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Abstract
The discourse on government revitalization has focused mainly on reconceptualizing the government so that the government, in addition to being more
effective, can use technology for better governance at a lower cost. The lack of a
theoretical framework in this area led researchers to identify the factors affecting
reinventing government through theme analysis. This article is part of a qualitative
research. First, using semi-structured interviews with 12 experts from the academic
and executive fields of the government, the effective factors in reinventing
government were identified and coded. Then, using the thematic analysis
technique, 4 main themes were identified and finally, a model was designed for
reinventing government. The results show that, first, the emphasis on efficiency
and cost reduction, while highly desirable, and will fail in its goals without
adequate guarantees of democratic accountability and social justice. Secondly, the
relevance and viability of the reinvented government is limited in developing
countries, as the existence of effective democratic institutions and the rule of law
deprives the founders and proponents of reinventing government of this possibility.
Third, and perhaps most importantly, the explicit and often uncritical desire to
reform the market-based system of government undermines democratic
accountability and may raise concerns for the state as a guarantor of social justice.
Fourth, with the gradual "emptying" of the state, civil society can take on a greater
role and act as a partner in governing the country, along with the state and the
market.
Keywords: Reinventing Government, Information and
Technologies (ICT), Democracy, Social Justice, Civil Society
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طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی
محبوبه رشيدي ،*1عليرضا اسدزاده ،2مصطفی

ملکی3

چکیده

گفتمان درباره احياي دولت عمدتاً بر مفهومسازي مجدد دولت متمرکز شده است تا حکومت عالوه بر
اثربخشی بيشتر ،بتواند از فناوري براي اداره بهتر با هزینهاي کمتر استفاده نماید .کمبود چارچوب نظري
در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت به
روش تحليل تم بزنند .مقاله حاضر بخشی از یک تحقيق کيفی است .ابتدا ،با استفاده از مصاحبههاي
نيمهساختاریافته با  12نفر از خبرگان حوزه دانشگاهی و اجرایی دولت ،عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت
شناسایی و کدگذاري شد و سپس با استفاده از تکنيک تحليل تم 4 ،تم اصلی مشخص گردید و درنهایت
به طراحی الگویی جهت بازآفرینی دولت پرداخته شد .نتایج نشان داد که اوالً تأکيد بر کارایی و کاهش
هزینه ،همچنان که بسيار مطلوب است ،بدون ضمانتهاي مناسب براي پاسخگویی دموکراتيک و عدالت
اجتماعی در اهداف خود شکست خواهد خورد .دوم اینکه ،ارتباط و قابليت اجرایی دولت بازآفرینیشده در
کشورهاي درحالتوسعه محدود است؛ زیرا موجودیت نهادهاي دموکراتيک مؤثر و حاکميت قانون این
امکان را از بانيان و طرفداران بازآفرینی دولت میگيرد .سوم و شاید مهمتر از همه اینکه ،اشتياق واضح و
اغلب غيرانتقادي اصالح نظام مبتنی بر بازار حکومت ،مسئوليتپذیري دموکراتيک را تضعيف کرده و
ممکن است نگرانی براي دولت بهعنوان ضامن عدالت اجتماعی به وجود آورد .درنهایت نيز با خالی شدن
تدریجی دولت ،جامعه مدنی میتواند نقش بيشتري را بر عهده گرفته و بهعنوان یک شریک ،همراه با
دولت و بازار ،در اداره کشور قرار گيرد.
واژگان کلیدی :بازآفرینی دولت ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،دموکراسی ،عدالت اجتماعی ،جامعه
مدنی

 .1دانشجوي دکتري ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)،
رایانامهm_Rashidi@atu.ac.ir:
 .2دانشجوي دکتري ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ،رایانامهaasadzadeh@ut.ac.ir :
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مقدمه

چالش دولت در قرن  21این است که چگونه آینده را با دموکراسی از طریق ایجاد دولتهاي مؤثر و
پاسخگو حفظ کند .چالش براي وفق دادن نهادهاي دموکراتيک براي رفع نيازهاي خاص جوامع متنوع
اهميت زیادي دارد؛ به عبارت دیگر ،قوانين اساسی دموکراتيک ،مؤسسات و فرایندهاي سياسی نمیتوانند
به راحتی از یک جامعه با یک فرهنگ به جامعه یا فرهنگ دیگر منتقل شوند .سرهمبند کردن لبهها
کافی نيست1؛ این کنایه از این است که دولت نمیتواند اصول متفاوت را از کشورهاي مختلف دریافت
کرده و همه را کنار هم بچيند؛ بلکه الزم است این اصول مقتضی با شرایط داخل کشور اخذ و پيادهسازي
شود .دولتها از هر دو طرف چپ و راست طيف سياسی مورد انتقاد قرار گرفتهاند .طيف چپ ادعا میکند
که روند دموکراتيک توسط گروههاي سودجو ویژه و سرمایهداران شرکتهاي هلدینگ تحریف شده
است .در حقيقت ،نه تنها شکاف بين غنی و فقرا گستردهتر شده است؛ بلکه همچنين فقرا نيز فقيرتر
شدهاند .باور ليبرالها به نقش دولت بهعنوان ضامن عدالت اجتماعی به شدت تضعيف شده است .از طرف
دیگر ،محافظهکاران همواره به دولت مشکوک هستند و به حداقل دخالت دولت تأکيد میکنند .بهطور
کلی ،حمالت به بخش دولتی طی سالهاي دهه  1991ميالدي و با روي کار آمدن مارگارت تاچر 2در
بریتانيا و رونالد ریگان 3در آمریکا شدت یافت .این حمالت از سه بخش اصلی مقياس و اندازه بخش
دولتی ،دامنه عمليات دولت و شيوه عمل دولتی تشکيل شده بود که هدف آن کوچکسازي و تغيير
مدیریت دولت بود .شعار رونالد ریگان" ،مشکل دولت ،خود دولت است"؛ همچنين مارگارت

تاچر4

"دولتی که کمترین حکومت را دارد ،بهترین دولت است"؛ گویاي این موضوع است (هيوز-13 :1331 ،5
.)23
پرسش در مورد استفاده مؤثر از درآمد مالياتی ،نگرانی ایدئولوژیک مضاعفی براي محافظهکاران ایجاد
نموده ،کسري بودجه دولتها بعد از جنگ جهانی دوم باعث افزایش ماليات و در پی آن افزایش فشار به
دولتها شد .درنتيجه ،دولتها تصميم گرفتند با یک تير دو نشان بزنند؛ از یک طرف ،ماليات را کاهش
داده و از سوي دیگر دولت را با بازار جایگزین کنند تا از این طریق بتوانند کسري بودجه خود را از طریق
واگذاري خدمات به بخش خصوصی جبران نمایند تا نقش دولت ،دیگر تنها محدود و بهعنوان ضامن
عدالت اجتماعی باشد .در واقع ،معضل دولتها این بود چگونه میتوانند با منابع کمتر خدمات بيشتري را
ارائه دهند .براي اینکه دولتها بتوانند عملکرد خود را ادامه دهند و مشروعيت خود را حفظ کنند ،مجبور
1. Tinkering at the edges will not be sufficient
2. Margaret Thatcher
3. Ronald Reagan
4. Margaret Thatcher
5. Hughes
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شدند نقش خود را مجدد مورد بازبينی قرار دهند .دولتها به دنبال پيدا کردن راههاي نوآورانه ،انعطاف-
پذیر و جایگزین براي انجام کسبوکار شدند؛ بااینحال ،این کار آسانی نبود .در برخی از موارد ماهيت و
سنت دولتها مانع از نوآوري بود.
نگرانی عمده براي تمام کسانی که به دنبال اصالح مدیریت عمومی بودند ،محدودکردن اختيار
مقامات دولتی بود .دولتها در همه کشورها بيشترین سهم منابع کشور را کنترل میکنند؛ خود این
موضوع باعث ایجاد آزادي ،جسارت و فساد میگردد؛ مگر اینکه بهوسيله قوانين و رویهها از پيشامد آن
جلوگيري نمود .اصرار اصالحطلبان براي تعریف دقيق قوانين در پرداخت وجوه عمومی شاید جسارت و
آزادي را محدود میکرد؛ اما از سوي دیگر ،باعث خفهشدن نوآوري و خالقيت میشد .مقامات که در
پشت خط قرمز خالقيت و نوآوري ،در پی تضمين بهترین حالت ارائه خدمات بودند ،در صورت بروز
خالقيت و یا اعمال تغيير در انجام وظایف محوله مورد مجازات قرار میگرفتند ،که این امر باعث
فراموش کردن هدف آنها از ارائه خدمات میشد و اینجا بود که مرگ خدمات عمومی فرا رسيد.
درحالیکه نفرت در مورد دولتها موجه به نظر میآید؛ اما نباید این تفکر را القاء کند که دولت یا
حکومت منسوخ شده است .هر انتظاري از سقوط حکومت نه تنها زودگذر نيست؛ بلکه اشتباه و نادرست
نيز هست .یک دولت مؤثر و دموکراتيک نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است؛ بلکه برقرارکننده نظم و
حکومت در قبال جامعه نيز میباشد .اگرچه تعداد بيشماري از افراد ادعا میکنند که مرگ بوروکراسی فرا
رسيده است (لين2111 ،1؛ آزبورن و گيبلر1334 ،2؛ هندلر1991 ،3؛ کانتر ،)1939 ،4مییر و هيل 5بحث
میکنند که بوروکراسی نه تنها در قرن  21دوام خواهد یافت ،بلکه شکوفا نيز خواهد شد .محوریت این
بحث این است که وظایف در مقياس کالن که توسط حکومت بایستی انجام شوند از جمله دفاع ملی،
سيستم رفاه اجتماعی ،نظارت سياسی بر اقتصاد و  ،...جزء کارکردهاي کليدي حکومتها در قرن  21باقی
خواهد ماند و این بوروکراسیها چه در حالت عام و چه در حالت چه خاص ،اثربخشترین راه انجام این
وظایف خواهند بود (مییر و هيل .)51 :2115 ،برایناساس ،با توجه به مقدمه پيشگفته ،تجدید ساختار
در حکومتداري بهتر و مؤثرتر دولت ضروري است .واضح است که اگر دولت دوباره اعتماد مردم را به
دست آورد ،نه تنها میتواند قاطعانه عدالت اجتماعی را پيش برد؛ بلکه میتواند به حکومتی هوشمندانه،
نوآورانه و انعطافپذیر تبدیل گردد؛ ازاینرو ،در این پژوهش سعی شده است تا با تعریف مجدد نقش
اجتماعی دولت ،به طراحی الگویی براي بازآفرینی دولت پرداخته شود.
1. Lane
2. Osborne & Gaebler
3. Handler
4. Kanter
5. Meier & Hill
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشنیازهای تشکیلدهنده بازآفرینی دولت

 )0حرکت فکری از دولت 0به

حکومت2

از دهه  ،1931بحران حکومتی ،ضرورت اجباري براي بحث در مورد مفهومسازي مجدد و شناخت
دوباره نقش دولت را ایجاد کرد .بازآفرینی دولت به تغيير مسير اساسی در ادراکمان از ماهيت و نقش
دولت و عملکردش اشاره دارد که آن نيز معطوف به مجموعهاي از تغييرات عملياتی مؤثري است که
براي حرکت از قدیم به جدید ضروري است .در اینجا برخی از اصالحات فرمولهشدهاي که ما را قادر می-
سازد نقش دولتها را در روشهاي جدید ببينيم ،بهصورت خالصه بيان میشوند؛ اول و شاید مهمترین
تشخيص این است که "دولت" و "حکومت" اساساً متفاوت هستند .این فهم ساده به خروج ما از مبناي
فکري اشتباه و اصالح پارامترهاي مباحثمان کمک میکند .اکنون در اینکه ،حکومت حفاظت انحصاري
از دولت ،و حتی سازمانهاي مدفونشده دولتی را بر عهده دارد ،شکی نيست .حکومت یک جامعه نقش
مهمی را ایفا میکند که شامل همه فرایندها ،قوانين و مؤسساتی میشود که مسائل جمعی جامعه را
مدیریت و کنترل میکند و تماميت همه مؤسسات اجتماعی دولتی و غيردولتی؛ اما نه محدود به بازار،
سازمانهاي غيردولتی ،3شرکتهاي خصوصی و تجاري که دنبال سود هستند ،شبکهها و انجمنها،
اتحادیههاي تجاري ،جنبشهاي اجتماعی ،و گروههاي حمایت و فشار را دربرمیگيرد .همه عملکرد این
سازمانها در محدوده قوانين خاصی قرار میگيرد ،گاهی اوقات با همکاري ،گاهی اوقات مستقل و گاهی
اوقات حتی برابر دولت .در دولتهاي شکننده ،نهادهاي رسمی دولت جایگاه و مفيد بودن خود را بهعنوان
مرکز تخصيص منابع ،ثروت و اعمال قدرت مشروع از دست میدهند .دولتهاي ضعيف ،دولتهایی
هستند که قادر به تأمين امنيت براي مردم نيستند ،کنترلی بر منابع ندارند یا مهمتر از همه ،مردم
حکومت آنها را براي جامعه مفيد و مناسب نمیدانند و از خواسته آنها در برابر رقبا حمایت نمیکنند .در
چنين شرایطی است که مردم قربانی وضعيت ناهنجار سياسی در جامعه و ناکارآمدي دولت در انجام
وظایف خود میشوند( .کولير و همکاران .)2113 ،4بااینحال ،ضعيفترین دولتها را نيز نمیتوان به
چالش کشيد .دولت میتواند با قدرت مشروع خود ،قدرت اجباري را به کار برده و تعهدات رسمی براي
شهروندان خود ایجاد کند .در گذشته ،دانشگاهيان در مفهومسازي مجدد از نقش دولت ،دو عامل
قانعکننده را مطرح کردند که دولتها را مجبور کرد بسياري از وظایف خود را به سازمانهاي غيردولتی
1. State
2. Government
3. NGOs
4. Collier et al.
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مانند مؤسسات مذهبی و سازمانهاي جامعه مدنی و بازار منتقل کنند .در وهله اول ،دولتهایی که با
محدودیتهاي بودجه مواجه بودند ،بسياري از خدمات اجتماعی خود را کاهش دادند و مسئوليت این
برنامهها را به دولتهاي ایالتی و محلی واگذار کردند (کمپ .)1991 ،1در مرحله دوم ،دولتها از سازمان
عملياتیبودن دور شدند و به مقامات نظارتی تبدیل گشتند .در حال حاضر ،اکثر دولتها نه تنها در درجه-
هاي مختلف ،نقش مناسب دولت را در تنظيم ،تسهيل و ایجاد محيط کارآمدي که توسعه را پرورش می-
دهد و شهروندان را توانمند میکند ،درک میکنند؛ بلکه ابتکار و سرمایهگذاري را نيز خفه نمیکنند.
شهروندان قدرت مدیریت و تغيير جوامعشان را در اختيار دارند؛ درحالیکه ،شناخت مفهومی آن روشن و
منطقی است؛ اما کاربرد عملی آن دشوار است .مسئوالن دولتی براي ارائه خدمات ،پيشبرد صنایع و
بانکها ،بهویژه در کشورهاي درحالتوسعه آموزش داده شدهاند؛ اما عدم درک آنها در تحقق وظایف
محوله ،تغيير پارادایم فکري را دشوار کرده است؛ بهاینترتيب ،چنين به نظر میرسد که از دست دادن
قدرتشان که ناشی از پارادایم جدید است ،باعث مقاومت آنها میشود .عالوه بر این ،در بسياري از
کشورها ،جوامع مدنی نه زیرساخت و ظرفيت الزم براي انجام عملکردهایی که تحت پارادایم حکومتی
جدید مشروعيت انجام خدمت به آنها منتقل شده را دارند و نه مؤسسات تجاري مؤثر مورد نياز وجود دارد.
حوزههاي زیادي وجود دارد که بخش خصوصی در سالهاي اوليه عالقه زیادي براي ورود به آنها ندارد،
بهویژه ایجاد زیرساخت و توسعه پروژههایی با نياز به سرمایهگذاري باال .همچنين کارآفرینان کمی که
مایل به سرمایهگذاري درازمدت در زیرساختها یا سرمایهگذاري که بازده مالی آنها تضمين نشدهاند
باشند ،وجود دارد .سوم اینکه ،دولت دائماً نياز به کشف بهترین ابزار براي دستيابی به اهدافش را دارد.
بااینحال ،یک اجماع اجتماعی گسترده وجود دارد که معتقد است ،حکومت منظم و مؤثر یک جامعه
نيازمند یک رویکرد چندبخشی است که در آن دولت ،بازار و جامعه مدنی هر کدام نقشهاي مختلفی را
ایفا میکنند؛ گاهی بهطور مستقل ،گاهی اوقات در حمایت از یکدیگر ،و گاهی حتی در مخالفت با
یکدیگر .حکومتداري یک تالش سهجانبه و مشترک است که هر بخش داراي مزیت نسبی خود است و
متخصص در انجام حوزه کاري خود ،که بهترین کار را بدون از بين بردن نقش دولت بهعنوان ضامن
عدالت اجتماعی انجام میدهد .دولت تنها بخشی از ساختار سهجانبه و مسئول نظم جامعه است .دولتها
منابع بزرگ و تخصصها را کنترل میکنند؛ اما هميشه به تنهایی پاسخگوي تمام نيازها و خواستههاي
شهروندان نيستند .در بسياري از کشورها ،دولت ،بخش خصوصی و غيرانتفاعی را در حکومت درگير کرده
است .سازمان همکاران و توسعه اقتصادي 2که "حکمرانی عمومی توزیعشده "3ناميده میشود؛ همان
1. Kemp
)2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
3. Distributed Public Governance
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"توليد مشترک ،"1یعنی توليد یک محصول از پيوستن تالشهاي بخش خصوصی و دولتی است .در این
دولتها (مانند کشورمان) ،جامعه مدنی نقشی کمرنگی ایفا میکند .چهارم اینکه ،دولتها و همچنين
بخشهاي خصوصی و مدنی که به رسميت شناختهشدهاند ،براي مشکالت جامعه پيچيده نياز به یک
رویکرد هماهنگ و یکپارچه دارند .هيچ بخش یا سازمان دولتی وجود ندارد که داراي تمام تواناییها یا
تخصص مورد نياز براي حل مشکالت باشد .بهطور فزاینده ،دولتها آموختهاند براي رفع مشکالت
عمومی جامعه خاص ،شبکهاي از ظرفيت منابع و تخصص بسياري از سازمانها (دولتی و غيردولتی) را
ترکيب کرده و به کار برند .این بهعنوان "شبکهاي از ظرفيتها " 2یا "حکمرانی شبکهاي "3شناخته شده
است (راي .)2114 ،4در نگاهی دیگر میتوان به مفاهيم دولت و حکومت به شرح زیر توجه کرد:
دولت پدیدهاي کموبيش ثابت و پایدار است که در طول زمان تغيير ندارد و از عناصري نظير جمعيت،
سرزمين و حکومت تشکيل شده است (پورعزت .)19 :1391 ،واژه دولت را میتوان براي معرفی یک
مجموعه حکومتی مشتمل بر سه قوه مجریه ،مقننه و قضایيه به کار برد و براي معرفی قوه مجریه از
اصطالح هيأت دولت یا شاخه اجرایی دولت ،5در برابر شاخه قضایی 1و شاخه تقنينی 1دولت استفاده کرد؛
بنابراین زمانی که در مجامع بينالمللی از دولت ایران 3صحبت می شود ،این واژه بر هر سه حوزه اعمال
حاکميت و حکومت در ایران داللت دارد .دولت ،نهادي است که از طریق آن فراگردهاي سياسی شکل
میگيرند و رسميت مییابند؛ بنابراین دولت از «سازمان ،صالحيت ،اختيار و قدرت» برخوردار است
(پورعزت 24 :1391 ،و .)51
حکومت ،بهطور مشخص با نقش مقامات سياسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمينی معين و اِعمال
قدرت اجرایی در محدوده آن سروکار دارد .مفهوم حکومت بهمثابه موضوعی در قلب علوم سياسی ،ممکن
است ،معانی متفاوتی را به ذهن آدمی متبادر سازد .فاینر )1914( 9چهار معناي متفاوت را براي اصطالح
حکومت مطرح میکند (پورعزت:)21 -19 :1391 ،
 فراگرد حکمرانی و اعمال مقتدرانه قدرت (حکومت کردن)؛
 سلطه منظم (حکومت داشتن)؛
 مقامات و افرادي که منصبهاي اقتدار را در جامعه اِشغال کردهاند (حکمرانان)؛
1. Co-produced
2. Network of Capacities
3. Network Governance
4. Roy
5. Executive Branch
6. Judiciary Branch
7. Legislative Branch
8. Iran State
9. Finer
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 روش یا سيستمی که از طریق آن بر جامعه حکمرانی میشود (ساختار حکومتی)؛
بهطور خالصه ،تفاوتهاي بين مفاهيم دولت و حکومت را میتوان شامل موارد زیر برشمرد:
 معادل انگليسی ترجيحی واژه دولت /کشور state ،و حکومت government ،است (پورعزت:1391 ،
.)12
 هر دولتی داراي حکومت است .به مجموعهاي از مقامات رسمی که امور دولت را به دست گرفته ،از
جانب آن اعمال اختيار مینمایند ،حکومت گفته میشود؛ بنابراین حکومت در دولت منسوب به یک
جامعه شکل میگيرد و به فعاليت سياسی مبادرت میورزد (مقتدر45 -44 :1319 ،؛ به نقل از
پورعزت.)51 :1391 ،
 دولت متشکل از همه مردم است؛ درحالیکه حکومت از تعدادي از افراد منتخب یا منتصبب تشبکيل
شده است.
 حکومتها موقت هستند و تغيير میکنند (پورعزت.)19 :1391 ،
 دولت بهطور کلی اشاره به حاکميت سرزمينی یک جامعه دارد.
 حکومتها ممکن است تغيير یافته ،حتی با اشکال کامالً متضاد جایگزین گردند؛ اما دولتهبا همبواره
وجود دارند .بهعنوان مثال ،با شکلگيري انقالب اسالمی ایران ،حکومت شاهنشاهی از بين رفت؛ امبا
دولت ایران همچنان باقی است .اهميت این مطلب از آنجاست کبه ببا تغييبر حکومبتهبا ،تعهبدات
خارجی دولتها همچنان پابرجاست و می باید به آنها عمل شود (طهماسبی.)11 -11 :1391 ،
 به مجموع سازمانی که مجري قدرت سياسی است ،دولت گفته میشود.
 دولت واحدي سياسی و بينالمللی است که انحصاراً اجراي قدرت را در قلمرو خویش بر عهبده دارد و
دستگاهی که در درون دولت ،زمام امور را در دست دارد ،حکومت است.
 دولت ،سازمانی سياسی است که از دو طبقه فرمانروایان و فرمانبرداران تشکيل شده است .طبقه
فرمانروایان را حکومت گویند؛ پس حکومت کارگزار و نماینده دولت است.
 چون دولت یک مفهوم انتزاعی است؛ لذا اهداف دولت بهوسبيله حکومبت تعيبين و اجبرا مبیشبوند؛
بنابراین حکومت ابزار دولت است که تغيير میکند؛ ولی دولت داراي ثبات نسبی است .ببدین ترتيبب،
دولت بزرگتر و جامعتر از حکومت است (نرگسيان.)11 :1393 ،
 )2فناوری اطالعات و

ارتباطات0

فناوري اطالعات در تعریف محدودش به سختافزار و نرمافزارهاي کامپيوتري و به مشخصات
فيزیکی مانند الکترونيک ،دیجيتال ،چاپگر ،ارتباطات از راه دور ،پردازشگرها و  ...مربوط میشود .در
)1. Information and Communications Technology (ICT
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تعریفی جامع ،فناوري ارتباطات به چگونگی استفاده از تجهيزات مربوط میشود؛ یعنی کاربرد فناوري
براي فرایندهاي تجاري ،جمعآوري دادهها و توليد اطالعاتی که براي مدیران باارزش است (مقيمی و
نامداري .)131-129 :1334 ،ورود به شرایطی همچون جهانیشدن ،افزایش رقابت ،ظهور فناوريهاي
نوین و افزایش اهميت فعاليتهاي بينالمللی موجب پدید آمدن رویکردهاي «ضد بوروکراتيک» و مبتنی
بر «حکمرانی مدرن» در عرصه مدیریت دولتی شده است .این جنبشهاي نوین تأکيد زیادي بر بهبود
کارایی و صرفهجویی در عمليات دولت دارند .به اعتقاد آنان دولتها باید همانند بخش خصوصی عمل
کنند و روشهاي آنها را به کار ببندند .از سوي دیگر ،دولت بهجاي اینکه ارائهدهنده مستقيم کاال و
خدمات از طریق بوروکراسی باشد ،بهطور غيرمستقيم و از طریق قرارداد با بخش خصوصی عمل میکند؛
چيزي که طرفداران مدیریت دولتی نوین آن را «هدایت کردن بهجاي پارو زدن» مینامند .این تغييرات،
یک تجدید نظر ساده نيست؛ بلکه تحولی همهجانبه در رابطه ميان دولت و شهروندان است .هيوز این
تغييرات عمده را نشانه تغيير پارادایم بخش دولتی ،از اداره امور عمومی سنتی به مدیریت دولتی نوین
میداند (هيوز )3-2 :2113 ،و الگور 1آن را اقتضاي عصر اطالعات تلقی میکند (الگور-535 :1993 ،
 .)542بدون شک علت اصلی این تغييرات ،ناکارآمدي پارادایم سنتی است (هيوز )59 :1331 ،و بر
مدیریت دولتی نوین منافعی مترتب است که عمدهترین آن ،بهبود کارآیی است (وارث1331 ،؛ نرگسيان و
اسدزاده.)51-51 :1411 ،
تحقق اهداف مدنظر نهضت مدیریت دولتی نوین ،نيازمند بهکارگيري دو مکانيسم اصلی یعنی
خصوصیسازي و دولت الکترونيک است .خصوصیسازي از طریق روشهایی از جمله پرداخت مستقيم
هزینه ،پيمانکاري ،ملیزدایی کردن و آزادسازي قابل انجام است (هيوز )149 :1331 ،و دولت الکترونيک
با بهکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات طی سه مرحله اتوماسيون ،اطالعاتیکردن و تبدیل
(دگرگونی) صورت میپذیرد (هيوز .)311 -315 :1331 ،دولت الکترونيک یا دولت دیجيتال ،بهعنوان
استفاده دولت از فناوريهاي اطالعات و ارتباطات براي توليد و ارائه اطالعات و خدمات تعریف میشود
(فونتين )2111 ،2که دولت دیجيتال میتواند فرایندهاي دموکراتيک را کاهش یا افزایش دهد (داتون،3
.)193 :1991
الزامات خدمات دولت الکترونيک بر اساس نيازهاي شهروندان و ذینفعان که بهوسيله راهحلهاي
کارکردي دسترسی حمایت شدهاند ،نيازمند این هستند که بهوسيله سازمانهاي دولتی و کارکنان این
سازمانها برطرف شوند .با این تفاسير ،یک سازمان خدماتی و اداري مقتدر باید قادر به استفاده از فناوري
1. Gore
2. Fountain
3. Dutton
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اطالعات و ارتباطات در عمليات و تعامالت خود باشد ،این امر مستلزم تدوین روشهاي جدید سازماندهی
کارکردهاي دولتی و مراقبت از جنبههاي مدیریتی حکمرانی است؛ به عبارت دیگر ،این امر نيازمند
مدیریت تغيير و مدیریت فرایند کسبوکار براي تحول به سمت سازمانهاي الکترونيک است؛ بنابراین،
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در هر سازمانی نيازمند مدیریت تغيير در رویههاي کاري ،جریان-
هاي اطالعات ،نظامهاي خدماتی و اقدامات حکمرانی هستند که به احتمال زیاد بازسازي میشوند
(آنتيروکو2113 ،1؛ به نقل از نرگسيان.)291 :1393 ،
بخش خصوصی مدت زیادي است که از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده میکند که باعث
افزایش بهرهوري و کاهش هزینهها شده است؛ اما نه کاهش هزینه و نه پذیرش فناوري جدید در دولت
آسان نيست .با بهکارگيري دولت الکترونيک تغييرات گستردهاي در نظامها و بوروکراسیهاي اداري رخ
میدهد .مهمترین این تغييرات عبارتند از (هيوز:)314 -311 :1331 ،
 نياز به مدیران ميانی کاهش مییابد؛
 علىرغم حفظ روابط سلسله مراتبی ،سطوح این سلسله مراتب کاهش مییابد؛
 به کارکنان سطوح پایينتر و عملياتیتر نياز کمتري است؛
 کارکنان دانشی و کار دانشی جایگزین وظایف ساده تکراري و دفتبري متبداول در بوروکراسبیهباي
کاغذي شده است؛
 ظرفيت کارکنان سطوح پایينتر براي انجام امور پيچيدهتر افزایش مییابد و کارکنان سطوح پایينتبر
میتوانند با استفاده از نرمافزارهاي اطالعاتی قوي ،وظایف سطح باال را انجام دهند.
از طریق هر درگاه ،میتوان سيستمهاي اطالعاتی همه بخشها و واحدهاي اداري را به هم متصل
نمود تا خدماتی را بهصورت منسجم ارائه نمایند؛ صرف نظر از اینکه کاربر چقدر با ساختار واحد اداري
حکومت آشنا باشد .حکومت سنگاپور در  ،1991درگاهی ویژه شهروند الکترونيک 2ایجاد کرد تا نمونهاي
آزمایشی باشد که وزراء را قادر سازد تا با خدمات الکترونيکی منسجم و شهروندمحور آشنا شوند .بسياري
از حکومتها ،هنوز سطوح نسبتاً ناچيزي از تعامل الکترونيکی را به کار میگيرند و به مرحله استقرار یا
گذار به مرحله حکومت الکترونيک نرسيدهاند (هيوز139 -133 :2113 ،؛ پورعزت .)295 :1391 ،بهره-
گيري از حکومت الکترونيک منجر به بهبود رابطه دولت و ملت و افزایش شفافيت و مشارکت شهروندان
میشود؛ اما این پيشفرض همواره پذیرفتنی نيست؛ زیرا عملکرد حکومت الکترونيک را باید با توجه به
زمينه سياسی ،اجتماعی و تاریخی هر کشور بررسی کرد .اجراي حکومت الکترونيک در کشورهاي

1. Annttiroiko
2. E-Citizen
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درحالتوسعه با کشورهاي توسعهیافته تفاوتهایی چشمگير داشته است ،تا حدي که حتی کارآمدي عملی
آن براي برخی کشورها به نقد کشيده شده است (کلوور.)2115 ،1
برخالف رویکردي که در بسياري از کشورهاي درحالتوسعه و بهویژه خاورميانه مشاهده میشود،
دولت الکترونيک صرفاً ارائه رایانه به مقامات و کارمندان ،خودکار کردن رویههاي قدیمی یا صرفاً ارائه
الکترونيکی اطالعات نهادها و وزارتخانهها با ایجاد وب سایت نيست؛ بلکه عبارت است از متحولکردن
دولت و فرایند اداره جامعه از طریق قابليت دسترسی ،کارآمدي و پاسخگویی بيشتر آن و ارائه اطالعات و
خدمات به شهروندان و سایر نهادهاي اجتماعی با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات .دولت
الکترونيک بيانگر کارکردهایی همچون پاسخگویی ،عدم تمرکز ،شفافيت ،کارایی ،اثربخشی،
خدمترسانی بهموقع و دسترسی سریع و آسان به اطالعات دولتی میباشد (هيکس1993 ،2؛ مکگرگور،3
.)2111
موانع دولت الکترونیک

موانع دولت الکترونيک شامل ادراکاتی است که کاربران در مواجهه با عدم کسب اطالعات بهموقع،
کارآمد و بهروز حس میکنند .در کشورهاي داراي محدودیت اینترنت ،مردم ترجيح میدهند که تماس
انسانی در برخورد با دولت داشته باشند .در ادامه ،برخی از موانع دولت الکترونيک مورد بررسی قرار گرفته
است.
 رهبري و تعهد سياسی
تعهد از باال براي پيادهسازي کاربردي و استراتژيهاي دولت الکترونيک حياتی است .اکثر برنامههاي
کاربردي دولت الکترونيک وقتی تصميمگيران اهميت پروژه را کامالً درک نمیکنند ،شکست میخورند و
بنابراین ،قدرت و توان خودشان را براي حمایت از برنامهها به کار نمیگيرند .دموکراسی دیجيتالی،
سيستم سياسی را دستخوش تغيير کرده است و ممکن است دموکراسی نماینده را به دموکراسی مصرف-
کننده تبدیل کند و با اتکاء به رأيگيري الکترونيکی ،تعداد رأيدهندگان کاهش یابد (هيوز:1331 ،
.)335 -331
 زیرساخت
در دنياي توسعهیافته ،صحبت درباره زیرساخت ،در واقع صحبت در مورد کيفيت پورتال دولت
الکترونيک ،سهولت استفاده و توانایی هدایتکردن از طریق آن است .در دنياي درحالتوسعه ،زیرساخت
واقعی براي ارتباط آنالین است؛ مانند اتصال ،پهناي باند ،شبکهها ،پورتالها ،پایگاههاي داده ،و غيره.
1. Kluver
2. Heeks
3. McGregor
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محدودیت چنين زیرساختهایی منافع بالقوه دولت الکترونيک را در بيشتر کشورهاي درحالتوسعه
کاهش میدهد (شوراي روابط خارجی.)2111 ،1
 دسترسی به اینترنت
در این بخش ،درباره زیرساخت صحبت نمیشود ،بلکه در مورد متغيرهاي مهارت و زمان حرف زده
میشود .این جایی است که "طرفداران پنجدقيقهاي" وارد بازي میشوند .بسياري از شهروندان وقت
کافی براي مشارکتهاي معنیدار ندارند؛ بلکه بهجاي آن ،تمایل به سرعت ارائه حداقل پاسخ دارند.
بهاینترتيب ،شهروند "نخبه" مانع بالقوه میشود براي اینکه همه فرصت برابر در گفتن داشته باشند .این
شخص کسی است که زمان زیادي در اختيار دارد و حجم غيرمعقولی از اینترنت را صرف پاسخگویی به
بررسیها و ارائه بازخورد میکند .عدم دسترسی برخی از افراد و گروههاي جامعه به اینترنت سبب میشود
به فراموشی سپرده شوند یا از آنها غفلت شود .یکی از ابعاد جدایی دیجيتال ،عدم دسترسی مردم
کشورهاي درحال توسعه به شبکه اینترنتی در مقایسه با کشورهاي توسعهیافته است (هيوز-331 :1331 ،
.)335
 اعتماد
اعتماد احتماالً مهمترین جنبهي دولت الکترونيک است .بدون آن ،شهروندان به پورتال نمیروند،
پرسشنامهها را پاسخ نمیدهند ،و درنتيجه نمیخواهند در دولت الکترونيک مشارکت کنند .اگر کسی
معتقد باشد که نقطه نظراتش بهطور جدي در نظر گرفته نمیشود یا احساس کند که دولت فقط خدمات
را براي شخصی خاص به زبان میآورد ،مشارکت آیندهاش براي مدت بسيار طوالنی از دست خواهد؛
درنتيجه ،دولت باید براي کسب مجدد اعتماد او متحمل هزینههاي زیادي گردد .نگرانی عمده شهروندان
در مورد کاهش اطمينان و افزایش کنترل بهوسيله دولت و امنيت اینترنت است؛ چراکه اگر به شکل
مطلوب مدیریت نشود ،این امکان وجود دارد که اطالعات محرمانه شهروندان در اختيار دیگران قرار گيرد
(تورس و همکاران.)2115 ،2
 منابع مالی
هر پروژهاي که بهطور کامل سرمایهگذاري نشود ،محکوم به شکست خواهد بود و پروژه دولت
الکترونيک نيز از این قاعده مستثنی نيستند .در حقيقت ،حتی اهميت آن در حفظ سرمایهگذاريهاي قبلی
براي شروع کار بر روي پروژه بيشتر میشود؛ زیرا بهصورت شکست از طریق بخش ميانی جامعه پنهان
میشود .ضربالمثل "بزرگ اندیشيدن ،شروع کوچک و مقياس سریع" ،به بيشتر برنامههاي کاربردي

)1. Council on Foreign Relations (CFR
2. Torres et al.
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دولت الکترونيک مربوط میشود .برنامههاي کاربردي کوچک دولت الکترونيک یک شانس بزرگتر براي
موفقيت دارند و بنابراین باید تشویق شوند (پالتيو و همکاران.)2114 ،1
 )9مقرراتزدایی یا اصالح مقررات

دولت باید قوانين خود را بسيار منعطفتر و کمهزینهتر کند .بهعنوان مثال ،الگور ،معاون
رئيسجمهور سابق ایاالت متحده در تالش براي بازآفرینی دولت ،هزاران صفحه از مقررات دولتی
غيرضروري که عملکرد دولت را مسدود میکرد را حذف کرد .این امر به مقامات انعطافپذیري ،ابتکار
عمل و ظرفيت بيشتري براي تمرکز بر ارائه خدمات به شهروندان داد تا آنها منحصراً زمان زیادي صرف
اطمينان از اینکه رویهها دقيقاً انجام میگيرند ،نکنند و باید مقرراتی که امکان ارائه خدمات را میگيرد یا
باعث اتالف وقت میگردد ،حذف یا اصالح گردد.
 )0اصالح خدمات و خدمتگزاران

دسترسی به فناوري و قوانين انعطافپذیرتر براي مميزيهاي دولتی و رویهها مهم هستند؛ اما آنها به
تنهایی براي ایجاد دولتهاي مؤثر و پاسخگو به نيازهاي شهروندان کافی نيستند .این اصالً اغراقآميز
نيست که حکومت جدید بدون بخش خدمات عمومی ،قوانين و پيادهسازي خوب آن ممکن نيست
(چين .)2112 ،2بااینحال ،ایجاد و نگهداري خدمات رسمی مؤثر آسان نيست .گسترش عظيم بخش
خصوصی و غيرانتفاعی ،هر دو بهعنوان یک نتيجه از اقتصاد در حال گسترشاند .همين امر باعث شده
که بسياري از وظایف دولت به این سازمانها اختصاص یابد و خود این موضوع باعث بروز مشکالتی در
دولتها ،در استخدام کارمندان مناسب و توانمند شده است .دولت و بخش خصوصی براي استعدادهاي
مشابه رقابت میکنند .اغلب دولتها به دليل ناتوانی خود در ارائه یک پيشنهاد رقابتی همچون بخش
خصوصی شکست میخورند .عالوه بر این ،کاهش اعتبار دولت باعث شده است ،استخدام حتی مشکلتر
باشد .تصدي مادامالعمر خدمتگزاران مدنی با ترویج و ترقی بر پایه ارشدیت جایگزین خدمات منعطفتر با
حقوق رقابتی ،پاداشها و قراردادهاي عملکردي میشود .دولتها از "عمومی بودن" به "تخصصی
بودن" براي رفع پيچيدگیهاي فنی مشاغل حرکت میکنند و اجازه میدهند تا قراردادهاي کوتاهمدت
براي ورود استعدادهاي تازه از بخش خصوصی عمل کنند؛ اما مهمتر از همه ،دولتها سياست خود را از
عملکردهاي اجرایی جدا کردهاند" -دستوردهی" به "به خط کردن" -جایگزین شده است .یکی از
مشکالت اساسی دولتهاي بوروکراتيک ،انحصار و غيررقابتی بودن آنهاست که این امر نارساییهاي

1. Platteau et al.
2. Cain
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بسياري را پدید میآورد .شاید رقابت درمان تمامی دردهاي ما نباشد؛ اما رقابت ،شایستهساالري و
خالقيت را در خدمترسانی ایجاد میکند (الوانی و صمدي.)25 -5 :1331 ،
 )8برونسپاری خدمات

وظایف بيشتر و بيشتري از اجراي سياستهاي دولتی و تحویل خدمات از سياستگذاران جدا
میشوند و به بخشهاي جداگانه منتقل میشوند که اغلب این سازمانهاي مستقل ،بهعنوان
"آژانسهاي مرحله بعدي" شناخته میشوند .این امر نه تنها موجب صرفهجویی دولت در کاهش
هزینههاي کارکنان بزرگ میشود؛ بلکه دولت را متمرکز کارکردهاي اصلی ،سياستگذاري و تنظيم می-
کند .در جوامعی که نهادهاي قانونی ضعيف یا غيرقابل شفاف هستند ،برونسپاري میتواند فرصتهاي
بزرگ در برابر فساد و سوءمدیریت فراهم کند" .قرارداد" یا "برونسپاري" فعاليتهاي دولت به شدت،
به توانایی دولت براي تعریف واضح و شفاف نتایج عملکرد و مکانيسمی براي اندازهگيري موفقيت آنها
بستگی دارد .در برونسپاري دولت باید توجه نمود که به ایراداتی که به مدیریت دولتی نوین مطرح
گشت ،باز نگردیم .سيستم برونسپاري باید به دور از مداخالت سياسی و رانت باشد و بتواند فعاليتهاي
دولت را به سازمانهاي کارآمد و پاسخگو واگذار کرد .نکته دیگر در برونسپاري این است که باید
متعادل باشد ،نباید مزایاي حاصل از برونسپاري وسوسه براي دولت ایجاد کند که وظایف بيشتري را
برونسپاري کند؛ زیرا برونسپاري بيش از اندازه ممکن است مشروعيت دولت را زیر سؤال ببرد .سپردن
ارائه خدمات به بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد موجب کاهش هزینه هاي دولتی و افزایش کيفيت
خدمات میشود ،ضمن اینکه به افزایش پاسخگویی نيز کمک میکند؛ درحالیکه اگر دولت خود به پارو
زدن بپردازد ،هيچگاه پاسخگو نخواهد بود و هيچگاه نمیتوان کارکنان دولتی را به خاطر عملکرد ضعيف
آنها عوض کرد .با وجود این باید توجه نمود که همه وظایف دولتی را نمیتوان به بخش خصوصی سپرد.
دولتها برخی از وظایف مانند سياستگذاري ،وضع قوانين و مقررات ،حفاظت از اموال ،جلوگيري از
تبعيض یا استثمار و تقویت همبستگی اجتماعی را بهتر از بخش خصوصی انجام میدهند؛ بنابراین می-
توان گفت که سپردن بسياري از وظایف به بخش خصوصی خوب است ،به شرط اینکه دولت را
اثربخشتر ،کارآمدتر ،عدالتمدارتر و پاسخگوتر کند (آزبورن و گيبلر.)11-14 :1331 ،
 )1مبارزه با فساد

فساد اداري احتماالً یکی از بزرگترین موانع تالش براي از بين بردن فقر در کشورهاي درحالتوسعه
است .فساد نه تنها از نظر اخالقی و اجتماعی خورنده است؛ بلکه مانع توسعه و افزایش فقر میشود.
بهطور معمول ،کشورهایی که سطح باالي فساد را دارند ،هميشه فقير هستند .همانطور که فساد در آسيا
و آفریقا باعث شده که  41درصد از جمعيت در زیر خط فقر زندگی کنند .این افراد به اندازه کافی غذا

طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی

18

نمیخورند و از لحاظ فيزیکی ،قادر به زندگی سالم و سازنده نيستند .دالیل این مشکالت پيچيده است؛
اما بيشتر آن ناشی از سطح باالي فساد است.
 )1حضور جامعه مدنی

از نظر فقرا ،شکست ترکيبی دولت و بازار منجر به تحریفی شده است که در آن ثروتمندان ثروتمندتر
و فقرا فقيرتر شدهاند .نه دولت و نه بازار (بخش خصوصی) ،سازمانشان را براي دیدن مشکالت مردم و
ارائه خدمت به آنها ترک نمیکنند .چالش متعهدان بازآفرینی دولت ،یافتن مکانيسمهاي دموکراتيک
جدیدي است که دولت را در برابر گروههاي محروم به قدرت رسيده پاسخگوتر میکند تا بتوانند حقشان
را از طریق درگيري سياسی بزرگتر محقق کنند .مشارکت سياسی براي بيشتر دموکراسیها ،بهعنوان
ضامن عدالت اجتماعی الزم است؛ ازاینرو ،نهادهاي دموکراتيک باید جامعتر شوند .این مورد نيازمند
بسيج و سازماندهی جامعه ،حمایت ،آموزش و ایجاد ظرفيت انسانی است .در اینجا جامعه مدنی وارد بازي
میشود .جامعه مدنی قوي و به خوبی سازمانیافته میتواند هدایتکننده هم دولت و هم بازار باشد ،تا از
این طریق دولت را مسئوليتپذیر و پاسخگو به شهروندان و بازار را بهگونهاي تنظيم کند تا آن را از انجام
اعمال بيرونی که به کل جامعه زیانآور است ،باز دارد .در حکومت جدید سهبخشی ،سازمانهاي
غيردولتی از مزیت نسبی قابل توجهی برخوردارند .آنها داراي طرحی متمایز هستند و میتوانند نقشی
تأثيرگذار داشته باشند .برخالف دولتها ،سازمانهاي غيردولتی تحت فشار سياسی یا چشماندازهاي
محدود مسابقات انتخاباتی نيستند؛ بنابراین ،آنها میتوانند علت فقر را با آزادي و اثربخشی بيشتري پيدا
کنند .برخالف دولتهاNGO ،ها (بهطور نظري در حداقل) زیرک ،انعطافپذیر و بدون محدودیت توسط
گروههاي منافعجو عمل میکنند .عالوه بر اینNGO ،ها به علت اینکه به نگرانیها و نيازهاي مردم
توجه میکنند ،تجربی ،نوآورانه و ریسکپذیرتر عمل میکنند و به این دليل است که بيشتر آنها در سطح
ریشهاي کار میکنند و از مشکالت مردم و راهحل آنها اطالع دارند .برخالف دولتهاNGO ،ها توسط
رأيدهندگان یا هيأت انتخابيه محدود نمیشوند .براي شفافتر شدن ،سازمانهاي غيردولتی باید
گزارشهاي ساالنه خود را نه تنها براي نمایندگیهاي سرمایهگذار ،بلکه براي آگاهی عموم منتشر کنند؛
بهطوري که مشروعيت خود را در جامعه مورد سؤال قرار ندهند (یازیجی و دوه.)2119 ،1
 )5نهاد دموکراتیک برای حکومت محلی

تغييرات قابل توجهی نيز در حوزه اجتماعی قابل مشاهده است که در آن عمل سازمانهاي سياسی و
بسيج جمعی به تدریج در موقعيت بسياري از جوامع عقبمانده تغيير میکند .اقليتها ،گروههاي محروم
اجتماعی و زنان ،امروزه بيشتر از قبل صحبت میکنند .آنها با ترس کمتر ،صریحتر ،کم اضطرابتر و
1. Yaziji & Doh
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بيشتر خواستار حقوق خود هستند .مهمتر از همه ،درک عمومی از بسياري از انواع سوءاستفادهها و
تهمتها تغيير پيدا کرده است .همه عوامل پيشگفته (اقليتها ،گروههاي محروم اجتماعی و زنان) در زیر
سایه یک نهاد دموکراتيک محلی که داراي اختيارات مستقل است ،میتوانند عدالت اجتماعی و
دموکراسی که در پی تحقق آن هستيم را محقق کنند.
نهضت بازآفرینی دولت و فناوریهای اطالعات و ارتباطات

نهضت بازآفرینی دولت ،1یکی از رویکردهاي عملگرا و بازارمدار در بخش دولتی است که در خالل
دهه  91در راستاي جنبش اصالحات در بخش دولتی شکل گرفت و درصدد بود که تحوالتی اساسی را
در فرایندهاي اداري و خدمترسانی بخش دولتی ایجاد نماید .محور تمرکز این اصالحات حول سه
مفهوم اثربخشی ،کارایی و صرفهجویی بوده است .این نهضت را آزبورن و گيبلر شکل دادهاند .شکل-
گيري این جنبش تحت شرایطی بود که بوروکراسی حاکم بر دولت آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار
گرفته و کميتههایی توسط رئيسجمهور وقت آمریکا براي مقابله با آن ایجاد شده بود .آزبورن و گيبلر
عضو یکی از این کميتهها بودند و تجربيات خود از دستاوردهاي این کميتهها را در کتاب معروفشان
"بازآفرینی دولت ،چگونه روحيه کارآفرینی بخش دولتی را متحول میکند )1992( "2به چاپ رساندند .در
نهضت بازآفرینی دولت ،تمرکز روي بهبود عملکرد دولت است .عقيده بر این است که دولتها امروزه در
شرایطی بسيار متالطم و متحول به سر میبرند و براي مقابله با چنين شرایطی باید در ساختار خشک و
انعطافناپذیر بوروکراسی تجدید نظر کنند .آزبورن و گيبلر ( ،)1992اظهار میدارند که هيچ مخالفت و
ضدیتی با موجودیت دولت ندارند و دولت را بهمنزله ابزاري میدانند که به حل مشکالت اجتماعی کمک
میکند؛ اما دولتهاي امروزي ،با بوروکراسیهاي گسترده و متمرکز نمیتوانند با چالشهاي پيش روي
جوامع در عصر اطالعات و اقتصاد دانشمحور مقابله کنند .آنها تأکيد میکنند که هدفشان انتقاد از
بوروکراسی است و نه کارکنان دولت؛ زیرا افراد مسئول ،نخبه و متعهد زیادي در دولت وجود دارند که
گرفتار نظام خشک ،کهنه و انعطافناپذیر بوروکراتيک شده و درنتيجه ،خالقيت و توانمندي خود را از
دست دادهاند .به نظر آنان باید این نظامها را متحول ساخت و کارکنان را از بند آنها رها نمود .ضمن
اینکه دولتها باید توجه خود را از چه چيز انجام دادن به چگونه انجام دادن امور تغيير دهند (طهماسبی،
.)113 -111 :1391
استفاده خالقانه از فناوري اطالعات و ارتباطت به شيوههاي متعدد میتواند بر فرایند حکومت
تأثيرگذار باشد:
1. Reinventing Government Movement
2. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Transforming the Public Sector
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 فنی :ماشينیکردن وظایف تکراري و خستهکننده حکومت و درنتيجه ،بهبود کارایی فرایندهاي
حکومت؛
 نقش هموارسازي و پشتيبانی :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بهمنظور تکميل روشها و
کارهاي باقيمانده جهت بهبود حکومت؛ بهعنوان مثال ،قرار دادن اطالعات حکومت بر روي یک
سایت و با ایجاد راههایی براي افراد جهت ارتباط با کارکنان حکومت از طریق پست الکترونيکی؛
 نقش نوآوري :این نقش در ایجاد مکانيزمها و خدمات جدید جهت بهبود حکومت به چشم میخورد.
بهطور بالقوه ،براي همه افراد امکان دسترسی به اطالعات مشابه در کوتاهترین زمان وجود دارد و
هنگامی که این اطالعات در بخش عمومی وجود داشته باشد ،براي مقابله با فساد اداري و کاهش
انحصار اطالعاتی صاحبان قدرتمند سنتی و مفيد میباشند .از سوي دیگر ،سرعت دستيابی به
اطالعات از طریق منابع دیگر بهجاي منابع حکومتی میتواند موجب بهبود ظرفيت تصميمگيري افراد
گردد (مقيمی و نامداري.)134 :1334 ،
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و بر اساس روش تحقيق ،از نوع کيفی میباشد که پس از
انجام مصاحبه از تکنيک تحليل تم 1استفاده گردید .تحليل تم روشی براي تعيين ،تحليل و بيان الگوهاي
(تمهاي) موجود درون دادههاست .این روش دادهها را سازماندهی و در قالب جزئيات توصيف میکند؛ اما
میتواند از این فراتر رفته و جنبههاي مختلف موضوع پژوهش را نيز تفسير کند (توماس .)2113 ،2جامعه
آماري این پژوهش شامل  12نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و اقتصاد بودند که
بهصورت هدفمند انتخاب شدند .بهمنظور گردآوري دادهها از مصاحبههاي نيمهساختاریافته با تأکيد بر
رویکردي اکتشافی استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
مراحل تحلیل تم

یافتههاي پژوهش حاضر شامل مراحل تحليل تم و ارائه الگو میباشد که در ادامه بدان پرداخته
میشود.

1. Theme analysis
2. Thomas

15

حکمرانی و توسعه ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 0011

فراگرد تحليل تم زمانی آغاز میشود که تحليلگر الگوهاي معنایی و موضوعاتی که جذابيت بالقوه
دارند را مدنظر قرار میدهد .این تحليل شامل یک رفتوبرگشت مستمر بين مجموعه دادهها و مجموعه
کدگذاريها و تحليل دادههایی است که به وجود آمدهاند .نگارش تحليل از همان مرحله اول شروع می-
شود .بهطور کلی ،هيچ راه منحصربهفردي براي شروع مطالعه در مورد تم وجود ندارد (براون و کالرک،1
 .)2111بهعالوه تحليل تم فراگردي است که در طول زمان باید انجام پذیرد ،به این معنی که محقق در
طول زمان دادهها را گردآوري و تحليل خواهد کرد .مراحل ششگانه تحليل تم با رویکردي که کالرک و
براون ( )2111ارائه دادهاند ،در ادامه توضيح داده شده است.
مرحله  )0آشنایی با دادهها :براي اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا شود ،الزم
است که خود را در آنها تا اندازهاي غوطهور سازد .غوطهور شدن در دادهها معموالً شامل بازخوانی مکرر
دادهها و خواندن دادهها بهصورت فعال (یعنی جستجوي معانی و الگوها) است.
مرحله  )2ایجاد کدهای اولیه :مرحله دوم زمانی شروع میشود که محقق دادهها را خوانده و با آنها
آشنایی پيدا کرده است .این مرحله شامل ایجاد کدهاي اوليه از دادهها است .کدها یک ویژگی دادهها را
معرفی مینمایند که به نظر تحليلگر جالب است .دادههاي کدگذاريشده از واحد تحليل (تمها) متفاوت
است .کدگذاري را میتوان بهصورت دستی یا از طریق برنامههاي نرمافزاري انجام داد .در این مرحله
 112کد اوليه از مصاحبهها احصاء گردید (نمونهاي از کدهاي اوليه در جدول  ،1ارائه شده است).
جدول  .0نمونهای از کدهای اولیه مصاحبه
کدها
وجود سلسلهمراتب دست و پاگير
بیتفاوتی مردم به وضعيت فعلی کشور
بدبينی نسبت به دولت
عدم اطمينان به دولت براي مشارکت
عدم حمایت مدیران ارشد از برنامه بهبود ساختار

مرحله )9جستجوی کدهای گزینشی :این مرحله شامل دستهبندي کدهاي مختلف در قالب
کدهاي گزینشی و مرتب کردن همه خالصه دادههاي کدگذاريشده است .در واقع محقق ،تحليل
کدهاي خود را شروع کرده و در نظر میگيرد که چگونه کدهاي مختلف میتوانند براي ایجاد یک تم

1. Brown & Clark
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کلی ترکيب شوند .در این مرحله 15 ،کد گزینشی توسط محققان به دست آمد .محقق کدهاي ناقص یا
نامرتبط و همچنين کدهاي تکراري را کنار گذاشتند تا به این تعداد کد گزینشی دست یافتند.
مرحله  )0شکلگیری تمهای فرعی :مرحله چهارم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهاي از
تمها را ایجاد کرده و آنها را مورد بازبينی قرار میدهد .این مرحله شامل دو مرحله بازبينی و تصفيه و
شکلدهی به تمهاي فرعی است .مرحله اول شامل بازبينی در سطح خالصههاي کدگذاريشده است .در
مرحله دوم ،اعتبار تمهاي فرعی در رابطه با مجموعههاي دادهها در نظر گرفته میشود .در این مرحله،
محققان به  31تم فرعی دست پيدا کردند.
مرحله  )8تعریف و نامگذاری تمهای اصلی :مرحله پنجم زمانی شروع میشود که یک تصویر
رضایتبخش از تمها وجود داشته باشد .محققان در این مرحله ،تمهاي اصلی را براي تحليل ارائه ،تعریف
و مورد بازبينی قرار دادند ،سپس دادههاي داخل آنها را تحليل کردند .بهوسيله تعریف و بازبينی کردن،
ماهيت آن چيزي که یک تم در مورد آن بحث میکند ،مشخص شد و تعيين گردید که هر تم اصلی
کدام جنبه از دادهها را در خود دارد .درنهایت در این مرحله ،محققان پس از رفتوبرگشت در ميان تم-
هاي فرعی به  3تم اصلی دست یافتند که در زمينه مورد نظر تحقيق قابل تبيين بود .در جدول  ،2برخی
از تمهاي فرعی که تمهاي اصلی از آنها استخراج شده ،ارائه شده است.
جدول  .2نمونهای از تمهای اصلی و فرعی
ردیف

تمهای فرعی

1

عدم آگاهی مردم

2

عدم تمایل مردم به مشارکت

3

بیاعتمادي نسبت به دولت

4

بیتفاوتی و بدبينی نسبت به دولت

5

ترس از حریم خصوصی

1

ترس از انتقاد

1

عدم تعهد و حمایت مقامات ارشد

3

عدم تمایل دولت براي شفاف بودن

9

سلسلهمراتب

11

عدم کارایی و اثربخشی

11

نظارت و ارزیابی ضعيف

تمهای اصلی

عوامل فرهنگی

عوامل سياسی

عوامل سازمانی
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ادامه جدول  .2نمونهای از تمهای اصلی و فرعی
ردیف

تمهای فرعی

12

نتيجهمحوري

13

عدم انعطاف

14

تمرکز

15

عوامل مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات

11

نبود چارچوب قانونی

11

عدم توجه به سازمانهاي غيردولتی و استفاده از ظرفيت این بخش

13

کمبود منابع مالی ،انسانی ،فنی

تمهای اصلی

عوامل سازمانی

عوامل زیرساختی

مرحله  )1تهیه گزارش :مرحله ششم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهاي از تمهاي اصلی
کامالً انتزاعی و منطبق با ساختارهاي زمينهاي تحقيق را در اختيار داشته باشد .این مرحله شامل تحليل
پایانی و نگارش گزارش است که در ادامه شرح داده میشود.
ارائه الگوی بازآفرینی دولت

در ابتداي بازآفرینی دولت الزم است ،وضعيت مطلوبی که اميد است به آن دست یافت را ترسيم کرد.
بدین منظور ،باید جهشی همهجانبه صورت گيرد که در رأس آن جهش ،استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات و تکيه بر قدرت جامعه مدنی بهعنوان شریک اصلی جنبش بازآفرینی دولت باشد .در این
مرحله ،وضعيت موجود چهار عامل سازمانی ،سياسی ،فرهنگی و زیرساختی مورد بررسی قرار میگيرد.
اینها عوا ملی هستند که در روند بازآفرینی دولت نقش دارند و اگر یکی از عوامل در وضعيت نامساعدي
باشد ،بازآفرینی دولت با اختالل مواجه میشود .عالوه بر تمرکز بر جامعه مدنی نباید نقش فناوري
اطالعات و ارتباطات را نيز نادیده گرفت .با وجود فناوري ارتباطات و اطالعات دولتها میتوانند مشارکت
شهروندان را در سياستگذاري پررنگ کنند .افزایش شفافيت و جلوگيري از فساد دستاورد دیگري است
که میتوان در زیر سایه فناوري اطالعات و ارتباطات به آن دست یافت.
بعد از شناسایی شکافهاي موجود در هر یک از عوامل مطرحشده ،الزم است طراحی راهبرد صورت
گيرد .راهبردي که متمرکز بر کاهش فساد ،مقرراتزدایی ،استفاده از فناوري فناوري اطالعات و
ارتباطات ،تمرکز بر نقش جامعه مدنی در کنار دولت و بازار ،استفاده از ابزارهاي مناسب بخش دولتی
(شبه خصوصی) ،فرهنگسازي ،افزایش شفافيت و ...باشد .در مرحله بعد ،باید به دو نکته توجه کرد :در
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طراحی ساختار اجرا باید نقشی مجزا به استقرار فناوري فناوري اطالعات و ارتباطات ،بهمنظور استفاده از
دولت در بهکارگيري آن داد؛ لذا باید مراحل استقرار آن را مورد توجه قرار داد .همچنين ،تمرکز باید بر
روي شيوههایی باشد که باعث تسهيل بازآفرینی دولت میگردد؛ از جمله بهکارگيري تکنيکهاي مناسب
بخش عمومی ،نه بهکارگيري تکنيکهاي بازار در بخش دولت ،راهکارهایی جهت افزایش پاسخگویی به
شهروندان ،راهکارهاي ابتکاري جهت افزایش بهرهوري ،ایجاد سکوهاي مناظره ،ایجاد وبسایتهاي
دولتی و...
در مراحل بعدي ،باید قلمرو هر یک از سازمانها را در ساختار اجرا مشخص کرده و برنامهریزي
عملياتی آنها صورت گيرد .درنهایت ،قبل از اجراي آن نياز به ارزیابی برنامه صورت گيرد تا درنتيجه این
بازآفرینی بتوان به دموکراسی و عدالت اجتماعی دست یافت.

:ICT

(

:
)

ICT

-

-

شکل  .0الگوی بازآفرینی دولت در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات
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بحث و نتیجهگیری

درحالیکه انتقاد از ناکارآمدي دولت ،انعطافناپذیري و اتالف منابع ممکن است تا حد زیادي موجه
باشد ،نباید ما را به این نتيجه برساند که دولت منسوخ شده و محکوم به این است که بهجاي دیگر
مؤسسات جایگزین شود .دولت ،مرکزیت جامعه باقی خواهد ماند .یک دولت مؤثر ،کارآمد و دموکراتيک
بهترین ضامن عدالت اجتماعی یک جامعه منظم است .هر انتظاري از سقوط حکومت نه تنها زودگذر
است ،بلکه اشتباه و نادرست است .بحث درباره "بازآفرینی" یا "دوباره مفهومسازي" در مورد حکومت
بهتر و مؤثرتر جامعه است .این به معناي جایگزینی دولت توسط بازار یا جامعه مدنی نيست .همچنين
روشن است که اگر دولت میخواهد اعتماد جامعه را دوباره به دست آورد ،پس باید هوشمندانهتر،
منعطفتر و نوآورانهتر در پيشبرد عدالت اجتماعی حرکت کند .این "بحران حکومتی" واقعی است و تنها
سرهمبند کردن لبههاي آن براي تعمير آن کافی نيست .ما باید کل مفهوم حکومت را دوباره درک کنيم
و همچنين مجدداً دیدگاه اجتماعی از نقش دولت را بررسی نمایيم؛ به عبارت دیگر ،ما باید از آن قالب
قدیمی تفکر خارج شویم و یک پارادایم جدید براي حکومت ایجاد کنيم.
ما شاهد آن هستيم که رؤیاي حکومت دموکراتيک تقریباً رویایی جهانی است .انتظارات شهروندان
تغيير کرده است و آنها خواهان دولتی هستند که به نيازها و خواستههایشان پاسخ دهد .مردم دیگر
تماشاگران منفعل یا کسانی که ميان انتخابهاي خود به خواب طوالنی رفته باشند ،نيستند .همچنين آنها
نه تنها به دولت به ميزان مشخصی اجازه میدهند ،براي آنها کار کند؛ بلکه آنها میخواهند که دولت آنان
را توانمند سازد؛ بهگونهاي که خوشان قادر به کسب چيزهاي که میخواهند ،باشند .جریان اطالعات ساده
و رایگان به این معنی است که شهروندان دیگر به دولت بهعنوان منبع اطالعات وابسته نيستند؛ سانسور
 قويترین ابزار استعمارگران -منسوخ شده است و رشد یک جامعه آگاه براي فشار بر دولتها برايپاسخگویی و شفافيت بيشتر افزایش یافته است .آگهی درگذشت براي دولت زودرس است .دولتها نه
منسوخ میشوند و نه میخواهند که منسوخ شوند .همانند دولت محلی ( ،)Stateدولتها دگرگونی عميق
را تحمل میکنند و باید نقش ،ساختار و شخصيت خود را بازآفرینی کند .دولتها براي مواجهه با
خواستههاي متعدد شهروندان ،خود را بازآفرین و نوآور میکنند .نوآوري ،مرکزیت توانمند ساختن جوامع
براي ایجاد مدلهاي جدید حکومت و دولت است تا متناسب با چالشهاي قرن  21باشند .این ابداً
تردیدي در مورد اینکه دولتها توانایی نشان دادن چالشها را دارند ،ایجاد نمیکند .بههرحال ،ما نمی-
توانيم منتظر نوآوريها براي رسيدن از طریق روشهاي تکاملی آهسته باشيم؛ بهجاي آن ،ما باید فعاالنه
براي ترویج کنکاش کردن و رهبري نوآورانه کار کنيم .گامهاي قابل توجهی براي "بازآفرینی" دولت؛ و
نوآوريهاي مختلف و اصالحات بهمنظور ایجاد دولتهاي مؤثرتر انجام شده است؛ ازاینرو ،در این
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پژوهش تالش گردید تا پيشنيازهاي بازآفرینی دولت شناسایی شود .برهميناساس ،اولين پيشنياز ،تغيير
جهت از مفهوم دولت به حکومت است .همچنين یکی دیگر از پيشنيازها آن است که به نقش جامعه
مدنی بهعنوان شریک دولت در بازآفرینی توجه ویژه شود و جهت پيادهسازي دولت بازآفرینیشده باید به
فناوري اطالعات و ارتباطات اعتماد پيدا کرد تا از طریق آن فساد اداري کاهشیافته و شهروندانی آگاه در
سياستگذاري داشته باشيم .همچنين ،اگر بتوان شهروندان را در حکومتداري دخالت داد ،احساس
اعتماد به دولت در آنها ایجاد میشود و آنان نه مخالف دولت ،بلکه حامی آن خواهند شد.
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