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اشاره:
احیای س�ازمان امور اداری و اس�تخدامی با حکم رئیس جمهور یکی از رویدادهای خبرساز مردادماه بود .این
برای چندمین بار است که ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور کارآمدسازی هر چه بهتر
مورد بازبینی و بازنگری قرار میگیرد .به نظر میرس�د یکی از مهمترین اهداف احیای س�ازمان امور اداری و
استخدامی در این مقطع زمانی ،نظارت هر چه بهتر دولت بر اجرای امور ،برقراری عدالت استخدامی ،عدالت در
دستمزدها و به طور کلی مبارزه با فساد اداری است .از این رو ،نوشتار حاضر اين موضوع را به بحث خواهد
گذاش�ت كه سازمانهايي نظير س�ازمان اداري و استخدامي تنها ابزاري براي مقابله با فساد اداري هستند و تا
زماني كه بستر الزم براي نظارت جامعه مدني بر امور عمومي و دولتي فراهم نباشد ،كارآيي الزم را نخواهند
داشت .به این منظور عالوه بر تقويت نهادهاي نظارتي مدني ،استقرار و گسترش دولت الكترونيك ميتواند
تدبيري راهبردي در جهت تقويت نظارت همگاني و جلوگيري از فساد باشد.

مقدمه
براس��اس مصوبه اخير شوراي عالي اداري،
«س��ازمان مديري��ت و برنامهري��زي» به دو
س��ازمان مج��زا به نامه��اي «س��ازمان امور
اداري و اس��تخدامي» و «س��ازمان برنامه و
بودجه» تقس��یم ش��د (وضعیتی كه پيش از
تش��كيل س��ازمان مديري��ت و برنامهريزي
در س��ال 1379نیز وجود داشت) .همزمانی
ای��ن رویداد ب��ا بحث حقوقه��ای نجومی
س��بب ش��د تا بس��یاری از تحلیلگران این
اقدام را به عنوان واکنش��ی در قبال موضوع
پرداخته��ای غیرمتع��ارف ب��ه برخ��ی از
مدی��ران دولتی تلقی کنند که در برهه اخیر
مباح��ث و واکنشهای فراوانی در س��طح
جامعه و در میان نیروهای سیاسی برانگیخته
بود؛ چنانکه رئیس جمهوری نیز در پايگاه
اطالعرس��اني خود س��اماندهی نظام حقوق

و دس��تمزد را یکی از دالی��ل اصلی احیای س��ازمان امور اداری و
استخدامی عنوان کرد.
این نوش��تار موضوع ش��کلگیری مجدد س��ازمان ام��ور اداری
و اس��تخدامی کش��ور و پیامدهای آن بر مس��ائلی نظیر پرداختهای
غیرمتعارف دولتی را پی خواهد گرفت و بهطور مشخص به این مسئله
خواهد پرداخت که آیا احیای مجدد این سازمان ،به خودی خود مانعی
در براب��ر روندهای غیراصولی و نامتعارفی چون پرداختهای مذکور
خواهد بود یا خیر؟ اگر پاسخ به سؤال اخیر مثبت است ،این امر چگونه
اتفاق خواهد افتاد و اگر منفی اس��ت ،چه الزامات و تمهیداتی را باید
درنظر گرفت تا بهطور کلی از بروز روندهای غیرمنطقی ،غیرعادالنه
و غیرقانون��ی ،جلوگیری کرد .به این منظور ،ابت��دا مروری کوتاه بر
وظایف س��ازمان امور اداری و استخدامی کشور و تغییرات سازمانی
که این نهاد در دهههای اخیر با آن روبهرو بوده است ،خواهیم داشت
و سپس موضوع کارآیی این سازمان در برابر روندهای غیراصولی را
مورد توجه قرار داده و برخی کاستیهای ساختاری موجود (ساختاری
به معنای کلی و نه در وجه درون س��اختاری) که مانع کارآمدی بهینه
این سازمان خواهند بود را بازخواهیم شناخت.
* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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سازمان امور اداری و استخدامی؛ وظایف و تحوالت سازمانی
س��ازمان امور اداری و استخدامی تا پیش از سال  1379به عنوان سازمانی
مجزا زیر نظر نخس��توزیری قرار داشت و پس از تغییر قانون اساسی در
س��ال  1368بر اس��اس اصل  126قانون اساس��ي زیر نظر مستقیم ریاست
جمهوری قرار گرفت .بر پايه قانون ،تمامي وزارتخانهها ،ش��هرداريها و
كليه مؤسسات دولتي  ،مكلف شدند نسبت به كليه لوايح استخدامي و هر
ت سازمان
نوع وضع ،اصالح و تغيير تشكيالت و مقررات استخدامي؛ موافق 
امور اداري و اس��تخدامي كش��ور را جلب نمايند .همچنين وزارتخانهها،
مؤسسات و شركتهاي دولتي نیز موظف گرديدند كليه اطالعات ،اسناد،
اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور
را در موارد الزم ،در اختيار آن سازمان قرار دهند .بر اين اساس ،پارهای از
مهمترین وظایف این سازمان به شرح زیر تعیین گردیدند:
الف – در زمينه امور استخدامی:
 1.1مراقبت در حس��ن اج��راي قوانين و مقررات استخداميكش��ور در
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون؛
 2.2دادن دس��تورهاي الزم درب��اره نح��وه اج��راي مق��ررات و قوانين
استخدامي كشور به منظور ايجاد هماهنگي؛
 3.3رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي؛
 4.4انج��ام مطالع��ات و تحقيق��ات الزم در ام��ور اس��تخدامي و دادن
پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت؛
 5.5اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفهبگيران؛
 6.6اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت؛
 7.7اظهارنظ��ر درباره مقررات اس��تخدامي مؤسس��ات دولتيخارج از
شمول اين قانون.
ب – در زمينه امور تشكيالتي ،روشها و تشريفات اداری:
 1.1بررس��ي و تهيه پيش��نهاد درباره هدفها و وظاي��ف وزارتخانهها و
مؤسسات و شركت هاي دولتي؛
 2.2بررس��ي و پيش��نهاد تفكيك وظاي��ف وزارتخانهها و مؤسس��اتو
ش��ركتهاي دولتي به منظ��ور تمركز امور مش��ابه در وزارتخانهها،
مؤسسات و شركتهاي دولتي ذيصالحيت؛
 3.3تجديدنظ��ر در س��ازمان داخل��ي وزارتخانهها و مؤسس��ات دولتي
مشمول اين قانون؛
 4.4بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل
و بهبود جريان كارها؛
 5.5بررس��ي و تهي��ه پيش��نهاد درباره ط��رز تنظيم بودج��ه و روشهاي
حس��ابداري ،ممي��زي ،خزانهداري ،مق��ررات مال��ي وكارپردازي،
انبارداري ،بايگاني و ساير مسائل اداري؛

 6.6ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي
اجراييكشوري به منظور ارشاد و راهنمايي
آنها در جهت برق��راري روشهاي صحيح
اداري و اصول مديريت.
از س��ال  1379ب��ا ادغام س��ازمانهای امور
اداری و اس��تخدامی و برنامه و بودجه ،س��ازمان
مديريت و برنامهريزي تش��كيل ش��د .در همان
زمان انتقادهایی نس��بت به ای��ن ادغام با توجه به
تفاوت وظایف دو نهاد یاد ش��ده ،وجود داشت.
با وج��ود این و احتماالً به دلی��ل وجود وظایفی
نظیر «بررسي و تهيه پيش��نهاد درباره طرز تنظيم
بودج��ه و روشه��ايحس��ابداري و ممي��زي و
خزان��هداري و مق��ررات مالي وكارپ��ردازي و
انبارداري و بايگاني و س��اير مسائل اداري» ،که
بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور
بود و بیش��باهت ب��ه وظایف س��ازمان برنامه و
بودجه نبود ،این ادغام صورت گرفت.
بار ديگر در تیرماه  1386و بر اساس تصمیم
دولت نهم ،سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل
گردی��د و با ایجاد معاونته��ای «برنامهریزی و
نظارت راهبردی» و «توس��عه مدیریت و سرمایه
انس��انی» در نهاد ریاس��ت جمهوری ،بخشی از
وظایف این دو سازمان ،به این معاونتها سپرده
ش��د و وظایف استانی نیز به اس��تانداران محول
گردید .ای��ن اقدام نیز مخالفتهای بس��یاری را
در پی داش��ت ،به نحوی که ش��ش س��ال بعد و
در دوران دول��ت یازدهم ،س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی مجددا ً احیا شد.
اکنون پس از گذش��ت نزدیک به س��ه سال
از احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی،
دولت یازدهم با بازنگ��ری در اقدام اولیه خود،
این دو س��ازمان را بار دیگر از یکدیگر تفکیک
نم��وده و حک��م به تجزی��ه آنها به دو س��ازمان
«برنام��ه و بودجه» و «امور اداری و اس��تخدامی»
داده است .این تغییر ،چهارمین تغییر در ساختار
تشکیالتی برنامهریزی و امور اداری کشور است
که طی  16س��ال گذشته اتفاق میافتد؛ یعنی هر
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چهارس��ال یک تغییر در این س��ازمان روی داده
است .به عبارت دیگر ،به طور میانگین ،متناسب
با عمر هر دولت در ایران شاهد یکبار تغییر در
این حوزه بودهایم.
تح�والت س�ازمانی ،تدبي�ر راهب�ردي یا
ابزارآفريني؟
تغییرات گس��ترده در حوزه سازمان امور اداری
و اس��تخدامی ،ما را در برابر دو پرس��ش اساسی
قرار میدهد :نخس��ت؛ چرا باید ش��اهد این همه
تغییر در ساختار تشکیالتی برنامهریزی و اداری
کشور باشیم ،بهگونهاي كه با هر تغيير دولتي اين
تش��كيالت دس��تخوش تحوالت اساسي گردد؟
و دوم اینک��ه؛ آیا این تغیی��رات و ظهور دوباره
«س��ازمان ام��ور اداری و اس��تخدامی» ،میتواند
پاس��خگوی خواس��ت جامعه در قبال ممانعت از
رونده��ای غیراصول��ی (مانند پدی��ده فیشهای
حقوقی غیرمتعارف) باشد؟
ریاس��ت جمهوری در پایگاه اطالعرس��انی
خود ،تصمی��م در ایجاد س��ازمانهای جداگانه
در ام��ر برنامهریزی و امور اداری را در راس��تای
برنامهه��ای دول��ت برای اصالح نظ��ام مدیریت
و س��اختار اداری و استخدامی کش��ور و بهویژه
س��اماندهی نظام حقوق و دس��تمزد عنوان کرده
است .س��خنگوی دولت نیز علت این جداسازی
را مش��غلههای کاری ف��راوان و ل��زوم تفکیک
وظایف ،قلم��داد نموده اس��ت .همچنین رئیس
جمه��ور در حکم ابالغی خود ب��ه رئیس جدید
س��ازمان امور اداری و استخدامی کشور رعایت
اص��ول قانونم��داری ،اعتدالگرایی و منش��ور
اخالقی دولت را گوش��زد نموده اس��ت .اما آیا
این اقدامات میتواند به تنهایی مانع شکلگیری
روندهای غیرقانونی در کشور باشند؟
تخصصیش��دن کارویژهها یک��ی از اصول
کارآی��ی نهادها و کارک��رد بهینه سیس��تمهای
سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماع��ی در جوامع نوین
اس��ت؛ اما سیس��تمهای مذکور برای دستیابی به

نقاط عطف کارآمدی خود ،نیازمند محیط کارکردی مناس��ب هستند.
به طور قطع تفکیک سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و
بودجه و تمرکز این نهاد بر کارویژههای تخصصی خود ،ميتواند گامی
در جهت افزایش کارآیی این سازمان برای جلوگیری از رشد و بالندگی
فرایندهای غیرقانونی و نابجا باش��د؛ (كه البته اي��ن مهم بايد با مواردي
چون اصالح نظام پرداختهاي دولتي ،تخصيص بودجه دس��تگاهها از
طريق س��ازمان اداري و استخدامي و نظارت اين نهاد بر نحوه هزينهكرد
آن ،قانونمندك��ردن اس��تخدام نيروه��اي دولتي و حاكميت��ي و تعيين
تخصصهاي افراد در نهادها و نظاممندكردن حقوقها و دس��تمزدها و
تعيين حقوق و مزاياي در حين خدمت و بازنشس��تگي تكميل شود)؛ اما
تا زمانی که بستر الزم برای نظارت جامعه مدنی بر فرایندهای سیستمی و
حکومتی فراهم نبوده و امور عمومی و قانونی از شفافیت الزم برخوردار
نباشند ،تحوالت سازمانی به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهند
بود و توانایی مقابله با بیعدالتیها و قانونگریزیها را ندارند .نهادهای
تخصصی تنها در بس��تر مناس��ب کارکردی است که کارآییهای خود
را به منصه ظهور خواهند رس��اند و این بستر مناسب ،جز با شفافشدن
ام��ور و نظارت عمومی بر روندهای جاری محقق نخواهند ش��د .از این
رو ،به نهادهای حاکمیتی تنها باید به عنوان ابزاری نگریس��ت که برای
اجرای کارکردهای خود به صورت بهینه نیازمند بسترس��ازی مناس��ب
هس��تند .نهاده��ای حاکمیتی باید از دو ویژگی اصل��ی یعنی کارآیی و
فس��ادناپذیری برخوردار باش��ند .این دو ویژگی از رابط��های همافزا با
یکدیگر برخوردارند و تضعیف هر یک از آنها ،سستی دیگری را درپی
خواهد داش��ت .از آنجا که غلبه بر فس��اد نهادی جز با نظارت همگانی
و شفافیت امور داخلی نهادها میس��ر نخواهد بود ،لذا کارآمدی نهادها
نیز به میزان شفافیت و قوام نظارت ،بستگی خواهد داشت و دولتها به
منظور افزایش کارآیی خود باید در تحقق این امر اهتمام الزم را داشته
باش��ند .در این صورت است که تغییرات سازمانی مداوم مانند آنچهکه
در  16س��ال اخیر در خصوص س��ازمان مدیریت و برنامهریزی ش��اهد
بودهایم نیز ضرورتی نخواهند داش��ت و قوام س��ازمانی با تغییر دولتها
و رؤسای جمهور ،دس��تخوش بیثباتی و تحوالت مداوم نخواهند بود.
البته يكي از داليل وقوع تغييرات گسترده در نظام اداري كشور را بايد
در سياسيبودن نهادهاي اداري دانست .خارجشدن نظام اداري از دايره
امور سياس��ي و توجه به جايگاه تخصصي و كاركردي نهادهاي اداري،
يكي از عواملي خواهد بود كه مانع بيثباتي و تغييرات مكرر س��ازماني
در اين حوزه میشود؛ اگرچه اين امر بهرغم اینکه ثبات نهادي را تأمين
ميكند ،اما ب��ه تنهايي مانعي در برابر گريزگاههاي غيرقانوني نیس��ت؛
زیرا فس��اد همانگونه که در يك سيس��تم سياسي قابليت نفوذ دارد ،در
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يك سيس��تم اداري نيز از اين توانايي برخ��وردار خواهد بود .لذا تدبير
راهبردي در مقابله با فساد را بايد در برقراي نظارت همگاني و شفافيت
امور دولتي و عمومي جستجو كرد .به طور کلی میتوان الزامات احیای
سازمان اداری و استخدامی کشور را به قرار زیر برشمرد:
 .1کارآمدی نظام اداری ،فسادزدایی ،ایجاد روحیه خدمتگزاری
به مردم ،اثربخش��ی و کارایی از جمله الزامات مهم س��ازمان اس��ت .از
ای��ن رو هر دولتی بخواهد به اهداف مورد نظر خود دس��ت یابد ،بدون
اصالحات اساسی در نظام اداری موفق نخواهد بود؛ این اصالحات باید
هدفمند ،با برنامهریزی دقیق و در جهت کارآمدس��ازی ساختار اداری
صورت پذیرد.
 .2مح��ور نظ��ام اداری ،نیروی انس��انی اس��ت؛ س��ازمان اداری و
اس��تخدامی میبای��د بس��ترهای الزم را جهت بهکارگی��ری هرچه بهتر
نیروی انسانی کارآمد و توانمند کشور فراهم سازد؛
 .3دادن اختی��ارات کاف��ی ب��ه س��ازمان در ح��وزه اس��تخدام،
الکترونیکک��ردن فراینده��ا و خدمترس��انی در دس��تگاهها و
هماهنگکردن نظام پرداخت از ضروریات اس��ت؛ در غیر این صورت
صرف احیاسازی این سازمان بدون اختیارات کافی ،اثربخشی مورد نظر
را نیز در پی نخواهد داشت.
 .4هرگونه اصالح ساختار به سمت و سوی متناسبسازی ،چابکسازی
و منطقیس��ازی ساختارها منوط به این اس��ت که وظایف دولت در حوزه
سیاستگذاری ،نظارت و هدایت ،به صورت دقیق تعریف شود؛
 .5برای اینکه س��ازمان امور اس��تخدامی بتواند منشاء اثر باشد ،باید
ضمان��ت اجرایی کاف��ی را با دادن اختیار بودجه جاری به آن س��ازمان
فراه��م کرد .به طوری که دس��تگاهها بودجه جاری خ��ود را با نظر این
سازمان ،از طریق سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند؛
 .6در اولین گام باید سازمان امور استخدامی اختیار داشته باشد از طریق
شورای حقوق و دستمزد ،نظام پرداخت دستگاهها ،شرکتها و بانکها را
بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدماتی کشور اصالح کند؛
 .7این سازمان نیاز به بازوی اجرایی در استانها دارد.
همان طور که گفته ش��د ،یکی از مهمترین الزامات احیای سازمان
اداری و اس��تخدامی کشور را باید توس��عه دولت الکترونیک به منظور
نظارت هر چه بهتر شهروندان بر امور اجرایی کشور دانست که در ادامه
به ابعاد مختلف آن پرداخته خواهد شد.
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دولت الکترونیک :زمينهساز نظارت همگاني و فسادزدایی
بحث پیرامون نقش آشکارس��ازی امور در جلوگیری از فساد نهادی ما
را به پرس��شهایی از ایندس��ت رهنمون خواهند کرد که شفافیت امور
عمومی چگونه حاصل خواهد ش��د؟ و عموم جامعه از چه ابزاری برای

نظارت بر این امور برخوردار هس��تند؟ در پاسخ
به این پرس��شها میت��وان بر دو نکته اساس��ی
انگش��ت گم��ارد؛ نخس��ت ،تقوي��ت نهادهاي
نظارتي مانند پارلمان ،احزاب و رسانهها و دوم،
تحوالت س��اختاري دولتي براي افزايش امكان
نظارت عمومي و شفافيت فرايندهاي دولتي.
فناوریه��ای اطالعات��ی و ارتباط��ی از
جمل��ه ابزاره��ای نوینی هس��تند ک��ه میتوانند
یاریرس��ان دولتها در افزایش درجه شفافیت
امور باش��ند ،ام��ری که ام��روزه میت��وان آن
را در قال��ب دول��ت الکترونی��ک پیگی��ری
نم��ود .منظور از دول��ت الکترونیک «اس��تفاده
بخشه��ای دولت��ی از تکنول��وژی اطالع��ات،
به وی��ژه اینترنت ،ب��ه منظور ارائ��ه اطالعات و
خدمات به ش��هروندان ،بخشه��ای اقتصادی،
کارمن��دان ،دیگر قس��متهای دولت و س��ایر
دولتها ،با هدف متحولكردن دولت و فرايند
كشورداري از طريق قابل دسترستر ،كارآمدتر
و پاس��خگوتر ساختن دولت اس��ت» .از اینرو،
دول��ت الکترونیک امکان ارتباط دولت (دولت
در معن��ای متداول آن نه در معنای گس��ترده) با
محیط پیرامون خود را در چهار جهت اساس��ی
از طریق بهرهگیری از فناوری اطالعات 1فراهم
میآورد :اول ،از طریق ایجاد ارتباط میان دولت
و ش��هروندان؛ دوم ،ارتباط بین دولت و سیستم
اقتصادی؛ س��وم ،ارتباط دولت با اجزای درونی
خ��ود (ارتب��اط درون دولتی)؛ چه��ارم ،ارتباط
دولت با جامعه بینالمللی و سایر دولتها.
تغییر ش��یوه ارتباط میان دولت و شهروندان
نس��بت به دورههای پی��ش از انقالب اطالعات،
یک��ی از مهمتری��ن نتایج بهرهمن��دی از دولت
الکترونیک اس��ت ک��ه به نوبه خ��ود پیامدهای
سیاس��ی و اجتماع��ی ب��ا اهمیت��ی را ب��ه همراه
خواهد داش��ت .از جمله اي��ن پيامدها ميتوان
به تغییر نحوه ایفای نقش ش��هروندان در اجرای
وظایف شهروندی ،بههمپیوستگی بیشتر دولت
و الیههای اجتماعی ،الزام بیش از پیش دولتها
1. IT

تحلیل

به پاس��خگویی به ش��هروندان و شفافیت هرچه
بیشتر دولت ،اشاره كرد.
اگرچه دول��ت الکترونیک در نوع وظایف
ش��هروندی در یک جامعه دموکراتیک تغییری
ایجاد نمیکند ،اما ش��یوه ایفای نقش شهروندی
را تغییر میدهد .به عبارت دیگر در پرتو دولت
الکترونی��ک ،ش��هروندان همچن��ان از وظایف
اجتماعی ،سیاس��ی و نظارتی یک ش��هروند در
یک نظ��ام دموکراتیک برخوردارن��د ،ولی به
لطف فناوریهای اطالعاتی از امکانات بیشتر و
سادهتری برای اجرای این وظایف بهره میبرند
و نقش نظارتي خود را بهتر ايفا ميكنند .امکان
اخ��ذ رأی از طریق اینترن��ت بهجای حضور در
پ��ای صندوقه��ای رأی ،امکان اطالعرس��انی
سریعتر و گستردهتر از طریق شبکههای مجازی
و امکان ارائه درخواستهای عمومی با استفاده
از فناوری اطالعات بهجای روشهای س��نتیتر
تظاه��رات خیابانی و یا جم��عآوری طومار ،از
جمله این موارد هس��تند .بهط��ور کلی میتوان
این گونه برداش��ت کرد که دولت الکترونیک
در صورت گس��ترش و تعمیق ،امکان بیش��تری
برای نزدیکش��دن به دموکراس��ی مس��تقیم را
فراه��م میس��ازد .در حقیق��ت آنچ��ه از آن به
عن��وان دموکراس��ی الکترونیکی 1یاد میش��ود
و منظ��ور از آن بهرهگی��ری از تکنولوژیهای
اطالعاتی و ارتباطی در فرایندهای دموکراتیک
توسط شهروندان ،سازمانهای سیاسی ،احزاب
ودولتهاس��ت ،در همین راس��تا عمل میکند.
در پرت��و دموکراس��ی الکترونیک��ی ،دول��ت و
ضابطین آن ،این فرصت را دارند تا دیدگاههای
شهروندان را به منظور پایش سطح رضایتمندی
آنها در مورد خدمات دریافتی ،دنبال نمایند و با
كسب مشورت جامعه ،كيفيت تصميمهاي خود
را ارتقا دهند .اس��تفاده از ابزارهايي نظير توئیتر،
پيامك ،وبنوش��ت و غيره براي آگاهيرساني
ب��ه جامعه از ي��ك س��و و درياف��ت ديدگاهها
1. E-Democracy

و نظرات ش��هروندان از س��وي ديگر در همين راس��تا عم��ل ميكند .با
اس��تفاده از اين ابزارهاي ارتباطي ،سياس��تگذاران ق��ادر خواهند بود
داليل تصميمهاي خود را به اطالع ش��هروندان برسانند و با توجيه آنها
درخصوص تصميمهاي اتخاذ ش��ده ،قابليت اجرايي سياستهايشان را
در س��طح جامعه افزايش دهند .ش��هروندان نيز امكان ارتباط مستقيم با
سياس��تگذاران را بهدست آورده ،به طريقي سهل و آسان نقطهنظرات
و ديدگاهه��اي خ��ود را در جه��ت تصحي��ح سياس��تهاي نادرس��ت
احتمال��ي در اختي��ار نخبگان قرار ميدهند .همچنين سیاس��تمداران و
ديگر تصميمس��ازان قادر خواهند بود دانش��گاهیان ،صاحبان مشاغل و
دیگ��ر افراد را برای مش��ارکت در مباحث تصميمس��از دعوتنمایند.
البت��ه در خصوص تأثي��رات مثبت فناوريهاي اطالعات��ي نباید بیش از
ح��د اغراق نم��ود و از زیانهای سوءاس��تفاده از فناوریهای اطالعاتی
مانند اطالعرسانی انحرافي ،امکان ش��کلدهی افکارعمومی در جهت
منافع سیاس��ی ،افزايش كنترل دولتي ،امكان انتش��ار اطالعات محرمانه
شهروندان و ايجاد بحران بياعتمادي در نتيجه افزايش ريسك تعامالت
مجازي غافل بود یا تأثیر اجتماعی فرایندهای ناشي از تعامالت حقيقي
چون تظاهرات خیابانی را از نظر دور داشت.
دول��ت الکترونی��ک با ایج��اد پیوس��تگی میان دول��ت و الیههای
اجتماع��ی ،امکان مش��ارکت بیش��تر جامع��ه در فرایندهای سیاس��ی را
ایج��اد میکند .الکترونیکیش��دن دولت امکان ارتب��اط میان دولت با
نواح��ی دوردس��ت را افزایش داده و ام��کان ایفای نقش ش��هروندی
برای گروههای اجتماعی حاشیهای را بیش��تر میسازد .اين فرايندها در
افزایش مش��روعیت نظام سیاسی و گسترش مشارکت سیاسی و ارتقاي
نقش نظارتي ش��هروندان تأثیرگذار اس��ت .نقش مشروعيتساز دولت
الكترونيك از طريق كاركردهايي نظير كارآمدترشدن دولت ،كاهش
بوروكراس��ي اداري ،ارائه خدمات بهتر بهص��ورت تماموقت در زمان
كمتر و با ش��رايط س��ادهتر را فراهم میکند که درنتيج��ه آن ،افزايش
رضایتمندي شهروندان نيز حاصل ميشود.
همچنین دولت الکترونیک ،با در دسترس قراردادن بیشتر خدمات
دولت��ی ،متمرکزکردن بیش��تر ای��ن خدمات و مرتبطترس��اختن آنها بر
ش��هروندان ،دولتهای پاس��خگوتری را میآفریند و با قراردادن اسناد
و رواله��ای دولت��ی در معرض عم��وم ،نظارت همگانی ب��ر دولت را
آسانتر ساخته ،امکان فس��اد دولتی را کاهش و ژرفابخشی فرایندهای
دموکراتیک (که حق دسترسی آزاد به اطالعات از ارکان آن محسوب
میشود) ،را منجر میشود.
ع�لاوه بر ايج��اد امكان براي ايف��اي نقش نظارت��ي جامعه مدني،
كاهش فساد اداري و شفافيت اموردولتي و عمومي ،دولت الكترونيك
در تمامي ابعاد ارتباطي خود (ارتباط دولت با ش��هروندان ،بازار ،س��اير
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اهداف و الزامات احیای سازمان
امور اداری و استخدامی

اجزاي دولت و جامعه بينالمللي) از مزاياي ديگري نيز برخوردار است
كه به فهرستي از مهمترين آنها اشاره ميشود:
 1.1صرفه جويي در زمان ،حمل و نقل ،ساعات كار ،كاغذ،
هزينههاي خدمات و منابع انرژي؛
 2.2افزايش كارآيي عمليات دولتي؛
 3.3ارائه خدمات به شهروندان فارغ از زمان و مكان؛
 4.4ایجاد این تلقی از شهروندان که آنها مشتریانی هستند که
رضایتشان مهم است؛
 5.5توزیع اطالعات؛
 6.6مدیریت دولتی کاراتر،
 7.7تسهیالت و سرعت بیشتر؛
8.8گسترش فرهنگ خودخدماترسانی؛
 9.9انجام فعالیت های مالی و اعتباری؛
 1010شرکت درانتخابات؛
باید توجه داشت که اولین گام در ايجاد دولت الكترونيك ،تدوين
اس��تراتژي آن اس��ت .اگر تنها هدف دولت الكترونيك ،ارائه خدمات
اداري و اقتصادي به ش��هروندان و بازار نباشد ،لذا بايد استراتژي دولت
براي ايجاد يا تكميل فرايند دولت الكترونيك به نحوي تدوين شود كه
امكانيابي نظارت ش��هروندان بر فرايندهاي حاكميتي را مدنظر داش��ته
باش��د .يعني اينکه سیاستگذاران باید بدانند که هدف آنها از گسترش
دولت الكترونيك ،تقويت نظارت شهروندان است و بر اين اساس بايد
قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف نمایند.
نتيجهگيري
در جامعه ايران كه انتش��ار گاه و بيگاه اخبار مربوط به فساد اقتصادي
و قانونگريزيهاي مكرر به وضعيتي نگرانكننده تبديل ش��ده است؛
تدبي��ر راهب��ردي ،باید حول از ميان برداش��تن بس��تر ب��روز روندهاي
غيرقانوني و فس��ادآفرين باشد .از اين رو تحوالت نهادي مانند احياي
س��ازمان امور اداري و استخدامي (كه در واكنش به قانونگريزيهاي
حادثش��ده در خصوص پرداخ��ت حقوقهاي نامتع��ارف به مديران
دولتي ،اتفاق افتاد) ،تنها كاركرد ابزاري داشته و تا زماني كه بسترهاي
الزم ب��راي تعميق نظارت جامعه مدني ب��ر فرايندهاي حاكميتي فراهم
نباشند ،از كارآيي الزم برخوردار نخواهند بود .در كنار گسترش نقش
نهادهاي نظارتي مدني مانند رسانهها و احزاب سياسي و مواردي نظير
خارجكردن نظام اداري از دايره امور سياس��ي ،ژرفابخشي به محتواي
دولت الكتروني��ك با هدف امكانيابي نظارت ش��هروندي ،مقولهاي
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راهب��ردي ب��راي جلوگي��ري از پديدهه��اي
فسادآميز است .
دولت الكترونيك را بايد يكي از نيازها و
ضرورتهاي جوامع مدرن در عصر اطالعات
تلقي كرد .ازآنجا كه دولت الكترونيك امكان
نظ��ارت جامعه مدني بر روندهاي دولتي را در
پرت��و فناوريه��اي اطالعاتي جدي��د افزايش
ميدهد و به اين واس��طه به تصحيح روند امور
و كاهش فس��اد ياري ميرس��اند ،لذا ايجاد و
گسترش اين دولتها و ژرفابخشي به محتواي
آن به نمادي براي ش��فافيت نظامهای سياسي
بدل شده است.
ژرفابخشي به محتواي دولت الكترونيك
در اي��ران يكي از گامهاي راهبردي در جهت
شفافس��ازي ام��ور و تقويت نق��ش نظارتي
ش��هروندان و جامعه مدني اس��ت .اگرچه در
برقراي دولت الكترونيك ،گامهايي در كشور
برداش��ته شده اس��ت ،اما بايد توجه داشت كه
اين روند بايد با ژرفابخش��ي به محتواي دولت
الكترونيك در جهت امكانيابي نقش نظارتي
جامعهمدني ،تداوم يابد .همچنین هر حكومتي
ب��ا توجه به ش��رايط خاص خ��ود ميتواند در
هنگام تدوين اس��تراتژي دول��ت الكترونيك
مورد نظ��ر خود ،قلمرو نفوذ و گس��ترش اين
پديده را تعريف نمای��د .لذا در فرايند تكميل
دول��ت الكتروني��ك در اي��ران باي��د تعريف
س��اختار دول��ت الكترونيك ،تعري��ف فرايند
و مراح��ل آن ،تعيي��ن مخاطب��ان و كاربران،
چش��مانداز مورد انتظار ،اهداف عملياتي قابل
سنجش ،تعيين خطمش��يهاي الزم و غيره ،با
هدف ايجاد رابطه ميان ش��هروندان و دولت و
ايجاد امكان براي ايفاي نقش نظارتي توس��ط
شهروندان مورد توجه قرار گيرد.



