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  چكيده
 كاركردهاي متعددي ،مد در ارتباطات انسانيا ابزاري نوين و بسيار كارمنزلة بهفناوري اطالعات 

ها در  با رشد و گسترش اين فناوري همگام.آنهاستجملة  بر مديريت امور عمومي از تأثير كه دارد
ايمي مهم در مديريت و جهان معاصر، اين كاركرد نيز توسعه يافته و در حال تبديل شدن به پاراد

اي كه  مقولهةمثاب بهاز ديگر سو حكمراني خوب نيز . مد جوامع در اقصي نقاط جهان استا كارةادار
 مورد توجه  بار ديگرهاي اخير در سال،ها مطرح بوده استمدي حكومتااز ديرباز در بحث از كار

عنايت . ش اساسي ايفا كرده استها نقبخشي دولت و تدقيق قرار گرفته و به يك معنا در مشروعيت
هاي مختلف آن مورد انتظار است، بر به گسترش حجم و كيفيت خدماتي كه از سوي جامعه و بخش

نظر   كه بهآنجاده است؛ تا كردشواري تحقق حكمراني خوب افزوده و الزاماتي را براي آن تعريف 
 توان به تحققتباطي ميهاي نوين اطالعاتي و اررسد تنها از رهگذر كاربست فناوريمي

 تنگاتنگ ة حاضر ضمن توجه به رابطةمقال .هاي حكمراني خوب در يك جامعه اميد داشتشاخص
 است تا تحول بر آن حكمراني خوب در ساليان اخير ةهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي بر مقولفناوري
ارچوب پرسش  چرا در اطالعاتي  فناوريتأثير در مفهوم حكمراني خوب تحت شده حادث

اين مبنا، فرض اصلي در اين پژوهش تحول مفهوم حكمراني  بر. كند بررسي تأثيرچگونگي اين 
هاي نوين خدماتي با استفاده از فناوري اطالعات و  ايجاد و تأسيس ابزارها و روشةخوب در ساي

  .ارتباطات خواهد بود
 

 
  واژگان كليدي

  .وري اطالعات و ارتباطات فنا،حكمراني، حكمراني خوب، دولت الكترونيك

                                                            
  Email: soltani@modares.ac.ir    02188775195: فاكس                مسئولةنويسند. ۱
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  مقدمه 
ارتباطات در ساليان اخير، جهان پيرامون ما را بيش از هر عامل ديگري دستخوش تغيير  فناوري

 مسائل تا آنجا كه فرايند جهاني شدن، كه امروزه به پارادايم مسلط تبيين ، استكردو دگرگوني 
 ميان ةطات و تعامالت پيچيدجهان ما بدل شده است نيز در تحليل نهايي چيزي جز ارتبا

ها امروزه تقريباً در تمامي اين فناوري. ي نيستالملل بينسطوح و عوامل گوناگون سياسي و 
 دهيكشورزي ديرپاي بشر را نيز به چالش هاي انديشهاركان جوامع فعال بوده و حتي بنيان

 اين ةي بشر از جمل جهان اجتماعةتحول در نمودها و نمادهاي بسياري از عناصر متشكل. است
هاي اجتماعي و دگرگوني در ماهيت نهادها و نمادهاي دگرگوني در نقش. هاست چالش
  .هاي نوين است فناوريريتأثاد متنوع ع تنها يكي از اب،زندگي
 بشري ةعنوان ركن اساسي حيات جامعترديد نهاد مديريت جامعه و عناصر مقوم آن بهبي

 طي ساليان اخير بسياري از ،عبارت ديگربه. لي شده استنيز مشمول چنين دگرگوني و تحو
ميان،  در اين. است عامل دچار دگرگوني و تحول شده  اينتأثيرمفاهيم علوم انساني تحت 

 حقوق، مانند مختلفي يها دانش، شامل يا رشته انيم مفهومي ةمثاب بهمفهوم حكمراني نيز 
 معنايي متفاوت از برداشت اندك ندكا ،، مديريت، اقتصاد و علوم سياسييشناس جامعه

هاي قدرت بين  پراكندگي و تفكيك حوزهمانند ييها مؤلفهكالسيك خود پيدا كرده و بر 
 روزافزون بر ياتكادولتي، تشويق و ترغيب تمركززدايي از دولت و  سطوح دولتي و درون

 دگرگوني .)Meehan, 2003: 2-3(انواع جديد مشاوره و مشاركت شهروندان تمركز يافته است 
رفتار سياسي - در ماهيت، جايگاه، وظايف و حتي سهم قدرت نهادي كه روزگاري منشأ قانون

دهد،  حيات ميةهاي اجتماعي ادامبود و تبديل آن به نهادي كه در عرض و در كنار ديگر اليه
 فتشايد بتوان گ .عرصه است شايد بارزترين وجه تمايز روزگار ما از اعصار پيشين در اين

 به يك معنا ظهور و بروز چنين تحولي است كه ،شود امروزه حكمراني خوب ناميده ميآنچه
  . اندهاي نوين بيش از هر عامل ديگري نقش و تأثير داشته و گسترش آن فناورييريگ شكلدر 

كه  رفتارهايي و هايندافر قوانين، اجراي از پشتيباني در  اطالعات و ارتباطاتفناوري
يندهايي كه حكمراني ااساس فر. دارد يمهم كند، نقش بسيارمي تعريف را خوب حكمراني

ي امكان عملياتي يها چنين فناورييريكارگ به فقط و فقط از رهگذر ،دهندخوب را تشكيل مي
 ايجاد سازوكارهايي مستلزمها  اين فناورييريكارگ به ،گريداز سوي . و اجرايي شدن دارند

هايي در ساخت و وظايف دولت و حكومت منجر  ايجاد دگرگوني بهناخواه خواهاست كه 
 قرار اريع تمام در معرض دگرديسي ،عبارت بهتر حاكميت رسد دولت و بهنظر مي به. دشو مي

واسطه كه نمود  سوم دموكراسي و حكمراني مستقيم و بية هزاراوانگرفته و بار ديگر، در 
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 جهان در حال ةده بود، اين بار در فضايي به گستر يونان باستان تجربه شةآرماني آن در جامع
  .)145: 1391نيا و ديگران، حافظ( گيري استشكل

، پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسي مفهوم  مسئلهاين به جايگاه و اهميت با توجه
 در اين .كند فناوري اطالعات را در تحول اين مفهوم بررسي تأثيرحكمراني خوب، نقش و 

 اصلي پژوهش مبني بر اينكه فناوري اطالعات و ارتباطات چگونه پرسشي پاسخ به  برازمينه
 پژوهش در قالب اين گزاره كه ةموجب تحول مفهوم حكمراني خوب شده است؟ فرضي

فناوري اطالعات و ارتباطات از رهگذر تغيير ابزار و فرايندهاي تحقق و اثربخشي كاركرد 
 خوب موجب بروز تحول در اين مفهوم شده است، هاي حكمراني شاخصةها در زميندولت

 يا كتابخانههاي  دادهيريكارگ به تحليلي و -  توصيفيياين پژوهش با رويكرد. ابديسازمان مي
 دهد ميتوجه قرار   اين دگرگوني بوده است، موردساز نهيزمو اسنادي، مجموعه عواملي را كه 

  .ست خواهد يافت پژوهش دة اصلي، به نتيجةو از طريق آزمون فرضي
  

  يحكمران مسئلة با آن ارتباط و اطالعاتي فناور. 1
، گسترش، ساخت، بررسي، 1 كلي و براساس تعريف انجمن فناوري اطالعات آمريكاطو به

افزار   و سختافزار نرم ويژه به رايانه، بر اساس اطالعاتي هاي سامانهمديريت و ، پشتيباني اجرا
 از ، فناوري اطالعاتبه ديگر سخن. ي فناوري اطالعات استها از جمله كارويژه كامپيوتري

  كاربرد كامپيوتر و نرم افزارهاي مربوط به آن،ي رهگذر تمركز بر اموري همانند نحوه
در نهايت اطمينان و امنيت را مد  اطالعات بازيابي و انتقال ،پردازش ،حفاظت ،ذخيره ،تبديل

 .)Lucas, 2000: 11(دهد  نظر قرار مي
تعريف مذكور  در شئون متنوع جوامع ي پيش گفتهها فناوريكاربري افزايشبه موازات 

 مشخص طور به  مذكور اصطالحو در پي آن هشدمختصراً دچار جرح و تعديل 
 بسياري از پژوهشگران و  اساسبر همين. دشرا نيز شامل  ارتباطات مخابراتي مجموعه
 & Freeman( كنند استفاده 2»فناوري اطالعات و ارتباطات« برنام از اغلبنظران امروزه صاحب

Hasnaoui, 2010: 5(.  
 عاملچهار ي  در بردارنده معنايي كه در سطور فوق تشريح شد، ، بهفناوري اطالعات

هاي اطالعاتي  كه در فناوري توضيح آن .زاراب و هاسازوكار، ي انسان، عاملساختار: بنيادين است
 كاركرديافته و  اين عناصرتركيب و هماهنگي رهگذر از ها ورودياطالعات و و ارتباطي 

 فناوري اطالعات ةعناصر چهارگان. دكنن ميدنبال  اصلي هدفةمثاب بهرا ارتقاي كل مجموعه 

                                                            
1. Information Technology Association of America: ITAA 
2. Information and Communications Technology: ITC  
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 :شرح زيرند  بهييها مؤلفهنيز هر يك مستلزم 
 ؛ينوآور و هاشهياند و ميمفاه ،يانسان منابع ي دربردارنده: يانسانعامل  .1
 سازوكارهاي و رشد و بهبود سازوكارهاي ،متدها و قواعد ن،يقوان مستلزم: سازوكارها .2

 ارزيابي؛

 ؛ارتباطات و شبكه افزار، سخت افزار، نرمعبارت است از : ابزار .3
  .)Freeman & Hasnaoui, 2010: 7( يهانج وي فراسازمان ،يسازمان ساختار شامل: ساختار .4

، اين شود به يك معنا گرفته مي و انفورماتيك كامپيوتر با مفهوم  گاهمفهوم فناوري اطالعات
 و نمود تمامي هستند و انفورماتيك ابزارهاي فناوري اطالعات كامپيوتر است كه حالي در
  .)Freeman & Hasnaoui, 2010: 5( نديستكند، ن  فناوري اطالعات عرضه ميچه آن

 ة فناوري اطالعات امروزه به يكي از ابزارها و گاه حتي پارادايم ادار،گونه كه گفته شدآن
 ة عمومي ارتباط وثيقي با مقولة در حوزينيآفر نقشترديد اين بي. امور جوامع بدل شده است

ايندهاي صورت ابزار و چه در وجه ركني از نظام اجرايي بر فر و چه بهردحكمراني دا
مقصود از ارتباط ميان فناوري اطالعات و حكمراني نيز نوعاً با .  اثرگذار خواهد بوديحكمران

كارگيري فناوري اطالعات در حكمراني و  بهيها وهيشاشاره به همين تصوير و به معناي 
د ها خواه تأثر متقابل ميان مردم و حكومت از رهگذر استفاده از اين فناوري وريتأث همچنين

كمرنگ شدن مرزهاي جغرافيايي، خارج شدن انحصار دسترسي به اطالعات از سوي  .بود
 ارتباطي براي انتشار اطالعات و به يك معنا كمك يها شبكهها و نيز سهولت استفاده از دولت

 ملي و جامعةبه تسهيل گردش آزاد اطالعات در جوامع و نيز در محيط پيراموني و خارج از 
 تحولي عميق در مختصات وجودي و كاركرد جوامع و ةدهنده نشان همه و هم،محلي
  .هاست دولت
  

  حكمراني مفهوم. 2
كشتي بود كه  ايي سكانداري قايق ا به معن1»كوبرنااُ«وناني ي ةاي از واژ حكمراني ترجمهةواژ

ون اين افالط ،پس. كار رفت به استعاره توسط افالطون به مفهوم رهبري عنوان بهظاهراً اولين بار 
وناني در ي ةاين واژ. كار برده است ك نظام حكومتي بهية منظور تبيين كم و كيف ادارواژه را به

بر اين اساس . ا رهبري را به خود گرفتي 2قرون وسطي معناي راندن، حكمراني كردن
  .)3 :1386كاير، ( شود تلقي مي» حكومت كردن يا كاركرد حكومتةا شيويعمل « ةمثاب بهحكمراني 

                                                            
1. Kubernan (κυβερνάω [kubernáo]) 
2. Gubernane 
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 ةمجموعــ«نهادهـاي تخصــصي و مــشورتي سـازمان ملــل متحــد حكمرانـي را عبــارت از    
ـ ر برنامـه اقدامات فردي و نهـادي، عمـومي و خـصوصي بـراي        مـشترك امـور و  ةر و ادايزي

ــدامات    ــافع متفــاوت و متــضاد، كــه در قالــب اق ــان من ــد مــستمري از ايجــاد تفــاهم مي فراين
ــمي و      ــات غيررس ــمي و ترتيب ــاي رس ــامل نهاده ــرده و ش ــت ك ــازگار حرك ــشاركتي و س م

  .)UN-HABITAT, 2002 :5(كنند  تعريف مي»  اجتماعي شهروندان استةسرماي
ك مفهوم، ي عنوان بهحكمراني .  نيست2، مترادف با حكومت1بايد توجه داشت كه حكمراني

 اشاره ، وجود دارديبه اين امر كه قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمي و نهادهاي حكومت
هاي حقوق، دار رشته و واميا رشته انيممفهوم حكمراني از جمله موضوعات . دكن مي

اً هاي نسبت بر ايدهاغلبپژوهشگران اين حوزه . ، مديريت، اقتصاد و سياست استيشناس جامعه
دولتي، تشويق و ترغيب  ماهيت متكثر قدرت و تكثير آن ميان سطوح دولتي و فرومانندنوين 

 روزافزون بر اشكال گوناگون مشورت و مشاركت شهروندان، يتمركززدايي از دولت و اتكا
ن ساخت محدود ةدر اين معنا، حكمراني از رهگذر نگرشي جديد و متفاوت، به مسئل. متمركزند

هاي و ايجاد تغيير در آن براي نيل به مدل) مراتبي دارد كه نوعاً ماهيت سلسله(قدرت سنتي 
مدي ابه ديگر سخن، پژوهشگران اين حوزه معتقدند ناكار. پردازدگيري جمعي ميمتنوع تصميم
 با رو ازاين.  امور موجب ايجاد و بسط اين مفهوم شده استةها در انجام يكجانبنسبي دولت

ختلف دولت و نيز ايجاد تمايز ميان بخش خصوصي و بخش دولتي از  ميها حوزهتفكيك 
 سعي در تغيير ساختار سنتي قدرت و ، مدني از ديگر سوةسو و تمايز ميان دولت و جامعيك

. ها دارند و سياستگذاريها يريگ ميتصمافزودن بر وزن و تأثيرگذاري نهادهاي موازي دولت در 
 ةثر و مشروع قدرتي است كه از طريق مشاركت و منازع و به نظر ايشان قدرت مؤرو نيازا

-UN(آيد دست مي اي و گاه جهاني بهنهادها و نيروهاي متنوع در سطوح مختلف ملي، منطقه

HABITAT, 2002 :6-7(.  
حكومت، بخش خصوصي و : شود يم اين مفهوم نوعاً سه گروه اصلي از بازيگران را شامل 

ناظر بر آن است كه تصميمات  تأكيد دارد و »فرايند«بر همين سياق، حكمراني بر .  مدنيةجامع
ها و ساليق متفاوت اتخاذ  بين تعدادي از بازيگران با اولويتةبا توجه به روابط پيچيد

ها و ساليق رقيب و حتي گاهي متضاد به يك معنا حكمراني، توافقي بين اولويت. شوند مي
-UN(د ده مفهوم حكمراني را تشكيل مية كه اساس و شالوداي مسئلهكند، برقرار مي

HABITAT, 2002 :12(.   
توان به دو مدل كالن استناد جست؛ نخست  امور عمومي ميةطور كلي در بحث از اداربه

                                                            
1. Governance 
2. Government 
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 حكومت ةبر عهدآيد، مسئوليت تمام امور را گونه كه از نام آن برمي كه آنمحور حكومتمدل 
در اين مدل حكومت موظف است كه تمامي خدمات . گذاردمشخص نهاد دولت ميطور  بهو 

اما مدل دوم تحت عنوان مدل .  مدني و شهروندان را فراهم كندةجامعمنظور مصرف  الزم به
 مدني و بخش ة امور عمومي را ميان سه نهاد حكومت، جامعةحكمراني مسئوليت ادار

 ،كديگر قرار دارنديدر مدل اخير هر سه بخش مذكور در تعامل با . كندخصوصي تقسيم مي
هاي ديگر منجر فزايش قدرت بخش يا بخش كه ضعف در كاركرد يكي الجرم به ايا گونه به
هاي براي آن  و واجد كژكاريكند ميرو  ه نهايت تعادل سيستم را با اختالل روب در وشود مي

ك از سه بخش ي، ايجاد ارتباط و تعادل الزم و نيز تفكيك وظايف هر رو نيازا. خواهد بود
صديق سروستاني و ديگران، ( اهد كرد مطلوب فراهم خوةك جامعيگفته امكان بهتر زيستن را در پيش
1386: 9(. 

 و از ند جوامع كنوني را بهتر منعكس كةكه مفهوم حكمراني ماهيت پيچيداتكينسن به نظر  
اين رهگذر مبين نكاتي حائز اهميت است؛ نخست آنكه به رشد و گسترش اين ايده منجر شد 

 ،به ديگر سخن. همانند گذشته قادر به پاسخگويي نيست) در معناي سنتي آن(كه حكومت 
دوم، . ستين امور عمومي ة پيچيده در ادارمسائلقادر به حل حكومت در ايام كنوني 

 و بازار نيز است عمومي نامكفي ةهاي ناظر بر حوزهاي حكومت براي انجام كارويژه ظرفيت
 راهكار و پاسخ متناسب ةمنظور ارائسوم، اين حقيقت كه به. دشوبايد واجد نقش و تأثير لزوماً 

هاي  بار هزينهكاهشمحروميت و تبعيض اجتماعي و نيز براي  فقر، نابرابري، مانند يمسائلبه 
 مدني جامعة، تنفيذ بخشي از اقتدار و ظرفيت اقدام به  خدماتنيتأم و اجتماع ةدولت در حوز

 .)Mc kinalay, 1999( نمايدهاي اجتماعي نيز ضروري مي هو گرو

 مدني جامعةو بخش رسمي لزم كنش متقابل بين پرواضح است كه تحقق حكمراني مست
يندي ا كه در چنين فرآنجا عمومي تأكيد كرده و از ة عرص بر تقويتاين دو دسته نهادها. است

كنند، سازگاري   امور عمومي شركت مية مدني در مديريت و ادارجامعةنهادهاي گوناگون 
 .)132: 1388تاجدار،  (يند خواهد بودامنافع و رفع تعارضات از جمله امور قابل انتظار از اين فر

ا يك نهاد يعنوان  اجرايي بهةا قويحكمراني، حكومت توان گفت بر مبناي مفهوم ميرو  ازاين
شمار كي از چندين بازيگر اصلي در جامعه بهياي از نهادها نگريسته شده و تنها  مجموعه

 حكومت براي انجام كه هنگامي ، امور عمومية ادارةبراساس اين تعريف و در حوز. آيد مي
 و شوند مي، وارد عمل ها بخشد، ديگر اي خاص واجد ظرفيت اقدام و توان الزم نباشوظيفه

 ، بر فرايند تأكيد دارداغلب مفهومي كه ةمثاب بهحكمراني . آن وظيفه را به انجام خواهند رساند
 ميان بازيگران با ةبا عنايت به روابط پيچيد تصميمات اداري و اجرايي نمايانگر آن است كه
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عنا حكمراني ترجمان توافقي است كه شوند؛ در اين مها و عاليق متفاوت اتخاذ مياولويت
 . )UN-HABITAT, 2002 :19(شود ها و منافع رقيب و گاهي متضاد برقرار ميميان اولويت

  
  خوب حكمراني مفهوم. 3
  ها شاخص و فيتعر. 1. 3

اين  . است1»حكمراني خوب« كلي نظريات توسعه، مفهوم ة در زمينشده  مطرحاز جمله مفاهيم
ات مربوط به توسعه را به خود  به بعد بخش مهمي از ادبي1980 ةخصوص از ده بهواژه 

طور مشخص در بحث استقرار  در كشورهاي در حال توسعه و بهويژه بهاختصاص داد و 
 تا آنجا كه در موارد بسياري حكمراني ؛ مدني و ملزومات آن با اقبال بيشتري مواجه شدجامعة

اعتماد،  ت مردمي،مشارك مدني، جامعة ،ساالري مردم مانندخوب در ارتباط و تالزم با مفاهيمي 
  .(Umao - 6Okot, 2001:6)ود شپايدار مطرح مي ةتوسع و اجتماعي حقوق و بشر حقوق

 در ادبيات 2داني به نام ويليامسون از سوي اقتصادم1979بار در سال  اين واژه اولين
 م1980 ميان دولت و بازار مطرح شد؛ اما از سال ةآل در رابط ايدهتيوضعاقتصادي براي بيان 

 رواج اين اصطالح تا بدان ،هاي ديگر علوم نيز بيشتر ديده شد اين اصطالح در پژوهشبه بعد 
 ( را به حكمراني خوب اختصاص داد 1989 در  خودة بانك جهاني گزارش ساالنپايه بود كه

Maldonado, 2010: 19-20(. كرد كه حكمراني خوب   تصور مييكس  شايد در آن زمان كمتر
  .ين درجه منحصر به فرد در ادبيات توسعه پيدا كندجايگاهي تا به ا

 و دولت نقش زمينةنگرش در  تغيير مبين نوعي خوب، به واقع امر حكمراني

 در شهروندان تمام برابر و يكسان مشاركت اشاره به حكمراني خوب. ستها تحكوم

 شفافيت،  حكمراني خوب مترادف با،عبارت ديگر به. استي ريگ ميتصم هاييندافر

   .قانون است برابر در افراد تساوي يارتقا و عدالت اسخگويي،پ
توان ادعا جرأت مي به. دشوحكمراني خوب بنابر ماهيت روايتي با انتهاي باز محسوب مي

 اكنون و در بحث از آنچهكرد كه در آينده ابعاد جديدي به اين مفهوم اضافه خواهد شد؛ اما 
  :يابدد معنا و تعين ميدر سه بعاغلب  ،حكمراني خوب مطرح است

 بين مساعي تشريك واجد و حمايتي ،دوجانبه ارتباطات ةمثاب به خوب حكمراني - 

  ؛خصوصي بخش و مدني جامعة دولت،
 پاسخگويي، تصميمات، سازيشفاف مشاركت، اصول اساسبر خوب حكمراني - 

 دسترسي و مدني هايآزادي ،ساالرانه مردم هايفعاليت پذيري، بينيپيش قانون، برابر در تساوي

  ؛اطالعات جريان به

                                                            
1. Good Governance 
2. John Williamson  
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 هدف كه هاييارزش .هاارزش و هنجارها از ايمجموعه معناي به خوب حكمراني - 
 Chiu S.W.K 2004( آيندمي شمار به الملليبين يها سازمان و دولتي يها سازمان نهادها، نهايي

:403(.  
هاي مورد استفاده براي مفصل بندي مفهوم خكمراني خوب طيف نسبتاً گسترده اما  شاخص

ها در  اي از بررسي طور معمول و بر اساس مجموعه به. شوند مي در عين حال مشخصي را شامل 
ي   و كيفيت توسعه اين زمينه، ميزان مشاركت، وضعيت بروندادهاي بخش دولتي، درجه

. اند هاي اصلي در نظر گرفته شده عنوان مؤلفه يت سيستم اقتصادي بهاجتماعي و نهايتاً وضع
و ثبات  آزادي :ها به ترتيب عبارتند از هاي مورد استفاده براي سنجش اين مؤلفه شاخص
هاي  ي فساد، مجموعه شاخص ، كاركرد دستگاه قضايي، سيستم بوروكراتيك و درجهسياسي
ميزان و ، بخش غيردولتي ساختتوجه به ا، ه ي ارزش ي انساني، تخصيص عادالنه توسعه
 را براي حكمراني خوب ... وگذاري سرمايه سود نسبت به  نرخ،استقالل بانك مركزيي  درجه
پرواضح است كه دستيابي به اين پارادايم در زمينه  )Huther & Shah, 1998: 6. (اند دهكرارائه 
طات در جوامع و پيچيدگي و تراكم امور ي امور عمومي، با عنايت به وضعيت كنوني ارتبا اداره

كارگيري مجموعه ابزارهايي است كه در عين دقت و سرعت  انساني و اجتماعي مستلزم به
ي اصلي در جامعه  گانه هاي سه بتوانند حداكثر نتيجه را از رهگذر ايجاد ارتباط ميان بخش

 .گوي فوق فراهم آورددر زمينه دستيابي به ال) بخش دولتي، بخش خصوصي و نهادهاي مدني(
اي جهاني را به خود گرفته   هاي گذشته اين امر شكل و صورت دغدغه رسد طي سال نظر مي به

 مجمع عمومي ملل متحد در آغاز هزاره سوم عمدتاً بر هزاره ةاعالميجا كه حتي  است؛ تا آن
ني كاربست اصول و قواعد منبعث از ضوابط حقوق بشري و همچنين نهادينه شدن حكمرا

از سوي . )Millennium Declaration, 2000: 7-8(. ها متمركز شده است خوب از سوي دولت
 نيز در فرايند تدوين قطعنامه نهايي خود در همان زمان ضمن اشاره كميسيون حقوق بشرديگر 

؛ كاربرد و اجراي اين مجموعه ... و شفافيتقانونمندي،، مشاركت، پاسخگويي به اموري همانند
  .)18 :1385باطني، (. توصيه كرده است ها  به دولتحكمراني خوبراهنماي  اصول ثابهم را به
 آيد، هاي فوق برمي چه از بررسي متون متنوع تفسير كننده اعالميه طور كلي و چنان به
 ،مشاركت: ي تعاريف وجود دارند عبارتند از ثابت حكمراني خوب كه تقريباً در همههاي  مؤلفه
 جامعيت و عدم ي،اثربخش كارايي و ي،ريپذ تيمسئول ، شفافيت، پاسخگويي،محوري اجماع

  .)Gold, 2011 :3(  نهايت حاكميت قانون درتبعيض ميان شهروندان و
مسائل  در زمينه مشورتي سازمان ملل ةكميت«هاي فوق نيز  ي ابزارهاي تحقق مؤلفه در زمينه

قرار داده ، و حاكميت مردم مردم ساالري تحقق ةزميندر جايگاه   را دولت الكترونيك،»اجرايي
 نيز خوانده شده »دموكراسي ديجيتالي« يا »دموكراسي الكترونيكي«عنوان  اين مقوله گاه به .است
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ي واسطي در  ي حلقه مثابه مثابه منشأ هنجار و ارزش، بلكه به در اين معنا دولت نه به است؛
شود و در جريان اين ارتباط ميان دولت و شهروندان، بخش عمده  ارتباطات تعريف مي

در اين حالت بخش چشمگيري از  .آيد مسئوليت از سوي مردم اتخاذ شده و به اجرا در مي
اي دولت در راستاي مشاركت حداكثري شهروندان در فرايندهاي پيش ه اقدامات و سياست

پرواضح است كه در اين حالت به موازات كاسته شدن از اهميت . يابد گفته سامان مي
ي خدمات به شهروندان بر مبناي رويكرد  فرايندهاي بوروكراتيك و رسمي، بر اهميت ارائه

 دولت ،به عبارت ديگر ).23: 1385طني، با(شود  شهروند محوري و دموكراتيك افزوده مي
هايي   در زمينهژهيو به  و حكمراني خوببسيار مفيد در امر يكي از ابزارهاي عنوان بهالكترونيك 

اي  كاربرد گستده مندي، و قانون اجماع، كارايي، مشاركتسازي، پاسخگويي،   شفافنظير
ميت و نقش دولت الكترونيك در اين رغم اه يابد؛ اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه به مي

ديجيتال شدن  به واقع امر. زمينه، خود اين پديده تنها ابزاري براي نيل به حكمراني خوب است
مثابه عامل شتاب بخش براي نيل به هدف  كاركردهاي بخش عمومي در اين سيستم صرفاً به

  )همان. (كند عمل مي) يعني تحقق حكمراني خوب(اصلي 
  

  كمراني خوب از منظر بانك جهانيهاي ح ويژگي
 ها شـاخص متغيـرها

 نظر و پاسخگويي حق اظهار : 1 – 1

1
 ، عزل و نظارت بر حكومت يند انتخابافر

 ثبات سياسي و عدم خشونت : 1 – 2

 اثربخشي : 2 – 1

2
 ها ظرفيت دولت براي تدوين و اجراي سياست

 كيفيت مقـررات : 2 – 2

 حاكميت قانون : 3 – 1

3
و حكومت بر نهادهاي حاكم بر تعـامالت        اقدام مردم   

 مبارزه با فساد : 3 – 2 اقتصادي و اجتماعي

(Source: www.worldbank.com/Index) 
 

 خوبي حكمران يها مؤلفه. 2. 3

 زيادي مطرح شده و در اين خصوص هاي حكمراني خوب اظهار نظريها مؤلفهدر مورد 
 ةمؤلفميان در مورد شش  د توجه قرار گرفته است، ولي در اينهاي متفاوتي مورشاخص

  .كنيم مي آنها را بررسي اختصار به نجايا دارد كه در نظر وجوداساسي، اجماع و اتفاق 
شفافيت شامل اتخاذ و اجراي . سازي است راه تداوم حكومت، شفافيت: 1يساز شفاف

 آزادانه و مستقيم در صورت بهيد اطالعات با. شده است هاي توافق روشاساستصميمات بر

                                                            
1. Transparency 
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 در تنها نهاين وظيفه . دسترس ارباب رجوع، كاربران خدمات و عموم مردم قرار گيرد
هاي محلي امري انكارناشدني است، بلكه در هر سازمان مستقل هاي مركزي و حكومت دولت

مهم در  يك شاخص عنوان بهبراي مثال توجه به شفافيت مالي  .ديگر نيز بايد اجرا شود
حكمراني .  بوده استديتأكي، مورد توجه و الملل بين خوب، بارها از سوي مجامع يحكمران

هاي اخير با اكراه ي در سالالملل بين يها سازمانها و  بسياري از حكومتزيرابايد شفاف باشد، 
ه را ادامه توان را گروه كوچكي از نخبگان، نميةگيري مخفيان تصميمةاند كه ديگر با شيودريافته

هاي عمومي خوب را نيز دور از چشم مردم گيران نبايد سعي كنند حتي سياستتصميم. داد
  .)556 :1383خيرخواهان، ميدري و ( تدوين كنند

 مسائل در زمينة د بايي امور جامعه سياستگذاران در سه بخش اصلي اداره: 1پاسخگويي
نظر  لذا چنين به. خود پاسخگو باشند  و شهروندان و حامياننيعمومي همانند منافع سازما

كمراني رسد كه پاسخگويي امري فقط مختص دولت نيست، بلكه در نگرش مبتني بر ح مي
خوب دو بخش ديگر اداره امور يعني بخش خصوصي و نهادهاي مدني نيز ملزم به پاسخگويي 

 و )101: 1382زاده، شريف( .در زمينه امور عمومي و همچنين مسايل خاص سازماني خويش هستند
بر آن پاسخگويي فرصتي است براي افراد جامعه تا در مورد اينكه آيا  عالوه. )37: 1392نرگسيان، (

 عمل ةشده به آنها، جام هاي محولاند به مسئوليت مسئول انجام امور توانستهرندگانيگ ميتصم
 صورت به اين فرصت افراد جامعه ة در ساي.)Esty, 2006 :515( ندكنبپوشانند يا نه، اظهار نظر 

ها  هايي كه به آن توانند از مسئولين امور در قبال وظايف و مسئوليت  ميميرمستقيغمستقيم يا 
  .ر پاسخگويي داشته باشندمحول شده، انتظا

 به كارايي و ،شود عملكرد استنباط ميةمفهومي كه از شاخص: 2 و كاراييياثربخش
 صحيح از منابع تحت اختيار ةاين دو مفهوم به معناي استفاد. شوداثربخشي حاكميت مربوط مي

  :هاي عملكرد نيز داراي شش مالك به شرح زير استشاخص. استحاكميت 
 ؛شوديم مربوط اهداف بهي ابيدست دري اثربخش به هگرفت انجامي هانهيهز دري اثربخش .1

 ؛گردديبرم نمسئواليي توانا به امر نيا كه ت؛يصالح .2

 ؛افراد ةهمي برا بسنده وي كاف اطالعات گذاشتن ارياخت در .3

 ؛داردي بستگ تشانيترب و رانيمديي توانا به كهي توافق تيريمد .4

 ؛هگرفت جاماني كارها دري ابيارز وي بازنگر .5

 وي اجتماع مشكالت صيتشخ در تيريمديي توانا به كهي ريپذسكير تيريمد .6
 .)217 :1391 ،اين يگيب( گردديبرم آن حلي برا شدن آماده

                                                            
1. Accountability 
2. Efficiency and Effectiveness 
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 نيتأمبيانگر وضعيتي است كه طي آن در عين  خوب ي همچنين بايد گفت كه حكمران
 نيز به بهترين وجه ، از منابع در دسترس از رهگذر فرايندها و نهادهاي متنوعزهاي جامعهنيا

 . آيد عمل مي بهره گيري به

 در نظر گرفته شهروندان ة همهاي نظرات و ايدهها بايد گيريدر تصميم: 1ييجو مشاركت
فرايندهاي تصميم   درميرمستقيغ مستقيم يا طور به بايد شهروندان مي ة هم سخن،ديگربه . شود

بي ترديد دستيابي به اين وضعيت پيش از هرچيز در گرو . سهيم گردند گيري و سياستگذاري
طوري كه با گذشت  هاي مربوط به اين كنش است؛ به رشد فرهنگ مشاركت و افزايش مهارت

بنيادين هاي  آزاديعين حال و در گيرد شكل شده مدني سازماندهي جامعة يك زمان تدريجاً
از . )نرگسيان، همان(گسترده شده و ضمانت قانوني بابد  نيز...  و اجتماعات، آزادي بيانچونهم

 مدني در سير جامعةاگر .  مردم صاحب حق استگيري تصميم در سير ،سوي ديگر
 نظر  بهيغيرممكنها هدف گيري تصميم سهولت در ،ها مشاركتي نداشته باشدگيري تصميم

 .رسدمي

 يابد كه در آناي ظهور و استمرار ميكميت قانون در جامعهحا: 2حاكميت قانون

 براي تمامي آحاد جامعه  آنحدودهمچنين  مورد احترام از حقوق و ه وشد شناختهاي مجموعه 
واقع در . خته شده باشداعم از دولتمردان و مردم عادي، وجود داشته باشد و به رسميت شنا

اكميت و شهروندان به اين مجموعه هنجارها بوده تا سو نيازمند پايبندي ح اين مقوله از يك
نهايتاً شكل گيري حاكميت قانون در يك جامعه عملي گردد؛ و از سوي ديگر وجهي دوجانبه 

ميدري و (. داشته و مستلزم متقابل بودن و رعايت حقوق هر يك از طرفين از سوي ديگري است
 .)213 :1383 ،خيرخواهان

 كارايي حكومت تابعي از عملكرد متناسب در ،بر اين اساس و براي نيل به اين هدف
و همچنين   رعايت انصاف و حفظ حقوق شهروندانظورمن چارچوب قوانين مدون و مصرّح به

. هاي مشخص براي اعمال قوانين پيش گفته است برخورداري از ظرفيت اقدام و كارگزاري
  .)101 :1382زاده  شريف(

 زيادي برخوردار يها تفاوت موجود در يك جامعه از هايهر اندازه نظر: 3محوري اجماع
 حكمراني خوب نيازمند رو ازاين ،بع بازيگران گوناگوني نيز وجود خواهند داشته ت ب،باشند

ه منافع و ساليق مختلف در جامعه به سمت اجماعي گسترده كه بهترين و بيشترين اين است ك
 انداز چشماين امر مستلزم اين است كه . منفعت را براي تمام اجتماع در پي دارد، هدايت كند

                                                            
1. participation 
2. Rule of Law 
3. Consensus oriented 
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 انساني پايدار ضروري است و چگونگي ةبلندمدت و وسيعي نسبت به آنچه براي توسع
اين مهم نيز تنها از طريق فهم و درك .  وجود داشته باشديا هتوسعدستيابي به اهداف چنين 

محوري  عبارت بهتر، اجماع  به.مفاهيم تاريخي، فرهنگي و اجتماعي جامعه قابل دستيابي است
 يها ارزش آن منافع و دربارة مشترك از منافع ملي و اجماع افراد جامعه يوجود آوردن درك به

  .ستاسياسي الزم براي كل جامعه 
 بين آراي عمومي و منابع مختلف در يبند جمعايد گفت كه حكمراني خوب مستلزم ب

 سياسي، يها ارزشراجع به جامعه سطح  در فراگيراجماع  به با هدف دستيابيسطح جامعه 
گرچه اين اجماع و جمع بندي خود به خود بر . تمام شهروندان استو مصلحت عمومي خير 

 اين وضعيت همه شهروندان و در .مي نيز ناظر استفرايندهاي دستيابي به مصلحت عمو
هاي اجتماعي شانس و وضعيتي  ها و فرصت هاي جامعه براي در اختيار گرفتن ارزش گروه

 مورد نظر ةگان شش يها شاخص و ها مؤلفه در نمودار زير ).1392نرگسيان، (يكسان داشته باشند
 :است آمده

  
  خوبي حكمراني ها و شاخصها  مؤلفه                            

 
  

  خوبي حكمران و اطالعات فناوري. 4

عبارتي ابزار  گونه كه گفته شد فناوري اطالعات يكي از الزامات تحقق حكمراني خوب و بهآن
 يا اندازه تاهاي اطالعاتي و ارتباطي ارتباط ميان حكمراني خوب و فناوري. تحقق آن است
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وهشگران كاربست فناوري اطالعات زماني قرين موفقيت اي از پژوثيق است كه به باور عده
 فناوري .)Webb, et al., 2006 :112( دشومنجر است كه در نهايت به بسط حكمراني خوب 

 ايجاد حكمراني خوب اهداف و اصول يافتن تحققاي را براي  اطالعات امكانات گسترده
 خدمات در بخش عمومي، تسريع ة فرايندهاي ارائبهينه سازي ها اسفاده از اين فناوري ؛كند مي
 ة خدمات به شهروندان، پاسخگويي كارگزاران دولتي، شفاف شدن اطالعات، كاهش فاصلةارائ

 مدني در فرايند جامعة و اعضاي اثربخش شهروندانتمردان، مشاركت ميان مردم و دول
هاي برابر افراد براي دسترسي  گيري عمومي، گسترش عدالت اجتماعي از طريق فرصت تصميم

فراگيري كاربردها و فوايد اين دست . )1392نرگسيان، (را در پي خواهد داشت ... به اطالعات و
ناگزير از  ،حكمراني خوببراي نيل به وضعيت ها  مت حكوها تا بدان حد است كه فناوري

 .استفاده از ابزارهايي نظير فناوري اطالعات و ارتباطات هستند

 
 خوبي حكمران تاي حكمران از. 1. 4

مرجع اقتدار و منشأ هنجارها و نيز رفتار اجتماعي ) با مختصات كالسيك آن(ها دولت سال
هاي  ارزشةوضع ثروت عمومي و تخصيص آمرانحفظ امنيت، بهبود در . رفتشمار مي به

  .  كاركردها و نمادهاي دولت بودندنيتر مهم از جمله ،سياسي، اقتصادي و اجتماعي
 تأثيرگذارترين نيرويي كه تا به امروز حيات سياسي كشورها را عنوان بهجهاني شدن 

به . شده استها نيز هاي دولت تغيير در نقش و كارويژهموجبدستخوش دگرگوني ساخته، 
اي به وسعت تمام دنيا، كه كليد فهم معنا و مفهوم  ارتباطات گسترده در گستره،ديگر سخن

 فناوري اطالعات و يريكارگ بهواقع امر جز از طريق  جهاني شدن در عصر حاضر است، به
ارتباطات مذكور موجب افزايش آگاهي مردم كشورهاي مختلف از .  نيستريپذ امكانارتباطات 

نيا و ديگران، حافظ( دشو قياس و تطبيق از سوي ديگر ميسو و به دست دادن نوعي شاخصيك
هايي ايزوله، بلكه  موجوديتةمثاب بهشود تا افراد انساني نه  موجب ميمسئله اين .)132: 1394
نهايت در دست يافتن به در  و نند عناصر مؤثر و متأثر نسبت به يكديگر عمل كعنوان به

 امور جمعي نيز از ةحكمراني و چگونگي ادار. ندشوترك از امور انساني سهيم مفهومي مش
 اين مفاهيم است كه در عصر حاضر تا حدودي دستخوش دگرگوني شده و در قالب ةجمل

مرادي و هاشمي، ( نمود يافته است... مداري عادالنه، حكمراني مطلوب وحكمراني خوب، حكومت
1384 :57(.  

-  ارزشةكنند نييتع مرجع ةمثاب بهها نه ن امروزه موجب شده تا دولتهاي نويبسط فناوري
ها در جهان امروزي كه دولت. گري دخيل در آن مطرح باشند كنشعنوان به بلكه ،هنجار

گيري ها و مراجع تصميم تنها يكي از اليه،برساخته و محصول ارتباطات مشترك انساني است
  .گيرندهاي متعدد ديگر قرار مي و اليه كنشگرانعرضو در كنار و هم
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 نيز بر رود ميكار ها بهحكمراني خوب، مفهومي كه براي بيان تغيير نقش و كاركرد دولت
هاي حكمراني خوب كه نوعي توافق جهاني در مورد شاخص. همين اساس قابل بررسي است

توان همين رو ميها هستند و از آنها وجود دارد نيز همگي دال بر اين دگرگوني در نقش دولت
يافته در نهاد دولت و حاكميت را به   كه حكمراني خوب به بهترين معنا تحول صورتگفت
  .دكنرساند و آن را تشريح مي مي ظهور ةمنص

  
  خوب حكمراني و اطالعات فناوري ميان واسط ةحلق الكترونيك؛ دولت. 2. 4

الكترونيك تشكيل  وب را دولت خيو حكمران ميان فناوري اطالعات يا واسطه عامل نيتر مهم
هاي اخير توجه بسياري از سياستمداران، انديشمندان و  دولت الكترونيك طي سال.دهد يم

 تمامي كشورها نيل باًيتقر تا آنجا كه ، جهان را به خود جلب كرده استيگيران كشورها تصميم
 اين اقبال رغم يعل. اندادههاي زماني گوناگون قرار دهاي خود در بازهبه آن را بخشي از برنامه

با وجود اين تفاوت، . شود عملياتي و اجرايي اين مفهوم ديده ميةهايي در حوزعمومي، تفاوت
     مركزي ة دستيابي به موفقيت و هستبراي استراتژي كليدي راها آن  دولتةتقريباً هم

   .)41 :1388فرد،  آهنگرپور و حسيني( دانندها ميهاي معطوف به بازسازي دولتفعاليت
عمدتاً با هدف ايجاد  آن فراگيري ها براي بهره گيري از دولت الكترونيك و مساعي دولت

 سازماني شيي و اثربخمد كاراافزايش، عدم تمركز هماننددر فرايندهاي دولتي هايي  دگرگوني
 براي مشخص و واحديتعريف  به لحاظ مفهومي و نيز كاركردي، تقريباً .پذيرد صورت مي

هاي سريع در اين مقوله  كه خود از ديناميسم و دگرگوني به دست داده نشدهدولت الكترونيك 
 امروزه به استفاده از فناوري اطالعات و« به ديگر سخن، .)1385فرهادي نژاد، ( ناشي شده است

پذيري مبادالت اطالعاتي و  كارايي و اثربخشي، شفافيت اطالعات و مقايسهمنظور بهارتباطات 
 آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت ةهاي تابعپولي در درون دولت، بين دولت و سازمان

   .)54- 55 :1382 ،صفري(» شوداطالق مي و بخش خصوصي، دولت الكترونيك
از رهگذر آن ها دولتكه  داند روشي مي را آنت الكترونيك  از دوليك تعريف متداول

. گذارند  را در اختيار افراد و شهروندان ميهاي نوين از فناوريبهره گيري  امكانات الزم براي
دسترسي به شود تا شهروندان ضمن  هاي نوين در اين راستا موجب مي بهره گيري از فناوري
همچنين  خدمات و كان اثرگذاري بر فرايندهاي تصحيحام، مورد نياز خوداطالعات و خدمات 

  ديگربه. به دست آورندرا امور جمعي  در فرايندها و نقش آفرينيهاي بيشتر براي فرصت
 ارتقاي براي مناسب فناوري از استفاده به تعهد از است عبارت الكترونيك دولت« سخن،

 ،دموكراسي گسترش عبارتي به ؛لتدو به وابسته يها سازمان و شهروندان با دولت ارتباطات
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 بهبود و اجتماعي عدالت ةتوسع ،اقتصادي ةتوسع از حمايت ،انسان منزلت و شأن ارتقاي
  .)21: 1383رضايي و داوري، (» مردم به خدمات ةارائ كيفيت
 فناوري اطالعات، ژهيو بههاي جديد و  گفت رشد فناوريتوان يم خالصه، طور به 

 و فراگيري گسترش شبكه جهاني وب، ها اين فناوريي اقتصادي در هاگذاري بنگاه سرمايه
 از متأثر فشارهاي  باالخره جهاني شدن ومردم، دگرگوني در مطالباتعمومي استفاده از آن، 

 دولت كارگيري به عواملي است كه ضرورت نيتر مهم از جمله ي در جهان،رقابتوضعيت 
  . )1385 فرهادي نژاد،(كنند  ميتوجيهالكترونيك را 

دانند كه  زير را اهدافي ميةهواداران دولت الكترونيك در سراسر جهان پنج هدف عمد
  :دشوبايد توسط دولت الكترونيك دنبال مي

ساختار  دري ارتباط وي اطالعاتي هايفناور كاربست: بهتري تجار طيمح جاديا - 
نوين در تجارت  وونق پر ر به فضاي ك،يالكترون دولت هاي زيرساخت منظور تشكيل دولتي به

ميان  ارتباطات و مبادالت نيز افزايش ضريب تأثير و تسهيل رهگذر از منتج شده و همچنين
ي اضافي و ندهايفرا بردن نيب از با و نهايتاً يتجارهاي فعال در امور  بخش و يدولت بخش
 موجب كه آورديم وجود به راي طيشرا خدمات، مؤثر و عيسر ةارائ به دادن تياهم و مزاحم
 .شوديمي گذارهيسرما و گذارانهيسرما جذب

به بهترين وجه  متقاضيان رايبي عموم خدمات رهگذر از: آناليني هايمشتر - 
 خود مستلزم پاسخگويي بخش دولتي در كمترين زمان ممكن و همچنين كه شوديم حاصل

 .حداقل ميزان دخالت بخش مذكور صورت پذيرد

 در پاسخگويي و تيشفاف باال بردن سطح: مشاركت ةتوسع و حكومت تيتقو - 
هاي  رويه و تيريمد دري ارتباط وي اطالعاتي هايفناور تر شدن دهگستر ي واسطه به دولت
 ماتيتصم و هانديفرا در مردم فعال مشاركت ها براي فرصتبه معناي بيشتر شدن  ،اجرايي
 بسط و جادياي اصل هايابزارز يكي ا ةمثاب به كيالكترون دولتدر اين راستا . خواهد بود دولت
مورد استفاده قرار  فساد كاهش در امر مؤثريك ابزار  عنوان به توانديم بخش دولتي در تيشفاف
  .گيرد

در  سازمانيي هاهيرو و ندهايفرا مجددي طراح: سازماني يور بهره و بازده بهبود - 
 و دهد مي افزايش را نيسازما بازده امر اين. شد خواهد منجر خدمات بهتر ةارائ به نهايت
 .داشت خواهد پي در را سازمانيي هانهيهز در ييجو صرفه

 با دولت ارتباط گفته شيپي هايفناور: محرومي هايتعاون و هاشركت رشد - 
با  كه  مسئله اين در نظر گرفتن با. سازد نيز ممكن مي را خارج از مركز و رمتمركزيغ نهادهاي

 سرعت و سهولت به هابنگاه نيا ي امور مورد مطالبه ،كترونيكال دولتهاي  استفاده از ظرفيت
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 بود خواهند مرتبط فرايندهاي در ترفعال نقشي ايفاي به قادر هابنگاه اين ،شود به آنان ارائه مي
  .)5-6 :1389 ،زادهيقل(

 دولت الكترونيك و حكمراني انيم كه ميابي يدرم ،آنچه گذشت به طور كلي با توجهبه
ند كه دولت الكترونيك ا خوب ارتباطي وثيق و محكم برقرار است؛ تا آنجا كه برخي برآن

 و كاركرد بوده و هنگامي موفق است كه در نهايت به بسط حكمراني هنگامي داراي نقش
 .دشومنجر خوب 

 برابر از صورت به است كه طي آن شهروندان سازوكاريدر اين معنا دولت الكترونيك 
دولت الكترونيك . شوندفرصت مشاركت در تصميمات مؤثر بر زندگي آنها برخوردار مي

كنش  خدمات دولتي به كنندگان مصرفروندان را از  حكمراني خوب، شهسازوكار عنوان به
ها دخل و  ي آن ي ارائه سازد كه هم در باب ماهيت خدمات و هم شيوه گراني مستقلي بدل مي

هاي  اهداف و كارويژه تحقق براي ي الزم به عبارت ديگر اين پديده زمينه. كنند تصرف مي
اطالعاتي به نوين هاي   فناوريتفاده ازضمن اس و ها قرار داده  را فراروي دولتحكمراني خوب

، مردم به  ارائه شدهخدماتبهبود و سرعت بيشتر  خدمات در بخش عمومي، ةبهبود ارائ
شهروندان و  نزديكي بيشتر اطالعات، ي فيت در عرصه دولتي، شفابخشپاسخگويي 

 هايندجامعة مدني در فراي همچنين نهادهاي و اثربخش شهروندان نقش آفريني، كارگزاران
 .رساند ياري مي... و افراد هاي برابر  فرصترهگذرعدالت اجتماعي از بسط ، گيري تصميم
هاي پيش گفته در تحقق الگوي حكمراني خوب به حدي است  ي كاربرد و نقش فناوري دامنه

هايي  آل در حكمراني مستلزم استفاده از چنين فناوري ها به وضعيت ايده كه دستيابي دولت
   .)41 :1386 ،نژادپيران(است 

 در پشتيباني از اجراي قوانين، فرايندها و يفناوري اطالعات و ارتباطات نقش مهم
از طريق كاربرد دولت الكترونيك، . داردكند، رفتارهايي كه حكمراني خوب را تعريف مي

ي كه ادارات و ييكي از ابزارها. كندفناوري اطالعات و ارتباطات از دولت حمايت مي
توانند حكمراني خويش را از داخل سازمان و همچنين كارايي و اثربخشي را در ها مي  سازمان

 كردن فناوري ارتباطات و يكاربردنفعان بهبود بخشند، خارج سازمان و روابط خود با ذي
 در يساالر مردمگيري از اين فناوري، ميزان مشاركت و  با بهره،از سويي ديگر. استاطالعات 
  .)Cıborra, 2005 :261( يابدها ارتقا ميسازمان
 توان شامل مواردطور خالصه نقش دولت الكترونيك در تحقق حكمراني خوب را ميبه

تعريف شده  دستوركارهاي ميان بيشتر  مشاركت؛ انسجاممردم ساالري مبتني بر: زير دانست
ارايي؛ ؛ هماهنگي، اثربخشي و كدواير اجرايي و عملياتي دولتي و ها و نهادهاي براي بخش

؛ شفافيت و  و كارامدترتر  سريعهاي شيوه به دستوركارهااي   همكاري و اجراي شبكهسهولت
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امكان دسترسي به ؛ تدوين دستوركارها سراسر زمان اجرا ودر اماكن دسترسي به فرايندها 
ن امكان مشاركت فعال تمامي اشخاص ساخت فراهم در نهايتو اطالعات براي شهروندان 

  .)71 :1385 ي،باطن(ها گيريتصميمنفع در خط  ذي
 به سطح ي جهشصورت به عاملي براي بهبود اساسي عملكرد دولت نيكدولت الكترو

براي انجام عمليات، توان به كاهش زمان  عملكردي كه از مصاديق آن مي؛جديد عملكرد است
... وري و به شهروندان براي دريافت خدمات باكيفيت، سريع و ارزان، افزايش بهرهيپاسخگوي

توان ادعا كرد كه نقش دولت و با اين برداشت و انتظار از دولت الكترونيك مي. دكراشاره 
اوت از گذشته طور كلي نهادهاي متولي امر حكمراني نيز متحول شده و مسئوليت آن نيز متف به

هاي  توانمندي باال بردنبايد با در اين برداشت نهادهاي متولي حكمراني . شودتعريف مي
اين . بيشتر كنند را در قبال مطالبات نوين جامعه پاسخگويي ظرفيت ، عموميبخش در خويش

هاي  لها بهره برداري از پتانسي اما در مجموع، از رهگذر آن طلبد متفاوتي را مي الگوهاي امر
ي خدمات عمومي به بيشترين  منظور ارئه ي امور به ي اداره گانه هاي سه متنوع جامعه در بخش
  .يابد ميزان ممكن ارتقا مي

  
 نتيجه

.  سياسي مطرح بوده استةحكمراني از جمله مفاهيمي است كه از ديرباز در سياست و انديش
 و ناظر رفت ميكار   يك سرزمين بهمفهوم براي بيان حكومت و رهبري مردمان در در آغاز اين

  .شودبر وجود كاركردهايي در حكومت بود كه امروزه تحت عنوان حكمراني خوب شناخته مي
حكمراني خوب در دوران معاصر و در ادبيات توسعه ناظر بر تغيير نقش و كاركرد 

در بحث از حكمراني خوب، حكومت نهادي پاسخگو و تابع . هاست ها و دولت حكومت
شود كه با برداشت سنتي از حاكميت كه در نگاه فالسفه و يان آزاد اطالعات شناخته ميجر

البته بايد توجه داشت .  تفاوت فراوان دارد،دشو وبر يا هگل مطرح ميمانندانديشمندان مدرن 
 بلكه نوعاً ناظر بر تغيير ،شودها ناشي نميهاي حكومتكه اين تفاوت از دگرگوني در كارويژه

براي مثال وظايف دولت در قبال شهروندان كماكان به . هاي آنهاستبزار و ابعاد كارويژهدر ا
هاي نوين و تعميق بحث حكومت و  گسترش فناوريةواسطقوت خويش باقي است؛ اما به

سو گسترش يافته و از ديگر سو داراي مراجع اجرايي متعددي  ها از يكعملكرد آن، اين نقش
  .دكنسازي و اجراي آن محدود مير اقتدار دولت را در تصميماند كه همين امشده

 ة حكمراني خوب در ادارةهاي اطالعاتي در توسعبه اعتبار اين تفاوت و نيز نقش فناوري
كاركرد و بسط فناوري ة توان به تحول مفهوم حكمراني خوب در سايامور جوامع مختلف مي

 عطفي در ةتواند نقطكمراني خوب مياگر بپذيريم كه الگوي ح. دكراطالعات اشاره 
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توان نتيجه گرفت كه هاي جديد باشد، ميپاسخگويي در تناظر با انتظارات و مسئوليت
مفهوم . حكمراني خوب چه به لحاظ مفهومي و چه به لحاظ كاركردي دگرگون شده است

 قوانينها و  دولتة تا حد زيادي بستگي به ارادحكمراني خوب كه در مدل كالسيك حكومت
 داشت، امروزه در جريان جهاني شدن و بسط جريان ارتباطي واجد يو اجتماعمدون سياسي 

 را در افق حيات سياسي و ابزار نويني شده كه بيش از هر زمان ديگري امكان تحقق آن
 مانند تحول در ابزارهاي تحقق حكمراني خوب رو ازاين.  استاجتماعي بشر فراهم ساخته

 گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات است كه موجب شده اوالً  تأثيرتحتدولت الكترونيك 
دولت و ابزار حاكميتي آن همانند گذشته تنها ابزار موجود براي نيل به حكمراني خوب نباشد 

 مدني و بخش خصوصي يكي از سه ركن دخيل در شناخت و جامعةو ثانياً، دولت نيز در كنار 
  .جراي اين مفهوم باشدو در نتيجه در تحقق و ا تبيين
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