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 چکیده

راستا  چشم همین  در  است.  تغییر  حال  در  پیوسته  دیجیتال،  حکمرانی  دولت انداز  از  ناشی  تحوالت 
ای از تغییرات سازمانی و فرهنگی شده است. عدم تبعیت این تحوالت از  الکترونیک سبب وقوع مجموعه 

های معرفی شده گردد. یکی از مدلیک مدل تکامل یافته مانع از تحقق بایسته حکمرانی دیجیتال می
وشتار حاضر بدنبال معرفی این مدل ( است. نT-Govگرایی حکمرانی )در این زمینه مدل مفهومی تحول 

پژوهش صورت   35مند  باشد. در این مطالعه کیفی، مرور نظام مفهومی و نقش آن در تحول حکمرانی می
سال طی  دیجیتال"  "حکمرانی  حوزه  در  می  2021تا    2000های  گرفته،  تحولنشان  مدل  که  گرایی دهد 

فراهم قابلیت  با  تطبیقی  مدل  یک  شرایطحکمرانی  از   سازی  در جهت حرکت  الزم  فرهنگی  و  سازمانی 
گذار تدریجی و برنامه"دولت الکترونیک" بسمت "حکمرانی دیجیتال" می ریزی شده باشد؛ همچنین در 
گیرند. لذا این مطالعه نتیجه  های حکمرانی قرار میاین مدل، مردم در مرکز ساماندهی مجدد مکانیسم

گرایی حکمرانی باشد و مدل تحولهای تحولی میستراتژیگرفت که مشارکت شهروندان مهمترین هدف ا
 سازد.  سازی حکمرانی دیجیتال این مهم را میسر میبا مفهوم
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 مقدمه 
کردن همواره مورد توجه   شناسان اندیشمندان سیاسی و جامعهحکمرانی و بعبارتی چگونگی حکومت 

کارامدی نظام سیاسی خود هستند  بوده است. رهبران و مسئوالن سیاسی همواره در تالش برای افزایش 
که کنند. همه حکومتو هدف خود را از این تالش افزایش رفاه شهروندان معرفی می ها مدعی هستند 

مفهوم  بسترسازی آن سازیو  بهسازیهای  به  منجر  و   ها  نهادی خواهد شد)ساعی  و  اجتماعی  فردی، 
 (. 1389روشن، 

کمان بکار گرفته شده و یا در طول برای رسیدن به چنین اهدافی، شیوه های مختلف حکمرانی توسط حا
(. به طورکلی "تحول" به معنای تغییر از یک 1399ها متحول شده است)نوبری و یعقوبی،  زمان این شیوه

است دیگر  وضعیت  به  می وضعیت  متفاوت  اولیه  وضعیت  با  کیفی  لحاظ  از  که  جدیدی  وضعیت  -؛ 
ها های حکمرانی به معنی تقلید از دیگر دولت(. تحول در ارتباط با مدل2011و همکاران،    1باشد)وینسترا

ها ها بوسیله تجربه، تدبیر و فناوری نیست بلکه به مفهوم رشدکردن، غنی شدن و متبلور ساختن توانایی
های ها و بکارگیری فناوریها نقش مهمی در ایجاد محیطی توانمند و فعال، اتخاذ نوآوریاست. دولت 

ایفا می اقشار جدید  به  کمک  برای  مفیدی  اطالعات  آن  در  که  و جوش  پر جنب  ایجاد محیطی  کنند. 
های کند. در عصر حاضر ستونگیری بهتر را فراهم میمختلف جامعه جریان یافته است امکان تصمیم

و نگ دیجیتالی  ارتباطی، سواد  زیرساخت  و  کافی  اطالعات  محیطی شامل  برای چنین  کلیدی  هدارنده 
کار حرفه که تالشپرورش نیروی  های در حال ظهور برای نفوذ ای در فناوری اطالعات و ارتباطات است 

امع و چند رساند. در این مسیر نگاه جفناوری اطالعات و ارتباطات را به سطح بعدی یعنی پایداری می
های گردد لذا در عمل ابتدا دولت باید مولفهها میسر میبعدی به سررشته تصمیمات کالن توسط دولت

روزرسانی و اغنا کند تا شهروندان را نیز به کاربری حکمرانی خود را با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات به
 (.2012این مهم ترغیب نماید)بانک جهانی، 
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دهه   تحولدرطول  مفهوم  حکمرانیاخیر  واژه  1گرایی  مرحلهدر  یک  به  ارتقا  هدف  با  سیاسی  ی نامه 
کردن این امکان به 2،2015یافته از دولت الکترونیک ایجاد شده است)یانوفسکی جهش (. درعمل، فعال 

کردن ای از تغییرات سازمانی و فرهنگی است که توانایی دولت را برای دموکراتیک  معنای اعمال مجموعه
(. این مسیر از طریق توسعه 2014دهد)ساولدولی و همکاران،  قدرت عمومی و مشارکت کاربران افزایش می

زمینهمکانیزم میهای  دنبال  الکترونیک  حکمرانی  سایر ای  و  شهروندان  دادن  قرار  دنبال  به  که  شود 
است)یانوفسکی،   دولت  اداره  و  عملیات  مرکز  در  تحو2015ذینفعان  بنابراین  مدلی ل(.  حکمرانی  گرایی 

که در مسیر خود دولت الکترونیک را پشت سرگذاشته و حول شهروندان مسیر رشد خود را ترسیم  است 
گیرد به این ترتیب کند. این مدل، حکمرانی الکترونیک یا دیجیتال را برای بازطراحی فرآیندها بکار میمی

کند و از سوی دیگر در سطح  ان تغییر ایجاد مینتایج این دولت از یکسو در رضایت و عدم رضایت شهروند
کمیت موجب تغییر وضعیت حکمرانی خواهد شد. این وضعیت جدید کیفیتی متفاوت از حالت قبل  حا

دیجیتالی فرآیند  ثمره  متفاوت  کیفیت  این  و  داشت  این را خواهد  کاهش  یا  افزایش  و  سازی حکمرانی 
مذکور است. در همین راستا مطالعه حاضر بدنبال کیفیت منوط به چگونگی حضور شهروندان در مدل  

 باشد: های زیر میپاسخ به پرسش
 گرایی حکمرانی چیست و چه مراحلی دارد؟ مدل تحول •
 گرایی حکمرانی، دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیک وجود دارد؟چه نسبتی بین تحول •
 گرایی حکمرانی چگونه اثرگذاراند؟ مردم در تحول •

که نقش تحولهاپاسخ پرسش را در  ی فوق نقشه راهی خواهد بود  گرایی حکمرانی و جایگاه مردم 
 نماید.تحول حکمرانی مشخص می
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 مبانی نظری و پیشینه تجربی  -1
 مبانی نظری

 گرایی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در حکمرانی تحول
ل بنیادین زیر برای فناوری ( چهار عام2010)  1در مدل مفهومی ارائه شده توسط فریمن و حسناوی 

 اطالعات و ارتباطات معرفی شده است: 
که دربردارنده -  ها، نیازها، نوآوری و تخصص است.ی مفاهیم، اندیشهعامل انسانی: 
 ها، سازوکارهای بهبود و ارزیابی است.سازوکارها: که مستلزم قوانین، قواعد وروش -
که دربردارنده نرم - ، شبکهافزار، سختابزارها:   ها و ارتباطات است.افزار
باشد)فریمن و حسناوی، ساختارها: که شامل ساختارهای سازمانی، فراسازمانی و جهانی می  -

2010 .) 
گرفته شده و تغییرات هر چهار مولفه باهمدیگر هرکدام از عوامل مذکور به نحوی در حکومت ها بکار 

کالن،   که در نگاه  سازد. مقصود از ارتباط میان  حکمرانی را متاثر میتحوالتی را به همراه خواهد داشت 
کارگیري عوامل فناوري اطالعات و حکمراني نیز نوعًا با اشاره به همین تصویر و به معناي شیوه هاي به 

فناوري اطالعات و ارتباطات در حکمراني و همچنین تأثیر و تأثر متقابل میان مردم و حکومت از محل 
کمرنگ شدن مرزهاي جغرافیایي، خارج شدن انحصار دسترسي به ها خاستفاده این فناوري واهد بود. 

هاي ارتباطي براي انتشار اطالعات و به یك معنا  ها و نیز سهولت استفاده از شبکهاطالعات از سوي دولت
گردش آزاد اطالعات در جوامع و نیز در محیط پیراموني و خارج از جامعة ملي و محلي،  کمك به تسهیل 

کارکرد جوامع و دولتنشانهمگی   و هاست)سلطانیدهندة تحولي عمیق در مختصات وجودي و  نژاد 
 (.1395گودرزی، 

گامالبته که این تغییر به یکباره اتفاق نمی که در مجموع یک مسیر  افتد و نتیجه  هایی پیوسته است 
گامتکاملی را ایجاد می عات و ارتباطات و تغییر و تاثیر ها از نظر میزان استفاده از فناوری اطالکنند. این 
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-در چهار عامل مذکور بایکدیگر متفاوت هستند اما در پی یکدیگر با هدف تحول در حکمرانی رخ می 
 دهند. 

 نقش دولت الکترونیک در تحول حکمرانی 
، شیوه زندگی افراد، تغییر اساسی یافته و به تبع آن جوامع  با ورود عناصر مهم و جهت بخشی به امور

کلی قرار میدر معرض دگرگونی  نیز  گیرند. این تغییرات دارای اثرات م بت و منفی بسیاری در بین های 
توان از اثرات منفی آحاد مردم خواهد بود که با اندیشیدن تدابیر مناسب و کاربست راهکارهای سازنده می

از مهم افزود.  آن  م بت  پیامدهای  به  و  و مطلوبکاسته  ،   ترین دستاوردهایترین  بشر زندگی  تغییرات 
باشد. با به کارگیری دانش ها، افزایش رفاه و ... میجویی در امور مختلف از جمله زمان، انرژی، هزینهصرفه

می امور  کردن  الکترونیکی  همچنین  و  فناوری  و  پیشرفتروز  شاهد  عرصههای چشمتوان  در  های گیر 
با روزمره  زندگی  نهادینه شدن فناوری در  بود.  و مختلف  یافته  تغییر  نیز  افراد  انتظارات  عث شده است 

گاهی متناسب با این دگرگونی ها رشد و افزایش یابد. توسعه و بسط فناوری در بین مردم منجر به رشد و آ
الملل و ... خواهد شد که این امر مهم  ها از جمله امور اقتصادی، سیاسی، بینایشان در بسیاری از زمینه

 ولت ها را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.  های دبدون شک فعالیت
کلیه خدمات دولتی با حداقل زمان و به سهولت   در همین راستا و با ظهور پدیده دولت الکترونیک، 

این بین دولت نیز میانجام خواهد پذیرفت. در  اطالعات همها  با فناوری  را  و همکوشند خود  گام سو 
بین مردم و حکمرانی فراهم   ند. دولت الکترونیک امکان تعامل سازندهسازند و از این امر مهم دور نمان

ارزنده می آن دستاوردهای  تبع  به  که  کلیه سازد  الکترونیک،  ایجاد خواهد شد. دولت  کشورها  برای  ای 
رساند. باال بودن روزرسانی کرده و درصد خطا و اشتباهات احتمالی را به حداقل ممکن میها را بهفعالیت

ت و رضایت در این روند موجب شده است این مهم به صورت امری بدیهی پذیرفته شود و نبود آن کیفی
 .(1393ها به وجود آورد)محتشمی، ای در فعالیتاختالالت گسترده

 جایگاه حکمرانی الکترونیک در تحول حکمرانی 
توسعه در جهان منظور شده ترین محور تحول و  عنوان عمدهبا شروع هزاره سوم، فناوری اطالعات به

ها همچون سوء مدیریت، حکمرانی ضعیف، تورم، انحصار فروش، رکود تجاری و و برای بسیاری از بیماری
یک بین در  و  ملی  سطح  در  بد  حکمرانی  راهکالم  میالمللی  موثری  عباسباشد)حسنحل  آبادی، زاده 
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تأثیر انقالب الکترونیک قرارگرفتههای اجتماعی و اقتصادی  (. تقریبًا همه وجوه فعالیت1395 اند. تحت 
ها و ارائه خدمات بهتر به مردم در حال های اطالعاتی و ارتباطی در برنامهها در استفاده از فناوریدولت

به باهم هستند.  تفاوترقابت  در رغم  الکترونیک  امکانات  از  استفاده  میزان  و  در سطوح  گسترده  های 
رود طقه این احساس که دنیا به سمت »عصر حکمرانی الکترونیک« پیش می ها در جهان و منمیان دولت

است)سینها انکار  غیرقابل  دومین 2006،  1واقعیتی  نوین،  دولتی  مدیریت  از  پس  شاید  ترتیب  این  به   .)
نه که  باشد  دولتی  در مدیریت  بین انقالب  ارتباط  بلکه  کرد،  دگرگون  را  ارائه خدمات عمومی  روش  تنها 

کسنا دولت و شه (. درواقع حکمرانی الکترونیک در قلب دو تغییر 2005،  2روندان را نیز متحول ساخت)سا
عمده جهانی شامل انقالب اطالعاتی و انقالب حکمرانی جای دارد. هردوی این تغییرات در حال دگرگون 

 (. 2001، 3ساختن جهت حرکت جامعه و روش حکومت بر آن هستند)هیکس 
ح  یونسکو  تعریف  طبق  فناوریبر  از  عمومی  بخش  استفاده  معنای  به  الکترونیکی  های  کمرانی 

گسترش گیری و به اطالعات و ارتباطات باهدف تشویق شهروندان به مشارکت در فرآیند تصمیم منظور 
اثربخش است)کومار مردم  و  پاسخگو، شفاف  دولت  ایجاد  و  اطالعات  تسهیم  اهمیت 2015،  4ساالری،   .)

که در ایران هم بهانکار و چشمدنیای امروز غیرقابلحکمرانی الکترونیک در   منظور پوشی است تا حدی 
های اجرای بندهای هفتم، هشتم، نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و سیاست

تبادل   و  تولید  فضای  امنیت  مقاومتی،  اقتصاد  اساسی،  قانون  چهارم  و  چهل  اصل  اداری،  نظام  کلی 
، ابالغی مقام معظم رهبری  اطالعات و ب کشور و همچنین مصوبات شورای    العالی()مدظلهرنامه ششم توسعه 

 (. 1399عالی فضای مجازی، قانون حکمرانی الکترونیکی تصویب و ابالغ شد)ناظمی جنابی و رحمانی، 
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 پیشینه تجربی 
گذشته در زیر هباهدف آشنایی با پیشینه تحقیق حاضر و توضیح وجه تمایز این مطالعه با پژوهش ای 
 به برخی از مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این موضوع خواهیم پرداخت.

 مطالعات داخلی: 
( همکاران  و  دولت 1400قیاسی  و  اطالعات  فناوری  نقش  "بررسی  عنوان  تحت  خود  مطالعه  در   )

کید بر نقش دولت در کسب و کار الکترونیک"، دول ت الکترونیک را عامل الکترونیک بر حکمرانی خوب با تا
کردند. آن کارهای الکترونیک افزایش رضایتمندی شهروندان معرفی  ها باتوجه به اهمیت فضای کسب و 

کید نمودند. و پذیرش باالی مردم، در مطالعه خود بر لزوم برنامه  ریزی برای توسعه دولت الکترونیک تا
گرایش به دولت الکترونیک ( در پژوهش خود با عنوان "1399مسلمی و همکاران ) بررسی ارتباط بین 

کرمان   103ای از یک نمونه  های پرسشنامهاز تحلیل داده  استفاده" با  و تحقق حکمرانی خوب در شهر 
اری و ادارات کل مستقر در استان کرمان اثبات نمودند که گرایش به دولت نفره از کارکنان دبیرخانه استاند 

ها  گرایی، حرکت به سمت ارزشها و وظایف، نتیجهسازی، پاسخگویی، اثربخشی نقشالکترونیک، شفاف
کرمان ارتقاء می و ظرفیت  دهد.سازی را در نظام مدیریت دولتی 

و   دقتی  توسط  شده  انجام  پژوهش  )در  "1398همکاران  عنوان  با  توسعه(  و  استقرار  الگوی   ارائه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت   عوامل  حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب"

من، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطالعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن و ا
ترین عوامل در مراحل سه عنوان مهمدولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، به

ها الگوبرداری شدند. آنگانه بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی  
سازی ها و فرهنگاز حکمرانی الکترونیک موفق در سایر کشور ها، استقرار حکمرانی الکترونیک در سازمان

کردند.  و بازمهندسی آن را به مدیران دولتی توصیه 
قاسم و  )وکیلیان  مشارکت  1396زاده  ارتقای  و  الکترونیک  "حکمرانی  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )

فناوری اطالعات و ارتباطات را عامل تحوالت شگرف در رویکردهای حکمرانی معرفی کردند. این عمومی"  
در جهت  و  داده  تغییر  کامال  را  نتیجه شیوه حکمرانی  در  و  حکومت  و  رابطه شهروندان  کیفیت  تحول 

 نماید. ها کمک میبه دولت مشارکت عمومی منافع

https://jusg.uk.ac.ir/article_2488_66d6439a31faff1aea699f24c66fc66b.pdf
https://jusg.uk.ac.ir/article_2488_66d6439a31faff1aea699f24c66fc66b.pdf
https://jpap.sbu.ac.ir/article_96614_221566dd71bc90a9715d1719cf713b7d.pdf
https://jpap.sbu.ac.ir/article_96614_221566dd71bc90a9715d1719cf713b7d.pdf
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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( همکاران  و  اصفهانی  چالش1396نصر  الکترونیک،  "حکمرانی  عنوان  تحت  خود  مقاله  در  های  ( 
مولفه و  مفاهیم  بررسی  و  طرح  از  پس  ب  اصلیهای  دموکراسی"  حکمرانی مرتبط  الکترونیک،  دولت  ا 

الکترونیک و دموکراسی الکترونیک، نیاز به تخصص و دانش جهت بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، 
ها و مفاهیم های قانونی، تامین امنیت، مشارکت توامان بخش دولتی و خصوصی و ایجاد زمینهزیرساخت

کردند. فرهنگی را چالش  های اصلی این مفهوم معرفی 
گودرزی )سلطانی ( در پژوهشی با عنوان "فناوری اطالعات و تحول در مفهوم حکمرانی 1395نژاد و 

ها اذعان خوب" دولت الکترونیک را حلقه واسط بین فناوری اطالعات و حکمرانی خوب معرفی کردند. آن
هم دولت  و  خصوصی  بخش  مدنی،  جامعه  که  تحول  داشتند  مفهوم  تحقق  در  یکدیگر   بسمتپای 

 خوب با ابزار فناوری اطالعات اثرگذارند. کمرانیح
ای تحت عنوان "طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در  ( در مطالعه1395مقدسی و همکارانش )

حوزه آموزش الکترونیک ایران" ضمن مرور سیستماتیک ادبیات و پیشینه پژوهش ابعاد حکمرانی خوب 
بر  الکترونیک مشتمل  آموزش  را در  زمینه  6  الکترونیک  ، گر مداخله   شرایطای،  بعد شرایط علی، شرایط 

ها تهیه طرح جامع و نقشه راهی عملیاتی و حل های حاصل، اقدامات و پیامدها معرفی کردند. آنپدیده
 ها ضروری دانستند. ای را برای اجرای حکمرانی خوب در همه بخشمشکالت زمینه

 مطالعات خارجی: 
( به  ای  ( در مطالعه2021الفالح  کشورهای درحال توسعه"  در  الکترونیک  با عنوان "مدلسازی دولت 

که دولت   51مرور   مطالعه انجام شده در حوزه حکمرانی الکترونیک پرداخت. نتایج مطالعه او نشان داد 
کشورهای عربستان  الکترونیک آغازگر تحوالت ناشی از حضور فناوری اطالعات و ارتباطات در حکمرانی 

 حرین، عمان، قطر و امارات متحده عربی بوده است.  سعودی، کویت، ب
مطالعه2020)  1ارکوت  در  اصلی (  مسئله  دیجیتال"  حکمرانی  تا  دیجیتال  دولت  "از  عنوان  تحت  ای 

داند. بنابراین گذار پایدار از دولت حکمرانی دیجیتال را چگونگی ورود مردم به ساختارهای حکمرانی می
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را تکامل از یک ساختار فنی به چندین فرآیند در سطوح مختلف معرفی دیجیتال به حکمرانی دیجیتالی 
 .کند که هریک از این فرایندها محدودیت های خاص خود را دارند می

-ها" مدلها و چالش( در پژوهش خود با عنوان " حکمرانی الکترونیک: مروری بر فرصت2019)  1ایاد
اری برای کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات به شهروندان ای مختلف حکمرانی الکترونیکی را به عنوان ابزه

ها روی توسعه این مدلها و مشکالت پیشو افزایش اثربخشی و کارایی بخش دولتی معرفی نمود و فرصت
کرد.   را بررسی 

( در مقاله خود تحت عنوان "اصول طراحی حکمرانی دیجیتال" پیشنهاد 2015)  2دانلیوی و مارگتس
که عموم می کنند. چرا دیجیتال حرکت  و  الکترونیک  دیجیتال بسمت حکمرانی  در عصر  کشورها  کنند 

گاه شده و مفهوم ها  تر است. آن سازی به مراتب سادهسازی آن در زمان پیاده مردم از مزایای دیجیتال آ
که باید در اخالقی موجود در استفاده از رویکردهای دیجیتال را از اصول ضروری می  هایچالش دانند 

گردد. درواقع از نظر اصل زمانطراحی مدل بندی اجرا و های تحول حکمرانی مبتنی بر دیجیتال لحاظ 
بسمت با مدنظر قرار دادن مالحظات اخالقی عصر دیجیتال زمان حاضر را بهترین موقعیت برای حرکت  

 حکمرانی دیجتال معرفی نمودند. 
)  3ژوزوپوآ  برنامه 2011و همکاران  "پایداری  عنوان  با  در مطالعه خود  در (  الکترونیکی  های حکمرانی 

کشورهای درحال توسعه" با مطالعه موردی افغانستان حفظ ابتکارات حکمرانی الکترونیک را در مواجه 
که منجر به با محدودیت منابع، فساد و شرایط ناپایدار   کردند. چالش اصلی  اقتصادی و سیاسی مطرح 

گاهی از مقابله شده بود در این مقاله فقدان حکمرانی محلی، فقدان رهبری، ضعف های نهادی و عدم آ
تواناییظرفیت و  آنها  لذا  شد.  گفته  چارچوبها  پیادهها  برای  را  الکترونیک هایی  حکمرانی  سازی 

که قابلیت ارز   یابی اثربخشی را داشته باشد. پیشنهاد دادند 
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( در پژوهشی با عنوان "اهمیت مدیریت فناوری اطالعات در دولت تحول  2010و همکاران )  پیتاوی
آفرین" نشان دادند که تکامل حکمرانی فناوری اطالعات عامل مهمی در طراحی مجدد فرآیندهای کسب 

گرچه دولت ات دولتی مشابه برای شهروندان با استفاده از توانند از خدمها میو کار است. عالوه بر این، ا
کنند، اما طراحی مجدد )یا عدم( طراحی فرایندهای تجاری  و ارتباطات مشابه تقلید  فناوری اطالعات 

 ها تعیین کننده هزینه ارائه خدمات به ازای هر شهروند است.توسط دولت
برنامهمی  ، حاضر پژوهشی  مطالعاتی  سابقه  در  گفت  تحوتوان  فناوری  های  بر  مبتنی  حکمرانی  ل 

بر عارضه ارتباطات متمرکز  و  بررسی فرصتاطالعات  یا  که مدل یابی  بوده است. مطالعاتی هم  آن  های 
کرده است معرفی  و...(  آموزش  بازرگانی،  )مانند  بخشی خاص  مختص  یا  و  داشته  بعدی  تک  مدلی  اند 

 اند.ی بودهدرواقع مطالعات گذشته فاقد تشریح سیر تکامل، تحول حکمران

 روش پژوهش -2
های مرور پیشینه مند پیشینه پژوهش است. روشروش مورد استفاده در پژوهش حاضر مرور نظام

ای برای جستجو، ارزیابی های ویژهروش  بعنوانمند مرور پیشینه،  پژوهش متعارف، همچون روش نظام
سازی و عینی نمودن منظم، منطقی  اند و راهی برایهای مطالعات اولیه توسعه داده شدهو ترکیب یافته

، تعیین   کلیدی(. مفاهیم  2006و همکاران،    1کنند)دیکسونفرآیند جستجو پیشنهاد می با استفاده از مرور
داده و  تحلیل میشده  و  ابعاد، خالصه  و  مفاهیم  این  عناوین  تجربی تحت  از مطالعات  مرور  ها  شوند. 

 خ به سواالت زیر است:مند پیشینه در این مطالعه بدنبال پاسنظام
 گرایی حکمرانی چیست و چه مراحلی دارد؟ مدل تحول •
 گرایی حکمرانی، دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیک وجود دارد؟چه نسبتی بین تحول •
 گرایی حکمرانی چگونه اثرگذاراند؟ مردم در تحول •

س کلمات کلیدی پژوهش بعد از تعیین سواالت مرور جستجوی اینترنتی مقاالت و کتب مرتبط براسا
های الکترونیکی های ناشرین و پایگاهدر موتورهای جستجوی گوگل، گوگل اسکالر و همچنین وب سایت
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، سیج و امرالد انجام شد. نتیجه شناسایی   مطالعه   83همچون: ساینس دایرکت، پروکوئست، اسپرینگر
از معیارهایی همچ استفاده  با  کیفیت مطالعات  بررسی  که ضمن  بیان بود.   ، ناشر و  نویسنده  اعتبار  ون 

کافی برای پشتیبانی از تفاسیر و نتیجهشفاف، ارائه داده گرفته گیریهای  ها و تعداد استنادهای صورت 
 مند انتخاب شدند. مطالعه جهت مرور نظام 35به آن، 

 های پژوهش یافته  -3
 گرا مفهوم دولت تحول .4.1

-کنند برای م ال زیستهای متفاوتی استفاده میبندیعلوم مختلف در تحول و تغییرات از طبقه
شناسند. فناوری نیز تغییر و تحول خود را در سه شناسان دو نوع تحول بنیادی و جزئی را به رسمیت می

های خالقانه حلها راهها بوده و به آنکند. گروه اول تحوالتی است که ناشی از نوآوریبندی میگروه طبقه
گروه دوم تحوالتی نهادی شگفته می  1دیجیتالی  ها نشات  شود و از تحول قوانین و ارزشنامیده می  2ود. 

گروهمی که از هر دو موقعیت  گروه سوم تحوالتی است  پذیرد و به آن دیدگاه های قبلی تاثیر میگیرد. اما 
می  3تحولی هم همگفته  دیدگاه  مبدا  شود.  حکمرانیتحولتحولی  از   گرایی  ناشی  دیدگاه  این  است. 

های پیشین ایجاد  های دیجیتال بوده جهت حل مشکالت سیستمهمگرایی تحوالت نهادی و نوآوری
گومس  و  )  گرایی حکمرانیتحول(. مدل  2021،  4شده است)دیاس  یانوفسکی  توسط  بار  ( 2015نخستین 
 است:  1مرحله مطابق جدول  4ارائه شد. این مدل دارای 
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 گرایی حکمرانیتحولمدل  3جدول 

کاربرد مرحله ردیف  زمینه 

 توصیفات 
آیا تحول باعث  
تغییر در  
های سیاست

-داخلی می
 شود؟

آیا تحول 
تاثیری بر 
های سیاست

 خارجی دارد؟ 

آیا تحول در  
مفاهیم 

تغییری ایجاد  
 کند؟می

1 
-اتوماسیون
 سازی 

 خیر  خیر  خیر  فناوری در دولت

 خیر  خیر  بله دولت الکترونیک گراییتحول 2

 پذیریمشارکت 3
حکمرانی 
 الکترونیک 

 خیر  بله بله

 سازیمفهوم 4

های محرک
سیاستی  
حکمرانی 
 الکترونیک 

 بله بله بله 

 ( 2015)ماخذ: یانوفسکی، 
باقی   به دو متغیر  پاسخ م بت  ارائه  به  مانده در مدل فوق وجود تحول در دولت داخلی، مشروط 

گر پاسخ متغیر "تحول در سیاست داخلی دولت" منفی باشد، پاسخ دو متغیر باقی  است. به طور خاص، ا
-که تحول بر روابط خارجی اثرگذار باشد، "تاثیر بر سیاستمانده نیز منفی خواهد بود. همچنین درصورتی

گر  دارد.های خارجی" قطعی است، زیرا مورد اول به امکان تحول روابط خارجی بستگی   به طور خاص، ا
"نغییر در مفاهیم تحول" نیز منفی  پاسخ متغیر "اثر تحول بر سیاست خارجی" منفی باشد، پاسخ متغیر
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، چهار جایگشت احتمالی متغیرها منجر به چهار مرحله متناظر تحت محدودیت خواهد شد. های مذکور
 شود:در فرآیند تکامل می

اول  - "فاتوماسیون  -مرحله  یا  دولت  سازی  داخلی  سیاست  در  تحولی  هیچگونه  دولت"  در  ناوری 
کند. بنابراین هیچگونه تحول در روابط خارجی رخ نداده و هیچ تغییری در مفاهیم پیشین ایجاد نمی

 رخ نخواهد داد. 
گرایی یا "دولت الکترونیکی" باعث تغییر در سیاست داخلی خواهد شد، اما هیچ  تحول  -مرحله دوم   -

 کند و بنابراین وابستگی به مفاهیم ندارد.ابط خارجی ایجاد نمیتغییری در رو
روابط  مشارکت  -مرحله سوم  - تغییر  و  تغییر دولت داخلی  الکترونیکی" شامل  یا "حکمرانی  پذیری 

 خارجی است، اما هیچ وابستگی به مفاهیم ندارد.
-تحول در سیاست  های سیاستی حکمرانی الکترونیک" همسازی یا "محرکمفهوم  -مرحله چهارم-

 های داخلی و هم تحول در روابط خارجی را مشخص می کند و به تغییر در مفاهیم منجر خواهد شد.
که به تفصیل به آن -را شکل می  گرایی حکمرانیتحولپردازیم مدل  ها میتحقق چهار مرحله فوق 

 دهد. که مراحل این مدل ساختاری پیوسته و تو در تو دارند. 
 سازی دولت اتوماسیون .4.1.1

اتوماسیون سهولت  مرحله  و  کارایی  افزایش  جهت  بعد  مرتبه  در  و  نوسازی  هدف  با  عمدتا  سازی 
میدسترسی انجام  بهرهها  توسعه،  فرآیندهای  بر  مشتمل  مرحله  این  محیط شود،  نگهداری  و  برداری 

قابلیت بودن  در دسترس  از جمله  زیرساتکنولوژیک،  و  فناورانه، خدمات  بین ختهای  و  داخل  در  ها 
دادهسازمان نمایش  مستلزم  مرحله  این  است.  دولتی  قالبهای  در  اطالعات  سایر  و  اسناد  های ها، 

دولتی به شکل فیزیکی یا آنالوگ نگهداری   هایسازمانتر توسط  دیجیتالی است، فرآیندهای مذکور پیش
سایر ذینفعان درون و خارج از یک سازمان   شدند. قرار دادن چنین اطالعاتی در اختیار کارکنان، شرکا و می

ها را افزایش داده و قابلیت خودکارسازی فرایندها و خدمات را های دیجیتالی رضایت آندولتی در قالب
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شبکه طریق  از  آن  تبادل  و  شده  دیجیتالی  اطالعات  اساس  بر  دفاتر  میدر  ایجاد  دیجیتالی  -های 
 (.2020، 1نماید)ارکوت 

های موجود نیست، بلکه ها، خدمات یا شیوهطراحی مجدد، بهبود یا تغییر روشاین مرحله بدنبال  
کند تا در نهایت نتایج را فقط دیجیتالی کردن و خودکارسازی آنچه در حال حاضر وجود دارد را دنبال می

گر یک فرایند یا یک روال  در اختیار سهامداران و مشتریان از طریق شبکه کاری های دیجیتالی قرار دهد. ا
اثر خواهد ماند. به این ترتیب، اثر بود، احتمااًل پس از آن نیز به همان اندازه بیقبل از دیجیتالی شدن بی

ها، های دولتی از نظر بهبود عملیات داخلی آنمرحله مذکور به تنهایی ارزش محدودی را برای سازمان
دهد، اما یک مرحله ضروری به مردم ارائه میسازگاری با شرایط عملیاتی و انتظارات اجتماعی و ارائه ارزش  

کردن مراحل بعدی   است. به منظور تحقق پتانسیل دیجیتالی شدن در   گرایی حکمرانیتحولبرای طی 
کارکرد و ساختار سازمان های دولتی همراه با فرآیند دیجیتالی شدن باید بخش دولتی، محدودیت تغییر 

مرحله جو این  به همین سبب  تحولبرداشته شود.  دولت  تحقق  بعد  مراحل  است)یانوفسکیهر  ، 2گرا 
2016.) 

کریدون مطالعات  )  3براساس  همکاران  قابلیت2016و  مرحله  این  در  با  (  مشاغل  و  های شهروندان 
ها در شکل زیر آورده شده ها و محرکگردد این قابلیتای در سیستم دولتی فعال میهای ویژهمحرک

استفاده   در  دولت  محرک  نوآوریاست.  و از  استعدادها  رهبری  سازماندهی،  و  حکمرانی  استراتژی،  ها 
نقطه ازجمله خدمات، فرایندها، تصمیمات و   4فرهنگ و فناوری قابل تعریف است. همچنین دولت بر  

ک اطالعات با هدف تسریع دیجیتالی سازی متمرکز می  باشد. اشترا
شکل  همان در  که  می1طور  در  مشاهده  سرویساتوماسیونشود  دولت  شهروندان سازی  به  دهی 

کرده است. در مرحله دوم فرآیندها در هایی انجام میمبتنی بر استراتژی که نیازهای مردم را لحاظ  شود 

 
1 Erkut 
2 Janowski 
3 Corydon 
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صورت عدم پاسخگویی به نیاز شهروندان قابل بازنگری هستند. در مرحله سوم این نیروهای مردمی و 
که نسبت به اجرایی س سازی دولت با هدف کنند. در پایان اتوماسیونازی اقدام میمتخصص هستند 
 کند.های نوآورانه مردم در بخش خصوصی استفاده میحلپشتیبانی ایمن و چابک از اطالعات از راه

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحول در دولت و ایجاد دولت الکترونیک  .4.1.2

 دولتی های سیستم در نوآوری ها: محرک ها قابلیت ها: نوآوری های پیش روی شهروندان و مشاغل

ر دولتارتباط نزدیک با  گسترده ت  اولویت های 
 آرزوهای جسورانه به اهداف مشخص تبدیل شوند

 تمرکز بر تجربه شهروندی و تجاری
 توجه به نیازهای جمعیت حاشیه ای

 ها
س
روی
س

 

 طراحی سازمانی به طور مستقیم با اهداف ترسیم شده
 اداره و پاسخگویی سریع

 اسازوکارهای تأمین مالی برای همکاری در نوآوری ه
ز تجربیات شهروندان  بازنگری در مقررات و استفاده ا

 اتوماسیونی شدن فرآیندها
گیری دیجیتال گزارش   قابلیت 

ز روندها و فرصت ها آگاهی ا ر و   تعهد رهب
 استعداد فنی و اجرایی

برنامه هایی برای جذب و حفظ نیروهای متخصص 
 فناوری اطالعات

ر سریع سرویس های جدید  استقرا
 توسعه چابک مقیاس

ز اطالعات  بسترهای تحلیلی برای پشتیبانی ا
کنترل های قوی جهت حفظ امنیت سایبری  اقدامات و 

ر حسگرها  استقرا
 تجزیه و تحلیل و پیش بینی پیشرفته

 ذخیره داده در مقیاس بزرگ و مبتنی بر فضای ابری

 ثبت عمومی
گذاری برابر اطالعات اک   اشتر

اک راه حل ها با  بخش خصوصی و شهروندان اشتر

دها
رآین
ف

 
ات
میم
تص

 
ات
الع
 اط
اک
شتر
ا

 

ژی
ترات
اس

 
هی
اند
ازم
و س
نی 
مرا
حک

 
گ
رهن
و ف
ها 
عدا
ست
ی ا
هبر
ر

 
ری
ناو
ف

 

 دیجیتالی شدن نقاط تماس
 سیستم عامل های دسترسی آنالین تلفیقی

 پورتال های شهروندی و تجاری
 بسترهای پیام رسانی

 سازی دولتهای اتوماسیونها و قابلیتمحرک 1شکل 
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دولت کارنامه  گذشته  دهه  دو  پروژهطی  از  سرشار  یافته  توسعه  کشورهای  ویژه  به  کاربری  ها  های 
در   تحول  برای  ارتباطات  و  اطالعات  آنفناوری  زمینهکارکرد  در  بهرهها  افزایش  و  ی  کارها  انجام  و  وری 

رسانی به شهروندان و ارباب رجوع بوده است. لذا با وظایف اداری و درونی خود در جهت بهبود خدمت
کاربرد آن در میان مردم،  گیر شدن تدریجی  توجه به پتانسیل قوی شبکه اینترنت در سراسر جهان و فرا

ب مبتنی  بنام ارائه خدمات  و موجب ظهور مفهومی  است  متداول شده  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  ر 
(. پیشرفت تکنولوژی موجب تغییر الگوی استفاده 2001،  1مایو "دولت الکترونیک" شده است)بائوم و دی

گشته است)بارسویسیوس و حکمرانی  دولتی  در مدیریت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و همکاران،   2از 
2019 .) 

ایجاد   در  دوم  حکمرانیتحولمرحله  به   گرایی  خدمات  از  فراتر  که  است  الکترونیک  دولت  ایجاد 
متحده،  ایاالت  الکترونیک  دولت  قانون  است.  سازمانی  ابعاد  با  تغییراتی  دربردارنده  و  بوده  شهروندان 

برنامه از  دولت  "استفاده  عنوان  به  را  الکترونیکی  اینتدولت  فناوریهای  سایر  و  وب  تحت  های رنتی 
فناوری  این  که  فرایندهایی  با  همراه  میاطالعاتی،  پیاده  را  دولت ها  بنابراین  است.  کرده  تعریف  کند" 

ها و سایر ، آژانسافزایش دسترسی و ارائه اطالعات و خدمات دولتی به مردم  تواند موجبالکترونیک می
ای دولتی شامل اثربخشی، کارایی، کیفیت خدمات و یا تغییر نهادهای دولتی و در نتیجه بهبود عملکرده

بر   از تعاریف متعدد دولت الکترونیک قابل استنباط است پذیرش نیاز به اصالحات مبتنی  آنچه  گردد. 
گرونلوند و هوران   (.2005،  3فناوری اطالعات و اثرگذاری آن بر حکمرانی است)

کنون مدل که این مدلهای متعددی از مسیر تحقق دولت اتا ها بصورت  لکترونیک ارائه شده است 
 آورده شده است:  2خالصه در جدول 

 
1 Baum & DiMaio 
2 Barcevičius 
3 Grönlund & Horan 
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 های ارائه شده برای دولت الکترونیک مدل 4جدول 
 توضیحات  ها گام نام مدل  ردیف

1 
 1مدل هوارد

(2001 ) 

 ایجاد وب سایت و انتشار اطالعات  اول
 شهروندانتعامل دولت با  دوم 
کنش سوم  ترا

2 
 2مدل لینه و لی

(2001 ) 

 ایجاد وب سایت و انتشار اطالعات  اول
کنش دوم   ترا
 یکپارچگی عمودی  سوم
 یکپارچگی افقی  چهارم

3 
گارتنر   گروه  مدل 
یا مدل بائوم و 

 ( 2002) 3دی

 ایجاد وب سایت و انتشار اطالعات  اول
 شهروندانتعامل دولت با  دوم 
کنش سوم  ترا
 تحول چهارم

 4مدل آی بی ام 4

 اندازی وب سایتایجاد اتوماسیون و راه اول
 ارتقاء  دوم 
 یکپارچگی  سوم
 تبدیل شدن به یک مدل مبتنی بر تقاضا چهارم

 اندازی پورتال راه اول 5

 
1 Howard 
2 Layneh and Lee 
3 Baum & Di 
4 IBM 
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 توضیحات  ها گام نام مدل  ردیف

زاده مدل قاسمی
 ( 2003و صفری )

 دوم 
های دولتی  برای همه سازمانتعیین چارچوب زمانی 
 سایت اندازی وباجهت راه

 تعامل دولت با شهروندان سوم
کنش چهارم  ترا
 تحول پنجم

6 
مدل سازمان 
 ملل متحد

(2012 ) 

 ایجاد وب سایت و انتشار اطالعات بصورت ایستا  اول
 بروز رسانی اطالعات  دوم 
 تعامل دولت با شهروندان سوم
کنش چهارم  ترا
 یکپارچگی  پنجم

7 
مدل هیلر و  

 ( 2001) 1بالنگرز 

 ایجاد وب سایت و انتشار اطالعات بصورت ایستا  اول
 تعامالت دوجانبه دوم 
کنش سوم  ترا
 یکپارچگی  چهارم
 مشارکت سیاسی پنجم

8 
گروه   مدل 

 ( 2002) 2دلویت

 ایجاد وب سایت و انتشار اطالعات بصورت ایستا  اول
کنش دوم   ترا
 تعامل دولت با شهروندان سوم
 با سفارشی کردن پورتال با توجه به نیازهای شهروندان چهارم

 
1 Hiller & Belangers 
2 Delloitte 
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 توضیحات  ها گام نام مدل  ردیف
 ها ارتقاء و بهبود پورتال پنجم
 یکپارچگی  ششم

9 
مدل زارعی و  

 ( 2008همکاران )

 توسعه استراتژی اول
 ایجاد زیرساخت  دوم 
 ایجاد اعتماد  سوم

10 
مدل جنوب 
شرقی آسیا و 
 اقیانوسیه 

 اندازی سیستم پست الکترونیکی و شبکه داخلی راه اول

 دوم 
فعال سازی عمومی و دسترسی بین سازمانی به  

 اطالعات 
 امکان برقراری ارتباط دو طرفه سوم
ک گذاری قیمت چهارم  امکان اشترا
 دموکراسی دیجیتال پنجم
 دولت یکپارچه  ششم

11 
گسترش  مدل 

فناوری اطالعات  
 1نوالن 

 مقدماتی اول
 توسعه دوم 
 کنترل  سوم
 سازی یکپارچه چهارم
 هامدیریت داده پنجم
 بلوغ  ششم

12 
مدل میسرا و  

 دینگرا 
 اول

های ارتباطی و اطالعاتی، فقدان  عدم آشنایی با فناوری
کافی و عدم تفکر استراتژیک  منابع 

 
1 Nolan 
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 توضیحات  ها گام نام مدل  ردیف
 جهت خودکار سازی فرآیندها ریزی برنامه دوم 

 سوم
های مختلف ها، فعالیتها، استراتژیتعریف سیاست
ها و منابع بر حسب زمان، ها، مسئولیتاجرایی، نقشه

 پول و 
 یکپارچگی  چهارم
 سازی نهادینه پنجم
 سازی بهینه ششم

 مدل ایالت یوتا  13

 سایت ساده و ایستا اندازی وبراه اول
کنش دوم   ترا
 دولت یکپارچه  سوم
 تحول چهارم

14 
گروه   مدل 

 1ای تیشمشاوره
(2000 ) 

ک اطالعات از طریق وب سایت اول  انتشار و اشترا
 مبادالت رسمی دوجانبه دوم 
 های چند منظوره پورتال سوم
 سازی پورتال شخصی چهارم
 سازی خدمات یکپارچه پنجم
 انسجام و تحول ششم

15 
 دسترسی  اول
 آموزش دوم 
 محتوا  سوم

 
1 Touche 
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 توضیحات  ها گام نام مدل  ردیف
مدل 

 1ویلیامسون
(2003 ) 

 ایجاد  چهارم

ک پنجم  گذاری و انتشار اشترا

 های پژوهش()ماخذ: یافته
کنش 2های جدول گام مشترک و اصلی مطابق مدل  4 ؛ حضور در وب، تعامل دولت با شهروندان، ترا

شبکه جهانی وب را پیشنهاد کرد، مسیر ایجاد و بلوغ   1980که در دهه    2باشد. برنرزلیسازی میو یکپارچه
)وب اسناد"  "وب  نوآورانه  در سه سطح  را  الکترونیک  )وب1.0دولت  مردم"  "وب  ها"  2.0(،  داده  "وب  و   )

توضیح می3.0)وب )اندرسون،  (  الگوی 2007دهد  تغییر  بر  تکنولوژیکی  این پیشرفت های  از  هر یک   .)
گذاشته است. ویژگی هر یک از این سه استفاده از فنا وری اطالعات و ارتباطات در مدیریت دولتی تأثیر 

گام مطابق  مدلسطح  برای  مذکور  مشترک  در جدول  های  الکترونیک  دولت  داده شده    3های  نشان 
 است.

 های دولت الکترونیک گام تحولی مشترک در مدل 5جدول 

 ردیف
حوزه 
های گام

 تحولی 

دولت   < 3.0 وب
 3.0 الکترونیک

دولت   < 2.0 وب
 2.0 الکترونیک

دولت  < 1.0 وب
 1.0 الکترونیک

1 
نوع  

 خدمات 
سازی  خدمات شخصی

 شده و هوشمند 
شهروند محور و عرضه  

 مبتنی بر مشارکت 
دولت مدار و عرضه  
 مبتنی بر اطالعات 

2 
نوع  

 تعامالت
 محدودتعامل  اثرگذار و اثرپذیر  همکارانه 

 
1 Williamson 
2 Bernerz-Lee 
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 ردیف
حوزه 
های گام

 تحولی 

دولت   < 3.0 وب
 3.0 الکترونیک

دولت   < 2.0 وب
 2.0 الکترونیک

دولت  < 1.0 وب
 1.0 الکترونیک

 یکپارچگی  3
یکپارچگی خدمات و  
قابلیت دسترسی در 

 هرجا و هر زمان
 خدمات تلفن همراه 

محدودیت زمانی و  
 مکانی در خدمات 

4 
ایجاد و  
انتشار 
 اطالعات 

انتشار و ایجاد محتوا  
 ها و افراد توسط سازمان

انتشار محتوا توسط  
 افراد

انتشار محتوا توسط  
 سازمان 

های سیستم عامل
یکپارچه با ارائه  

چندیدن سرویس 
مبتنی بر وب معنایی،  

هوش مصنوعی و 
کچین   بال

پورتال های خدماتی با  
های مرتبط با فناوری
گ ها،  ها ، ویکیوبال

آر اس اس،   فیدهای
های  ها و شبکهپادکست

 .اجتماعی

 صفحات وب ابرمتن 

 های پژوهش()ماخذ: یافته
تواند تر شده و در آخرین نسخه خود در دنیا میالکترونیک کاملدر هر مرحله دولت    3مطابق جدول  

-ها را با استفاده از آخرین فناوری خدمات را برای هر فرد استاندارد نموده و در قالب ارتباطی همکارانه آن
کچین ارائه نماید. براساس مطالعه انجام شده توسط  های عصر دیجیتال از جمله هوش مصنوعی و بال

)زادقربانی همکاران  و  مهم1393ه  شکل(  که  عواملی  تحولترین  برای  را  الکترونیک  دولت  گرایی گیری 
 نماید بترتیب زیر است:حکمرانی ضروری می

می (1 صحبت  کن  اما کثر  ا در  جهانی  باندپهن  مورد  در  امروزه  جهانی:  شبکه  گسترده  شود.  رشد 
کارهای روزانه خود را با  ها در حال حاضر وب سایت دارند و سعی میهمچنین اغلب سازمان کنند 

 اتصال به این شبکه انجام دهند.
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، مدرسه و رشد مبتنی بر شبکه (2 کار های ارتباطی: در کشورهای صنعتی، بیشتر مردم در خانه، محل 
که  ها دسترسی دارند. با گسترش استفاده شهروندان از شبکه سایر نقاط به شبکه ها، ضروری است 

 ا نیز جانمایی شود.هخدمات دولتی در این شبکه
کارها به روش سنتی هزینه بیشتری نسبت به استفاده از اینترنت و شبکه  کاهش هزینه (3 ها: پیشرفت 

کاغذ ارزان تر باشد. تعامالت اینترنتی ارزانتر میدارد و از نظر زمان و استفاده از لوازم اداری مانند 
هزینه اما  از است،  قبل  است  اینترنت ممکن  به  مربوط  از شبکه   های  کامل  ارتباطی  استفاده  های 

 افزایش یابد.
افزایش انتظارات عمومی: توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده روزافزون از آن، انتظارات شهروندان  (4

 (. 1393زاده و همکاران، دهد)قربانیها را در انجام امور مرتبط افزایش میاز دولت
ی پاسخگویی به انتظارات عمومی در کاهش هزینه را از طریق  توان گفت این مرحله باید توانایدر واقع می

ارتباطات و فناوری اطالعات داشته باشد. بنابراین تحقق هدف نهایی این مرحله به عموم مردم وابسته 
 های دولت الکترونیک نیز ارتقا پیدا کند.است. هرقدر انتظارات عمومی باالتر باشد الزمست قابلیت

 انی الکترونیکمشارکت و ایجاد حکمر . 4.1.3
ها شده است ها از دولت  ها سبب نارضایتی آنهای دولت  تفاوت بین انتظارات شهروندان و ظرفیت

پیاده2011،  1)نوریس تجربه  مشارکت (.  الکترونیک  دولت  تکامل  دنیا جهت  در  الکترونیک  دولت  سازی 
( تاثیر مشارکت مردم 2007)  2ن کند. طبق مطالعه صورت گرفته توسط وندی و دمودارامردم را پیشنهاد می

تواند موثر باشد. بر تحول به منظور تحقق حکمرانی الکترونیک در دو سطح طراحی و ارائه خدمات می
گاهی از نیازها و اولویت آنگرا ورودیمشارکت مردم در دولت تحول گیری ها، بهرههایی از جمله درک و آ

ها  کند این ورودیها را ایجاد میها و ارزشمنطقه(، آرماناز تجارب محلی )مانند سالیق، عالئق و بافت  
که این نتایج در دو دسته ی محصوالت و پیامدها قابل در فرآیندها نتایجی را به همراه خواهند داشت 

 
1 Norris 

2 Wendy & Damodaran 
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ها است. در واقع محصوالت کامال ملموس و پیامدها  ارائه هستند. تفاوت این دو دسته ملموس بودن آن
ها را  ها یا منابع حاصل از مشارکت و نتایج آن حضور این ورودیورودی 2ند. شکل  کمتر قابل لمس هست

 دهد. در فرآیندهای تحولی نشان می
ها و بکارگیری تجربه محلی،  بندی آندر سطح طراحی درک نیازهای عمومی و اولویت  2مطابق شکل  

رونیک استاندارد نموده و در مرحله ها جهت طراحی محصوالت، فرآیندها را در دولت الکت ها و ارزشآرمان
ها در های مورد نیاز برای آنبینی هستند لذا احکام و سیاستارائه خدمات مسائل قابل تعریف و پیش

از  کنندگان قابل رهبری خواهند بود. این محصوالت مستقیما دستاورهایی  گرفته شده و مشارکت  نظر 
فکری، مالکیت  حقوق  تقویت  نوآوری،  افزایش  سریع  جمله  شمول جذب  افزایش  فناوری،  به سمت  تر 

راه ارائه  امکان  اجتماعی،  مشارکت  و  دموکراسی  افزایش  سازندگی،  ظرفیت  تقویت  های حلاجتماعی، 
 منسجم و پایداری دولت الکترونیک را در پی خواهند داشت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مشارکت و ایجاد حکمرانی الکترونیک 2شکل 
 

)کارآمدسازی،  عملکرد  بهبود  به  منجر  انگلستان  در  الکترونیک  دولت  در  مشارکت  اجرایی شده  نمونه 
سیستم در  خاصه  یکپارچگی(  و  گسترده سادگی  عمومی  مشارکت  همچنین  شد.  اطالعاتی  در های  تر 

 نتایج  فرآیندها ورودی ها/ منابع شهروندان 

گاهی و درک نیاز ها و  مشکالت   آ
 و اولویت آن ها 

 محلی دانش و تجارت
 آرمان ها 
 ارزش ها 

تحول مبتنی  
 بر مشارکت 

 محصوالت: 
 بیان مسئله 

 احکام موردنیاز 
 بیانیه های سیاسی 

 رهبری شرکت کنندگان 

 پیامدها: 
 یارتباط و نوآور یشافزا

 ی فکر مالکیت
 ی فناور یعتر سر جذب

 ی سازندگ استعداد
 یشمول اجتماع افزایش

 و مشارکت گسترده یدموکراس افزایش
 ی اقتصاد یها یتفعال افزایش
 منسجم  یحل ها راه

 پایداری
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د فرآیندهای سیاسی و افزایش شمول اجتماعی را دربرداشت. در نهایت توانمندسازی اجتماعی دستاور
که در این توانمندسازی نقش داشتند می توان به استفاده از ابزارها و اصلی این مشارکت بود. از عواملی 

نفعان، و رهبری موثر و تسهیل فرآیند نام برد. این همکاری با کمک ها برای افزایش ارتباط بین ذیتکنیک
های پیچیده یک جامعه  ساختفنی توجیه شد. این عبارت به تعامل زیر  -های اجتماعیتئوری سیستم

های فنی اجتماعی و رفتارهای انسانی اشاره دارد. از این زاویه دید جامعه و بیشتر زیرساختارهای آن نظام
توانند  های فنی اجتماعی طراح سامانه نقش محوری دارد، یعنی طراحان میهستند. در نظریه سیستم

گیرند های مذکور دولت الکترونیک است ای از سامانه. نمونهسامانه را برای طیف متنوعی از اهداف بکار 
 که بکارگیری موثر آن مشروط بر مشارکت مردم گفته شد. 

کردند: 3جزء بشکل  4الگوی مشتمل بر  1دفتر مطالعات نخست وزیری بریتانیا   ارائه 

 
 اجزای مدل تکاملی حکمرانی الکترونیک  3شکل 

تکا مسیر  در  مل  در  تغییر  مستلزم  فناوری  حضور  الکترونیک  حکمرانی  تا  الکترونیک  دولت  از 
کاری و باالتر از همه مشارکت عمومی است.فرآیندهای تجاری و روال فعال افراد و    بنابراین مشارکت  های 

گاهی  کسب و کارها به عنوان مشتریان، مخاطبان، و شهروندان باید پیکربندی شود. این موضوع شامل آ
اع سیستم و  به  میتماد  الکترونیک  دولت  خدمات  و  چشمها  بعالوه  الگوهای باشد.  در  جدیدی  انداز 

 
1 ODPM 

مشاركت 
عمومی

روال های 
كاری

فرآیندهای
تجاری

فناوری
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آن ساختار   در  که  دارد  به همراه  نیازهای نزدیکتر می  شهروندانبه    حکمرانیحکمرانی  به  که  شود چرا
سیاست های فرهنگی این نزدیکی،  توان ادعا کرد مشخصهتر خواهد شد. به این ترتیب میجامعه حساس

گر نیاز جامعه به سمت تغییر تعامالت با کشورهای دیگر حرکت داخلی را از خود متاثر می سازد. همچنین ا
کرد که مشارکت مردم سیاستکند می گیلرا و لیهای خارجی را نیز تغییر میتوان ادعا   (. 2019، 1دهد)لی 

 های سیاستی حکمرانی الکترونیک  سازی و محرکمفهوم .4.1.4
از تالشمرحله مفهوم کشورها، مناطق، شهرها،  سازی با هدف حمایت دولت دیجیتال  های خاص 

های عمومی خاص و اهداف توسعه جوامع و دیگر واحدهای سرزمینی و اجتماعی برای پیگیری سیاست 
-سازی خود در حال تکامل است. بررسی مفهومپایدار تعریف شده است. این اصطالحات هنوز در مفهوم

-تحولزمینه ازجمله: دولت در  6سازی حداقل در ه در مطالعات پیشین بر لزوم مفهومسازی انجام شد
حکمرانیگ طرحرایی  در  دولت  مفهوم  بخشی،  مفهوم  در  دولت  ملی،  مفهوم  در  دولت  اهمیت  های ، 

گروهتوسعه پذیر های آسیبای، جایگاه دولت در پرداختن به مشکالت سیاستی و رسیدگی به مشکالت 
-موضوعات مهم در هر زمینه را برای مفهوم   4اشاره دارد. جدول  گرایی حکمرانی  تحولراحل  پس از طی م 

کرده است. البته به جز موارد زیر به فراخور محل پیاده  گرایی حکمرانیتحولازی  س سازی مفاهیم بیان 
گرفت که پس از طی سه مرحله فوق قابل مفهوم  سازی هستند.جدیدی شکل خواهد 

 در مطالعات پیشین گرایی حکمرانیتحولمفاهیم مرسوم  6جدول 
 منبع  های مطالعات پیشینتم مفهوم ردیف

1 
های مختلف نهادی، فرهنگی و  مدنظر قراردادن زمینه

 اداری برای اجرای دولت الکترونیک
 2009، 2شوپان 

 
1 Lee-Geillera & Lee 

2 Schuppan 



 141  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

 منبع  های مطالعات پیشینتم مفهوم ردیف

دولت در  
-تحول

گرایی 
 حکمرانی

کاربران دو کشور روبه رو شدن با  تفاوت فرهنگی بین درک 
 مختلف از کیفیت خدمات دولت الکترونیک

، 1آالدوانی
2013 

سطح آمادگی دولت الکترونیک و دموکراتیک شدن آن  
 جهت بروز ابتکارات در دولت الکترونیک

و  2نور 
همکاران،  

2008 

سایت آمادگی دولت الکترونیک در ایجاد تمایز و طراحی وب
 مناطق مختلف با پیشینه متفاوت فرهنگ ملی  برای

و  3هسیه
همکاران،  

2013 

2 

اهمیت 
دولت در  
مفهوم  

ملی پس 
از طی  

دولت الکترونیک جهت ارائه خدمات عمومی و   -بنگالدش
 کنترل فساد اهمیت دارد.  

 2011، 4بهویان 

تحلیل و اطالع از  دولت الکترونیک به منظور تجزیه و  -چین
های توسعه روستایی در این کشور حائز اهمیت برنامه

 است.
 2010، 5شیا 

 
1 Aladwani 
2 Nour 
3 Hsieh 

4 Bhuiyan 

5 Xia 
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 منبع  های مطالعات پیشینتم مفهوم ردیف
مراحل 
-تحول

گرایی 
 حکمرانی

در این کشور پذیرش عمومی دولت   -عربستان سعودی
 الکترونیک حائز اهمیت است.

همنر و  
، 1قحطانی 
2009 

گاهی از اولویت -آفریقای جنوبی های توسعه ملی از  در آ
 الکترونیک اهمیت دارد. طریق دولت 

و  2الکساندر 
همکاران،  

2008 
از عوامل مهم ارزیابی ارزش عمومی دولت   -سریالنکا

 الکترونیک است.
کاروناسنا و  

 2012، 3دنگ

3 

دولت در  
مفهوم  
بخشی 
پس از 
طی 

مراحل 

کشاورزی: تعریف خدمات مناسب و مقرون بصرفه  
الکترونیک بر بستر تلفن همراه ویژه  های دولت سرویس

 بخش کشاورزی

، 4کارتسوس
2008 

که در بسترهای گمرکی و بازرگانی   بازرگانی: تعریف عواملی 
 کنند.تراشی میالکترونیک امور را تسهیل یا مانع

و   5اوریسیولی 
همکاران،  

2013 

 
1 Hamner & Al-Qahtani 
2 Alexander 
3 Karunasena & Deng 

4 Karetsos 

5 Urciuoli 
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 منبع  های مطالعات پیشینتم مفهوم ردیف
-تحول

گرایی 
 حکمرانی

های  های بهداشتی: تعریف تاثیر استفاده از رسانهمراقبت
 های بهداشتیاجتماعی بر مراقبت

و   1اندرسون 
همکاران،  

2012 

سازی و تعریف تاثیر دولت الکترونیک در اجرای  بیمه: پیاده
 بیمه

و  2چن
همکاران،  

2009 

گیری از تجربه جهانی و عوامل خطرزا در  دادگستری: بهره
 3استفاده از بسترهای دادگستری الکترونیک

و  4روزا
همکاران،  

2013 

 مالیات: بکارگیری سیستم اطالعاتی برای اخذ مالیات 
، 5ترپسیادو
2009 

 منابع آب: یکپارچگی منابع اطالعاتی برای رصد کیفیت آب 
چن و 

همکاران،  
2007 

 
1 Andersen 

2 Chen 

3
 e-justice 

4 Rosa 

5 Terpsiadou 
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 منبع  های مطالعات پیشینتم مفهوم ردیف

4 

مفهوم  
دولت در  

های  طرح
ای  توسعه

پس از 
طی 

مراحل 
-تحول

گرایی 
  حکمرانی

 کند حمایت میدولت الکترونیک از مدیریت عمومی شفاف 
و همکاران،   1ما

2005 
کرده و نوآوری را در آن ها  دولت الکترونیک ذینفعان را بسیج 

 کند.تحریک می
جانسن و 

 2013، 2استوز 

دولت الکترونیک در خدمات عمومی ارزش افزوده ایجاد 
 کند.می

کوردال و 
 2012، 3بونینا 

5 

جایگاه  
دولت در  
پرداختن 

به 
مشکالت 

 های مبارزه با فسادتوسعه سیستم
و  4کیم

همکاران،  
2009 

 استفاده از ظرفیت اینترنت در کاهش فساد
و 5لیو  

 2011همکاران، 

 
1 Ma 

2 Janssen & Estevez 

3 Cordella & Bonina 

4 Kim 

5 Lio 
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 منبع  های مطالعات پیشینتم مفهوم ردیف
سیاستی  
پس از 
طی 

مراحل 
-تحول

گرایی 
 حکمرانی

 کاهش بار اداری مشاغل 
و   1اندرسن 
 2014همکاران، 

6 

رسیدگی  
به 

-دغدغه
های  

های گروه
آسیب 

پذیر پس 
از طی  
مراحل 

های دولت الکترونیک برای  تسهیل دسترسی به سایت
 معلوالن

 2010، 2کوزما 

کارگران   بکارگیری دولت الکترونیک بر بستر تلفن همراه برای 
 مهاجر و زنان سرپرست خانوار 

یانوفسکی و  
 2013،  3آووتوی

گاهی   بخشی به زنان و کودکان در معرض خشونت خانگی آ
،  4واتن و مکون

2010 

کز دورکاری برای شرایط خاص راه  اندازی مرا
و  5نایک 

همکاران،  
2012 

 
1 Arendsen 

2 Kuzma 

3 Janowski ،& Awotwi 
4 Wathen & mckeown 

5 Naik 
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 منبع  های مطالعات پیشینتم مفهوم ردیف
-تحول

گرایی 
 حکمرانی

 2014، 1ویلسون تعریف خدمات اتوماسیونی ویژه اقشار کم درآمد
گروه سالخورده در دولت  تعریف خدمات موردنیاز 

 الکترونیک 
 2011، 2نیهاوز 

 های پژوهش()ماخذ: یافته
سازی اهداف گرایی حکمرانی، مفهومشود، برخالف مراحل اولیه تکامل تحولطور که دیده میهمان

کند. در مدل تکاملی پیشنهادی، این مرحله باالترین خود را بسیار فراتر از نیازهای خود دولت تعریف می 
های آن تمرکز کنند. این تحقیقات آتی باید بر تعیین و غلبه بر محدودیتمراتب است، و  سطح در سلسله

آنمحدودیت استفاده  مردم،  عموم  درک  از  و  هستند  اجتماعی  و  فرهنگی  غالبا  آنها  رضایت  و ها،  ها 
 گیرند.درپایان پیامدهای این استفاده نشات می

 گراهای دولت تحولمدل و استراتژی .4.1.5

 
1 Wilson 

2 Niehaves 
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کرد:  7در  گرایی حکمرانیتحولمدل  2018دولت بریتانیا در سال   کانال زیر تعریف 

 
کلیت طراحی مدل    7 باشد. اما به این معنا نیست در جهان می  گرایی حکمرانیتحولکانال مذکور 

در  مدل  این  سازی  استاندارد  برای  است.  استفاده  قابل  همه"  برای  اندازه  "تک  رویکرد  یک  این  که 
 را تغییر داد:  مولفه 4توان کشورهای مختلف می

کاربر   - کار در بخش دولتی و ارتباط با   تصور رابطه بین 
 ابتکار عمل در ارائه خدمات عمومی بصورت الکترونیکی  -
کارآمدسازی )برپایه مدیریت هزینه(  -  رویکردهای 
کاربران خدمات  -  تمرکز بر ارائه دهندگان خدمات عمومی یا 

مولفه میتغییرات  فوق  طراحهای  استراتژی،  برنامهتواند  و ی،  پاسخگویی  همکاری،  رهبری،  ریزی، 
گفت این مدل سازی تغییر دهد. لذا میمتناسب با محل پیاده  گرایی حکمرانیتحولافراد را مدل   توان 

 (.2021در مناطق مختلف قابلیت استاندارد شدن و اجرا دارد)دیاس و گومس، 
 گرایی حکمرانی با حکمرانی الکترونیک نسبت تحول .4.2
بخش زیر قابل بحث    6( در ادبیات تحول حکمرانی مبتنی بر فناوری  2010گفته پیتاوی و همکاران )به  
 است:

7
کانال
ارائه
مدل

تحول
گرای

ی
حکم
رانی

.شوندمشخصتغييرازپسراهاسازمانعملکردنحوهدركليدیموضوعاتنتایج،:اندازچشم

.مشخص می كند كه چگونه اجزای مختلف برای دستيابی به چشم انداز پيکربندی می شوند: طراحی

ستيابی به برنامه ریزی باید ضمن حفظ انعطاف پذیری كافی فرایندهای تحولی را با اطمينان از د: برنامه ریزی
.چشم انداز تعدیل نماید

مدیریتحتتكهاستافرادازایشبکهبهدهیانگيزهمعنایبهاغلبتحولبهدستيابی:آفرینتحولرهبری
.نيستندتحولفرماندهیمستقيم

.همکاری كليد تحول در یك محيط چند بعدی است كه بطور فزاینده مرزها را كاهش می دهد: همکاری

تایج بهتری برخورداری از پاسخگویی شفاف برای تحول بهروری تصميم گيری را بهبود بخشيده و ن: پاسخگویی
.ایجاد خواهد كرد

.ار شودتحول مستلزم این است كه افراد همراه هم شيوه كار خود را تغيير داده و با آن ها ارتباط موثر برقر: افراد
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های قدرت بیرونی، قواعد، قوانین و تاثیرات اقتصادی  تاثیرات نظارتی: این نوع تاثیر به سیستم -1
 دهد.ا شکل میهای سازمانی رها و پروتکلشود که رویهاشاره دارد و نیروهای اجباری را شامل می

تاثیرات هنجاری: این ثاتیرات به فشارهای ناشی از انتظارات اجتماعی برای سطوح خاص خدمات   -2
 های محلی اشاره دارد.دولت

 شناختی: این تاثیرات به دانش بالقوه و تجربه فعاالن از تکنولوژی اشاره دارد. -تاثیرات فرهنگی -3
هایی برای تحول از طریق فناوری  ده از مکانیزمحکمرانی الکترونیک: این نوع حکمرانی به استفا -4

کید دارد.  اطالعات و ارتباطات تا
سازی فناوری اطالعات را در جهت حمایت قانونی شدن فناوری: قانونی شدن فناوری نحوه پیاده -5

کارها مشخص می  نماید.از کسب و 
-گرا تعریف میلپیامدها: پیامدها به عنوان هزینه تحویل خدمات به شهروندان در دولت تحو -6

 وند.ش
 باشد:می 4به شکل  گرایی حکمرانیتحولبنابراین چارچوب نظری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اکتور های خارجی اکتورهای داخلی ف  ف

 نظارتی:
 حقوقی، قانونی، محیطی،سیاسی و ...

 :هنجاری
 سرویس ها سطوح

 شناختی:-فرهنگی
 نیروهای تقلیدی

ز حکمرانی  ر مرحله ا چها
 الکترونیک:

.تعریف شده 2.ابتدایی 1 
 .یکپارچگی4.مرتبط 3

 ویژگی های هر مرحله:
تصور، شروع، تشخیص، 
بازطراحی، بازسازی و 

 ارزیابی

ز قانونی  ر مرحله ا چها
 شدن فناوری:

.تعریف شده 2.ابتدایی 1
 .یکپارچگی4.مرتبط 3

 

 پیامدها:
هزینه تحویل 
سرویس ها به 

 شهروندان
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 گرایی حکمرانیچارچوب نظری تحول 4شکل 

مدل شکل   از  تحولبرمی  4آنچه  از  جزئی  الکترونیک  که حکمرانی  است  مهم  این  موید  گرایی آید، 
حکمرانی مقدم است. این جزء فرآیندهای گرایی  باشد. درواقع حکمرانی الکترونیک بر تحولحکمرانی می

کتورهای خارجی آن ها را بروزرسانی  عملیاتی حکمرانی سنتی را دریافت نموده و پس از تاثیر پذیری از فا
ها و تجربیات اجرایی ایجاد گردد و این دهی به مفاهیم برمبنای عملیاتکند تا در قوانین امکان شکلمی

 نماید.  سازی پیامدها کمکمهم به بهینه
با   ارتباط حکمرانی الکترونیک  و  را به تعریف  رساند. این می  گرایی حکمرانیتحول چارچوب فوق ما 

کتورهای خارجی در مدل تحول -چارچوب حکمرانی الکترونیک یا حکمرانی دیجیتال را بعنوان یکی از فا
گرفته کند که پس از آن مفهوم سازیگرایی حکمرانی معرفی می و باید منتظر پیامدهای  های الزم صورت 

همکاران،   و  باشیم)پیتاوی  از 2010آن  استفاده  با  ارزیابی  پروسه  در  فرآیندها  این  اثربخشی  و  کارایی   .)
می ایجاد  میپیامدها  باشد  رفته  باالتر  خدمات  هزینه  هرچقدر  ناموفقشود.  تحول  گفت  بوده توان  تر 

شده بر مدل حکمرانی حائز اهمیت خواهد بود.  است. بنابراین نظر شهروندان در نتیجه تغییرات اعمال
که مشارکت شهروندان در این 2011و همکاران )  1در همین راستا مطالعه وینسترا  گواه بر این مدعاست   )

 های مبتنی بر فناوری بوده است. ها موجب افزایش رضایت از تحولمدل
 نسبت حکمرانی الکترونیک و دولت الکترونیک  . 4.3

کارایی بخش عمومی،  دولت   الکترونیک عموما با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به بهبود 
پردازد. با این وجود تفاوت ارائه خدمات به شهروندان و همچنین برخورداری از روندهای دموکراتیک می

روش نامدر  ایجاد  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  جمله  های  از  متعددی  "دولت های 
نام و  دیجیتالی"  "حکمرانی  الکترونیکی"،  "حکمرانی  برخط"،  "دولت  شده دیجیتال"،  منتهی  دیگر  های 

 
1 Veenstra 
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می گرفته  بکار  معنی  هم  بصورت  اشتباه  به  گاها  که  )سوآرز است.  که 2009،  1شوند.  درحالیست  این   )
امنیت عمومی و   اصطالح "دولت" برای تعیین نهادهای رسمی و با درنظرگرفتن ماموریت آن جهت حفظ

مجموعه می هدایت  بکارگرفته  مراتبی  دستورکارهای سلسله  از  از  ای  عبارتست  الکترونیکی  دولت  شود. 
داده  دریافت  و  خدمات  ارائه  بهبود  برای  اطالعات  فناوری  فرآیند  کاربرد  در  مردم  مشارکت  تشویق  ها، 

(. درمقابل حکمرانی به 2021،  گیری و برجسته سازی اعتماد و شفافیت دولت)عاریف و همکاران تصمیم
، شامل بندی مفاهیم جامعاجرای مجموعه اقدامات عمومی دولت محدود شده و نسبت به چارچوب تر

جامعه مدنی اقدام های جدید روابط درون سازمانی و نیمه رسمی بین دولت، بخش خصوصی و  شبکه
دیجیتال به مراتب مفهومی   حکمرانییا    (. به همین دلیل حکمرانی الکترونیکی2000،  2کند)پیر و پیتر می

و وسیع اطالعات  فناوری  ویژه  به  فناوری  از  استفاده  به شیوه  صرفا  که  الکترونیک هستند؛  دولت  از  تر 
 کند.  اشاره می گرایی حکمرانی تحولارتباطات در 

اطالعات فناوری  برپایه  الکترونیک  حکمرانی  و  الکترونیک  دولت  مفهوم  دو  هر  اینکه  وجود  و    با 
ارتباطات قرار دارند اما حکمرانی الکترونیک سازنده و شکل دهنده ساختارها و فرآیندها است. همچنین 

خط مشی خود را در اجرای   نیز دهد. دولت الکترونیک  بصورت غیرمستقیم هنجارها را تحت تاثیر قرار می
کارایفرآیندها از حکمرانی الکترونیک دریافت می فرآیندها و سهولت استفاده   یکند به این ترتیب بهبود 

از خدمات درنتیجه عملکرد مستقیم دولت الکترونیک و تغییر ساختارها توسط حکمرانی الکترونیک رخ 
 داده است.

های مطرح شده در باشد. براساس تفاوتای از تفاوت دولت و حکمرانی الکترونیک میخالصه  5جدول  
کوتاه مدت به فعالیت که حکمرانی نگاهی بلندمدت ها نگاه میاین جدول دولت با دیدی  کند، درحالی 

که به یکدیگر تعلق دارند نشان میدارد. در این جدول این تفاوت کردن مفاهیمی  را با جفت  دهد. ها 
را معین می کنند. در  بعنوان م ال، "قوانین" توسط دولت ایجاد شده اما "اهداف" چرایی ایجاد قوانین 

 
1 Soares 
2 Pierre & Peters 
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که توسط ساختارهای  دولتی تعیین شده و چگونگی انجام این وظایف مرتبه بعد "وظایف" وجود   دارد 
کارایی" در حکمرانی قابل تعریف است.   بعنوان "

 
 تفاوت حکمرانی الکترونیک و دولت الکترونیک 7جدول 
 دولت  حکمرانی 
 روبنا عملکرد 
 تصمیمات فرآیندها 
 قوانین  اهداف 
 وظابف کارایی 

 سازی پیاده هماهنگی
 هاخروجی نتایج 

 دولت الکترونیک  حکمرانی الکترونیک 
 ارائه خدمات الکترونیکی مشاوره الکترونیکی
کار الکترونیکی کنترل الکترونیکی  گردش 
 گیری الکترونیکرای مشارکت الکترونیک
 وری الکترونیکیبهره ای هدایت اجتماعی شبکه

 ( 2004، 1)ماخذ: رایلی 

 گیریبندی و نتیجه جمع -4
گرایی حکمرانی در چهار گام پرداخت. سپس در قالب این مدل این مطالعه به بیان اختصاری مدل تحول

گرایی های تحولبطور خالصه گام  5تفاوت بین دولت الکترونیک و    حکمرانی  الکترونیک بیان شد. شکل  
 دهد: حکمرانی و ضرورت هرگام را نشان می

 
1 Riley 
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 این مدل   گرایی حکمرانی و ضرورت هر گامهای مدل تحولبندی گامجمع 5شکل 
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-های این پژوهش مردم نقشی محوری و استراتژیک در روند عملیاتی مدل تحولهمچنین براساس یافته 

 تعریف است: گرایی حکمرانی دارند که این نقش در هرگام مدل مذکور بترتیب زیر قابل 
دهی برمبنای نیاز شهروندان خواهد بود و درصورتی که سازی دولت سرویسدر گام نخست یا اتوماسیون

گرفت و خود مردم در فرآینددهی پاسخگوی نیاز آناین سرویس های ها نباشد مورد بازنگری قرار خواهد 
بخش خصوصی با هدف پشتیبانی های مردمی و  باشند. در نهایت ایدهاجرایی بصورت عملی اثرگذار می

گرفته میو چابک گام دوم دولت الکترونیک موظف است انتظارات سازی در این مرحله بکار  شوند. در 
گام سوم یا حکمرانی الکترونیک پیکربندی های آنشهروندان را در جهت کاهش هزینه ها برآورده نماید. 

فناوریروال کمک  با  را  تجاری  فرآیندهای  و  کاری  مطابق چشم  های  و و  شهروندان  شده  ترسیم  انداز 
مفهوم که  پایانی  گام  در  و  داد  خواهد  انجام  میسازیجامعه  صورت  فرهنگیها  پیامد  شاهد  -پذیرد، 

لذا مفهوم مردم هستیم.  بین عموم  در  الکترونیک  مردم سازیاجتماعی حکمرانی  بازخورد عموم  از  ها 
 یرند.گنسبت به حضور فناوری در حکمرانی شکل می

شود با کمک چهار استراتژی زیر شهروندان را نسبت به مشارکت های ذکر شده پیشنهاد میبراساس نقش
 گرایی حکمرانی تشویق نماییم:در تحول

ها و جلسات طوفان  اصالح مفاهیم با رویکردهای نوآورانه مانند برگزاری مسابقه و ایجاد رقابت، کارگاه (1
 فکری و واحدهای اختصاصی.

گاهمدیر  (2 های مورد نیاز  ها نسبت به ماهیت، مزایا، مهارتسازی آنیت انتظارات شهروندان با کمک آ
 گرایی حکمرانی.و مزایا و نتایج مشارکت در تحول

گروه (3 های ارتباطی اختصاصی  ارتباط پیوسته ارکان داخلی دولت الکترونیک با خارج از طریق ایجاد 
نوآوری از  گاهی  آ ایجباهدف  خارجی،  مکانیسمهای  بهاد  منظور  به  ارتباطی  فعال  روزرسانی های 

فعالیتانداز چشم عمومی  ارزش  و  یکپارچهها  با  ها،  اطالعات  سازگاری  و  کاربران  اطالعات  سازی 
 مشارکت شهروندان.
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ها خود را در اهداف و  تر به نحوی که آنتر و در مفهومی گستردهمشارکت شهروندان با نگاهی وسیع (4
که به نتایج م بت  ثر ارزیابی کنند. بعبارتی آنمقاصد تحول مو ها خود را عضوی از یک جنبش بزرگ 

  شود بدانند.برای خودشان منتهی می
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 مراجع   -5
 فارسی: 

کیفیت حکمرانی در ایران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  1389ساعی، علی، روشن، تینا )   [1] (،  21) 6(؛ تحلیل درک 
 . 187- 167، صص  89زمستان  

(؛ تحلیل محتوای نامه های امام علی )ع( به ککارگزاران با محوریت  1399نوبری، علیرضا، یعقوبی، سید شهاب الدین )   [2]
، صص  1399، بهار و تابستان ، 17پژوهشی)وزارت علوم( - اصول حکمرانی. پژوهش های سیاست اسالمی، شماره علمی 

 70- 40از  
) سلطانی   [3] گودرزی، سهیل  احمد،  ف 1396نژاد،  فصلنامه  (؛  مفهوم حکمراني خوب،  در  تحول  و  اطالعات  ناوري 

 . 97- 79، صص  1396(، بهار  1) 47سیاست، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسي،  
(؛ نقش دولت الکترونیکی در جوامع نوین، سایت شرکت سازه اطالعات سامان، پایگاه   1393محتشمی، عباس )  [4]

 دانش. 
ز دولت الکترونیک تا حکمرانی الکترونیک: مطالعه دستگا ههای دولتی شهرکرمان .پایا  (؛ ا 1395آبادی ) زاده عباس حسن   [5]
   .نامه کارشناسی ارشد،رفسنجان: دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان ن 

(؛ حکمرانی الکترونیک: تحلیل استنادی پژوه شهای ملی و بی نالمللی  1399ناظمی جنابی، فائقه، رحمانی، حامد، )   [6]
- 294، صص 99(، بهار 34) 10گذاری عمومی، ه آینده ایران. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاسیت با رویکردی ب 

315 . 
کبر )   [7] (؛ بررسی نقش فناوری اطالعات  1400قیاسی, فاطمه، درویش پور، حجت اهلل، توحیدفام، محمد، امینی، علی ا

کید بر فناوری دولت   یازدهم در کسب و کار الکترونیک(. فصلنامه مدیریت  و ارتباطات در تحوالت حکمرانی صالح )با تا
 . 489- 467، صص  1400(، بهار  49) 13کسب و کار،  

(؛ بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق  1399مسلمی مهنی، یوسف، افضلی، رسول، صدقی، نغمه )   [8]
 . 40- 27، صص  1392ر  (، مه 2) 7حکمرانی خوب در شهر کرمان. فصلنامه جغرافیای اجنماعی شهری،  
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رائه الگوی استقرار   ا   ;( 1398رضا، دهقانی، مسعود و مرادی، ابراهیم )  دقتی، عادله، یعقوبی، نورمحمد، کمالیان، امین   [9]
(، دی  4) 10و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. فصلنامه علمی چشم انداز مدیریت دولتی ،  
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