مفهومپردازی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات
در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
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چکیده
ادارۀ امور عمومی ،از دیرباز ،در شمار دغدغههای اصلی جوامع گوناگون بوده است .این پژوهش به دنبال
پاسخ به این پرسش است که به حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات ،با توجه به رهنمودهای ناظر
بر خط مشی الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،چگونه توجه میشود؟ رویکرد پژوهش استقرایی و نحوۀ
انجام آن کیفی است و بر اساس نظریهپردازی دادهبنیاد (رویش نظریهها) ،ابعاد قابل توجه در این رابطه
استخراج و الگوی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات بر اساس مدل پارادایم ارائه شده است.
یافتهها نشان میدهند که فناوری اطالعات ،به مثابۀ طبقۀ محوری ،بر راهبردهای تعامل و کنش همچون
تمرکززدایی و انعطافپذیری ،سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهای کسبوکار ،وحدت رویه
در مراوده با قشرهای مختلف شهروندان ،برقراری ارتباط با شهروندان از طریق خود سازمانهای دولتی و
با بهرهگیری از شبکههای خط مشی جامعه یا از طریق اقدام مشترک با سازمانهای بخش خصوصی مؤثر
یـایرانی
است و در نهایت ،حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل به الگوی اسالم 
پیشرفت ،با سازمانهای دولتی همراه و همافزا با جامعه و مردم ،با توجه به عملکرد واقعی در اجرای
وظایف و پیامدهای این عملکرد برای شهروندان در نظام ارزشیابی و قضاوت دربارۀ عملکرد سازمانهای
دولتی ،توجه کافی به مدیریت و نقش مدیران تا رهبران سیاسی ،همگرایی مدیریتی و سامانۀ مدیریت و
تحقق حاکمیت الکترونیکی در سطح بلوغ مشخص میشود.
کلیدواژهها :ادارۀ دولتی سنتی ،مدیریت دولتی نوین ،الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،حکمرانی
مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات.
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تاریخچۀ مدیریت دولتی نشان میدهد که اتفاق نظر نسبتاً صریحی دربارۀ ماهیت اساسی
مدیریت دولتی وجود دارد؛ هرچند به نظر میرسد که این توافق جمعی که مواردی از
ویژگیهای یک پارادایم را داراست ،به وضعیت یک پارادایم ،آنگونه که در فلسفۀ علم
4
توصیف میشود ،نرسیده است ( )Zareh et al., 2017: 11و شاید بتوان آن را شب هـپارادایم
( )Kuhn, 1962: 92نامید .این اتفاق نظر ،دربارۀ ماهیت مدیریت دولتی ،نوعی توافق را دربارۀ
ماهیت دولت و شکلهای مناسب سازمانها در بخش عمومی شامل میشود .البته بدیهی است که
دربارۀ شیوۀ اعمال مدیریت در کشورهای گوناگون و تفسیر پارادایم غالب ،تفاوتهایی وجود
دارد (پورعزت.)23 :1389 ،

برای نمونه ،ادارۀ امور دولتی 5،که در اینجا ادارۀ دولتی سنتی نامیده میشود ،در دوران خود
سنتی ادارۀ امور را تحت کنترل رسمی
یک نهضت اساسی عمده محسوب میشد .این الگوی
ْ
رهبری سیاسی میدانست و مبتنی بر یک الگوی سلسلهمراتبی بوروکراتیک بود .از طرف دیگر،
جهان مورد عالقۀ ادارۀ دولتی سنتی ،طی دهههای اخیر ،دائماً در حال تغییر بوده است (پورعزت،
 .)112 :1390این تغییر در جهان هدف مدیریت دولتی ،در نتیجۀ اقدامات و عملیات مدیران،
رهبران سیاسی و مانند آن شکل گرفته و سازوکارهای جدیدی را برای دستیابی به اهداف
بخش عمومی ،توسعه داده است ( .)Suebvises, 2018:19بیشتر این سازوکارها در حوزۀ
4. quasi-paradigm
5. public administration
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مشترک مدیریت بخش دولتی و خصوصی یکسان هستند و در قالب مفهوم مدیریت عمومی
مطرح میشوند (.)Cutler, 2015: 45

6

با توجه به چالشهای ناشی از ادارۀ امور دولتی ،تالشها به منظور تغییر پارادایم حاکم
7
در بخشها و کشورهای گوناگون دنبال شد و در نتیجۀ آن ،به «مدیریت دولتی نوین»
توجه شد ( .)Nicholas, et al., 2017:213این پارادایم در دهۀ  1980ـ  1989م و اوایل دهۀ 1990
ـ  2000م و در پاسخ به نارساییهای ادارۀ امور دولتی سنتی مطرح گردید که با رویکردی حرفهای به
مدیریت ،سعی در ارتقای سطح کارآیی سازمانهای دولتی از طریق سازوکارهای خصوصیسازی،
کوچکسازی ،برونسپاری ،تمرکززدایی ،مشتریگرایی و انعطافپذیری داش ت (�Matei &Anton
.)ie, 2014: 11مفهومپردازیهایمتفاوتمدیریتدولتینوین،برمواردمتفاوتیتأکیدداشتهوعمدتاً،
با تحلیل و مدیریت سامانمند خط مشی در مدیریت دولتی مرتبط است ( .)Barzelay, 2000: 43برای
8
نمونه ،ایدههای متعددی توسط سازمانهای بینالمللی همچون سازمان همکاریها و توسعۀ اقتصادی
و بانک جهانی ( )Saint-Martin, 2000: 117مطرح شدهاند که بیشتر بر عملیات و اقدامات مدیریتی
متمرکز بودهاند تا اشاعۀ ایدهها و اطالعات منتشر شده و بیشتر ،آنچه را قابل انجام است ،بیان میکنند
تا آنچه باید انجام شود .ضمن اینکه چنین ادعا شده که مدیریت دولتی نوین ،برچسبی بیثبات است
( .)Savoie, 1995:45; Pengsuwan & Choonhaklai, 2017: 23در مجموع ،مطالعات نشان
میدهند که نیاز به مدرنیزه ساختن بخش عمومی ،اغلب پاسخی به سطوح پایین اعتماد شهروندان به
دولت است (.)Bouckaert & Van de Walle, 2003: 74

7. new public management
8. OECD
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فارغ از مباحث مختلف و نظرات موافق و مخالف صاحبنظران و اندیشمندان در این موضوع،
که در باال به صورت مختصر مرور شد ،آنچه مبرهن است این واقعیت است که ادارۀ امور دولتی
و مدیریت دولتی نوین ،هر دو از حل مسائل و چالشهای واقعی حکمرانی به صورت کامل و
جامع ناتوان بودهاند یا در خوشبینانهترین حالت ،میتوان گفت که موفقیت قابل قبولی نداشتهاند.
عالوه بر این ،نظریات ارائهشده در قالب این پارادایمها و اقدامات مبتنی بر آنها ،منجر به بروز و
ظهور چالشها و مشکالت اساسی جدید شدهاند .نکتۀ قابل توجه دیگر در این رابطه ،ناکارآمدی
کاربست رویکردهای مذکور در حل مسائل و چالشهای کشورهای در حال توسعه بوده است.
به عبارت دیگر ،با توجه به شرایط و مختصات کشورهای در حال توسعه ،ظرفیتها و نقاط مثبت
این دو رویکرد نیز در حداقل ممکن به ثمر نشسته است .عدم شفافیت فراگردها و پاسخگو نبودن
حاکمیت در این کشورها ،در کنار غلبۀ سیاست بر عقالنیت در حکمرانی ،منجر به ناکارآمدی
قابل توجه این رویکردها شده است .بر اساس این ،کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری
اسالمی ایران ،نیازمند اتخاذ نگاهی متفاوت و متناسب هستند که بتوانند خألهای پارادایمهای
غالب و چالشهای اختصاصی خود را مدیریت کنند .در این امتداد و با توجه به چالش اساسی
عدم مسئولیتپذیری و پاسخگویی که عمدتاً ناشی از عدم شفافیت است ،حکمرانی مسئوالنۀ
مبتنی بر فناوری اطالعات را میتوان مورد توجه قرار داد .از دهۀ  1990م و با آغاز موج بلند پنجم
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ناشی از ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،به کارگیری درست و کارآمد این ابزار و راهکارهای
مبتنی بر آن میتواند نقش به سزایی در مسئولیتپذیری و پاسخگویی سیستم حکمرانی کشور
داشته باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات را به عنوان
اسالمی ایرانی پیشرفت و رهنمودهای ناظر

پیشفرض ،مورد توجه قرار داده و با محوریت الگوی
بر خط مشی الگو ،این مفهوم را واکاوی و الزامات و پیشنیازهای اساسی قابل توجه در رابطه با
آن را وارسی میکند.

نکتۀ قابل توجه در این رابطه محوریت الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت در بازۀ زمانی 50
ساله برای کشور است که با توجه به انتشار نسخۀ اولیۀ آن و فراخوان عمومی برای نقد و ارزیابی
سند اولیه و ارائۀ پیشنهادهای مرتبط به منظور اصالح و تکمیل سند ،پرداختن به آن از رویکردها
و حوزههای متفاوت اهمیت دارد .بیتردید ،حوزۀ مدیریت دولتی و مباحث حاکمیتی مرتبط،
از جمله حوزههای اساسی و قابل توجه است و بر پژوهشگران و فعاالن این حوزه ،تبیین ابعاد و
جلوههای گوناگون مرتبط واجب است .از طرف دیگر ،نظریهپردازی در این حوزه ،با رویکرد
میانرشتهای و با نگاه درونزا و بومی ،یکی از نیازمندیهای اساسی قابل توجه در این رابطه است
که در پژوهش حاضر ،مورد توجه قرار گرفته است .بر این اساس ،ما به اهمیت محوری تغییرات
مبتنی بر فناوری اطالعات در سیستمهای مدیریتی و روشهای مراوده با شهروندان اشاره خواهیم
کرد و آن را حکمرانی مبتنی بر فناوری اطالعات و دیجیتالیشدن مینامیم.

 .2ادارۀ دولتی سنتی
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مدلهای سنتی ادارۀ دولت بیشتر درصدد ارائۀ پاسخهای آسان به پرسشهای سخت ،همچون
سواالت بر
«چگونه میتوان خط مشیهای عمومی را مدیریت کرد» ،هستند .ظرفیت پاسخ به این
ْ
9
مبنای سیستمهای سلسلهمراتبی و مدل کالسیک ادارۀ دولت ایجاد شده است .والش و استوارت
( )1992معتقدند که پنج پیشفرض اساسی وجود دارد که نحوۀ عملکرد ادارۀ دولت را در
مدلهای سنتی توصیف میکنند:

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

 .1خودکفا بودن دولت به منزلۀ کنشگر مستقل جامعه و اقتصاد کشور؛

 .2کنترل مستقیم سازمانها و بخشهای گوناگون توسط مدیران ارشد مربوطه؛

 .3پاسخگو بودن و مسئولیت الیههای پایین سلسلهمراتب در برابر الیههای باالتر؛

 .4وحدت رویه در مراوده با همۀ شهروندان به منظور تأمین منافع همۀ افراد و گروهها به
صورت یکسان؛

 .5ایجاد سیستم دولتی که کارکنان بخش دولتی از طریق خدمات دولتی رسمی ،مانند
استخدام ،منتفع میشوند.
9.Walsh and Stewart
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این موارد پنجگانه نشان میدهند که ادارۀ عمومی در مفهوم سنتی خود ،بیشتر شامل سازمانهای
دولتی مستقل از جامعه و مردم است .نکتۀ مهم دیگر دربارۀ ادارۀ عمومی سنتی ،آن است که در
نظام ارزشیابی و قضاوت دربارۀ عملکرد سازمانهای دولتی ،به جای توجه به عملکرد واقعی در
ی ـ حسابداری
اجرای وظایف و پیامدهای این عملکرد برای شهروندان ،به قوانین و مباحث مال 
توجه میشود (.)Ashraf & Uddin, 2016: 75

به دالیل متعدد و متنوع ،تالشهای زیادی برای جایگزینی الگوی سنتی ادارۀ امور دولتی صورت
پذیرفت .در الگوی سنتی ،گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن ،توجه به فراگرد به جای
پیامد و تأکید بر دستورالعملها به جای تأکید بر نتایج وجود دارد ()Tsaia & Men, 2018: 9؛ لذا
الگوی سنتی ،تقریباً پس از یکصد سال که از عمر آن گذشت ،در معرض فروپاشی قرار گرفت
(هیوز .)45 :1396 ،در این دوره ،نظریههای مرتبط با الگوی سنتی و نحوۀ عمل به آن قدیمی
به حساب میآمدند و ادعا میشد که با نیازهای جامعۀ متحول امروز تطبیق ندارند .ضمن اینکه
امروزه دیگر نظریۀ جدایی سیاست از اداره ( )Wilson, 1887: 65که بخش اصلی مدل سنتی
اداره بود یک افسانه تلقی میشود که بهویژه ،برای طفره رفتن از مسئولیت مفید بود؛ زیرا در
دنیای واقعی ،هردوی آنها به طور مؤثر از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و
قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری درهمآمیختهاند؛ لذا الگوی کنترل سیاسی همواره در
حصول اطمینان از وجود پاسخگویی واقعی با مشکل روبهرو بوده است.

 .3مدیریت دولتی نوین
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از دهۀ  1970ـ  1979م به بعد ،الگوي سنتي ادارۀ دولت ،به خاطر گستردگي بخش دولت ،عدم
تأمين انتظارات و نيازهاي شهروندان و كاهش اعتماد عمومي مردم به دستگاههای اداري ،با
انتقادهاي زيادي مواجه شد (ساالرزهی و ابراهیم پور .)42 :1391 ،در پاسخ به این چالشها و
نارساییهای مدل کالسیک ،در دهۀ  1980ـ  1989م و اوایل دهۀ بعد ،رویکرد نوین مدیریتی
در بخش دولتی ظهور کرد (هیوز .)95 :1396 ،منطق اساسی مدیریت دولتی نوین این واقعیت
بود که مدیریت در بخش دولتی با مدیریت در بخش خصوصی متفاوت نیست .به زبان
اقتصادی ،رویکرد مدیریت دولتی نوین دال بر انجام بهتر کارها یعنی انجام کارآمدتر آنها
بود و استفاده کمتر از سازوکارهای نظارتی سازمانی سلسلهمراتبی را مطرح میساخت (Hood
 .)& peters, 2004: 27با وجود برخی انتقادات در مورد همکاری و مشارکت شهروندان در
حوزههای مدیریتی ادارۀ امور ،اغلب پژوهشها حاکی از اهمیت نقش تأثیرگذار مشارکت
شهروندان در امور اداری و سیاسی است ( )Vigoda, 2002: 11زیرا مشارکت شهروندان در
سطوح سازمانیبوروکراتیک و اجتماعیسیاسی ،موجب افزایش اعتماد شهروندان به ادارۀ امور
میگردد ( .)Rose, 1999: 56به احتمال زیاد ،پاسخگویی به شهروندان ،هسته و ویژگی اصلی
مدرنسازی ادارۀ امور عمومی است.
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توسعۀ اقتصادی و کشورهای دیگر اصالحات مدیریتی را در دستور کار خود قرار دهند (OECD, 1995:
 .)117دانشگاهیان بعدها ویژگیهای مشترک این اصالحات را مشخص کرده و آنها را تحت عنوان
10
مدیریتدولتینوینسازماندهیکردند(.)Dunsire,1995:78دراتحادیۀاروپا،ایدۀهمگراییمدیریتی

به منزلۀ یکی از آثار مدیریت دولتی نوین در نظر گرفته میشود که بهویژه در حوزههای قانونگذاری،
منجر به تغییراتی میشود ( .)Wood, 2004: 34بعضی از ویژگیهای مدیریت دولتی نوین که هنوز
جای بحث دارند و توسط بعضی از دانشگاهیان مطرح شدهاند ،عبارتاند از (;Borins, 1995
:)Boston et al., 1996:47
 )1عقالییشدن قلمرو قدرت؛

 )2تحلیل و ارزیابی خط مشی؛

 )3مقررات بهبودیافته؛

 )4عقالییکردن یا سادهسازی ساختار مدیریتی.

با وجود عرصههای نویدبخشی که مدیریت دولتی نوین پیش روی دولتها گشوده بود ،در
زمان اجرا با تنگناها و چالشهایی مواجه میشد .کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت ،تضعیف
نقش نظارتی دولت و ناکارآمدی رویکرد بازار و سیستم مدیریت مبتنی بر آن (در کشورهای در
حال توسعه) از جملۀ این محدودیتها بود (الوانی ،)74:1384 ،تا حدی که گاهی چنین مطرح
میشود که «مدیریت دولتی نوین مرده است».
 .1 .3چالشهای مدیریت دولتی نوین
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سنتی زمانی آغاز شد که در عمل با مشکالت متعدد مواجه شد و
مطالعۀ آگاهانۀ ادارۀ دولتی
ْ
مورد بیاعتمادی شدید قرار گرفت .در اواخر قرن نوزدهم ،سازوکارهای مدیریتی در کشورهای
گوناگون با فساد مواجه بود و جایگاههای مدیریتی بین کسانی که در انتخابات بخشی و حزبی
پیروز شده بودند تقسیم میشد ( .)Weber, 1956: 34در واکنش به این فساد ،افراد پیشرو در این
حوزۀ حرکتی را به سمت اصالح خط مشی و مدیریت شروع کردند که بر مداخلۀ بیشتر دولت
در امور ،تفکیک خط مشی و مدیریت ،توجه به اصل شایستهمحوری و مدیریت مالی دقیق تأکید
داشت.

در اواخر قرن بیستم« ،مدیریت دولتی نوین» با تأکید بر ضرورت تغییر سازمانی در بخش
عمومی بر مبنای مفاهیمی همچون رقابت ،ایجاد انگیزه و غیر متمرکزسازی شکل گرفت .اگرچه
آثار این رویکرد در کشورهایی که به تازگی با آن آشنا شدهاند قابل مشاهده است اما در بسیاری از
کشورهای پیشرو ،عمدتاً متوقف یا معکوس شده است .از آنجا که مدیریت دولتی نوین به افزایش
یکبارۀ پیچیدگی نهادی و سیاسی منجر شده است ،نوعی تناقض اتفاق افتاده و آثار غیر مستقیم و
معکوس آن بر ظرفیت شهروندان برای حل مسائل اجتماعی بارز شده است .با وجود این تغییرات
10. administrative convergence

ت در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
مفهومپردازی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعا 

مهم ،بحث بر سر این موضوع است که رعایت اصول رویکرد مدیریت دولتی نوین به بحران خط
مشی منجر میشود .بنابراین ،نوعی از تغییرات مدیریتی دوران پس از مدیریت دولتی نوین در
حال شکلگیری است ( )Minogue et al., 1998: 11و به دنبال ایجاد مدیریت پسابوروکراتیک
است ( .)Kernaghan, 2000: 22در نهایت ،مدیریت دولتی نوین در زير چتر اصطالحات مبتني
بر بازار ،هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي ،نظير شهروندي ،نمايندگي،
پاسخگويي ،برابري و بيطرفي ،با هجوم هنجارهاي بازرگاني ،نظير رقابت ،كارايي ،بهرهوري و
سودآوري ،به حاشيه رانده شد (داناییفرد.)56 :1383 ،

رویکرد گذار به توسعهیافتگی در برخی کشورهای آسیایی ،ایدۀ در نظر گرفتن بعضی از
کشورها به منزلۀ نمونه و الگوبرداری 11و تقلید از آنها توسط کشورهای در حال توسعه را به
چالش میکشد؛ زیرا اگر اینگونه باشد ،کشورهای توسعهیافته اهدافی متحرک 12هستند
( .)Lundvall et al., 2006: 91از سوی دیگر ،برای موارد ذیل در اقتصاد تکاملی ،ارائۀ مدل
مدیریت دولتی در ایران باید با توجه به شرایط خاص اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و فناورانۀ آن
مورد توجه ویژه قرار گیرد:
قوانین علمی ،فراگیر و عمومی نیستند
 )1وابستگی به مسیر13:در چارچوب مکتب اقتصاد تکاملگرا،
ْ
و میزان گسترش دامنۀ مصادیق آنها ،کام ً
ال به زمینه و مراودۀ نهادها و بازیگران بستگی دارد؛
 )2پسینی بودن مطالعات14:این فهم چگونگی تکامل سیستمها است که باید مورد توجه قرارگیرد،
نه آیندهنگری در مورد آنها؛
 )3عقالنیت محدود15:مسیر توسعه مقید به زمینههای اقتصادی ،تاریخی ،اجتماعی و نهادی هر جامعه
است.

بر این اساس و با توجه به تأکیدات مطرحشده دربارۀ تحول علوم انسانی ،دیدگاه حکمرانی
مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات ،با توجه به رهنمودهای ناظر بر خط مشی الگوی اسالمی ـ ایرانی
پیشرفت ،به منزلۀ الگویی بومی و مناسب با حوزۀ مدیریت دولتی پیشنهاد میشود.

.4حکمرانی مسئوالنه
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12. moving targets
13. path dependency
14. ex-post
15. bounded rationality
16. responsible governance
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11. benchmark

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

دربارۀ حکمرانی ،معانی و تفاسیر متفاوتی ارائه شدهاند ()Rhodes, 1996: 12؛ به تعبیری ،حكمراني
دال بر حاكميت شبكههايي است كه جامعۀ مدني را با دولت پيوند ميدهند (Pettai & Illing,
 )2004: 23و در واقع ،فراگرد رهبري و هدايت جامعه را شکل میدهند (Rosenbloom,
 .)1983: 45به عبارت دیگر ،حكمراني بـه گسترش دامنۀ هدايت و رهبري جامعه اشاره دارد

بخش اول :مقـاالت علمـی

و در پرتو حكمراني ،مرزبندي بخشهاي سهگانۀ جامعه ــ بخش عمومي ،خصوصي و جامعۀ
مدنيــ كمرنگتر جلوه مينمايند؛ زیرا حکمرانی به همۀ فراگردهای ادارۀ عمومی اشاره دارد که
گاهی توسط دولت ،گاهی بازار و گاهی شبکه ،در سازمانهای رسمی یا غیر رسمی و از طریق
قوانین ،هنجارها ،قدرت یا حتی زبان اعمال میگردد ( )Bevir, 2013: 47و فرایندهای تعامل
و تصمیمگیری بینکنشگران مرتبط با حل یک مسئلۀ عمومی را دربرمیگیرد تا منجر به خلق،
تقویت یا بازتولید هنجارها و نهادهای اجتماعی گردد (.)Hufty, 2011: 83
مبنای اساسی طرح این مفهوم ،این واقعیت است که ادارۀ صحیح کشور اساساً معطوف به
هدایت اقتصاد و جامعه است و مدیران باید طیفی از الزامات و اقدامات را برای این هدایت
درنظرگیرند .در همین امتداد ،ارتباط بین بخشهای دولتی و خصوصی در قالب مفهوم حکمرانی
مطرح میشود ( .)Pierre & Peters, 2000:118اساسیترین مفهوم قابل درک از واژه حکمرانی
آن است که دیگر نمیتوان دولت را تنها کنشگر مستقل و دارای قدرت در جامعه (در یک زمان
خاص) دانست ،بلکه امروزه ،بخش عمومی و بخش خصوصی ،به شیوههای گوناگون ،به هم
وابسته بوده و سهم قابل توجهی از خط مشیهای بخش عمومی بر اساس مراودۀ بخش دولتی و
بخش خصوصی ،توسعه یافته و اجرا میشود (.)Hall, 2002: 39
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از سوی دیگر ،گویا تغییر اساسی در نقش مدیریت دولتی ،از تمرکز بر دولت به سمت توجه
به حکمرانی مسئوالنه است .حکمرانی مسئوالنه 17به صداقت و فروتنی کارگزاران بخش عمومی
و انگیزش درونی آنان برای ارائۀ خدمات به شهروندان و گسترش آنها ،قابلیت تشخیص و
اندازهگیری خدمات و منافع مورد ادعا ،شفافیت و ارائۀ اطالعات دربارۀ عملکرد و دستاوردها و
تعارض بالقوۀ منافع گروهها و بخشهای گوناگون جامعه در ارزشیابی و تصمیمگیری تأکید دارد
( .)Owen et al., 2012: 11نقش و اهمیت فناوری اطالعات در تحقق حکمرانی مسئوالنه بدیهی
به نظر میرسد .حکمرانی مسئوالنه نیازمند اشراف کامل بر فراگردهای مختلف است و در این
امتداد ،ابزار و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات است که میتواند این مهم را فراهم سازد .بر
همین اساس ،به مفهوم حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات اشاره میشود.

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

 .1 .4حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات

ظهور و نفوذ فناوری اطالعات و مطرح شدن مفاهیمی همچون عصر دیجیتا ْل منجر به تغییرات
متعددی در سازمانها شده است که به صورت غیر مستقیم و به شیوههای متفاوت در سازمان
مؤثرند .تغییرات سازمانی و تغییرات فرهنگ سازمانی در بخش دولتی از جمله اولین نوع این
تغییراتاند.

با وجودی که فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی ،نقشی اساسی در توسعۀ فراگردهای
عقالییسازی وبری 18داشتهاند ،در نظریۀ مدیریت دولتی معموالً نادیده گرفته شده و با وجود
 .17متعهدانهِ ،
پای کار

18. weberian rationalization processes

ت در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
مفهومپردازی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعا 

بعضی از نتایج سودمند عصر اطالعاتی ،تأثیر این حوزه بر خط مشیگذاری عملیاتی به حاشیه
رفته است ( )Harvard Policy Group, 2000: 67و نکات مورد توجه متخصصان حوزۀ فناوری
اطالعات به ندرت در حوزۀ مباحث مدیریت دولتی ارائه شده یا مورد توجه قرار گرفته است .برای
نمونه ،عدم موفقیت حکومت الکترونیک در برآوردن انتظارات به دلیل فقدان درک روابط بین
نهادها ،عوامل سازمانی ،فناوریها و زمینههای اقتصادیـاجتماعی است (Luna-Reyes and Gil
 .)Garcia, 2011: 22نکتۀ قابل توجه در این رابطه ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات است که
میتوان آن را به منزلۀ سازوکاری اساسی برای برقراری و مدیریت این روابط تلقی کرد.

با توجه به این موارد ،پس از مدیریت دولتی نوین ،رژیم مدیریتی جدیدی در حال شکلگیری
است .مجموعهای از تغییرات مرتبط با فناوری اطالعات برای موج حاضر و بعدی تغییرات مهم
بوده و باید بر یکپارچگی مجدد ،کلگرایی مبتنی بر نیازها و تغییرات مبتنی بر دیجیتالیشدن
19
تمرکز شود .سمت و سوی بسیاری از این تغییرات جدید ،معطوف به حکمرانی عصر دیجیتال
است که بر بازتعریف یکپارچگی کارویژهها در فضای دولتی ،پذیرش ساختارهای کلگرا و
مبتنی بر نیازها و تداوم دیجیتالیشدن فراگردهای مدیریتی در قالب کلی حکمرانی مسئوالنه
داللت دارند .حکمرانی عصر دیجیتال فرصتی منحصر به فرد برای ایجاد تغییر پایدار در گسترهای
از تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی ،سازمانی و فناورانۀ مرتبط فراهم میسازد و در نتیجۀ آن ،مدلهای
جدید حکومت الکترونیک در قالب مفهوم حکمرانی عصر دیجیتال مورد توجه قرار گرفتهاند.
دیجیتالیشد ْن معطوف به انطباقپذیر ساختن بخش عمومی ،به منظور نهادینهسازی ارائۀ خدمات
به صورت الکترونیکی ،به منزلۀ قلب مدل کسبوکار دولت است (Margetts & Dunleavy,
 .)2013:11این تمرکز اساساً پیرامون مدیریت کارآمد اطالعات عمومی و درونی سیستم به
منظور ارائۀ خدمات عمومی ایجاد میشود و به فراهم کردن تسهیالت برخط مورد نیاز شهروندان
منجر میگردد که در نهایت ،به افزایش مراودۀ گستردۀ شهروندان و سیستم حکمرانی انجامیده
و انتظارات اولیه از تکامل دولت دیجیتال و مزایای بالقوۀ آن را محقق میسازد (& Bekkers
.)Homburg, 2007:54

 )2توجه و تدقیق ارزشها و پیشفرضهای اساسی :حکمرانی مسئوالنه مستلزم این است

)19. digital-era governance (DEG
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 )1تعهد به صداقت و شفافیت :فقدان صداقت و شفافیت ،از حیث محدودیتهای انگیزشی،
منافع مورد انتظار و تعارضات سطح جامعه ،به سو ِءتفاهم و بیاعتمادی بین دانشمندان ،خط
اطالعات نقش اساسی و بیبدیلی
مشیگذاران و عموم مردم منجر میشود .در این امتداد ،فناوری
ْ
در ارتقای شفافیت و در نتیجه ،استقرار حکمرانی مسئوالنه دارد .صداقت و شفافیت حاصل از
حکمرانی مسئوالنه منجر به ارتقای سرمایۀ اجتماعی در قالب اعتماد و مشارکت اجتماعی شده
و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل در سطوح مختلف جامعه ،به ویژه مدیران و عامۀ مردم اشاعه
خواهد یافت.

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

در نهایت ،بر اساس آنچه از مبانی نظری مرتبط قابل استنتاج است ،مفهوم «حکمرانی
مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات» ،ناظر بر موارد زیر است:

201

بخش اول :مقـاالت علمـی

که کنشگران به این مهم توجه داشته باشند که ارزشها و پیشفرضهای اساسی حاکم بر
نظام حکمرانی چگونه بر خلق تصویر آیندۀ مطلوب و چگونگی شکلگیری و درک مسائل و
راهحلها تأثیرگذارند .بر این اساس ،بازنگری ،تدوین و تدقیق ارزشها و پیشفرضهای اساسی،
اطالعرسانی و تبدیل آنها به گفتمان عمومی و غالب جامعه و رصد پیشرفت در مسیر ارزشها و
پیشفرضهای اساسی با استفاده از فناوری اطالعات تحقق خواهد یافت .بررسی و ارزیابی مستمر
مسیر بر اساس پیشفرضها و هرگونه اصالح احتمالی در راستای تحقق حکمرانی مسئوالنه از
دستاوردهای قابل توجه این حوزه خواهد بود.

 )3حضور طیف متنوع و وسیعی از کنشگران و دانش مرتبط :تعهد به صداقت و شفافیت
و بازتعریف نقش اساسی ارزشها و پیشفرضهای حاکم بر حکمرانی ،این امکان را فراهم
میآورد که طیف وسیع و متنوعی از دیدگاهها ،نگرشها و کنشگران در حکمرانی مسئوالنه
مشارکت کرده و به نوعی ،حکمرانی مشارکتی محقق شود .یکی از چالشهای اساسی سامانۀ
حکمرانی موجود ،عدم امکان تعامل و مشارکت کنشگران مختلف در تصمیمگیری و عدم
اطالعرسانی صحیح ،دقیق و به موقع ،بهویژه در الیههای سطوح پایینتر و عامۀ مردم است.
خأل مذکور منجر به بیاطالعی یا اطالعرسانی نادرست از طریق مجاری غیر رسمی و نامعتبر
شده و سردرگمی و بالتکلیفی حاصل ،منجر به شکلگیری فضای غبارآلود و تنشزا خواهد
شد و کارآمدی سامانۀ حکمرانی کاهش خواهد یافت .در صورتی که با به کارگیری مناسب
راهکارها و ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات ،چالشهای ناشی از این امر به حداقل ممکن
خواهد رسید.
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 )4پاسخگویی :عملکرد مؤثر موارد باال نیازمند تمایل و آمادگی کنشگران و سیستمهای
حکمرانی به پاسخگویی دربارۀ دغدغهها و انتظارات اجتماعی ،ارزشهای در حال تغییر و
تفسیرهای گوناگون از دستاوردهای بالقوه است (شکل  .)1یکی از چالشهای اساسی کشورهای
در حال توسعه ،عدم امکان رصد و پایش تبعات و پیامدهای ناشی از تصمیمات اتخاذشده توسط
سامانۀ حکمرانی و مدیران یک دوره در سالهای بعد است .به نحوی که ممکن است سامانۀ
مدیریتی جدید ،دستاوردهای مثبت و قابل توجه دورۀ قبل را به نام خود ارائه داده و از طرف
دیگر ،ناکارآمدی خود را به اشتباهات مدیران قبل از خود نسبت دهد .به عبارت دیگر ،امکان
ارزشیابی عملکرد به معنای واقعی کلمه بر اساس دستاوردهای تصمیمات وجود ندارد ،لذا مدیران
را به سمت نگاه کوتاهمدت و مقطعی سوق میدهد .حکمرانی مسئوالنه با به کارگیری فناوری
اطالعات ،امکان رصد تصمیمات و اقدامات مبتنی بر آن را در بازههای زمانی متنوع و متفاوت
حتی پس از تغییر سامانۀ حکمرانی در بخشهای مختلف فراهم کرده و در نتیجه ،نقش به سزایی
در ارزشیابی عملکرد مبتنی بر واقعیت و در نهایت ،پاسخگویی مدیران خواهد داشت.
آنچه میتواند موارد باال را محقق سازد ،ابزارها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات
است که در شکل  1نمایش داده شده است:

مفهومپردازی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت

شکل  .1نمودار حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات
(استنتاج از مبانی نظرى پژوهش)

 .2 .4پیشینۀ مرتبط با حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات
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در ادبيات مرتبط خارج از کشور ،بيشتر مفهوم حکمرانی عصر ديجيتال مورد توجه قرار گرفته
است و در نتيجة آن ،مدلهاى جديد حکومت الکترونيک در قالب مفهوم حکمرانی عصر ديجيتال
مورد توجه قرار گرفتهاند ) .(Margetts & Dunleavy, 2013: 11اين تمرکز اساساً پيرامون
مديريت کارآمد اطالعات عمومی و درونی سيستم به منظور ارائة خدمات عمومی ايجاد میشود
و به فراهم کردن تسهيالت برخط مورد نياز شهروندان منجر میگردد که در نهايت ،به افزايش
مراودة گستردة شهروندان و سيستم حکمرانی انجاميده و انتظارات اوليه از تکامل دولت ديجيتال
و مزاياى بالقوة آن را محقق میسازد ( .)Bekkers & Homburg, 2007: 54چالشهاى توسعة
علم و فناورى در اروپا ،چين و هند پژوهش منتشرشدة ديگرى است که در آن ،حوزههاى
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پيرامون مفهوم مورد توجه پژوهش حاضر ،در ادبيات داخلی با فقر منابع مواجه هستيم و به نظر
میرسد اين مفهوم کمتر مورد توجه پژوهشگران و نظريهپردازان مرتبط قرار گرفته است .تنها
منبع منتشرشده و قابل دسترس مقالهاى تحت عنوان «حکمرانی مسئوالنة داده از منظر اجتماعی»
است که در سومين کنفرانس مديريت و مهندسی صنايع ارائه شده است (صديقی .)1396 ،اين
مقاله سعی دارد تا با بررسی پيشينة موضوع و مبتنی بر تجربيات گزارششده از استقرار سيستمهاى
رسمی براى حکمرانی داده در سازمانهاى مختلف و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی مسئوليتهاى
سازمان در قبال دادههايی که در اختيار دارد ،چارچوبی براى حکمرانی مسئوالنة داده ارائه دهد.

بخش اول :مقـاالت علمـی

سهگانۀ اقتصاد ،فناوری و علم مورد توجه قرار گرفته است (.)Arnaldi et al., 2015

 .5روششناسي پژوهش

ْ
هدف اكتشافي و درصدد ایجاد دانش و درک بهتر از پدیدۀ مورد بررسی یعنی
اين مطالعه از حیث
حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات است .بر اين اساس ،اجراي پژوهش به منظور پاسخ به این
پرسشصورتميپذيردکه«الگویمناسبحکمرانیمسئوالنۀمبتنیبرفناوریاطالعاتدرجهتنیل
ْ
پژوهش استقرايي و نحوۀ انجام آن کیفی
اسالمی ایرانی پیشرفت کدام است؟» .رويكرد این

به الگوی
است و ماهیت بینرشتهای دارد .پژوهشهای کیفی برای کمک به پژوهشگر ،به منظور درک افراد
انسانی و زمینههای اجتماعی و فرهنگی که انسانها در آن زندگی میکنند ،شکل گرفتهاند (داناییفرد
20
و همکاران .)65 :1386 ،با توجه به ماهیت پژوهش ،از راهبرد تئوري دادهبنیاد (رویش نظریهها)
استفاده شده است که هدف عمدۀ آن ،تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدی
آن پدیده است ( .)Strauss & Corbin, 1998: 34جمعآوری و تحلیل همزمان دادهها به روش
نمونهگیری قضاوتی یا نظری تا زمان تحقق کفایت (اشباع) نظری و با استفاده از منابع و مبانی نظری
مرتبط در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به شرح زیر انجام شده است:

گام اول ،کدگذاری باز :کدگذاری باز اشاره به بخشی از تحلیل دارد که با عنوانگذاری
و مقولهبندی پدیده سروکار دارد .محصول عنوانگذاری و مقولهبندی« ،مفاهیم» است و رکن
اصلی در نظریهپردازی دادهبنیاد تلقی میشود .در مرحلۀ بعد ،خود مفاهیم بر اساس شباهتهایشان
طبقهبندی میشوند که به این کار مقولهپردازی گفته میشود .مضامین ،از کنار هم قرارگرفتن
مقوالت مرتبط ایجاد میشوند .نحوۀ کدگذاری و تعیین ابعاد و مضامین گوناگون ،به زبان ساده
در شکل  2نشان داده شده است.
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شکل  .2نحوۀ کدگذاری و شناسایی ابعاد و مضامین مرتبط با پدیدۀ
مورد بررسی در نظریهپردازی دادهبنیاد

نتایج فراگرد کدگذاری باز در این تحقیق در قالب مقولههای استخراجشده از مفاهیم در
جدول  1ذکر شدهاند.
گام دوم ،کدگذاری محوری :هدف از این مرحله برقراری رابطه بین مقوالت تولید شده در
20. grounded theory

مفهومپردازی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت

مرحلة کدگذارى باز است .اين کار بر اساس يک الگو و سرمشق جامع و کلی موسوم به مدل پارادايم
انجام میشود و به نظريهپرداز کمک میکند تا نظرية فراگرد اجتماعی مورد مطالعه را راحتتر
توسعه دهد (شکل .)3

21

شکل  .3مدل پارادایم
()Strauss & Corbin, 1998:92

با توجه به شکل  ،3بخشهاى گوناگون مدل پارادايم عبارتاند از:

ـ شرایط ع ّلي 22:اين شرايط باعث ايجاد و توسعة پديده يا مقولة محوري ميشوند.

ـ طبقۀ محوری 23:پديده يا مقولة محورى عبارت است از ايدة (انگار ،تصور) پديدهاى که
اساس و محور فراگرد است.
ـ زمینه 24:به شرايط خاصي که بر راهبردها تأثير ميگذارند زمينه گفته ميشود.

21. paradigm model
22. causal conditions
23. central category
24. context
25. action & interaction strategies
26. intervening conditions
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ـ عوامل مداخلهگر 26:شرايط مداخلهگر ،شرايط عمومي و ساختاري هستند که مداخله
ساير عوامل را تسهيل يا محدود ميکنند.

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

ـ راهبردهای تعامل و كنش 25:کنشها و برهمکنشها بيانگر رفتارها ،فعاليتها و مراودات
هدفدارياند که در پاسخ به مقولة محوري و تحت تأثير شرايط مداخلهگر اتخاذ ميشوند.
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ـ پیامد 27:مقولهای که در رابطۀ با آن نظریه ارائه میشود و نتیجۀ راهبردهای تعامل و کنش
است ،پیامد خوانده میشود.

شکل  4که حاصل تجزیه و تحلیل مجدد دادهها بر اساس مدل پارادایم است بیانگر نتایج
کدگذاری محوری در این تحقیق است.

انتخابی مرحلۀ اصلی نظریهپردازی است که
گام سوم ،کدگذاری انتخابی :کدگذاری
ْ
بر اساس نتایج دو مرحلۀ قبلی کدگذاری به تولید نظریه میپردازد .نظریۀ حاصل شامل ایدهها
و نمونههایی است که میتواند در پژوهشهای بعدی مورد بررسی قرار گیرد (Creswell,
 )2004:164و در قالب قضایایی مطرح میشود که در بخش  1 .6ارائه شدهاند.

 .6تحلیل و یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها بر اساس روش پژوهش و با استفاده از نرمافزار  MAXQDAنسخۀ  12صورت
پذیرفت .در رابطه با ابعاد و عوامل حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل
به الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت ،ایجاد  811خط کد در مرحله کدگذاری باز ،تولید 423
جزء مرتبط و  36بعد صورت گرفت و خروجی نهایی به صورت خالصه در جدول  1ذکر
شده است.
جدول  .1نتایج کدگذاری باز (ابعاد و عوامل قابل توجه در رابطه با حکمرانی مسئوالنۀ
مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت)
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ردیف

ابعاد

تعداد اجزا

1

چالشها و نارساییهای ادارۀ امور دولتی

 39جزء

2

مسائل و مشکالت مدیریت دولتی نوین

 48جزء

3

سازمانهای دولتی مستقل از جامعه و مردم

 51جزء

4

الگوی سلسلهمراتبی دقیق بوروکراتیک و تبعات آن

 64جزء

5

پیچیدگی نهادی و سیاسی

 69جزء

6

عوامل نهادی

 58جزء

7

فرهنگ پاسخگویی و مسئولیتپذیری

 42جزء

8

روابط بین نهادها ،عوامل سازمانی ،فناوریها و زمینههای اقتصادیـاجتماعی

 39جزء

9

تمرکززدایی و انعطافپذیری

 64جزء

10

سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهای کسبوکار

 69جزء

11

وحدت رویه در مراوده با قشرهای مختلف شهروندان

 4جزء
27. outcome

ت در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
مفهومپردازی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعا 

14

حذف محدودیتهای سیاسی از اقدامات مدیریتی

 42جزء

15

توجه توأمان به فراگرد و پیامد و تأکید همزمان بر دستورالعملها و نتایج

 45جزء

16

اتخاذ رویکرد منطقهای به منظور تحقق توسعۀ پایدار

 53جزء

17

مشارکت و همکاری فعال شهروندان در حوزههای گوناگون

 38جزء

18

توسعه و استقرار سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد

 54جزء

19

مشارکت طیف متنوع و وسیعی از کنشگران و دانش مرتبط

 35جزء

20

ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی حاکمیت و جامعه

 65جزء

21

یکپارچگی و همراستایی ساختار ،فراگردها و سیستمها در راستای مدیریت
کارآمد اطالعات عمومی و درونی سیستم به منظور ارائۀ خدمات عمومی

 41جزء

22

فناوری اطالعات

 54جزء

23

اعتماد شهروندان به دولت

 73جزء

24

تغییرات مبتنی بر فناوری اطالعات در سیستمهای مدیریتی و روشهای مراوده
با شهروندان و سایر کاربران خدمات عمومی در جامعۀ مدنی

 45جزء

25

شفافیت عملکرد و پاسخگویی به شهروندان

 52جزء

26

سازمانهای دولتی همراه و همافزا با جامعه و مردم

 38جزء

27

ن عملکرد برای
توجه به عملکرد واقعی در اجرای وظایف و پیامدهای ای 
شهروندان در نظام ارزشیابی و قضاوت دربارۀعملکرد سازمانهای دولتی

 55جزء

28

توجه کافی به مدیریت و نقش مدیران تا رهبران سیاسی

 41جزء

29

همگرایی مدیریتی و سامانۀ مدیریت

 43جزء

30

تصمیمگیری غیر متمرکز ،سریع و دقیق

 56جزء

31

حاکمیت شبکههای پیونددهندۀ دولت و مردم

 52جزء

32

صداقت و فروتنی کارگزاران حاکمیتی و انگیزش درونی آنان برای ارائۀ خدمات
به شهروندان

 64جزء

33

قابلیت تشخیص و اندازهگیری خدمات و منافع ارائهشدۀ مورد ادعا

 54جزء

34

شفافیت و ارائۀ اطالعات دربارۀ عملکرد و دستاوردها و تعارض بالقوه منافع
گروهها و بخشهای گوناگون جامعه

 64جزء

35

توجه و تدقیق ارزشها و پیشفرضهای اساسی

 45جزء

36

تحقق حاکمیت الکترونیکی در سطح بلوغ

 41جزء
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13

مدیریت سازمانها از طریق قواعد منطبق بر قوانین و مقررات و با مالحظۀ
شرایط بازار و بخش خصوصی

 51جزء

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

12

برقراری ارتباط با شهروندان از طریق خود سازمانهای دولتی و با بهرهگیریاز
شبکههای خط مشی جامعه یا از طریق اقدام مشترک با سازمانهای بخشخصوصی

 46جزء

بخش اول :مقـاالت علمـی

در گام بعدى ،کدگذارى محورى با استفاده از مدل پارادايم انجام شد .شکل  4که حاصل تجزيه
و تحليل مجدد دادهها بر اساس مدل پارادايم است بيانگر نتايج کدگذارى محورى در اين تحقيق
است .بر اين اساس ،بعد «فناورى اطالعات» به منزلة مقولة محورى در نظر گرفته شد.
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شکل  .4نظریۀ حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل به الگوی
اسالمیـایرانی پیشرفت

ت در جهت نیل به الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
مفهومپردازی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعا 

در گام سوم ،کدگذاری انتخابی انجام و یافتهها در قالب قضایا به شرح ذیل مطرح میشوند.

 .1 .6قضایای نظریهمبنای 28پیشنهادی حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات
در جهت نیل به الگوی اسالمیـایرانی پیشرفت
قضایای نظریهمبنا ،روابط کلی بین طبقۀ محوری و سایر طبقات را نشان میدهند ،به شکلی که
در نهایت به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهند شد .در اینجا شش قضیه مطرح میشوند:

قضیۀ  .1چالشها و نارساییهای ادارۀ امور دولتی ،مسائل و مشکالت مدیریت دولتی نوین،
سازمانهای دولتی مستقل از جامعه و مردم ،الگوی سلسلهمراتبی دقیق بوروکراتیک و تبعات آن
و پیچیدگی نهادی و سیاسی به منزلۀ شرایط علّی بر طبقۀ محوری (فناوری اطالعات) تأثیرگذار
است.

قضیۀ  .2فناوری اطالعات ،به مثابۀ طبقۀ محـوری ،بر راهبردهای تعامل و کـنش (مطرح در
قضیۀ  )5مؤثر است.
قضیۀ  .3عواملی چون اعتماد شهروندان به دولت ،تغییرات مبتنی بر فناوری اطالعات در
سیستمهای مدیریتی و روشهای مراوده با شهروندان و سایر کاربران خدمات عمومی در جامعۀ
مدنی ،به منزلۀ عوامل مداخلهگر ،بر راهبردهای تعامل و کنش مؤثرند.

قضیۀ  .4عوامل نهادی ،فرهنگ پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،روابط بین نهادها ،عوامل
سازمانی ،فناوریها و زمینههای اقتصادی ـاجتماعی ،به عنوان بستر و زمینهساز ،بر راهبردهای
تعامل و کنش مؤثر خواهد بود.

28. theoretical Propositions
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قضیۀ  .6حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل به الگوی اسالمیـایرانی
پیشرفت با مشخصههای ذیل مد نظر قرار میگیرد :شفافیت عملکرد و پاسخگویی به شهروندان،
سازمانهای دولتی همراه و همافزا با جامعه و مردم ،توجه به عملکرد واقعی در اجرای وظایف و
پیامدهای این عملکرد برای شهروندان در نظام ارزشیابی و قضاوت دربارۀ عملکرد سازمانهای
دولتی ،توجه کافی به مدیریت و نقش مدیران تا رهبران سیاسی ،همگرایی مدیریتی و سامانۀ
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یـایرانی
قضیۀ  .5حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت نیل به الگوی اسالم 
پیشرفت پیامد و نتیجه راهبردهایی همچون تمرکززدایی و انعطافپذیری ،سازماندهی خدمات
ْ
دولتی در قالب فراگردهای کسبوکار ،وحدت رویه در مراوده با قشرهای مختلف شهروندان،
برقراری ارتباط با شهروندان از طریق خود سازمانهای دولتی و با بهرهگیری از شبکههای خط مشی
جامعه یا از طریق اقدام مشترک با سازمانهای بخش خصوصی ،مدیریت سازمانها از طریق قواعد
منطبق بر قوانین و مقررات و با مالحظۀ شرایط بازار و بخش خصوصی ،حذف محدودیتهای
سیاسی از اقدامات مدیریتی ،توجه توأمان به فراگرد و پیامد و تأکید همزمان بر دستورالعملها
و نتایج ،اتخاذ رویکرد منطقهای به منظور تحقق توسعۀ پایدار ،توسعه و استقرار سیستم پشتیبان
ارزشیابی عملکرد ،مشارکت طیف متنوع و وسیعی از کنشگران و دانش مرتبط است.

بخش اول :مقـاالت علمـی

مدیریت ،تصمیمگیری غیر متمرکز ،سریع و دقیق ،حاکمیت شبکههای پیونددهندۀ دولت و
مردم ،شفافیت و ارائۀ اطالعات دربارۀ عملکرد و دستاوردها و تعارض بالقوۀ منافع گروهها و
بخشهای گوناگون جامعه ،توجه و تدقیق ارزشها و پیشفرضهای اساسی ،تحقق حاکمیت
الکترونیکی در سطح بلوغ.

 .7نتیجه
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بخشی از مباحث چالشی و مشکالت مطرح در مدیریت دولتی ،به نوعی تحت تأثیر تصمیمگیری
راهبردی معطوف به آینده ،با توجه به عصر تغییرات سریع اجتماعی ،فرهنگی و فناورانه مطرح
شدهاند .حکمرانی عصر دیجیتال میتواند با تسهیل حکمرانی برای شهروندان و خط مشیگذاران،
دستاوردهای منحصر به فردی را برای حل مسائل اجتماعی به ارمغان آورد .تمرکززدایی و
انعطافپذیری ،سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهای کسبوکار ،وحدت رویه در
مراوده با قشرهای مختلف شهروندان ،برقراری ارتباط با شهروندان از طریق خود سازمانهای
دولتی و با بهرهگیری از شبکههای خط مشی جامعه یا از طریق اقدام مشترک با سازمانهای بخش
خصوصی ،مدیریت سازمانها از طریق قواعد منطبق بر قوانین و مقررات و با مالحظۀ شرایط بازار
و بخش خصوصی ،حذف محدودیتهای سیاسی از اقدامات مدیریتی ،توجه توأمان به فراگرد
و پیامد و تأکید همزمان بر دستورالعملها و نتایج ،اتخاذ رویکرد منطقهای به منظور تحقق توسعۀ
پایدار ،مشارکت و همکاری فعال شهروندان در حوزههای گوناگون ،توسعه و استقرار سیستم
پشتیبان ارزشیابی عملکرد ،مشارکت طیف متنوع و وسیعی از کنشگران و دانش مرتبط ،ارتقای
سطح آمادگی الکترونیکی حاکمیت و جامعه ،یکپارچگی و همراستایی ساختار ،فراگردها و
سیستمها در راستای مدیریت کارآمد اطالعات عمومی و درونی سیستم به منظور ارائۀ خدمات
عمومی از جمله راهبردهای قابل توجه به منظور استقرار حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری
اطالعات در کشور است .از طرف دیگر ،ادارۀ اثربخش تغییر دیجیتال نیازمند نظریۀ کالن جدید،
ذهنیت کام ً
ال جدید و الگوهای فرهنگی و شخصیتی ویژه برای حکمرانی سازمانی به منظور توسعۀ
بخش عمومی است که در این پژوهش ،حکمرانی مسئوالنۀ مبتنی بر فناوری اطالعات نامیده شد.
در راستای تحقق این امر مهم ،برخی از عوامل نهادی نقشی بسیار اساسی در حکمرانی مسئوالنۀ
مبتنی بر فناوری اطالعات ایفا میکنند.

پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه است .در حوزۀ مدیریت دولتی و مفاهیم مرتبط با
حکمرانی ،با توجه به ابهام مفهومی و عدم اجماع ،با محدودیتهای جدی مواجه است .بحث و
بررسی مباحث حوزۀ حکمرانی و ارائۀ یافتهها به صورت کاربردی و عملیاتی ،نیازمند ظرافت و
دقت ویژهای است .عدم آشنایی یا آشنایی کم با مفهوم حکمرانی مسئوالنه از چالشهای قابل
توجه در این رابطه است.
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