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 مقدمه

 دولت .است الکترونیک دولت مفهو  گرفته قرار توجه مورد مختلف جوامع گسترده در طور به و تازگی به که مفاهیمی از یکی

 اختیاار  در موقاع  باه  را دولتای  خادمات  اسات کاه   مجازي نهاي سازما داراي و ساختمان و دیوار  بدون دولت یک الکترونیک

 توسا  مارد    اطالعاات  دریافات  و دولتی هزینه هاي بر کاه  عالوه میتواند الکترونیک دولت ایجاد .قرار می دهد شهروندان

 هماین  باه  .شود وفرآیندها روندها در بهبود شدن دائمی و کارکنان افزای  مسئولیت امور، شفافیت اداري، فساد کاه  باعث

 ایجااد  ساوي  باه  را خود گرای  و برداشته الکترونیک را دولت استقرار روي پی  موانع سعی نموده اند مختلف دولتهاي علت

  .(8315، فرهادي نژاد. )نمایند فراهم محیطی دیجیتالی

 دولت که کنند می اشاره موضو  این به آن هاي از ویژگی بعضی اما ، ندارد وجود الکترونیک دولت از کامل تعریف یک چه اگر

 (8311ثقفی،. ) دارد اي رشته و سازمانی ، جغرافیایی مرزهاي قطع در سعی بالقوه اي طور به الکترونیک

 الكترونيك دولت مفهوم

 دولت با ارتباط در .میدهد رخ و شهروندان سازمانها دولت، بین که است الکترونیکی ارتباطات از مجموعه اي الکترونیک دولت

 دولات  .اسات  شاده  اشااره  غیره و  شفافسازي ، مسئولیتپذیري ، جنبه هاي پاسخگویی به مختلف هاي تعریف در الکترونیک،

 ] اسات  دولتای  کاري سازمانها فرایندهاي و ساختارها در تغییر ایجاد براي ارتباطات و اطالعات فناوري از الکترونیک، استفاده

Lu, Y. and Wang, B. 2009]. فاراهم  را دولات الکترونیاک   تحقاق  باراي  الز  زمینه هاي متعدد عوامل دیگر، سوي از 

 تغییر آن، از استفاده عمومی فراگیري و اینترنت اطالعات، رشد فناوري بویژه و جدید فناوریهاي رشد آنها، جمله از که میآورند

 .Wang, Y., Shih, Y]. اسات  رقابات  از ناشای  فشاارهاي  و شادن  و جهاانی  اقتصاادي  بنگاههااي  و شاهروندان  انتظارات

(2009),] 

 :شده است عبارتند از ارائه الکترونیک یدولت از که مختلفی تعاریف دیگر

  .است مشتري به روزانه صورت به دولتی خدمات توزیع منظور به اطالعات فناوري از آسان استفاده الکترونیک دولت

 است سایرمواردي و تجاري مراکز ایجاد منظور به اطالعات فناوري از دولتی سازمانهاي سایر و دولت استفاده :الکترونیک دولت

 . هستند تعامل حال در دولت با که

جهات   الز  تساهیالت  جدیاد  فناوریهااي  و اطالعاات  فنااوري  از اساتفاده  منظاور  باه  دولتها براي اي شیوه : الکترونیک دولت

  .دهد ساالرمی مرد  نهادهاي و ها فرآیند در مشارکت براي گسترده فرصتهاي ، دولتی خدمات و اطالعات به مناسب دسترسی

 طول در روزي و شبانه صورت به را خود خدمات بتوانند دولتها که است شرایطی کردن فراهم معناي به الکترونیک دولت یا و 

 .نمایند ارائه شهروندان به هفته ایا 

   .است شهروندان و شرکتها ،دولت بین الکترونیکی ارتباطات کلیه از اي مجموعه الکترونیک دولت کلی بطور

 اهداف دولت الكترونيك

 یاک  تأسایس  از هادف کلاى   این که است باالتر اثربخشى و کمتر هزینه بیشتر با و بهتر خدمات ارائه الکترونیکى دولت هدف

 (.8311جاللی،. )برشمرد ها گونه دولت این شکل گیرى درباره را زیر تر جزیى می توان اهداف اما است الکترونیکى دولت

 شد خواهد ارائه یکپارچه صورت به الکترونیکى دولت در دهند مى دولتها ارائه که خدماتى :یکپارچه خدمات ارائه. 

 باه جااى   تاا  کناد  ماى  کماک  منساجم  خادمات  ارائه در را دولتها الکترونیکى، دولت :افزوده ارزش با خدمات ارائه 

 .برسانند به پایان نقطه همان در و آغاز نقطه یک از را خود کارهاى ادارى ادارات در رجو  ارباب شدن سرگردان
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 به واقع در .کند مرد  اقدا  و خود میان رواب  بازسازى به نسبت است الکترونیکى قادر دولت :شخصى خدمات ارائه 

 به مرد  با وارتباطات اطالعات یهاى کمک فناور به مى تواند الکترونیکى دولت - همه یکسان براى خدمات ارائه جاى

 سرویساهاى غیریکساانى   خواهاان  کاه  مستقل صورت شخصیتهایى به را آنها و کرده عمل غیریکسان صورت افرادى

  .دهد ارائه خدمات شخصى آنها به و گرفته نظر در هستند

 نیاز  و شاده  ارتباطاات حاصال   و اطالعاات  فنااورى  در کاه  با پیشارفتهایى  امروز حد :بیشتر سرعت با خدمات ارائه 

 در تغییر است، شده مشهور موج چهار  به که دیجیتال عصر ظهور و زندگى جوانب مختلف بر فناورى این اثرگذارى

 ناکارآمادى  تغییارات  ایان  باا  نها ناسازگارى سازما صورت در و شده ناپذیر اجتناب امرى مختلف زندگى هاى زمینه

 تأثیرگذارى این از هایى نمونه دولت الکترونیکى و تجارت و بازاریابى که بود خواهد مشهود از پی  بی  ها سازمان

 .است الکترونیکى اطالعات، دولت و ارتباطات عصر تحقق حال در هاى از آرمان یکى .است

 ساختارى تا توسعه شود مى کمک دولتى هاى شرکت و ها سازمان نو به هاى فناورى به دسترسى با :فناورى توسعه 

 شاگرفى  تغییرات سنتى  شاهد مدیریت هاى سیستم در آنها ترکیب با و فراهم کند دیجیتالى هاى مدل طریق از را

 .باشند حوزه این در

 فنااورى  به تا دسترسى دارند را امکان این ها دولت دیجیتالى طبقات میان بردن از با :دیجیتال شکاف بردن میان از 

  .کنند مهیا مختلف هاى دوره از طریق مرد  عمو  براى را جدید هاى

 ويژگيهاي دولت الكترونيك

 (8311مقدسی، ) :است شده گرفته نظر در الکترونیک دولت براي زیر هاي ویژگی کلی بطور

 نمایاد  انسانی جلوگیري نیروي و سرمایه اتالف از تا باشد گسترده حد از بی  نباید الکترونیک دولت: بودن کوچک. 

 .شود تقسیم کوچکتر و محلی دولتهاي به بزرگ دولتهاي که است آن بهتر بنابراین

 مقیاد  اخاالق  به نموده و رعایت را جامعه افراد خصوصی و اطالعاتی حریم بایستی الکترونیک دولت: اخالق به مقید 

 .باشد

 دهاد  می انجا  که و سیاسی اقتصادي اجتماعی، مختلف فعالیتهاي جوابگوي بایستی الکترونیک دولت: بودن جوابگو 

  .یابد آگاهی و اطال  نظر مورد پیشرفتهاي و فعالیتها روند از بتوانند مرد  بطوریکه باشد

 باشد پاسخگو به مرد  نماید بروز مشکالتی فعالیت  در صورتیکه در بایستی الکترونیک دولت: بودن پاسخگو. 

 برخوردار باشد شفاف مواضع از شهروندان امور با رابطه در بایستی الکترونیک دولت: بودن شفاف. 

 الكترونيك دولت مزاياي

 عموما تکراري، اداري هاي روند که آنجا از است برخوردار اي ویژه اهمیت از دولتی هاي سازمان در اطالعات به سریع دسترسی

 باه  و فوري دهی وگزارش کنترل و آوري جمع براي را فردي به منحصر امکانات رایانه، از استفاده هستند، ضابطه تابع و عادي

 ایان  در هنگفات  گاذاري  به سارمایه  مبادرت که است داشته آن بر را ها سازمان امر این و .آورد می فراهم مدیران براي موقع

 :عبارتند ازبه طور خالصه مزایاي دولت الکترونیکی .کنند زمینه

 مالی؛  خدمات و اطالعات به مستقیم دسترسی 

 دولتی مقامات با مستقیم ارتباط. 

 انرژي منابع و خدمات نقل، هزینه هاي و حمل زمان، در کار، صرفه جویی ساعات نقل، و حمل زمان، در صرفه جویی 
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  دولتی عملیات کارایی افزای. 

 هفت روز هفته و در هر مکان،و  ساعته 41 صورت به شهروندان به خدمت ارائه 

 اداري نظا  سالمت   . 

 الكترونيك دولت فراروي موانع و چالشها

. مهمترین چالشی که براي ایجاد حکومت داري الکترونیک وجود دارد، ایجااد زیرسااخت مناساب باراي ایان تشاکیالت اسات       

 .  کترونیک شناخته شده استزیربناي فناوري اطالعات و ارتباطات یکی از چالشهاي بنیادین براي دولت ال

 :داشت بیان ذیل مورد سه قالب در توان می را کشورها در الکترونیک دولت گسترشاز دیگر موانع مهم 

 فرهنگی عوامل :الف

 آن اصلی بلکه مشکل نیست تکنولوژي الکترونیک دولت توسعه و ایجاد براي اول گا  که دهد می نشان شده انجا  هاي بررسی

 خیر؟ یا دارد را زیادي بسیار تغییرات پذیرش آمادگی جامعه فرهنگ آیا که است

 مخالفت تغییرات سریع این با دولت کارکنان از بخشی آن تبع به و گذارد می تأثیر دولت کارکنان روي بر ابتدا سریع تغییرات

 نمای  مناسب اً بعض و عادت ندارند آن با نیز مرد  سریع تغییرات همین لحاظ به دیگر طرف از .هستند آن موافق نیز برخی و

 رعایت الً کا  را افراد خصوصی و حریم هست امن کافی قدر به اطالعات انتقال که کرد متقاعد را جامعه بایستی بنابراین .دانند

 .نماید می

 سازمانی عوامل  :ب

 مدیران و غالب ندارد وجود منطقی اداري رواب  یک مناسب الکترونیکی شبکه یک وجود عد  لحاظ به اداري هی دستگاه بین

 .است دخیل این موضو  در نیز پایین به باال از گیري تصمیم روش .اند کرده عادت خود سازمانی درون حوزه به نیز سازمانی

 منابع كمبود  :ج

 آمریکاا کمباود   مثال  اي پیشارفته  کشورهاي در که دارد وجود الکترونیک دولت استقرار راه در کمبودهایی مختلف جوامع در

 باه  .دارد مدیریتی وجاود  نظر از چه و فنی لحاظ از چه متخصص انسانی نیروي کمبود اما شود نمی احساس تکنولوژي منابع

 کلای  بطاور  .ندارد جامعه وجود سطح در الکترونیک دولت سازي پیاده براي اي تجربه با مدیریتی و نیرو هیچ بودن، نوپا لحاظ

صفري ) .دارد وجود مختلفی مختلف موانع هاي فرهنگ وجود به توجه با مختلف کشورهاي در الکترونیک دولت استقرار راه در

 (8314و همکاران، 

 جايگاه ايران در دولت الكترونيك

نزدیک به هزار سایت دولتی ایرانی . ها فعال است دولت الکترونیک در ایران داراي متولی مستقلی نیست، اما در بعضی زمینه

  .کشند هایی که دارند، بخشی از بار دولت الکترونیک را بر دوش می است که باوجود کاستیفعال 

اندازي شده است، خدماتی هرچند محدود به شهروندان ارائه  دفاتر مختلف دولت الکترونیک که در شهرهاي مختلف راه

هاي خصوصی در حوزه فناوري اطالعات، تأثیر  شرکتها و  ها و تسهیالتی از طریق طرح تکفا به سازمان اعطاي وا . دهند می

حساب   ها در گستره جهانی تالشی اندک به مستقیمی در گسترش دولت الکترونیکی در ایران خواهد داشت، اما این تالش

 .آید می
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 فساد پيامدهاي و ماهيت بر درآمدي

 فسااد  .دچارناد  آن توسعه باه  حال در تا گرفته پیشرفته کشورهاي از  جهان کشورهاي همه که است جهانی اي پدیده فساد،

 دولات  اولاین  از آماده  بدست آثار .شود تلقی می اداري نظا  جراحت ترین کهنه واقع در و مزمن هاي بیماري از یکی  اداري

 دولتای  موقعیات  و امکاناات  از افاراد  اساتفاد   باه ساوء   نسابت  عمیاق  نگرانای  بیانگر شدند، تشکیل هند و چین در که هایی

 اداره در دولات  هااي  فعالیات  گساترش  ماوازات  به امروزه و بویژه دارد ادامه همچنان نگرانی این (.8311، جفره و الوانی)است

 داشته آن بر را آنان و شده برخوردار اي ویژه حساسیت و اهمیت از ها دولت بیشتر، نزد پاسخگویی ضرورت سویی از و جوامع

 و است ها ارزش اساس بر سیاسی نظا  آن، در که جامعه براي موضو  حساسیت .بیندیشند مسألهاین  به تر جدي شکل به تا

 (8311،  نژاد فرهادي و حسینی)است چندان دو طبیعتاً شده، ریزي پی مذهبی باورهاي ۀپای مشروعیت  بر

 معارف  هااي شخصای،   طلبی جاه دلیل به که داند می رفتاري را فساد ناي جمله، از .است شده ارائه فساد از متعددي تعاریف

 و بازي پارتی ارتشاء، قبیل از دادن اعمالی انجا  و مقررات و قوانین از تخلف بصورت و باشد وظیفه انجا  عادي شیوه از انحراف

 می نشان و کند می یاد غیرقانونی مالیات عنوان به فساد از( 4111مارتی روسین،  ).(Nye, 1967, P). نماید تجلی اختالس

، میلز) بررسی .کند می تحمیل اقتصاد بر هزینه دالر 11/8حدود  فساد، با همراه اقدا  طریق از ایجاد شده ارزش دالر یک دهد

را  اقتصاادي  رشاد  ، فسااد  ساطح  در افزای  درصد یک هر دهد می نشان اقتصادي رشد و فساد میان ارتباط ، در مورد(8991

 سطوح و همچنین دریافت که  .یافت فساد و تور  میان مثبتی رابطه ، نیز(4114، راداو. )داد خواهد کاه  درصد 14/1حدود 

 11اطالعاات   تحلیال  همچناین   .گاردد  مای  فقر و درآمدها افزای  نابرابري موجب اقتصادي رشد کاه  طریق از فساد باالي

 توساعه  حاال  در کشاورهاي  در باویژه  آن، اجازاء  باا  منفی ارتباط و انسانی کاه  توسعه بر فساد دار معنی تأثیر بیانگر کشور

 (.8311فانی،  و ثانی علیزاده)است

 از را شاغلی  موقعیات  و مقاا   از نامشارو   اساتفاده  و شخصای  قادرت  اعمال یا انحراف هاي گوناگون شکل تما  میردالگونار 

 (.8311 پور، قلی)داند می  فساد مصادیق

بهره برداري براي خود یا اشخاص دیگار یاا در قباال دریافات ماال باراي خاود یاا         اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفا  و 

  :اشخاص دیگر از طریق راههاي زیر انجا  می پذیرد 

 نقض قوانین و مقررات و ضواب  اداري 

  تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضواب  اداري 

  تغییر در قوانین و مقررات و ضواب  اداري 

  کوتاهی در انجا  وظایف در قبال ارباب رجو  خودداري، کندکاري یا 

  تسهیل یا تسریع غیر عادي در انجا  کار براي اشخاص معین در مقایسه با دیگران  

 راساتاي  در دولتی موقعیت و مقا  از استفاده سوء از عبارت است فساد عمومی توافق مورد تعریف یک اساس بر کلی بطور اما 

 (.8319رشیدي، )عمومی منافع زیان به و شخصی منافع

در نهایت تعریف فساد بر اساس نق  وابستگی هاي اجتماعی و خانوادگی در تصمیم هاي کارمندان، به این معناسات کاه یاک    

کارمند و مسئول دولتی در اتخاذ تصمیم هاي اداري تحت تاثیر منافع شخصای و یاا روابا  و عالئاق خاانوادگی و دولات هااي        

   (8991تانزي، .)این مسیر مرتکب فساد می شوداجتماعی قرار گرفته و از 
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 اداري فساد و فساد انواع

 سارمایه گاذاري   ماانع  و افازای  داده  را کارهاا  انجاا   هزینه فساد .دارد درپی زیادي منفی تبعات سازمانی هر در فساد وجود

 و باالقوه  مناابع  و استعدادها ناصواب هدایت طریق از میسازد و مواجه بسیار موانع با را اقتصادي توسعه و رشد مسیر و میشود

 فاراهم  را ابعااد  تما  در رکود زمینه سهل الوصول، درآمدهاي به یابی دست نادرست   براي فعالیتهاي سمت به انسانی بالفعل

 در اداري نظار ساالمت   از ایران که میدهد نشان جهانی شفافیت سازمان طرف از منتشره آمار(. 8313) عباس زادگان میسازد

 خاود  باه  را 811 رتباه  جهاان  کشاور  811 باین  از  نیاز  4119 ساال  در و 818 رتبه در جهان کشور 811 کل از4111 سال

 باین  نهادهااي  ایان  توسا   شده ارائه ارقا  و آمار( .  4111Organization Transparency؛4119) است داده اختصاص

  .است موجود نیز نامشخصی و نامشهود موارد مطمئناً و میدهد نشان کشور را در اداري فساد از بخشی تنها المللی

 هپای بر فساد نیست، آنها یکسان به نسبت نیز جامعه انزجار و تیحساس و متفاوت است جوامع در که فساد گونه هاي از گذشته

 سیاسای  فسااد  .می شاود  تقسیم اداري فساد سیاسی و فساد به فساد دسته بندي، یک در .است بررسی شده نیز خاستگاه 

 رفتار بلندپایگانی آن، از منظور و می دهد رخ سیاسی دستگاهدر باالترین رده هاي  (macro political corruption)کالن 

پروژه  در شرکت متقاضیان یا بین المللی ملّی و شرکتهاي از کالن سودهاي آوردن دست براي به را خود مقا  و سمت که است

 فساد، اینگونه .می کنند واریز خود بانکی حساب به و برداشت خزانۀ کشور از هنگفتی مبالغ یا گیرند می کار به و قراردادها ها

مای   را کشاوري  مهام  تصامیمات  دارند و دست به را سیاسی قدرت که کوچکند که گروهی می زند سر سیاستگذاران از بیشتر

 (level street)یاا فسااد خیاباانی     (low level)سطح پایین  در مالی فساد آن به که( بوروکراتیک) فساد اداري ولی . گیرند

  منصاورنژاد، )زناد  سار مای   اداري دساتگاههاي  از پاره اي در کارمندان مدیران و از روز هر که است همان می شود، گفته نیز

 سیاسای  نظاا   از بخشای  بی اینکاه  دهد، رويعمومی  مدیریت اجرایی طیف انتهاي در است اداري ممکن فساد البتّه(. 8311

 منافع به و است مادي دربرگیرند  سوءاستفاده که فساد اینگونه(. 8318دیگران،  و رهبر)باشد داشته سیاسی یا پیامدهاي باشد

قاراردادي   یاا  رسامی  کارمناد  کاه  سرمی زناد  کسانی دارد، از فروشی رانت و جویی رانت شکل بیشتر و زند آسیب می عمومی

 و عماومی  حیطاۀ نظام   دو در ساازمانها  وظاایف  ماهیّات  باه  توجّاه  اداري باا  فسااد  نتیجاۀ  .هستند دولتی بنگاههاي و نهادها

قالاب   دو در اداري فسااد  نتیجه، در(. 8311مدنی، ) می گردد پدیدار (...و بهداشت و برق،ارتباطات و آب) عمومی نیازمندیهاي

 فسااد (. 8315حبیبی،)شهروندان  و دولت میان رواب  در اداري فساد دولت و درون در اداري فساد :می شود دسته بندي کلی

 گونه اي باید را دست این از فساد .دارد گوناگون چهره هاي شهروندان، با دولت در رواب  و دولت درون در (بوروکراتیک) اداري

تومااس،  )جامعاه  هااي بیماری تعیین کنناد   تنها عامل یا پایه اي عامل نه آورد، به شمار دولت بنیادي از ضعف برخاسته عارضه

 مشکل .کرد توجّه آن حاکم بر شرای  و دولت ساختار به باید ( بوروکراتیک)اداري  فساد ریشه هاي بررسی در بنابراین(. 4111

 آن بار  حااکم  شرای  و دولت شالوده و آنکه ساختار مگر آمد نخواهد به دست اداري سالمت و نخواهد شد گشوده اداري فساد

 دوران بازساازي،  شارای   جنگای،  و انقالبای  شارای   که است آندهنده  نشان پژوهشگران از یکی موردي بررسی .اصالح شود

 نبود کارکردها، ارزیابی نظا  نبود نظا  اداري، کارکرد بر نظارت در مدنی نهادهاي نق  نارساي نظارتی، دستگاههاي ناکارآمدي

ناکارآمادي   مقاررات،  و قاوانین  باودن  مابهم  آنهاا،  قادیمی باودن   و اداري روشاهاي  و شیوه هاا  نارسایی کنترل مدیریت، نظا 

 برخاوردار  زمیناه  ضاعف تادبیرها،   با همراه دولتی انحصارات وجود و در اقتصاد دولت اندازه از بی  دخالت اداري، ساختارهاي

 فسااد  گساترش  مایاه  و ساخته فراهم را ثروتهاي هنگفت به آنها دستیابی و ویژه رانتهاي از از شهروندان کوچک گروهی شدن

 (.8313سرشت،  فرخ)شده است 
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 آن با مبارزه براي روشهاي كارساز و اداري فساد ايجاد در مؤثر عوامل

 باا   (.8313 سرشات،  فارخ ) اسات  جدول زیار آماده   در آن با مبارزه براي کارساز روشهاي و فساد اداري ایجاد در مؤثّر عوامل

 از یک هر مندرج در شاخصهاي و سازه ها عوامل، تأثیر و (و سیاسی مدیریتی فرهنگی، اقتصادي،) چهارگانه هاي پذیرش زمینه

 الگاوي  و روشاها  که است این باور بر نگارنده ،(زیر ) جدول در شده یاد مؤلفه هاي یک از هر تعمیم هتالب و اداري فساد بر آنها

پوشا    از گذشته که است نهفته خوب حکمرانی چهارگانه، در زمینه هاي در عوامل از یک هر با براي مقابله سامانمند و جامع

  .دهد به دست می اداري فساد از کاستن یا کردن براي ریشه کن تازه راهکارهایی شده، یاد روشهاي دادن

 

 آن با روشهاي مقابله و اداري فساد ایجاد در مؤثر عوامل

 اداري فساد با مبارزه روشهاي اداري فساد ايجاد در مؤثر عوامل زمينه ها

 

 اقتصادي

 دولت كاركنان و جامعه اقتصادي وضع  -

 ارز بودن چندنرخی  -

 كاال واردات و بازرگانی محدوديتهاي  -

 دولتی هاي يارانه  -

 دولت كاركنان حقوق افزايش  -

 مالياتی نظام اصالح  -

 دولت كاركنان با آشنايی و خويشاوندي  - فرهنگی

 كاركنان دولت با رجوع ارباب مكرر و مستقيم ارتباط  -

 معيارهاي اخالقی ترويج به نسبت جامعه نداشتن حساسيت  -

    عامالن براي سنگين مجازاتهاي گرفتن درنظر  -

 دولتی در بخش فساد

 بيشتر ساالري  مردم  -

 

 

 مديريتی

 دولتی بخش ناكافی و كم پاسخگويی -

 اموراقتصادي در دولت دخالتهاي گستردگی -

 خصوصی كننده  بخش محدود مقررات و قوانين وضع در افراط -

 مالياتی قوانين نشدن دگرگون يا اصالح -

 ضدفساد مستقل نهادهاي ايجاد -

                  وكاهش سازي خصوصی به بخشيدن شتاب -

 دولتی گري بخش تصدي

 بودجه شفافيت افزايش -

 بيشتر اقتصادي آزادسازي و زدايی مقررات -

 كمتر تورم -

 فساد عامالن مورد در سنگين مجازاتهاي اجراي -

 خصوصی در بخش

 رهبري توسعه سرمشق اجراي - و نظارتی بازرسی سازمانهاي نظارتی روشهاي نارسايی  - سياسی

 

 راهكارهاي مبارزه با فساد ادرايديگر 

 راهكارهاي سازمانی( الف

 کاستن از حجم تصدیهاي دولت و خصوصی سازي 

  حجم قوانین و ساده و شفاف سازي آنهاکاستن از 

   شایست ساالري در عزل و نصب ها 

 اصل قرار گرفتن خدمت به مشتریان در دستگاههاي دولتی 

 مشارکت کارکنان در اداره امور 

 ملز  ساختن دستگاههاي دولتی به پاسخگویی به افکار عمومی 

 برگزاري دوره هاي آموزهاي مقابله با فساد ادراي 
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 راهكارهاي فرهنگی و اجتماعی( ب

 ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاري 

 آگاه ساختن مرد  به قوانین، مقررات و حقوق شهروندي 

 راهكارهاي سياسی( ج

 تقویت نهادهاي نظارتی جامعه مدنی مثل مطبوعات، احزاب و سازمانهاي غیر دولتی 

 ت زدایی نظا  اداريسسیا 

 تقویت دموکراسی در جامعه 

 ت استقالل دستگاه قضاییتقوی 

 راهكارهاي اقتصادي( د

 اصالح نظا  پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تور  و هزینه ها 

 متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد 

 کوچک کردن دولت 

 حذف انحصارات اقتصادي 

 حذف یارانه ها 

 عوامل تهديد كننده سالمت نظام اداري 

 (سازمانی)عوامل بيرونی 

  عد  تفکیک پستهاي سیاسی از پستهاي اجرایی، که فاقد شایسته ساالري و تخصص و طی سلسله مراتب

  .اداري است

 فقدان نظا  انتصابها بر اساس شایستگی  

 عد  وجود سیستم ارزشیابی عملکردي واحدهاي اداري و سیستم پاسخگویی  

  سازمانها و نهادهاي کشور،  علت وجودي و موفقیت هر عد  وجود ارتباط ارگانیک و تعریف شده بین

  .سازمان به تأمین نیازمندیهاي سایر سازمانها و در نهایت رضایت خاطر آنها بستگی دارد

  عد  وجود توجیه منطقی حیات بعضی از سازمانها، تنها منافع مدیران و کارکنان است که سازمان را نگه

  آن سازمانمی دارد نه ضرورت و نیاز واقعی به 

 استخدا  مادا  العمر 

 (متغيرهاي مديريتی)عوامل درونی تهديد كننده نظام اداري 

 برنامه ریزي 

   سازماندهی 

  کنترل و نظارت 

    مدیریت منابع انسانی 

  (رهبري)مدیریت 

 فرهنگ سازمانی 
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 نقش دولت الكترونيك در سالمت نظام اداري

هااي دولتای را باه     عالوه بر اینکه مدیران دستگاه. هاي زیادي است مزایا و فایده طور که گفته شد دولت الکترونیک داراي همان

هااي خاود، مواناع زائاد اداري را حاذف و باا        هاا و برناماه   کنند تا با مرور فعالیات  کند، تالش می بازنگري در امور خود وادار می

 .مهندسی مجدد، فرآیند امور را اصالح کنند

هاي دولتی، خدمات  توانند بدون مراجعه حضوري به دستگاه لکترونیک این است که شهروندان میهاي مهم دولت ا یکی از مزیت

که یکی از عوامل ایجااد فسااد اداري   -دست آورده و سبب پرهیز از مواجهه چهره به چهره مرد  با کارکنان  مورد نیاز خود را به

 .شود، هاي دولتی است در دستگاه

هااي اداري و   کند و باه ساالمت دساتگاه    هاي ویژه را قطع می اختالس و سرقت استفاده،  ، راه سوءاستفاده از خدمات الکترونیکی

 .ها کمک جدي خواهد کرد ها و ناهنجاري کاه  آسیب

توانند بر مجموعه تحت نظار خاود نیاز کنتارل بیشاتري داشاته        ها می از طرف دیگر با ایجاد دولت الکترونیک، مدیران سازمان

 .باشند

هاا را باه روي    خدمات الکترونیک است و البته مدیران نباید به اتکاي الکترونیاک، در  ها،  ترین راه نجات از این آسیب مهمدرواقع 

 .باید با مرد  ارتباط رو در رو داشت و این ارتباط و احترا  به مرد  نباید فراموش شود. مرد  ببندند

 هاي دولتی داشته باشد ر ایجاد سالمت اداري و کاه  فساد، در دستگاهتواند نق  مهمی د بنابراین ایجاد دولت الکترونیک می

 ويژگی هاي نظام اداري سالم

 :برشمرد را زیر شرح به هایی ویژگی می توان سالم اداري نظا  براي موجود ادبیات بررسی از

 سازمان ها باید براساس نیاز حقیقی جامعه شکل گیرند.  

  نیروي محرکه تلقی شوندمأموریت هاي اصلی باید به عنوان.  

 ،خشنود و باانگیزه باشند نیروي انسانی شاغل در سازمان ها باید افرادي با دان ، مهارت.  

 برخوردار باشند نظا  ها و قوانینی که وضع می شوند باید از نق  انگیزنده اي.  

 داده شود در یک نظا  اداري سالم باید به پیشگیري بی  از درمان اهمیت.  

  ارزیابی عملکردها نیز باید به ستاده هاي حقیقی توجه شوددر.  

 داد مکانیز  هاي بازار را باید به مکانیز  هاي بوراکراتیک ترجیح.  

 به جلب رضایت ارباب رجو  باید اهمیت زیادي قائل شد.  

 باشد نه وقتپرداخت ها نیز بر مبناي عملکرد  نظا  شایسته ساالري در این نو  نظا  ها باید حاکم بوده و.  

 و جسمی، خشنودي فکري، آسای  و رفاه به که است شاد و کارآفرین نظامی سالم، اداري نظا  بنابراین

 به توجه وبا واقعی مشتري نیاز براساس خدمت ارائه و کاال تولید کنار در انسانی نیروي مثبت انگیزش

 .دارد توجه منطقی سودآوري و آن کمیت و کیفیت
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 پيشنهادات نتيجه گيري و

پیشرفته اطالعاتی و ارتباطی اسااس آن بشامار    دولت الکترونیک مستلز  پی  زمینه و تمهیداتی است که داشتن فناوري هاي

تصامیماتی   اي براي حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه اي یکسان از فرصت مشاارکت در  شیوه و اینکه .می رود

موجباات توساعه و رشاد     مای تواناد   دولت الکترونیک .وضعیت و کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذاردبرخوردارند که به نوعی بر 

متمرکز شدن فعالیت هاي دولتی در اماور اقتصاادي ، شافاف     اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را در کشور فراهم سازد

و  بارد  را تا حد قابل تاوجهی از میاان مای   فساد اداري و رانت جویی  ،خویشاوندساالري و زدوبندها  بودن ضواب  و مقررات ،که

  .موجب سالمت اداري می شود

 پوشا   را تحت دولتی نهادهاي با حقوقی و حقیقی اشخاص مابین ارتباطات از عظیمی بخ  اینکه بر عالوه الکترونیک دولت

 اگار  معتقدناد  از صاحبنظران برخی )داري حکومت با نزدیک ارتباط افراد، زندگی روند بر مثبت تأثیر باعث دهد می قرار خود

 از شاهروندان  نماودن  تبادیل  ،(نرساانیده اسات   انجا  به را خود رسالت نشود منجر خوب داري حکومیت به الکترونیک دولت

 و مارد   باین  فاصاله  مختلف،کااه   هاي در بخ  خدمات ارائه فرآیندهاي بهبود ، فعال بازیگران به منفعل کنندگان مصرف

 ارتباط لحاظ به همچنین .شود می جامعه افراد همه برابر براي فرصتهاي ایجاد طریق از اجتماعی عدالت گسترش و دولتمردان

 اصاالح  و روشاها  و فرآیندها بر بازمهندسی عالوه کارکنان با شهروندان حضوري مراجعه عد  و مسئولین و مرد  بین سویه دو

 .گردد دولتی می هاي دستگاه در اداري سالمت به منجر نهایتاً و فساد کاه  باعث امور

 پيشنهاداتی جهت ارتقاء نظام سالمت اداري

 پاسخگویی؛ افزای  و فعالیتها و امور انجا  شفافسازي 

  اربابرجو ؛ به احترا  و حقوق احقاق و خدمتگیرندگان رضایتمندي افزای 

 انتصابها؛ و انتخابها در شایسته ساالري نظا  برقراري 

 مردمی؛ نظارت تقویت و عمومی فرهنگ بهبود 

 کارکنان؛ شغلی و سازمانی رفتار در اخالقی و دینی ارزشهاي تقویت و سازمانی فرهنگ بهبود 

 و اقتصادي، اجرایی فعالیتهاي در انحصاري موانع رفع با غیردولتی بخشهاي فعالیت و مشارکت تقویت 

 کشور؛ توسعه اي

 اتخااذ تصامیمات،   در ساالمت  افزای  و فساد با مبارزه و پیشگیري براي مؤثر حقوقی نظا  تدوین 

 . عمومی و دولتی سازمانهاي فعالیتهاي و اقدامات
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