آوري اطالعات و ارتباطات 
نظیر تلفن همراه، تلفن ثابت، استفاده از اینترنت، بخش برنامه هاي 
ماهواره اي (رادیویي و تلویزیوني) حجم تجارت الکترونیک. فاصله یا 
شکاف دیجیتالي یکي از چالش هاي مهم در عدم استفاده از فناوري 
اطالعات است که مانعي در راه استقرار موفق دولت الکترونیک در 
کشورها مي باشد. عواملي از جمله گران بودن براي استفاده عموم، 
پیچیدگي نبود زمان استفاده، نداشتن آگاهي هاي الزم، در دسترس 

1. Selfservice
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نبودن براي عموم این فاصله را بیشتر کرده است.
به طور کلي افراد جامعه در رابطه با استفاده از اینترنت به سه دسته 

تقسیم مي شوند:
استفاده  آن  از  تبع  به  و  ندارند  دسترسي  اینترنت  به  که  افرادي   .1

نمي کنند.
2.  افرادي که به اینترنت دسترسي دارند، ولي از آن استفاده نمي  کنند.

3.  افرادي که به اینترنت دسترسي دارند و از آن استفاده مي کنند.

       نیازمندي هاي ایجاد دولت الکترونیک

و  مالي  فرهنگي،  اقدامات  بر  عالوه  الکترونیک  دولت  ایجاد  براي 
اداري بایستي زیرساخت هاي چهارگانه اي را مورد توجه جدي قرار 

داد که عبارت است از:
1. زیرساخت رایانه:

شخصي  رایانه  تعداد  شده،  نصب  شخصي  رایانه  سرانه  شامل  که 
حمل شده بر حسب خانوار، رایانه هاي حمل شده دولتي و آموزشي، 
رایانه هاي شبکه اي شده و هزینه هاي انجام شده در رابطه به نرم افزار، 

سخت افزار و ... مي باشد.
2.  زیرساخت اینترنت:

تعداد  اینترنت،  خانگي  کاربران  تعداد  الکترونیکي،  تجارت  حجم 
در  اینترنت  کاربران  تعداد  و  کار  و  کسب  در  اینترنت  کاربران 

سازمان هاي آموزشي 
3.  زیر ساخت  هاي ارتباطات:

تعداد  خطوط  تلفن  همراه  و  ثابت،  سرانه  مالکیت گیرنده هاي رادیوئي 
و تلویزیوني و ...

4.  زیرساخت هاي اجتماعي:
شامل تعداد دانش آموزان متوسطه،  دانشجویان، میزان روزنامه هاي 

مطالعه شده، آزادي مطبوعات و آزادي هاي مدني و ...
مدل هاي پیاده سازي دولت الکترونیک

دارد،  وجود  مختلفي  مدل هاي  الکترونیک  دولت  پیاده سازي  براي 
اما در اینجا به دو مدل سازمان ملل، الینه-لي و گروه گارتنر  اشاره  

مي گردد.

الف- مدل سازمان ملل:

در پژوهش انجام شده تو سط  سازمان  ملل در سال  2002 میالدي 
مرحله اي (گام)  مدل پنج  یک  الکترونیک  پیاده  شدن دولت  براي 

براي تعیین وضعیت تکامل کشورها ارائه کرده است.
گام اولـ  پیدایش:

در این گام کشورها از طریق ایجاد یک وب سایت کوچک حضور 
مي یابند. ادارات دولتي سایت هاي اینترنتي خود را ایجاد  مي کنند و 
اطالعات آنها محدود و غیر پویا است. اطالعات به طور معمول به 
شکل محصوالت، خدمات، آدرس ها و ارتباط با سایر وب سایت ها 

است و در نهایت به شکل پاسخ دادن به سئوال هاي معمول قابل 
دسترسي است.

گام دومـ  توسعه:
سایت هاي  و  مي یابند  افزایش  سایت ها  روي  بر  موجود  اطالعات 
مي یابند.  افزایش  وب  صفحات  تعداد  مي شوند.  پویاتر  اینترنتي 
اطالعات آنها پویاتر مي شود و به روز شدن آن نیز زیادتر مي گردد. 
درجه تنوع اطالعات و محتواي آنها باال مي رود و به شکل کاتالوگ، 

خبرنامه و موتورهاي جستجو قابل دستیابي هستند.
گام سومـ  تعامل:

اطالعات ارائه شده در این مرحله بر پایه نیاز مشتریان سازماندهي 
مي شود و کاربران مي توانند با پست الکترونیک یا پر کردن فرم هاي 
الکترونیک با سازمان خود ارتباط برقرار کنند. در این مرحله ارتباط 
دوسویه رسمي بیشتري میان مشتریان و سازمان برقرار مي شود. 
همچنین بانک هاي اطالعاتي با موتور جستجو در اختیار کاربران قرار 
مي گیرند تا امکان تبادل اطالعات با سازمان خود را بیابند. مشتریان 

امکان خودي کردن محصوالت و خدمات برخط را خواهند داشت.
گام چهارمـ  تبادل:

در این گام کاربران مي توانند از خدمات به صورت برخط استفاده کنند، 
جهت دریافت خدمات و اطالعات و محصوالت روي خط مبلغ مورد 
نظر خود را پرداخت کنند و معامالت مالي با امنیتي را به صورت برخط 
انجام دهند. ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره اي است که بین 

خدمات و محصوالت بر قرار مي شود.
گام پنجمـ  ادغام:

همه خدمات و اطالعات دولتي، به سادگي در اینترنت قابل دسترسي 
فضاي  در  و  شده اند  یکپارچه  الکترونیک  وظایف  کلیه  هستند. 
الکترونیک خطوط ممتایز کننده ادارات برداشته شده اند. پژوهش هایي 
که توسط سازمان ملل انجام گرفته، نشان دهنده این مطلب است 
که در سال 2002 میالدي، 32 کشور جهان در مرحله پیدایش، 65 
کشور در مرحله ارتقاء 55 کشور در مرحله تعامل و 17 کشور در مرحله 
مرحله  به  جهان  کشورهاي  از  یک  هیچ  و  داشته اند  قرار  تراکنش 
یکپارچگي نرسیده اند. همچنین کشورهاي فقیر  و  عقب مانده  جهان 
بیشتر در گام نخست گسترش دولت  الکترونیک جاي دارند. ایران و 
برخي از کشورهاي روبه توسعه، کشورهاي آسیاي مرکزي و برخي از 
کشورهاي خاورمیانه در مرحله ارتقاء جاي دارند. کشورهاي اروپایي و 
برخي از کشورهاي عربي مانند امارات متحده، کویت، مصر، مغرب، 
پیشگامان  دارند.  قرار  تعامل  مرحله  در  سعودي  عربستان  و  اردن 
دولت الترونیک در جهان مانند کانادا، انگلستان، سنگاپور، آمریکا و 
استرالیا در مرحله تراکنش هستند و با وجود اینکه هنوز هیچ کشوري 
به مرحله یکپارچگي دست نیافته است، اما انگلستان و سنگاپور از 

پیشگامان ورود به این مرحله هستند.
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بـ  مدل الینهـ  لي:

این مدل توسط کارن الینه1 ، استاد  دانشکده مسائل امور شهري و 
جونگ و ولي2 ، استاد دانشکده تجاري دانشگاه نوادای الس وگاس 
ارائه و بر پایه یکسري امکان سنجي هاي مدیریتي، سازماني و فني 
دولت  از  بحث  این  است.  شده  بنا  ایاالت متحده  تجربیات  طبق  و 
ایالتي نشأت مي  گیرد و نوآوري  هاي مدل در دو سطح دولت محلي 

و مرکزي کاربرد دارد.
راهکارهای دولت الکترونیکی

در هر یک از این وجوه، دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی 
برای ارتقای سطح خدمات باشد. به همین دلیل در کلیه فعالیت هایی 
که در این راستا صورت می گیرد، باید راهکارهای زیر در نظر گرفته 

شود:
1. ساده سازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی 

به آنها
2. بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف الیه ها و سطوح 

مدیریتی
که  طریق  این  از  اطالعات  به  مشتریان  دسترسی  تسهیل   .3

مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود.
4. بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در 

خصوص نیازهای آنان
5. ساده سازی فرآیندهای کسب و کار موسسات، کاهش هزینه ها از 

طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید
6. ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت

7. افزایش میزان خالقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی 
در امور دولتی

در این بحث، مشتری می تواند هر یک از مردم، بخش خصوصی و یا 
حتی دیگر سازمان های دولتی باشد.

        تحقق دولت الکترونیکی

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است 
که فناوری ارتباطی و اطالعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین 
هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی 
شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله ای مربوط 
به مراوده الکترونیکی است، بلکه هدف کیفیت بیشتر و قابل اعتماد 
بودن خدمات است. تمام دولت ها در تالش هستند تا خود را برای 
اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطالعاتی آماده کنند. طبق نظریه” کارو3  “ 
برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است:

1. رهبری جامعه از باالی هرم

2. ایجاد بینش سازمانی
3. تعهد به تامین منابع

4. حمایت واقعی از تغییر و تحول
5. اجرای سریع.

        مشکالت دولت الکترونیکی

برای  زیادی  مشکالت  ساده،  مفهومی  وجود  با  الکترونیکی  دولت 
دولت ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست، بلکه ارایه خدمات 
به روش مناسب، معضل اول دولت ها است. دولت ها باید به عنوان یک 
مجموعه، قادر باشند اطالعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و 
زمینه های فنی الزم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با 
همدیگر و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل 
دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و 
فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. 
استفاده-های  از  آن  داشتن  نگه  دور  مناسب،  فضای  کردن  فراهم 
نامناسب و فقدان تخصص الزم در انجام تغییرات سریع در فناوری 

اطالعات از مشکالت دیگر به حساب می آید.
دومین معضل اساسی دولت ها، ایجاد روش های قانونی مناسب برای 
تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به سمت اقتصاد 
جهانی دیجیتال حرکت می کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت 
قانونی در تجارت های بین المللی بیشتر نمود پیدا می کند. در این 
مسیر، دولت ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و 
نحوه کنترل آن، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر 

برنامه های رمزنویسی قوی مواجه هستند.
سومین معضل اساسی دولت ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به 
استفاده  عدم  و  دموکراسی  به  روزافزون  نیازمندی  می آید،  حساب 
اقتصاد  افزایش  با  است.  دیجیتالی  سیستم های  از  دمکراتیک 
غلط  به  آن  از  یا  خنثی  دموکراتیکی،  دیدگاه  از  فناوری  دیجیتالی، 
استفاده می شود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق 

می کند تا بر اساس روش های جدید جهانی تعامل کنند.

        معایب دولت الکترونیک

1.  هزینه سنگین آموزش و سرمایه گذاری
2.  وابستگی زیاد به کامپیوتر

3.  شکاف دیجیتالی
4.  خطر حمله های دیجیتالی

       توسعه دولت الکترونیک در ایران

اولین موضوع اساسی در پیاده کردن یک دولت الکترونیک، اثبات 

1. Karenline
2. Jung and Wally
3. Karu [
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مثال-های  طریق  از  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  برتری های 
با  بتوانند  شهروندان  تمامی  که  به طریقی  است،  اساسی  و  محکم 
دلگرمی همکاری کرده و مهم تر از همه خود را درگیر کنند. اصول 
و روش این کار در گرو این حقیقت است که دولت الکترونیک در 
واقع یک فرصت قابل توجه و حیاتی برای کشورهای در حال توسعه 
مانند ایران در خصوص پیشبرد و بهبود ساختار عملکردهای دولتی، 
میسر ساختن کارائی و کاهش فاصله موجود با کشورهای توسعه یافته 

می باشد.

       بررسی برنامه مدیریت تحول نظام اداری کشور ایران

کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  اداری  نظام  تحول  برنامه 
اداری  سیستم  ناکارآمدی  از  ناشی  روزافزون  مشکالت  به  باتوجه 
کشور و نارضایتی مردم از خدمات دستگاه های دولتی اقدام به تهیه 
اولین برنامه تحول اداری کرد. برنامه مزبور شامل اصالح تعدادی 
از روش های انجام کار، قوانین و مقررات، ساختارهای تشکیالتی و 
آموزش نیروی انسانی بود. این برنامه در قالب برنامه ای جامع تدوین 
نشده بود؛ اما بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 
دستگاه های اجرایی نشان می دهد که تا حد قابل توجهی به اهداف 

مرحله ای خود نایل گردیده است.
دلیل تمایل دولت ها به استفاده از فناوری های جدید را می توان از 
زوایای مختلفی مورد بحث قرار داد. قابلیت های متحیرکننده فناوری 
اطالعات، افزایش تقاضای شهروندان به منظور ارائه خدمات سریع تر 
و کاراتر، افزایش فشارهای سیاسی، دولت ها را به سوی استفاده از 
فناوری های اطالعات و ارتباطات در راستای ارائه خدمات عمومی 
کشانده است. اصطالح دولت الکترونیک حاصل به کارگیری فناوری 

اطالعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات به بخش عمومی است. 
عوامل  از  یکی  می توان  را  نوین  دولتی  مدیریت  ایده های  توسعه 
قلمداد  الکترونیکی  دولت  سیاست های  انتشار  بالقوه  آرمان های  و 
سنتی  ارزش های  از  ترکیبی  نوین،  دولتی  مدیریت  در  زیرا  کرد؛ 
مدیریت دولتی (مانند پاسخگویی به شهروندان، مشارکت کارکنان 
و شهروندان در تصمیم گیری، توزیع مساوی خدمات دولتی و ارائه 

دامنه ای از انتخاب های شهروندی) مورد توجه قرار می گیرد.
کنار  و  گوشه  در  دولت ها  فعالیت  مهم ترین  از  یکی  اداری  اصالح 
جهان است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اصالح اداری به 
معنای فرآیند تغییر در ساختارها و رویه های اداری در حوزه خدمات 
عمومی است و دلیل آن عدم رفع انتظارات محیط سیاسی و اجتماعی 
است. در جوامع در حال توسعه، اصالح اداری به مفهوم مدرن سازی 
و تغییر در جامعه برای اثرگذاری بر دگرگونی اجتماعی و اقتصادی 
است. از دیدگاه پولیت1 (1996) اصالح اداری به معنای تغییر آگاهانه 
در ساختارها و فرآیندهای سازمان های بخش دولتی با هدف هدایت 

آنها به عملکرد بهتر است. به عبارتی دیگر اصالح و بهبود ظرفیت 
اداری به معنای هرگونه تغییر و تحول در نظام اداری است که هدف 
آن افزایش اثربخشی و کارایی بخش دولتی باشد. اصالح و بهبود در 
بخش دولتی پاسخی به الزاماتی است که عرصه اداره امور دولتی را 

دربرگرفته است.

       بررسی مدیریت تحول و دولت الکترونیکی در نظام 
اداری کشور ایران

مهم ترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه 
هستند، پاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانی است 
که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند. در راستای 
پاسخ به این خواسته ها است که مدیریت دولتی باید در جستجوی 
شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را 
برای شهروندان به ارمغان آورد. کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 
دولت  عنوان  تحت  آن  از  که  جامعه  به  دولتی  خدمات  ارائه  جهت 
الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد، تا 
زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های 
به  را  شهروندان  و  مدیریت دولتی  روابط  و  کند  فراهم  الکترونیک 

گونه ای جدید پایه ریزی نماید.
متخصصان فناوری برآن هستند تا با استقرار دولت الکترونیک و با 
شفاف ساختن فرایندها نسبت به کنترل فساد اداری اقدام کنند؛ اما 
نتایج نشان می دهد که رایانه ها به طور ماهوی و ذاتی عامل زدودن 
فساد نیستند، بلکه صرفاً نوعی ماشین هستند که انسان ها به آنها 
هزینه ها،  کاهش  باعث  الکترونیک  دولت  استقرار  می دهند،  روح 
صرفه جویی در زمان، رضایت شهروندان از ارائه خدمات نهادهای 
دولتی و در مجموع منجر به حکمرانی خوب خواهد شد. اما استقرار 
تاثیر  فسادزا  نظام  یک  عوارض  و  نشانه ها  بر  الکترونیک  دولت 
نمی گذارد، زیرا که فساد اداری پدیده ای است که ریشه در اوضاع و 
احوال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد و دولت الکترونیک نمی تواند 
فساد اداری را در بخش دولتی حذف کند. در واقع با استقرار دولت 
الکترونیک، منابع رقابت برای درآمدهای فساد گونه از طیف خاصی 
از کارکنان دولتی گرفته و در اختیار طیف دیگری از کارکنان دولتی 
که دارای مهارت های بیشتر در زمینه نرم افزارها و سخت افزارهای 
الکترونیکی هستند، گذاشته می شود. مشکل دیگری که در زمینه 
زدودن فساد به وسیله دولت الکترونیک در کشور وجود دارد، این است 
که در حال حاضر خدمات بسیار ناچیزی به  وسیله فناوری اطالعات 
دولتی  نهادهای  درون  در  فقط  الکترونیک  دولت  و  می شود  ارائه 
برای انجام عملیات روزانه و روتین به  وسیله کارکنان این نهادها 
مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع خدمات محدودی به صورت 
الکترونیکی به شهروندان ارائه می شود که آن هم عمدتاً مربوط به 
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بانک ها و نهادهای مالی هستند. دولت الکترونیک هنوز به صورت 
کاماًل منطقی و یکپارچه در کشور اجرا نشده است و کشور تا تحقق 
کامل دولت الکترونیک فاصله زیادی دارد. در نهایت کشور هنوز 
پتانسیل زیادی برای استفاده از خدمات یکپارچه دولت الکترونیک 
دارد، ولی با ارائه خدمات به ارباب رجوع در این سطح ابتدایی از دولت 

الکترونیک ریشه کن کردن فساد تقریباً بعید به نظر می رسد.
همان طور که ICT نقش مهمی در زندگی روزمره ایفا می کند، آن را 
نیز به عرصه وارد دولت می شود که به نام دولت الکترونیکی شناخته 
می شود. بعضی از کشورها اجرای آن را با سطوح مختلف گزارش 
داده اند. اندونزی نیز برای اجرای وظایف دولتی به عنوان تنظیم کننده 
و ارائه خدمات عمومی به آن نیاز دارد. باستیان1  گفت که در سال 
2003 اکثر ادارات اندونزی در اولین سطح دولت الکترونیک را اجرا 
کردند و با این کار تنها از طریق وب سایت به شهروندان اطالعات 
داده شد. تنها چند اداره از ادارات اندونزی سطح دوم و سوم مانند 
SIMTAP  یا سیستم مدیریت اطالعات یک مرحله ای را که توسط 

تحقیقات  کردند.  اجرا  بود  توسعه یافته  محلی  دولت های  از  برخی 
سایت،  وب   64 از  که  است  شده  گزارش  داالن2  توسط  دیگری 
45.2% در رده اطالعاتی، 50% به عنوان پاسخگو و 4.8% به عنوان 
تراکنش براساس نسخه بانک جهانی، اقدام کردند. باتوجه به پنج 
مرحله بلوغ دولت الکترونیک از نسخه UNDP، 55 درصد از وب 
سایت دولت اندونزی متعلق به مرحله اول است که در این راستا، 28 
درصد در مرحله پیشرفته و 17 درصد در مرحله تعاملی هستند. فقط 
یک دولت الکترونیک محلی در مرحله تراکنش بود، اما هیچ یک در 
مرحله آخر اتصال نبودند. در حالی که هرمانا و سیلفیانتی3 اشاره کردند 
که تفاوت رتبه بندی وب متریک بین دولت محلی در جاوا و خارج از 
جاوا وجود دارد. در جاوا، وب سایت حکومتی یا حکومت منطقه ای 
غالب تر از وب سایت استانی است، اما در خارج از جاوا خالف این 
موضوع وجود دارد. عالوه بر این، هرمانا و همکاران تأیید کردند که 
تمام وب سایت های دولتی خارج از جاوا اطالعات و خدمات پایین تر 
از وب سایت  ای محلی در جاوا ارائه می دهند. عالوه بر این، تقسیم 

دیجیتالی در ارائه ویژگی و شفافیت مالی وجود دارد.

        نتیجه گیری

بودن  جوابگو  دموکراسی،  وجود  برای  اساسی  اصل  دولت،  هر  در 
است. سازمان های دولتی، در راستای تامین نیازهای مردم به وجود 
می آیند. سیستم پاسخگویی رابط بین دولت و شهروندان می باشد تا 
ارگان های دولتی وظایف مربوطه را درست اجرا نمایند و شهروندان 
به انجام امور خود توسط دولت و ارگان های مربوطه امیدوار باشند. در 
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک در مدیریت 
تحول نظام اداری کشور ایران پرداخته می شود. آنچه مسلم به نظر 
مي رسد این است که هزینه هاي بسیار زیاد سازمان هاي دولتي و 
همچنین نیاز به دسترسي سریع اشخاص به این نهادها براي دریافت 
اطالعات و خدمات مورد نیاز سبب گردیده است که کلیه کشورهاي 
جهان به سمت اتخاذ تدابیري جهت بهبود امور مختلف جامعه حرکت 
کنند که از جمله این تدابیر ایجاد دولت الکترونیک است که امروزه 
کشورهاي پیشرفته جهان از آن بهره  زیادي مي برند که عماًل باعث 
صرفه جویي در وقت مردم و کاهش هزینه هاي اجرایي سازمان هاي 
دولتي شده است. دولت الکترونیک عالوه بر اینکه بخش عظیمي 
از ارتباطات ما بین اشخاص حقیقي و حقوقي با نهادهاي دولتي را 
تحت پوشش خود قرار مي دهد، باعث تأثیر مثبت بر روند زندگي 
صاحب نظران  از  ( برخي  حکومت داري  با  نزدیک  ارتباط  افراد، 
معتقدند اگر دولت الکترونیک به حکومت داري خوب منجر نشود 
رسالت خود را به انجام نرسانیده است)، تبدیل نمودن شهروندان 
از مصرف کنندگان منفعل به بازیگران فعال ، بهبود فرآیندهاي ارائه 
خدمات در بخش هاي مختلف، کاهش فاصله بین مردم و دولتمردان 
و گسترش عدالت اجتماعي از طریق ایجاد فرصت هاي برابر براي 
همه افراد جامعه مي شود. همچنین به لحاظ ارتباط دو سویه بین 
کارکنان  با  شهروندان  حضوري  مراجعه  عدم  و  مسئولین  و  مردم 
عالوه بر بازمهندسي فرآیندها و روش ها و اصالح امور، باعث کاهش 
فساد و نهایتاً منجر به سالمت اداري در دستگاه هاي دولتي مي گردد. 
بنابراین ایجاد دولت الکترونیک در کلیه کشورهاي جهان به  ویژه در 

کشور ما امري ضروري به نظر مي رسد.
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