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Abstract 

The discourse on government revitalization has focused mainly on re-

conceptualizing 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.  
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  طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی

 3مصطفی ملکی، 2اسدزاده رضايعل، *1رشيديمحبوبه 
 

 چکیده 

حکومت عالوه بر  شده است تا د دولت متمرکزمجدي سازمفهومبر  عمدتاً دولت احياي درباره گفتمان
ماید. کمبود چارچوب نظري ي کمتر استفاده نانهیهزاداره بهتر با  براي اثربخشی بيشتر، بتواند از فناوري

در بازآفرینی دولت به  مؤثردر این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل 
هاي روش تحليل تم بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقيق کيفی است. ابتدا، با استفاده از مصاحبه

در بازآفرینی دولت  مؤثرعوامل  ،گاهی و اجرایی دولتنفر از خبرگان حوزه دانش 12ساختاریافته با نيمه
 تیدرنهاتم اصلی مشخص گردید و  4شناسایی و کدگذاري شد و سپس با استفاده از تکنيک تحليل تم، 

 کاهش و کارایی بر ديتأکاوالً  نتایج نشان داد کهبه طراحی الگویی جهت بازآفرینی دولت پرداخته شد. 
 عدالت و دموکراتيک پاسخگویی براي مناسب هايضمانت بدون است، لوبمط بسيار که همچنان هزینه،

 شده دربازآفرینی دولت اجرایی قابليت و ارتباط ،دوم اینکه .خواهد خورد شکست خود اهداف در اجتماعی
 این قانون حاکميت ومؤثر  دموکراتيک نهادهاي موجودیت زیرا است؛ محدودتوسعه درحال کشورهاي

 و واضح اشتياق ،همه اینکه ازتر مهم سوم و شاید. گيردمی دولت بازآفرینی طرفداران و نيانبا را از امکان
 کرده و تضعيف را دموکراتيک پذیريمسئوليت حکومت، بازار بر مبتنی نظام ي اصالحانتقادريغ اغلب

 شدن خالی اب درنهایت نيز .آورد وجود به اجتماعی عدالت ضامنعنوان به دولت براي نگرانی است ممکن
 با همراه شریک، یکعنوان به وگرفته  عهده بر را بيشتري نقش تواندمدنی می جامعه دولت، تدریجی

 .در اداره کشور قرار گيرد بازار، و دولت
 

بازآفرینی دولت، فناوري اطالعات و ارتباطات، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جامعه : واژگان کلیدی

مدنی
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 مقدمه   

و  مؤثرهاي از طریق ایجاد دولت این است که چگونه آینده را با دموکراسی 21در قرن  لتچالش دو     

نيازهاي خاص جوامع متنوع  چالش براي وفق دادن نهادهاي دموکراتيک براي رفع پاسخگو حفظ کند.

د نتوانندهاي سياسی نمیمؤسسات و فرای ، قوانين اساسی دموکراتيک،گرید عبارت به دارد؛زیادي ت اهمي

ها کردن لبه بندسرهمد. نی از یک جامعه با یک فرهنگ به جامعه یا فرهنگ دیگر منتقل شوراحت به

مختلف دریافت  يتواند اصول متفاوت را از کشورها؛ این کنایه از این است که دولت نمی1کافی نيست

سازي و پياده اخذخل کشور بلکه الزم است این اصول مقتضی با شرایط دا ؛کرده و همه را کنار هم بچيند

کند . طيف چپ ادعا میاندگرفته قرارها از هر دو طرف چپ و راست طيف سياسی مورد انتقاد دولت شود.

هاي هلدینگ تحریف شده داران شرکتهاي سودجو ویژه و سرمایهگروه که روند دموکراتيک توسط

بلکه همچنين فقرا نيز فقيرتر  شده است؛ ترو فقرا گسترده شکاف بين غنی تنها نهدر حقيقت،  است.

از طرف  تضعيف شده است. شدت بهضامن عدالت اجتماعی  عنوانبهها به نقش دولت اند. باور ليبرالشده

طور بهکنند. دولت تأکيد میهمواره به دولت مشکوک هستند و به حداقل دخالت  کارانمحافظهدیگر، 

در  2ميالدي و با روي کار آمدن مارگارت تاچر 1991دهه  هايکلی، حمالت به بخش دولتی طی سال

در آمریکا شدت یافت. این حمالت از سه بخش اصلی مقياس و اندازه بخش  3بریتانيا و رونالد ریگان

سازي و تغيير دولتی، دامنه عمليات دولت و شيوه عمل دولتی تشکيل شده بود که هدف آن کوچک

 4؛ همچنين مارگارت تاچر"مشکل دولت، خود دولت است"گان، رونالد ری شعارمدیریت دولت بود. 

 -13: 1331 ،5)هيوز است؛ گویاي این موضوع "ترین حکومت را دارد، بهترین دولت استدولتی که کم"

23). 

کاران ایجاد پرسش در مورد استفاده مؤثر از درآمد مالياتی، نگرانی ایدئولوژیک مضاعفی براي محافظه     

ها بعد از جنگ جهانی دوم باعث افزایش ماليات و در پی آن افزایش فشار به بودجه دولت نموده، کسري

ماليات را کاهش  ،طرف کها تصميم گرفتند با یک تير دو نشان بزنند؛ از یدولت ،جهيدرنتشد.  هادولت

ه خود را از طریق داده و از سوي دیگر دولت را با بازار جایگزین کنند تا از این طریق بتوانند کسري بودج

ضامن  عنوانبهواگذاري خدمات به بخش خصوصی جبران نمایند تا نقش دولت، دیگر تنها محدود و 

توانند با منابع کمتر خدمات بيشتري را ها این بود چگونه میمعضل دولت ،واقع درعدالت اجتماعی باشد. 

دهند و مشروعيت خود را حفظ کنند، مجبور  ها بتوانند عملکرد خود را ادامهارائه دهند. براي اینکه دولت

                                                           
1. Tinkering at the edges will not be sufficient 

2. Margaret Thatcher 

3. Ronald Reagan 
4. Margaret Thatcher 
5. Hughes 
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-هاي نوآورانه، انعطافها به دنبال پيدا کردن راهشدند نقش خود را مجدد مورد بازبينی قرار دهند. دولت

این کار آسانی نبود. در برخی از موارد ماهيت و  ،حالنیباا ؛شدند وکارکسبپذیر و جایگزین براي انجام 

 وري بود. ها مانع از نوآسنت دولت

کردن اختيار محدود نگرانی عمده براي تمام کسانی که به دنبال اصالح مدیریت عمومی بودند،     

کنند؛ خود این ها در همه کشورها بيشترین سهم منابع کشور را کنترل میمقامات دولتی بود. دولت

مد آن اها از پيشين و رویهقوان لهيوسبهمگر اینکه  ؛گرددموضوع باعث ایجاد آزادي، جسارت و فساد می

طلبان براي تعریف دقيق قوانين در پرداخت وجوه عمومی شاید جسارت و جلوگيري نمود. اصرار اصالح

شد. مقامات که در شدن نوآوري و خالقيت میباعث خفه کرد؛ اما از سوي دیگر،آزادي را محدود می

ارائه خدمات بودند، در صورت بروز  پشت خط قرمز خالقيت و نوآوري، در پی تضمين بهترین حالت

گرفتند، که این امر باعث خالقيت و یا اعمال تغيير در انجام وظایف محوله مورد مجازات قرار می

 رسيد.شد و اینجا بود که مرگ خدمات عمومی فرا از ارائه خدمات می هاآن فراموش کردن هدف

اما نباید این تفکر را القاء کند که دولت یا  ؛آیدها موجه به نظر مینفرت در مورد دولت کهیدرحال     

بلکه اشتباه و نادرست  ؛زودگذر نيست تنها نهحکومت منسوخ شده است. هر انتظاري از سقوط حکومت 

نظم و  برقرارکنندهبلکه  است؛ ضامن عدالت اجتماعی تنها نهو دموکراتيک  مؤثرنيز هست. یک دولت 

کنند که مرگ بوروکراسی فرا اگرچه تعداد بيشماري از افراد ادعا می .اشدبمیحکومت در قبال جامعه نيز 

بحث  5ليو ه رییم(، 1939، 4؛ کانتر1991، 3؛ هندلر1334، 2؛ آزبورن و گيبلر2111، 1رسيده است )لين

دوام خواهد یافت، بلکه شکوفا نيز خواهد شد. محوریت این  21کنند که بوروکراسی نه تنها در قرن می

این است که وظایف در مقياس کالن که توسط حکومت بایستی انجام شوند از جمله دفاع ملی، بحث 

باقی  21ها در قرن سيستم رفاه اجتماعی، نظارت سياسی بر اقتصاد و ...، جزء کارکردهاي کليدي حکومت

انجام این ترین راه چه خاص، اثربخشو چه در حالت ها چه در حالت عام خواهد ماند و این بوروکراسی

 ساختار دیتجد، گفتهشيپمقدمه توجه به با اساس، براین  (.51: 2115یر و هيل، وظایف خواهند بود )می

به دولت ضروري است. واضح است که اگر دولت دوباره اعتماد مردم را  مؤثرتري بهتر و دارحکومتدر 

تواند به حکومتی هوشمندانه، بلکه می ؛تواند قاطعانه عدالت اجتماعی را پيش بردمی تنها نه ،آورد دست

تعریف مجدد نقش  در این پژوهش سعی شده است تا با ،رونیازاپذیر تبدیل گردد؛ و انعطاف نوآورانه

 پرداخته شود. براي بازآفرینی دولت  یالگوی به طراحیاجتماعی دولت، 
 

                                                           
1. Lane 

2. Osborne & Gaebler 
3. Handler 

4. Kanter 
5. Meier & Hill 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 تدولبازآفرینی  دهندهلیتشکنیازهای پیش
 

 2حکومت به 0حرکت فکری از دولت( 0

د و شناخت مجدسازي ، بحران حکومتی، ضرورت اجباري براي بحث در مورد مفهوم1931از دهه      

از ماهيت و نقش  ادراکماندوباره نقش دولت را ایجاد کرد. بازآفرینی دولت به تغيير مسير اساسی در 

ي است که مؤثراي از تغييرات عملياتی ه مجموعهدولت و عملکردش اشاره دارد که آن نيز معطوف ب

-اي که ما را قادر میشدهبراي حرکت از قدیم به جدید ضروري است. در اینجا برخی از اصالحات فرموله

 نیترمهماول و شاید  شوند؛خالصه بيان می صورتبه ،هاي جدید ببينيمها را در روشسازد نقش دولت

این فهم ساده به خروج ما از مبناي  متفاوت هستند. اساساً "حکومت" و "دولت"تشخيص این است که 

کند. اکنون در اینکه، حکومت حفاظت انحصاري کمک می مباحثمانفکري اشتباه و اصالح پارامترهاي 

جامعه نقش  شکی نيست. حکومت یک ،دولتی را بر عهده دارد شدهمدفونهاي از دولت، و حتی سازمان

شود که مسائل جمعی جامعه را ی میمؤسساتیندها، قوانين و شامل همه فرا د کهکنمهمی را ایفا می

بازار،  اما نه محدود به ؛یردولتيغاجتماعی دولتی و  مؤسساتو تماميت همه  کندیممدیریت و کنترل 

ها، و انجمن هاشبکههاي خصوصی و تجاري که دنبال سود هستند، ، شرکت3هاي غيردولتیسازمان

همه عملکرد این  گيرد.برمیرا در هاي حمایت و فشارهاي اجتماعی، و گروههاي تجاري، جنبشاتحادیه

گاهی  و قات با همکاري، گاهی اوقات مستقلگاهی او گيرد،ها در محدوده قوانين خاصی قرار میسازمان

عنوان ود را بهدن خهاي شکننده، نهادهاي رسمی دولت جایگاه و مفيد بودر دولت .اوقات حتی برابر دولت

هایی هاي ضعيف، دولتدهند. دولتثروت و اعمال قدرت مشروع از دست می مرکز تخصيص منابع،

تر از همه، مردم هستند که قادر به تأمين امنيت براي مردم نيستند، کنترلی بر منابع ندارند یا مهم

کنند. در در برابر رقبا حمایت نمیدانند و از خواسته آنها حکومت آنها را براي جامعه مفيد و مناسب نمی

چنين شرایطی است که مردم قربانی وضعيت ناهنجار سياسی در جامعه و ناکارآمدي دولت در انجام 

توان به ها را نيز نمین دولتتری، ضعيفحالنیباا .(2113، 4و همکاران شوند. )کوليرمیوظایف خود 

برده و تعهدات رسمی براي  کار قدرت اجباري را بهمشروع خود،  قدرت باتواند دولت می چالش کشيد.

سازي مجدد از نقش دولت، دو عامل در گذشته، دانشگاهيان در مفهوم شهروندان خود ایجاد کند.

هاي غيردولتی بسياري از وظایف خود را به سازمان مجبور کردها را را مطرح کردند که دولت کنندهقانع

                                                           
1. State 

2. Government 

3. NGOs 
4. Collier et al.  
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هایی که با در وهله اول، دولت هاي جامعه مدنی و بازار منتقل کنند.مذهبی و سازمان مؤسساتمانند 

مسئوليت این  خدمات اجتماعی خود را کاهش دادند و هاي بودجه مواجه بودند، بسياري ازمحدودیت

 ها از سازماندوم، دولتدر مرحله  (.1991، 1)کمپ هاي ایالتی و محلی واگذار کردندرا به دولت هابرنامه

-در درجه تنها نه هادولتاکثر  ،. در حال حاضرگشتندو به مقامات نظارتی تبدیل  شدندبودن دور یعمليات

-هاي مختلف، نقش مناسب دولت را در تنظيم، تسهيل و ایجاد محيط کارآمدي که توسعه را پرورش می

کنند. يز خفه نمیگذاري را نکنند؛ بلکه ابتکار و سرمایهدرک می ،کنددهد و شهروندان را توانمند می

روشن و  شناخت مفهومی آن ،کهیدرحال را در اختيار دارند؛ شانجوامعشهروندان قدرت مدیریت و تغيير 

اما کاربرد عملی آن دشوار است. مسئوالن دولتی براي ارائه خدمات، پيشبرد صنایع و  منطقی است؛

در تحقق وظایف  هاآناما عدم درک  ؛اندآموزش داده شده توسعهدرحالدر کشورهاي  ژهیوبهها، بانک

از دست دادن  که رسدیمچنين به نظر  ،بيترتنیابه کرده است؛محوله، تغيير پارادایم فکري را دشوار 

 شود. عالوه بر این، در بسياري ازمی هاآنباعث مقاومت  ،که ناشی از پارادایم جدید است قدرتشان

عملکردهایی که تحت پارادایم حکومتی  براي انجام زمکشورها، جوامع مدنی نه زیرساخت و ظرفيت ال

 مورد نياز وجود دارد. مؤثرتجاري  مؤسساتمنتقل شده را دارند و نه  هاآنجدید مشروعيت انجام خدمت به 

ندارد،  هاآنهاي اوليه عالقه زیادي براي ورود به هاي زیادي وجود دارد که بخش خصوصی در سالحوزه

که ي باال. همچنين کارآفرینان کمی گذارهیسرمابا نياز به  یهایو توسعه پروژه ترساخیزایجاد  ژهیوبه

اند تضمين نشده هاآنگذاري که بازده مالی ها یا سرمایهگذاري درازمدت در زیرساختمایل به سرمایه

فش را دارد. ، دولت دائماً نياز به کشف بهترین ابزار براي دستيابی به اهدااینکه سوم ، وجود دارد.باشند

حکومت منظم و مؤثر یک جامعه  ،، یک اجماع اجتماعی گسترده وجود دارد که معتقد استحالنیباا

هاي مختلفی را نقش کدام هری است که در آن دولت، بازار و جامعه مدنی چندبخشنيازمند یک رویکرد 

هی حتی در مخالفت با مستقل، گاهی اوقات در حمایت از یکدیگر، و گا طوربهکنند؛ گاهی ایفا می

و مشترک است که هر بخش داراي مزیت نسبی خود است و  جانبهسهداري یک تالش یکدیگر. حکومت

ضامن  عنوانبهبردن نقش دولت  بهترین کار را بدون از بينمتخصص در انجام حوزه کاري خود، که 

ها مسئول نظم جامعه است. دولتو  جانبهسهدهد. دولت تنها بخشی از ساختار عدالت اجتماعی انجام می

هاي تمام نيازها و خواسته يیی پاسخگوتنها بهاما هميشه  کنند؛ها را کنترل میمنابع بزرگ و تخصص

کرده ی را در حکومت درگير رانتفاعيغشهروندان نيستند. در بسياري از کشورها، دولت، بخش خصوصی و 

شود؛ همان ناميده می "3شدهعیتوزرانی عمومی حکم"که  2سازمان همکاران و توسعه اقتصادي .است

                                                           
1. Kemp  

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
3. Distributed Public Governance 
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 هاي بخش خصوصی و دولتی است. در این، یعنی توليد یک محصول از پيوستن تالش"1توليد مشترک"

ها و همچنين ، دولتاینکه چهارم کند.رنگی ایفا میجامعه مدنی نقشی کم ،ها )مانند کشورمان(دولت

، براي مشکالت جامعه پيچيده نياز به یک اندشدهاختهشنهاي خصوصی و مدنی که به رسميت بخش

ها یا رویکرد هماهنگ و یکپارچه دارند. هيچ بخش یا سازمان دولتی وجود ندارد که داراي تمام توانایی

اند براي رفع مشکالت ها آموختهفزاینده، دولت طوربهتخصص مورد نياز براي حل مشکالت باشد. 

ی( را ردولتيغها )دولتی و نمنابع و تخصص بسياري از سازما از ظرفيت ايعمومی جامعه خاص، شبکه

شناخته شده  "3ايحکمرانی شبکه"یا  " 2هااي از ظرفيتشبکه" عنوانبهو به کار برند. این  کرده بيترک

 توان به مفاهيم دولت و حکومت به شرح زیر توجه کرد: در نگاهی دیگر می (.2114، 4)راي است

بيش ثابت و پایدار است که در طول زمان تغيير ندارد و از عناصري نظير جمعيت، واي کمولت پدیدهد     

توان براي معرفی یک واژه دولت را می(. 19: 1391سرزمين و حکومت تشکيل شده است )پورعزت، 

جریه از مقننه و قضایيه به کار برد و براي معرفی قوه م ،بر سه قوه مجریه مشتملمجموعه حکومتی 

 ؛دولت استفاده کرد 1و شاخه تقنينی 1در برابر شاخه قضایی ،5ت دولت یا شاخه اجرایی دولتأاصطالح هي

این واژه بر هر سه حوزه اعمال  ،صحبت می شود 3المللی از دولت ایرانبنابراین زمانی که در مجامع بين

ی شکل یق آن فراگردهاي سياس. دولت، نهادي است که از طرحاکميت و حکومت در ایران داللت دارد

برخوردار است « سازمان، صالحيت، اختيار و قدرت»بنابراین دولت از  یابند؛گيرند و رسميت میمی

 (.51و  24: 1391)پورعزت، 

طور مشخص با نقش مقامات سياسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمينی معين و اِعمال حکومت، به     

مثابه موضوعی در قلب علوم سياسی، ممکن مفهوم حکومت به کار دارد.قدرت اجرایی در محدوده آن سرو

( چهار معناي متفاوت را براي اصطالح 1914) 9معانی متفاوتی را به ذهن آدمی متبادر سازد. فاینر ،است

 (: 21 -19: 1391کند )پورعزت، حکومت مطرح می

 فراگرد حکمرانی و اعمال مقتدرانه قدرت )حکومت کردن(؛ 

 نظم )حکومت داشتن(؛سلطه م 

 اند )حکمرانان(؛هاي اقتدار را در جامعه اِشغال کردهمقامات و افرادي که منصب 

                                                           
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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 شود )ساختار حکومتی(؛روش یا سيستمی که از طریق آن بر جامعه حکمرانی می 

 توان شامل موارد زیر برشمرد:را میمفاهيم دولت و حکومت بين هاي تفاوتطور خالصه، به

 کشور، سی ترجيحی واژه دولتمعادل انگلي /state  ،و حکومتgovernment  ،1391است )پورعزت :

12 .) 

 اي از مقامات رسمی که امور دولت را به دست گرفته، از هر دولتی داراي حکومت است. به مجموعه

بنابراین حکومت در دولت منسوب به یک  شود؛نمایند، حکومت گفته میار میجانب آن اعمال اختي

؛ به نقل از 45 -44: 1319ورزد )مقتدر، گيرد و به فعاليت سياسی مبادرت میشکل می جامعه

 (.51: 1391پورعزت، 

 که حکومت از تعدادي از افراد منتخب یا منتصبب تشبکيل   دولت متشکل از همه مردم است؛ درحالی

 شده است. 

 (.19: 1391کنند )پورعزت، ها موقت هستند و تغيير میحکومت 

 ور کلی اشاره به حاکميت سرزمينی یک جامعه دارد. طدولت به 

 هبا همبواره   اما دولتشکال کامالً متضاد جایگزین گردند؛ ها ممکن است تغيير یافته، حتی با احکومت

امبا   ؛گيري انقالب اسالمی ایران، حکومت شاهنشاهی از بين رفتبا شکل ،عنوان مثالوجود دارند. به

هبا، تعهبدات   اهميت این مطلب از آنجاست کبه ببا تغييبر حکومبت     دولت ایران همچنان باقی است.

 (.11 -11: 1391ها همچنان پابرجاست و می باید به آنها عمل شود )طهماسبی، خارجی دولت

  شود. مجموع سازمانی که مجري قدرت سياسی است، دولت گفته میبه 

 در قلمرو خویش بر عهبده دارد و  المللی است که انحصاراً اجراي قدرت را دولت واحدي سياسی و بين

 دستگاهی که در درون دولت، زمام امور را در دست دارد، حکومت است. 

  .طبقه دولت، سازمانی سياسی است که از دو طبقه فرمانروایان و فرمانبرداران تشکيل شده است

 .کومت کارگزار و نماینده دولت استحفرمانروایان را حکومت گویند؛ پس 

 شبوند؛  يله حکومبت تعيبين و اجبرا مبی    وسب هوم انتزاعی است؛ لذا اهداف دولت بهیک مف چون دولت

. ببدین ترتيبب،   ولی دولت داراي ثبات نسبی است ؛کندحکومت ابزار دولت است که تغيير میبنابراین 

 (.11: 1393تر از حکومت است )نرگسيان، تر و جامعدولت بزرگ

 0فناوری اطالعات و ارتباطات( 2

افزارهاي کامپيوتري و به مشخصات افزار و نرماطالعات در تعریف محدودش به سخت فناوري     

شود. در فيزیکی مانند الکترونيک، دیجيتال، چاپگر، ارتباطات از راه دور، پردازشگرها و ... مربوط می

                                                           
1. Information and Communications Technology (ICT) 



 

 

 

           11 

 

 طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی

 
اوري شود؛ یعنی کاربرد فنجامع، فناوري ارتباطات به چگونگی استفاده از تجهيزات مربوط می یتعریف

ارزش است )مقيمی و وليد اطالعاتی که براي مدیران باها و تآوري دادهبراي فرایندهاي تجاري، جمع

هاي شدن، افزایش رقابت، ظهور فناوريورود به شرایطی همچون جهانی (.131-129: 1334نامداري، 

و مبتنی  «روکراتيکضد بو»المللی موجب پدید آمدن رویکردهاي هاي بيننوین و افزایش اهميت فعاليت

هاي نوین تأکيد زیادي بر بهبود در عرصه مدیریت دولتی شده است. این جنبش «حکمرانی مدرن»بر 

ها باید همانند بخش خصوصی عمل جویی در عمليات دولت دارند. به اعتقاد آنان دولتکارایی و صرفه

دهنده مستقيم کاال و ي اینکه ارائهجادولت بهاز سوي دیگر،  .هاي آنها را به کار ببندندکنند و روش

کند؛ طور غيرمستقيم و از طریق قرارداد با بخش خصوصی عمل میخدمات از طریق بوروکراسی باشد، به

نامند. این تغييرات، می« جاي پارو زدنهدایت کردن به»چيزي که طرفداران مدیریت دولتی نوین آن را 

جانبه در رابطه ميان دولت و شهروندان است. هيوز این یک تجدید نظر ساده نيست؛ بلکه تحولی همه

تغييرات عمده را نشانه تغيير پارادایم بخش دولتی، از اداره امور عمومی سنتی به مدیریت دولتی نوین 

 -535: 1993گور، کند )الآن را اقتضاي عصر اطالعات تلقی می 1گور( و ال3-2: 2113داند )هيوز، می

( و بر 59: 1331صلی این تغييرات، ناکارآمدي پارادایم سنتی است )هيوز، (. بدون شک علت ا542

؛ نرگسيان و 1331ترین آن، بهبود کارآیی است )وارث، مدیریت دولتی نوین منافعی مترتب است که عمده

 (.51-51: 1411اسدزاده، 

م اصلی یعنی کارگيري دو مکانيستحقق اهداف مدنظر نهضت مدیریت دولتی نوین، نيازمند به     

هایی از جمله پرداخت مستقيم سازي از طریق روشسازي و دولت الکترونيک است. خصوصیخصوصی

( و دولت الکترونيک 149: 1331زدایی کردن و آزادسازي قابل انجام است )هيوز، هزینه، پيمانکاري، ملی

کردن و تبدیل عاتیکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات طی سه مرحله اتوماسيون، اطالبا به

عنوان (. دولت الکترونيک یا دولت دیجيتال، به311 -315: 1331پذیرد )هيوز، )دگرگونی( صورت می

شود هاي اطالعات و ارتباطات براي توليد و ارائه اطالعات و خدمات تعریف میاستفاده دولت از فناوري

، 3راتيک را کاهش یا افزایش دهد )داتونیندهاي دموکتواند فرادولت دیجيتال می ( که2111، 2)فونتين

1991 :193.) 

 يهاحلراه لهيوسکه به نفعانیشهروندان و ذ ياهازيبر اساس ن کيالزامات خدمات دولت الکترون     

 نیو کارکنان ا یدولت يهاسازمان لهيوسهستند که به نیا ازمندين ،اندشده تیحما یدسترس يکارکرد

 ياستفاده از فناور هقادر ب دیمقتدر با يو ادار یسازمان خدمات کی ر،يتفاس نیا ها برطرف شوند. باسازمان

                                                           
1. Gore 
2. Fountain 

3. Dutton 
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 یسازمانده دیجد يهاروش نیامر مستلزم تدو نیو تعامالت خود باشد، ا اتياطالعات و ارتباطات در عمل

 ازمنديامر ن نیا گر،یبه عبارت د ؛است یحکمران یتیریمد يهاو مراقبت از جنبه یدولت يکارکردها

 ن،یبنابرا ؛است کيالکترون يهاسازمان تتحول به سم يکار براوکسب ندیافر تیریو مد رييتغ تیریمد

-انیجر ،يکار يهاهیدر رو رييتغ تیریمد ازمندين یاطالعات و ارتباطات در هر سازمان ياستفاده از فناور

شوند یم يبازساز ادیهستند که به احتمال ز یو اقدامات حکمران یخدمات يهااطالعات، نظام يها

  (. 291: 1393؛ به نقل از نرگسيان، 2113، 1آنتيروکو)

کند که باعث استفاده می فناوري اطالعات و ارتباطات بخش خصوصی مدت زیادي است که از     

فناوري جدید در دولت  ها شده است؛ اما نه کاهش هزینه و نه پذیرشوري و کاهش هزینهافزایش بهره

هاي اداري رخ ها و بوروکراسیاي در نظامکارگيري دولت الکترونيک تغييرات گستردها بهآسان نيست. ب

 :(314 -311: 1331)هيوز،  عبارتند از راتييتغ نیا نیمهمتردهد. می

 ابد؛ییکاهش م یانيم رانیبه مد ازني  

 ابد؛ییسلسله مراتب کاهش م نیسطوح ا ،یرغم حفظ روابط سلسله مراتبعلى  

 است؛ يکمتر ازيتر نیاتيتر و عملنیينان سطوح پابه کارک 

 يهبا یمتبداول در بوروکراسب   يو دفتبر  يساده تکرار فیوظا نیگزیجا یو کار دانش یدانش کارکنان 

 شده است؛  يکاغذ

 تبر نیيو کارکنان سطوح پا ابدییم شیتر افزادهيچيانجام امور پ يتر برانیيکارکنان سطوح پا تيظرف 

 سطح باال را انجام دهند. فیوظا ،يقو یاطالعات يافزارهافاده از نرمد با استتواننیم

را به هم متصل  يادار يها و واحدهاهمه بخش یاطالعات يهاستميتوان سیهر درگاه، م قیاز طر      

 يکاربر چقدر با ساختار واحد ادار نکهیصرف نظر از ا ند؛یصورت منسجم ارائه نمارا به ینمود تا خدمات

 ياکرد تا نمونه جادیا 2کيشهروند الکترون ژهیو ی، درگاه1991ت آشنا باشد. حکومت سنگاپور در حکوم

 ياريبس منسجم و شهروندمحور آشنا شوند. یکيرا قادر سازد تا با خدمات الکترون ءباشد که وزرا یشیآزما

 ایو به مرحله استقرار  ندريگیرا به کار م یکياز تعامل الکترون يزيناچ ها، هنوز سطوح نسبتاًاز حکومت

-(. بهره295: 1391؛ پورعزت، 139 -133: 2113)هيوز،  انددهينرس کيگذار به مرحله حکومت الکترون

فيت و مشارکت شهروندان به بهبود رابطه دولت و ملت و افزایش شفا منجرگيري از حکومت الکترونيک 

لکرد حکومت الکترونيک را باید با توجه به فرض همواره پذیرفتنی نيست؛ زیرا عماما این پيش ؛شودمی

ي حکومت الکترونيک در کشورهاي زمينه سياسی، اجتماعی و تاریخی هر کشور بررسی کرد. اجرا

                                                           
1. Annttiroiko 
2. E-Citizen 
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هایی چشمگير داشته است، تا حدي که حتی کارآمدي عملی یافته تفاوتتوسعه با کشورهاي توسعهدرحال

 (. 2115، 1لوورآن براي برخی کشورها به نقد کشيده شده است )ک

شود، یمشاهده م انهيخاورم ژهیوتوسعه و بهدرحال ياز کشورها ياريکه در بس يکردیرو برخالف     

ارائه  صرفاً ای یمیقد يهاهیبه مقامات و کارمندان، خودکار کردن رو انهیارائه را صرفاً کيدولت الکترون

کردن است از متحول تبلکه عبار ؛ستين تیسا وب جادیها با ااطالعات نهادها و وزارتخانه یکيالکترون

آن و ارائه اطالعات و  شتريب ییو پاسخگو يکارآمد ،یدسترس تيقابل قیاداره جامعه از طر ندیدولت و فرا

اطالعات و ارتباطات. دولت  يبا استفاده از فناور یاجتماع ينهادها ریخدمات به شهروندان و سا

 ،یاثربخش ،ییکارا ت،يشفاف تمرکز،عدم  ،ییپاسخگو همچون ییکارکردها انگريب کيالکترون

، 3گرگور؛ مک1993، 2)هيکس باشدیم یو آسان به اطالعات دولت عیسر یموقع و دسترسبه یرسانخدمت

2111 .)  

 موانع دولت الکترونیک

، قعموبهکاربران در مواجهه با عدم کسب اطالعات  شامل ادراکاتی است که موانع دولت الکترونيک     

دهند که تماس در کشورهاي داراي محدودیت اینترنت، مردم ترجيح می .کنندیمحس  روزبهکارآمد و 

در ادامه، برخی از موانع دولت الکترونيک مورد بررسی قرار گرفته  انسانی در برخورد با دولت داشته باشند.

 است.

 رهبري و تعهد سياسی 

هاي هاي دولت الکترونيک حياتی است. اکثر برنامهي و استراتژيسازي کاربردتعهد از باال براي پياده     

خورند و شکست می ،کننددرک نمی کامالًگيران اهميت پروژه را کاربردي دولت الکترونيک وقتی تصميم

دموکراسی دیجيتالی،  .گيرندها به کار نمیقدرت و توان خودشان را براي حمایت از برنامه ،بنابراین

-را دستخوش تغيير کرده است و ممکن است دموکراسی نماینده را به دموکراسی مصرفسيستم سياسی 

: 1331دهندگان کاهش یابد )هيوز، گيري الکترونيکی، تعداد رأيکننده تبدیل کند و با اتکاء به رأي

331- 335.) 

 رساختیز 

يت پورتال دولت کيف صحبت در مورد واقع دریافته، صحبت درباره زیرساخت، در دنياي توسعه     

، زیرساخت توسعهدرحالکردن از طریق آن است. در دنياي ، سهولت استفاده و توانایی هدایتالکترونيک

هاي داده، و غيره. ها، پایگاهها، پورتالشبکه مانند اتصال، پهناي باند، ؛واقعی براي ارتباط آنالین است

                                                           
1. Kluver 

2. Heeks 

3. McGregor 
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 توسعهدرحالبيشتر کشورهاي  را درونيک هایی منافع بالقوه دولت الکترمحدودیت چنين زیرساخت

  (. 2111، 1)شوراي روابط خارجی دهدکاهش می

 دسترسی به اینترنت 

زده بلکه در مورد متغيرهاي مهارت و زمان حرف  شود،نمیدرباره زیرساخت صحبت در این بخش،      

وقت  ياري از شهروندان. بسشوندیموارد بازي  "ياقهيدقپنجطرفداران "یی است که جا نیا .شودمی

ارائه حداقل پاسخ دارند.  سرعت بهي آن، تمایل جابهبلکه  ؛ندارند داریمعنهاي کافی براي مشارکت

این  شود براي اینکه همه فرصت برابر در گفتن داشته باشند.مانع بالقوه می "نخبه"شهروند  ،بيترتنیابه

جم غيرمعقولی از اینترنت را صرف پاسخگویی به شخص کسی است که زمان زیادي در اختيار دارد و ح

شود هاي جامعه به اینترنت سبب میعدم دسترسی برخی از افراد و گروه کند.ها و ارائه بازخورد میبررسی

به فراموشی سپرده شوند یا از آنها غفلت شود. یکی از ابعاد جدایی دیجيتال، عدم دسترسی مردم 

 -331: 1331یافته است )هيوز، ینترنتی در مقایسه با کشورهاي توسعهکشورهاي درحال توسعه به شبکه ا

335.) 

 اعتماد 

روند، به پورتال نمی بدون آن، شهروندان ي دولت الکترونيک است.جنبه نیترمهم احتماالًاعتماد      

کسی  اگر خواهند در دولت الکترونيک مشارکت کنند.نمی هجيدرنتدهند، و ها را پاسخ نمیپرسشنامه

شود یا احساس کند که دولت فقط خدمات ي در نظر گرفته نمیجد طوربه نقطه نظراتشمعتقد باشد که 

 ي مدت بسيار طوالنی از دست خواهد؛برا شاآورد، مشارکت آیندهرا براي شخصی خاص به زبان می

ی عمده شهروندان نگران گردد.ي زیادي هانهیهزد اعتماد او متحمل براي کسب مجد، دولت باید جهيدرنت

وسيله دولت و امنيت اینترنت است؛ چراکه اگر به شکل در مورد کاهش اطمينان و افزایش کنترل به

این امکان وجود دارد که اطالعات محرمانه شهروندان در اختيار دیگران قرار گيرد  ،مطلوب مدیریت نشود

 (.2115، 2)تورس و همکاران

 یمنابع مال 

شکست خواهد بود و پروژه دولت  به محکومگذاري نشود، کامل سرمایه طوربهي که اپروژههر      

هاي قبلی گذاريالکترونيک نيز از این قاعده مستثنی نيستند. در حقيقت، حتی اهميت آن در حفظ سرمایه

شکست از طریق بخش ميانی جامعه پنهان صورت زیرا به شود؛براي شروع کار بر روي پروژه بيشتر می

هاي کاربردي ، به بيشتر برنامه"بزرگ اندیشيدن، شروع کوچک و مقياس سریع"المثل ضرب د.شومی

                                                           
1. Council on Foreign Relations (CFR)   

2. Torres et al. 
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براي  تربزرگهاي کاربردي کوچک دولت الکترونيک یک شانس شود. برنامهدولت الکترونيک مربوط می

 (. 2114، 1)پالتيو و همکاران موفقيت دارند و بنابراین باید تشویق شوند
 

 یا اصالح مقرراتزدایی مقررات( 9

گور، معاون ، المثال عنوانبهکند.  ترنهیهزکمتر و دولت باید قوانين خود را بسيار منعطف     

سابق ایاالت متحده در تالش براي بازآفرینی دولت، هزاران صفحه از مقررات دولتی  جمهورسيرئ

ابتکار  ي،ریپذانعطافه مقامات این امر ب کرد را حذف کرد.غيرضروري که عملکرد دولت را مسدود می

زمان زیادي صرف  منحصراً هانآعمل و ظرفيت بيشتري براي تمرکز بر ارائه خدمات به شهروندان داد تا 

گيرد یا باید مقرراتی که امکان ارائه خدمات را می ، نکنند وگيرنداً انجام میقيدقها اطمينان از اینکه رویه

 اصالح گردد. گردد، حذف یاباعث اتالف وقت می

 اصالح خدمات و خدمتگزاران( 0

 به هاآناما  ها مهم هستند؛هاي دولتی و رویهپذیرتر براي مميزيي و قوانين انعطافاورفندسترسی به      

 زيآماغراق اصالًو پاسخگو به نيازهاي شهروندان کافی نيستند. این  مؤثرهاي یی براي ایجاد دولتتنها

 سازي خوب آن ممکن نيستدون بخش خدمات عمومی، قوانين و پيادهنيست که حکومت جدید ب

آسان نيست. گسترش عظيم بخش  مؤثر، ایجاد و نگهداري خدمات رسمی حالنیباا (.2112، 2)چين

همين امر باعث شده اند. یک نتيجه از اقتصاد در حال گسترش عنوانبهی، هر دو رانتفاعيغخصوصی و 

ها اختصاص یابد و خود این موضوع باعث بروز مشکالتی در ه این سازمانکه بسياري از وظایف دولت ب

، در استخدام کارمندان مناسب و توانمند شده است. دولت و بخش خصوصی براي استعدادهاي هادولت

ناتوانی خود در ارائه یک پيشنهاد رقابتی همچون بخش  ليبه دلها اغلب دولت کنند.مشابه رقابت می

تر استخدام حتی مشکل ،خورند. عالوه بر این، کاهش اعتبار دولت باعث شده استخصوصی شکست می

تر با العمر خدمتگزاران مدنی با ترویج و ترقی بر پایه ارشدیت جایگزین خدمات منعطفباشد. تصدي مادام

تخصصی "به  "عمومی بودن"ها از شود. دولتها و قراردادهاي عملکردي میحقوق رقابتی، پاداش

 مدتکوتاهدهند تا قراردادهاي کنند و اجازه میهاي فنی مشاغل حرکت میبراي رفع پيچيدگی "دنبو

ها سياست خود را از از همه، دولت ترمهماما  عمل کنند؛براي ورود استعدادهاي تازه از بخش خصوصی 

یکی از  جایگزین شده است. -"کردن به خط"به  "دستوردهی" -اندکردهعملکردهاي اجرایی جدا 

هاي ست که این امر نارساییهاي بوروکراتيک، انحصار و غيررقابتی بودن آنهالتمشکالت اساسی دو

                                                           
1. Platteau et al. 

2. Cain 
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ساالري و اما رقابت، شایسته ؛آورد. شاید رقابت درمان تمامی دردهاي ما نباشدبسياري را پدید می

 (.25 -5: 1331کند )الوانی و صمدي، رسانی ایجاد میخالقيت را در خدمت

 ی خدماتسپاربرون( 8

جدا  گذاراناستيسي دولتی و تحویل خدمات از هااستيسوظایف بيشتر و بيشتري از اجراي      

 عنوانبهي مستقل، هاسازمانکه اغلب این  شوندیمهاي جداگانه منتقل بخشو به  شوندیم

کاهش ولت در یی دجوصرفهموجب  تنها نه. این امر شوندیمشناخته  "ي مرحله بعديهاآژانس"

-ي و تنظيم میگذاراستيسبلکه دولت را متمرکز کارکردهاي اصلی،  ؛شودي کارکنان بزرگ میهانهیهز

هاي تواند فرصتسپاري میکند. در جوامعی که نهادهاي قانونی ضعيف یا غيرقابل شفاف هستند، برون

، شدت بهي دولت هاتيفعال "يارسپبرون"یا  "قرارداد"مدیریت فراهم کند. بزرگ در برابر فساد و سوء

 هانآي موفقيت ريگاندازهبه توانایی دولت براي تعریف واضح و شفاف نتایج عملکرد و مکانيسمی براي 

سپاري دولت باید توجه نمود که به ایراداتی که به مدیریت دولتی نوین مطرح در برونبستگی دارد. 

هاي مداخالت سياسی و رانت باشد و بتواند فعاليت از ورد بهسپاري باید نگردیم. سيستم برون گشت، باز

ي این است که باید سپاربرونهاي کارآمد و پاسخگو واگذار کرد. نکته دیگر در دولت را به سازمان

سپاري وسوسه براي دولت ایجاد کند که وظایف بيشتري را متعادل باشد، نباید مزایاي حاصل از برون

سپردن  .ببرد سؤالممکن است مشروعيت دولت را زیر  اندازه از شيبي سپارنبرو کند؛ زیرا يسپاربرون

 تيفيک شیو افزا یدولت يها نهیعقد قرارداد موجب کاهش هز قیاز طر یارائه خدمات به بخش خصوص

که اگر دولت خود به پارو یدرحالکند؛ نيز کمک می ییپاسخگو شیبه افزا نکهیا ضمن ،شودیخدمات م

 فيرا به خاطر عملکرد ضع یتوان کارکنان دولتیگاه نمچيگاه پاسخگو نخواهد بود و هچيه ،زدن بپردازد

سپرد.  یتوان به بخش خصوصیرا نم یدولت فیتوجه نمود که همه وظا دیبا نیآنها عوض کرد. با وجود ا

از  يريگو مقررات، حفاظت از اموال، جلو نيوضع قوان ،يگذاراستيمانند س فیاز وظا یها برخدولت

-یم نیبنابرا ؛دهندیانجام م یرا بهتر از بخش خصوص یاجتماع یهمبستگ تیاستثمار و تقو ای ضيتبع

دولت را  نکهیبه شرط ا ،خوب است یبه بخش خصوص فیاز وظا ياريتوان گفت که سپردن بس

 (.11-14: 1331 ر،يبلآزبورن و گ)کند  ترمدارتر و پاسخگوتر، کارآمدتر، عدالتاثربخش

 مبارزه با فساد (1

 توسعهدرحالموانع تالش براي از بين بردن فقر در کشورهاي  نیتربزرگیکی از  احتماالًفساد اداري      

. شودیمبلکه مانع توسعه و افزایش فقر  نظر اخالقی و اجتماعی خورنده است؛از  تنها نهاست. فساد 

که فساد در آسيا  طورهمانهميشه فقير هستند. ، کشورهایی که سطح باالي فساد را دارند، معمول طوربه

کافی غذا  اندازه بهدرصد از جمعيت در زیر خط فقر زندگی کنند. این افراد  41و آفریقا باعث شده که 
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به زندگی سالم و سازنده نيستند. دالیل این مشکالت پيچيده است؛  فيزیکی، قادر لحاظ ازو  خورندینم

 االي فساد است.اما بيشتر آن ناشی از سطح ب

 مدنی جامعه حضور( 1

 ثروتمندتر ثروتمندان آن در که است شده تحریفی به منجر بازار و دولت ترکيبی شکست فقرا، نظر از     

 و مردم دیدن مشکالت را برايسازمانشان  ،(خصوصی بخش) بازار نه و دولت نه .اندشده فقيرتر فقرا و

 دموکراتيک هايمکانيسم یافتن دولت، بازآفرینی متعهدان لشچا. کنندنمی ترکها نآ به خدمت ارائه

حقشان  بتوانند تا کندمی پاسخگوتر رسيده قدرت به محروم هايگروه برابر در را دولت است که جدیدي

عنوان به ها،دموکراسی بيشتر براي سياسی مشارکت. کنند محققتر بزرگ سياسی درگيري طریق از را

 مورد نيازمند این. شوندتر جامع باید دموکراتيک نهادهاي ،رونیازا ؛زم استال اجتماعی عدالت ضامن

 بازي وارد مدنی جامعه اینجا در. است انسانی ظرفيت ایجاد آموزش و حمایت، جامعه، سازماندهی و بسيج

 از تا د،باش بازار و هم دولت هم کنندههدایت تواندیم یافتهسازمان یخوب به و قوي مدنی جامعه. شودیم

 انجام از را آن تا کند تنظيم ياگونهبه را بازار و شهروندان به پاسخگو و پذیرمسئوليت را دولت طریق این

 هايسازمان ی،بخشسه جدید حکومت در. دارد باز ،است آورانیز جامعهکل  به که بيرونی اعمال

 نقشی توانندیم و هستند متمایز یطرح دارايها . آنبرخوردارند توجهی قابل نسبی مزیت از یردولتيغ

 ياندازهاچشم یا سياسی فشار تحت غيردولتی يهاسازمان ها،دولت برخالف. باشند داشته رگذاريتأث

 پيدا بيشتري اثربخشی و آزادي با را فقر علت توانندمیها نآ ،بنابراین؛ نيستند انتخاباتی مسابقات محدود

 توسط محدودیت بدون و ریپذانعطاف زیرک،( حداقل در نظري طور)به هاNGO ها،دولت برخالف. کنند

 مردم نيازهاي و هانگرانی به اینکه علت به هاNGO این، بر عالوه. کنندمی عمل جومنافع هايگروه

 سطح در آنها بيشتر است که دليل این به و کنندمی عمل پذیرترریسک و نوآورانه تجربی، ،کنندمی توجه

 توسط هاNGO ها،دولت برخالف . دارند اطالعها آن حلراه و مردم مشکالت زا و کنندمی کار ايریشه

 باید غيردولتی هايسازمان شدن، ترشفاف براي. شوندنمی محدود انتخابيه تهيأ یا دهندگانيرأ

 کنند؛ منتشر عموم آگاهی براي بلکه گذار،سرمایه هاينمایندگی برايتنها  نه را خود ساالنه يهاگزارش

  .(2119، 1)یازیجی و دوه قرار ندهند سؤال مورد جامعه در را خود مشروعيت که يطوربه

 محلی حکومت برای دموکراتیک نهاد( 5

 و سياسی هايسازمان عمل آن در که است مشاهده قابل اجتماعی حوزه در نيز یتوجه قابل تغييرات     

 محروم هايگروه ها،اقليت. کندمی تغييرمانده عقب وامعج از بسياري در موقعيت جیتدر به جمعی بسيج

 و تراضطراب کم ،ترحیصر با ترس کمتر،ها ن. آکنندمی صحبت قبل از بيشتر امروزه ،زنان و اجتماعی

                                                           
1. Yaziji & Doh 
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 وها سوءاستفاده انواع از بسياري از عمومی درک همه، ازتر . مهمهستند خود حقوق خواستار بيشتر

 ریزهاي محروم اجتماعی و زنان( در ها، گروهگفته )اقليتهمه عوامل پيش .است ردهک پيدا تغيير هاتهمت

توانند عدالت اجتماعی و یک نهاد دموکراتيک محلی که داراي اختيارات مستقل است، می هیسا

 دموکراسی که در پی تحقق آن هستيم را محقق کنند. 
 

 طاتهای اطالعات و ارتبانهضت بازآفرینی دولت و فناوری

گرا و بازارمدار در بخش دولتی است که در خالل یکی از رویکردهاي عمل ،1نهضت بازآفرینی دولت     

صدد بود که تحوالتی اساسی را حات در بخش دولتی شکل گرفت و دردر راستاي جنبش اصال 91دهه 

ت حول سه رسانی بخش دولتی ایجاد نماید. محور تمرکز این اصالحادر فرایندهاي اداري و خدمت

-اند. شکلجویی بوده است. این نهضت را آزبورن و گيبلر شکل دادهمفهوم اثربخشی، کارایی و صرفه

گيري این جنبش تحت شرایطی بود که بوروکراسی حاکم بر دولت آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار 

ه بود. آزبورن و گيبلر جمهور وقت آمریکا براي مقابله با آن ایجاد شدهایی توسط رئيسگرفته و کميته

ها را در کتاب معروفشان ها بودند و تجربيات خود از دستاوردهاي این کميتهعضو یکی از این کميته

در  ( به چاپ رساندند.1992) "2کندبازآفرینی دولت، چگونه روحيه کارآفرینی بخش دولتی را متحول می"

در  ها امروزهاست که دولت نیبر ا دهيست. عقبهبود عملکرد دولت ا يدولت، تمرکز رو ینینهضت بازآفر

در ساختار خشک و  دیبا یطیشرا نيمقابله با چن يبرند و برایمتالطم و متحول به سر م اريبس یطیشرا

مخالفت و  چيدارند که هیم ظهارا ،(1992) بلرينظر کنند. آزبورن و گ دیتجد یبوروکراس ریناپذانعطاف

کمک  یدانند که به حل مشکالت اجتماعیم يمنزله ابزارو دولت را به دولت ندارند تیبا موجود یتیضد

 يرو شيپ يهاتوانند با چالشیگسترده و متمرکز نم يهایبا بوروکراس ،يامروز يهااما دولت ؛کندیم

کنند که هدفشان انتقاد از یم ديکنند. آنها تأک لهمحور مقابجوامع در عصر اطالعات و اقتصاد دانش

در دولت وجود دارند که  يادیافراد مسئول، نخبه و متعهد ز رایز ؛است و نه کارکنان دولت یسبوروکرا

خود را از  يو توانمند تيخالق ،جهينتشده و در کيبوروکرات ریناپذفتار نظام خشک، کهنه و انعطافگر

ها رها نمود. ضمن را از بند آن کارکنان ها را متحول ساخت ونظام نیا دیبا ناند. به نظر آنادست داده

)طهماسبی،  دهند رييانجام دادن به چگونه انجام دادن امور تغ زيتوجه خود را از چه چ دیها بادولت نکهیا

1391 :111- 113). 

حکومت  ندیتواند بر فرایمتعدد م يهاوهيبه شفناوري اطالعات و ارتباطت  خالقانه از استفاده     

 باشد:  تأثيرگذار

                                                           
1. Reinventing Government Movement 

2. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Transforming the Public Sector 
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 يندهایفرا ییبهبود کارا ،جهينتکننده حکومت و درو خسته يتکرار فین وظاکردینيماش ی:فن 

 ؛حکومت

 ها و روش ليمنظور تکمبهفناوري اطالعات و ارتباطات  فاده از: استیبانيو پشت ينقش هموارساز

 کی يقرار دادن اطالعات حکومت بر رو ،عنوان مثالبه ؛جهت بهبود حکومت ماندهيباق ياهکار

 ی؛کيپست الکترون قیافراد جهت ارتباط با کارکنان حکومت از طر يبرا ییهاراه جادیو با ا تیسا

 خوردبه چشم میجهت بهبود حکومت  دیها و خدمات جدزميمکان جادینقش در ا نی: اينوآور نقش .

زمان وجود دارد و  نیتربه اطالعات مشابه در کوتاه یهمه افراد امکان دسترس يبرا ،طور بالقوههب

 شو کاه يمقابله با فساد ادار يوجود داشته باشد، برا یاطالعات در بخش عموم نیکه ا یامهنگ

به  یابيسرعت دست ،گرید يباشند. از سویم ديو مف یصاحبان قدرتمند سنت تیانحصار اطالعا

افراد  يريگميتصم تيتواند موجب بهبود ظرفیم یمنابع حکومت يجابه گریمنابع د قیاطالعات از طر

 .(134: 1334)مقيمی و نامداري،  ددگر
 

 شناسی پژوهشروش

پس از  باشد کهاز نوع کيفی میروش تحقيق،  اساس برحاضر از نظر هدف کاربردي و  پژوهش     

. تحليل تم روشی براي تعيين، تحليل و بيان الگوهاي استفاده گردید 1تکنيک تحليل تماز انجام مصاحبه 

اما  ؛کندها را سازماندهی و در قالب جزئيات توصيف میست. این روش دادههاهاي( موجود درون داده)تم

 (. جامعه2113، 2هاي مختلف موضوع پژوهش را نيز تفسير کند )توماستواند از این فراتر رفته و جنبهمی

بودند که دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و اقتصاد نفر از خبرگان  12شامل  پژوهش این آماري

بر  ديتأکساختاریافته با هاي نيمهمصاحبهها از منظور گردآوري دادهبه .شدندهدفمند انتخاب  صورتبه

 .گردیدرویکردي اکتشافی استفاده 
 

 پژوهشهای یافته

 مراحل تحلیل تم

باشد که در ادامه بدان پرداخته اضر شامل مراحل تحليل تم و ارائه الگو میهاي پژوهش حیافته     

 شود. می

                                                           
1. Theme analysis 

2. Thomas 
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ه گر الگوهاي معنایی و موضوعاتی که جذابيت بالقوشود که تحليلفراگرد تحليل تم زمانی آغاز می     

ها و مجموعه داده مستمر بين مجموعه وبرگشترفتدهد. این تحليل شامل یک نظر قرار میدارند را مد

-ن مرحله اول شروع میاند. نگارش تحليل از هماآمدههایی است که به وجود و تحليل داده هاکدگذاري

، 1وجود ندارد )براون  و کالرکي براي شروع مطالعه در مورد تم فردمنحصربههيچ راه  ،کلی طوربهشود. 

تحليل تم فراگردي است که در طول زمان باید انجام پذیرد، به این معنی که محقق در  عالوهبه(. 2111

گانه تحليل تم با رویکردي که کالرک و راحل ششها را گردآوري و تحليل خواهد کرد. مطول زمان داده

 اند، در ادامه توضيح داده شده است.( ارائه داده2111براون )

الزم  ،ها آشنا شودبراي اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی داده ها:( آشنایی با داده0مرحله      

شامل بازخوانی مکرر  معموالًها ن در دادهور شدور سازد. غوطهاي غوطهتا اندازه هانآاست که خود را در 

 فعال )یعنی جستجوي معانی و الگوها( است. صورتبهها ها و خواندن دادهداده

 هانآها را خوانده و با شود که محقق دادهمرحله دوم زمانی شروع می ( ایجاد کدهای اولیه:2مرحله      

ها را ها است. کدها یک ویژگی دادهي اوليه از دادهآشنایی پيدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدها

ها( متفاوت شده از واحد تحليل )تميهاي کدگذارگر جالب است. دادهنمایند که به نظر تحليلمعرفی می

افزاري انجام داد. در این مرحله هاي نرمدستی یا از طریق برنامه صورتبهتوان است. کدگذاري را می

 شده است(. ارائه ،1در جدول  ي اوليهاي از کدها)نمونه گردیدها احصاء صاحبهکد اوليه از م 112

 ای از کدهای اولیه مصاحبه. نمونه0جدول 
 

 کدها

 دست و پاگير مراتبسلسلهوجود 

 ی مردم به وضعيت فعلی کشورتفاوتیب

 بدبينی نسبت به دولت

 عدم اطمينان به دولت براي مشارکت

 از برنامه بهبود ساختارعدم حمایت مدیران ارشد 

 

ب بندي کدهاي مختلف در قالاین مرحله شامل دسته ی کدهای گزینشی:جستجو( 9مرحله     

محقق، تحليل  واقع درشده است. هاي کدگذاريکردن همه خالصه داده کدهاي گزینشی و مرتب

براي ایجاد یک تم  توانندگيرد که چگونه کدهاي مختلف میکدهاي خود را شروع کرده و در نظر می

                                                           
1. Brown  & Clark  
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کدهاي ناقص یا  آمد. محقق به دست انکد گزینشی توسط محقق 15، کلی ترکيب شوند. در این مرحله

 .نده این تعداد کد گزینشی دست یافتتا ب نين کدهاي تکراري را کنار گذاشتندنامرتبط و همچ

اي از محقق مجموعه شود کهمرحله چهارم زمانی شروع می های فرعی:گیری تمشکل (0مرحله      

دهد. این مرحله شامل دو مرحله بازبينی و تصفيه و را مورد بازبينی قرار می هاآنها را ایجاد کرده و تم

شده است. در هاي کدگذاريهاي فرعی است. مرحله اول شامل بازبينی در سطح خالصهدهی به تمشکل

 ،شود. در این مرحلهها در نظر گرفته میي دادههاهاي فرعی در رابطه با مجموعهاعتبار تم ،مرحله دوم

 تم فرعی دست پيدا کردند.  31محققان به 

شود که یک تصویر مرحله پنجم زمانی شروع می های اصلی:گذاری تمتعریف و نام (8مرحله      

، تعریف ههاي اصلی را براي تحليل ارائدر این مرحله، تم انها وجود داشته باشد. محققبخش از تمرضایت

تعریف و بازبينی کردن،  لهيوسبه. ندکردرا تحليل  هانآهاي داخل ، سپس دادهنددادو مورد بازبينی قرار 

که هر تم اصلی  گردیدو تعيين  شد مشخص ،کنددر مورد آن بحث می تم کماهيت آن چيزي که ی

-در ميان تم وبرگشترفتس از پ ان، محققدر این مرحلهدرنهایت ها را در خود دارد. کدام جنبه از داده

برخی  ،2جدول . در بودکه در زمينه مورد نظر تحقيق قابل تبيين  ندتم اصلی دست یافت 3هاي فرعی به 

 ارائه شده است.استخراج شده،  هاآنهاي اصلی از هاي فرعی که تماز تم

 های اصلی و فرعیتمای از . نمونه2جدول 

 های اصلیتم های فرعیتم ردیف

 مردم آگاهی عدم 1

 

 

 عوامل فرهنگی

 

 مشارکت به مردم تمایل عدم 2

 ي نسبت به دولتاعتمادیب 3

 دولت به نسبت بدبينی و یتفاوتیب 4

 خصوصی حریم از ترس 5

 انتقاد از ترس 1

  ارشد مقامات حمایت و تعهد عدم 1

 عوامل سياسی
 بودن شفاف براي دولت تمایل عدم 3

 تبمراسلسله 9
 

 

 عوامل سازمانی

 

 اثربخشی و عدم کارایی 11

 ارزیابی ضعيف و نظارت 11
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 های اصلی و فرعیتمای از . نمونه2جدول ادامه 

 های اصلیتم های فرعیتم ردیف

 محورينتيجه 12
 

 انعطاف عدم 13 عوامل سازمانی

 تمرکز 14

 فناوري اطالعات و ارتباطاتعوامل مربوط به  15

 

 زیرساختی عوامل

 قانونی چارچوب نبود 11

 بخش این ظرفيت از استفاده و غيردولتی هايسازمان به توجه عدم 11

 منابع مالی، انسانی، فنی کمبود 13

 

هاي اصلی اي از تمشود که محقق مجموعهمرحله ششم زمانی شروع می ( تهیه گزارش:1مرحله      

در اختيار داشته باشد. این مرحله شامل تحليل را ي تحقيق انهيزمي انتزاعی و منطبق با ساختارها کامالً

 شود. در ادامه شرح داده میپایانی و نگارش گزارش است که 
 

 ارائه الگوی بازآفرینی دولت

وضعيت مطلوبی که اميد است به آن دست یافت را ترسيم کرد.  ،در ابتداي بازآفرینی دولت الزم است     

استفاده از فناوري اطالعات و  آن جهش، رأسجانبه صورت گيرد که در جهشی همه ، بایدبدین منظور

در این شریک اصلی جنبش بازآفرینی دولت باشد.  عنوانبهو تکيه بر قدرت جامعه مدنی ارتباطات 

گيرد. زمانی، سياسی، فرهنگی و زیرساختی مورد بررسی قرار میامل ساچهار عوضعيت موجود مرحله، 

ملی هستند که در روند بازآفرینی دولت نقش دارند و اگر یکی از عوامل در وضعيت نامساعدي عوا هانیا

باید نقش فناوري عالوه بر تمرکز بر جامعه مدنی ن شود.بازآفرینی دولت با اختالل مواجه می ،باشد

توانند مشارکت یها م. با وجود فناوري ارتباطات و اطالعات دولتگرفترا نيز نادیده اطالعات و ارتباطات 

ي پررنگ کنند. افزایش شفافيت و جلوگيري از فساد دستاورد دیگري است گذاراستيسشهروندان را در 

 به آن دست یافت. توان در زیر سایه فناوري اطالعات و ارتباطات که می

صورت ، الزم است طراحی راهبرد شدهمطرحهاي موجود در هر یک از عوامل بعد از شناسایی شکاف     

زدایی، استفاده از فناوري فناوري اطالعات و گيرد. راهبردي که متمرکز بر کاهش فساد، مقررات

، تمرکز بر نقش جامعه مدنی در کنار دولت و بازار، استفاده از ابزارهاي مناسب بخش دولتی ارتباطات

در  دو نکته توجه کرد:، باید به در مرحله بعد ي، افزایش شفافيت و... باشد.سازفرهنگ)شبه خصوصی(، 
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استفاده از  منظوربه، اید نقشی مجزا به استقرار فناوري فناوري اطالعات و ارتباطاتطراحی ساختار اجرا ب

بر لذا باید مراحل استقرار آن را مورد توجه قرار داد. همچنين، تمرکز باید  آن داد؛ يريکارگبهدولت در 

هاي مناسب ي تکنيکريکارگبه جمله ازگردد؛ ینی دولت میهایی باشد که باعث تسهيل بازآفرشيوه روي

هاي بازار در بخش دولت، راهکارهایی جهت افزایش پاسخگویی به ي تکنيکريکارگبهنه  ،بخش عمومی

هاي سایتوري، ایجاد سکوهاي مناظره، ایجاد وبشهروندان، راهکارهاي ابتکاري جهت افزایش بهره

 دولتی و...

ریزي ها را در ساختار اجرا مشخص کرده و برنامهدي، باید قلمرو هر یک از سازماندر مراحل بع     

این  جهيدرنتتا  به ارزیابی برنامه صورت گيردقبل از اجراي آن نياز  ،تیدرنها صورت گيرد. هانآعملياتی 

 بازآفرینی بتوان به دموکراسی و عدالت اجتماعی دست یافت.
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 گیری نتیجهبحث و 

ي و اتالف منابع ممکن است تا حد زیادي موجه ریناپذانعطافانتقاد از ناکارآمدي دولت،  کهیدرحال     

ي دیگر جابهاین است که  به محکومو  شده منسوخباشد، نباید ما را به این نتيجه برساند که دولت 

و دموکراتيک  کارآمد ،مؤثرجایگزین شود. دولت، مرکزیت جامعه باقی خواهد ماند. یک دولت  مؤسسات

زودگذر  تنها نهبهترین ضامن عدالت اجتماعی یک جامعه منظم است. هر انتظاري از سقوط حکومت 

مورد حکومت در  "يسازمفهومدوباره "یا  "بازآفرینی"بلکه اشتباه و نادرست است.  بحث درباره  ،است

جامعه است. این به معناي جایگزینی دولت توسط بازار یا جامعه مدنی نيست. همچنين  مؤثرتربهتر و 

تر، را دوباره به دست آورد، پس باید هوشمندانه جامعهخواهد اعتماد روشن است که اگر دولت می

واقعی است و تنها  "حکومتی بحران"تر در پيشبرد عدالت اجتماعی حرکت کند. این تر و نوآورانهمنعطف

ي آن براي تعمير آن کافی نيست. ما باید کل مفهوم حکومت را دوباره درک کنيم هالبهکردن  بندسرهم

قالب ما باید از آن  ،گرید عبارت به ؛و همچنين مجدداً دیدگاه اجتماعی از نقش دولت را بررسی نمایيم

 اي حکومت ایجاد کنيم.قدیمی تفکر خارج شویم و یک پارادایم جدید بر

رویایی جهانی است. انتظارات شهروندان  باًیتقري حکومت دموکراتيک ایرؤما شاهد آن هستيم که      

مردم دیگر  .دهدپاسخ  شانیهاخواستهخواهان دولتی هستند که به نيازها و  هاآنتغيير کرده است و 

 هاآننيستند. همچنين  ،ب طوالنی رفته باشندهاي خود به خواتماشاگران منفعل یا کسانی که ميان انتخاب

 آنانکه دولت  خواهندیم هاآنکار کند؛ بلکه  هاآنبراي  ،دهندبه دولت به ميزان مشخصی اجازه می تنها نه

خواهند، باشند. جریان اطالعات ساده ي که خوشان قادر به کسب چيزهاي که میاگونهبه؛ سازدرا توانمند 

منبع اطالعات وابسته نيستند؛ سانسور  عنوانبهاست که شهروندان دیگر به دولت  و رایگان به این معنی

ها براي منسوخ شده است و رشد یک جامعه آگاه براي فشار بر دولت -ابزار استعمارگران نیتريقو -

نه ها پاسخگویی و شفافيت بيشتر افزایش یافته است. آگهی درگذشت براي دولت زودرس است. دولت

دگرگونی عميق  هادولت(، Stateخواهند که منسوخ شوند. همانند دولت محلی )شوند و نه میمیمنسوخ 

ها براي مواجهه با کنند و باید نقش، ساختار و شخصيت خود را بازآفرینی کند. دولترا تحمل می

ساختن جوامع  کنند. نوآوري، مرکزیت توانمندي متعدد شهروندان، خود را بازآفرین و نوآور میهاخواسته

 ابداًد. این نباش 21هاي قرن هاي جدید حکومت و دولت است تا متناسب با چالشبراي ایجاد مدل

-ما نمی ،هرحالبهکند. ایجاد نمی ها را دارند،ها توانایی نشان دادن چالشتردیدي در مورد اینکه دولت

ي آن، ما باید فعاالنه جابه سته باشيم؛ي تکاملی آههاروشها براي رسيدن از طریق توانيم منتظر نوآوري

دولت؛ و  "بازآفرینی"هاي قابل توجهی براي براي ترویج کنکاش کردن و رهبري نوآورانه کار کنيم. گام

رو، در این است؛ ازاین شده انجام مؤثرتري هادولتایجاد  منظوربهي مختلف و اصالحات هاينوآور
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تغيير  ،نيازاولين پيش اساس،شود. برهمينشناسایی زآفرینی دولت نيازهاي باپيشتا  گردید تالشپژوهش 

به نقش جامعه ها آن است که نيازپيشهمچنين یکی دیگر از  است.مفهوم دولت به حکومت جهت از 

شده باید به بازآفرینی سازي دولتو جهت پياده بازآفرینی توجه ویژه شود شریک دولت در عنوانبهمدنی 

و شهروندانی آگاه در  افتهیکاهشتا از طریق آن فساد اداري  پيدا کرداعتماد و ارتباطات  فناوري اطالعات

احساس  داد،ي دخالت دارحکومتشهروندان را در  بتواناگر داشته باشيم. همچنين،  يگذاراستيس

 .شدبلکه حامی آن خواهند  ،نه مخالف دولت آنانو  شودمی جادیا هانآاعتماد به دولت در 
 

  بعمنا
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