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Background and Aim: The social evolution and advancement in information 

technology not only has brought about many changes in human life but also has 

affected the traditional concept of government through creating new opportunities for 

civic-political participation in contemporary societies. Considering the importance of 

this issue and the necessity of forming an electronic-government to govern the 

contemporary information-oriented society, an evolution has taken place from 

traditional ruling to modern e-government. The present paper aims to examine this 

transition. 

Materials and Methods: A descriptive-analytical method was used to carry out this 

theoretical research. In addition, data was drawn from documents, books, and articles 

using a library method. This research seeks to analyze factors involved in the 

foregoing evolution. 

Ethical Considerations: The authenticity of texts, honesty and trustworthiness have 

been carefully observed in this paper. 

Findings: The evolution of ruling has its roots in such theories as participatory 

democracy, civil citizenship, consultative democracy, as well as political fervor. The 

use of modern technologies in the form of e-government by states not only facilitated 

government functions and the two-way communication between government and 

citizens, but also changed the concept of ruling. In this regard, the modern electronic 

government should manage to survive into traditional ways and protect itself from 

being invaded in this new space. 

Conclusion: Applying modern technologies increases democracy and the level of 

people's participation in the administration of society affairs, facilitates access to 

processes and information for citizens, and set the stage for their active participation 

in decision-making. 
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 دهيچک

 يها فرصت جادیضمن ا بشر شده و يدر زندگ يادیز يها يدگرگون جادیاطالعات باعث ا يفناور شرفتيو پ يتحول اجتماع ندیفرآ :نه و هدفيزم
 جادیموضوع و ضرورت ا نیا تيتوجه به اهم. ثر واقع شده استؤدولت م يبر مفهوم سنت ،در جوامع معاصر يمدن ياسيس يها مشارکت يبرا يدیجد

 کيمدرن الکترون يبه حکمران يسنت يما از حکمران کردیمنجر به تحول رو ،در عمل عصر حاضر يدر جامعه اطالعات حکومت يبرا کيدولت الکترون
 .ستابا توجه به اهميت موضوع هدف این مقاله بررسي جرائم سبز و سياست جنایي پيشگيرانه  .تحول است نیا يمقاله بررس نیشده که هدف ا

اي  صورت کتابخانه هآوري اطالعات ب باشد و روش جمع توصيفي تحليلي مي صورت بهروش تحقيق  این تحقيق از نوع نظري بوده  :ها مواد و روش

 .دهد ساز این تحول بوده مورد توجه قرار مي و مجموعه عواملي را که زمينه ته استبا مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرف کهاست 

 .استدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداري رعایت شده :يمالحظات اخالق

بکارگيري . هاي دموکراسي مشارکتي و شهروند مدني و دموکراسي مشورتي و شور سياسي دارد تحوالت حکمراني ریشه در تئوري :ها افتهی
ضمن تسهيل فرآیندهاي دولت و ارتباط دوسویه دولت و شهروندان باعث تغيير مفهوم  ها دولتي نوین در قالب دولت الکترونيک از سوي ها فناوري

هاي سنتي باید خود را مصون از تعرض در این فضاي جدید  این راستا حکمران مدرن الکترونيک عالوه بر بقاء خود به شيوه در .حکمراني شده است
 .قرار دهد

و قوانين مدون دارد،  ها دولتبا پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات، مفهوم حکمراني که در مدل سنتي تا حد زیادي بستگي به اراده  :يريگ جهينت
 ها فناوريبا استفاده از این . یابد در برابر شهروندان گسترش مي ها دولتآوري اطالعات، وظایف  تحت تاثير قرار گرفته و در سایه کارکرد و بسط فن

اي شهروندان و مشارکت فعال آنها در ميزان مشارکت و مردم ساالري در اداره امور جامعه ارتقاء یافته و امکان دسترسي به فرآیندها و اطالعات بر
 .شود ها فراهم مي گيري تصميم

 .دولت، دولت الکترونيک، حکمراني، فناوري اطالعات، حکمراني الکترونيک :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -3

دولت در وجه سنتي آن با ابزارهاي سنتي براي حکمراني و  

تفوق و سلطه خود بر شهروندان و ارائه کارکردهاي مطلوب 

در وجه نوین حکمراني در معناي الکترونيک . روبرو بوده است

نه تنها  مرزهاي سنتي حقوق و سياست و اقتصاد را در هم 

به  نوردیده بلکه  شهروندان را از سطح شهروندان ملي

 . شهروندان فراملي و یا شهروندان جهاني ارتقاء داده است

المللي به  دولت که از منظر داخلي، نگهبان نظم داخلي و بين

رود و از نظر خارجي، پاسدار تماميت سرزمين و  شمار مي

باشد، با فضاي منافع ملت و یکایک شهروندان خویش مي

. خورده استرایانه، اینترنت و مخابرات پيونده ناگسستني 

دولت الکترونيک با دو چهره فني بودن و جهاني بودن، پا را از 

حد یک پدیده نوین فراتر نهاده و همچون یک جهان نو، 

در چنين . مرزهاي حقوق عمومي سنتي را در نوردیده است

فضایي حکمراني الکترونيک همانند دیگر مسائل حقوقي با 

مندي  و ضابطه هدف نزدیک ساختن حقوق با نيازهاي جامعه

اي  ویژه با رایانه به. گذارد هاي جدید پا به عرصه مي پدیده

ها در طرح جدید دولت  شدن و اینترنتي شدن همه فعاليت

هاي حاکميت نيز در نوبت الکترونيکي  الکترونيک، همه بخش

 .گيرند شدن قرار مي

طي ساليان اخير بسياري از مفاهيم علوم انساني تحت تأثير  

طالعات و ارتباطات دگرگون شده و در این ميان فناوري ا

اي از  مفهوم حکمراني نيز به مثابه مفهومي ميان رشته

هاي مختلف همچون حقوق، علوم سياسي، مدیریت و  دانش

جامعه شناسي به مرور زمان، معنایي متفاوت از برداشت 

هایي همچون مشورت و  کالسيک خود یافته و بر مؤلفه

و  نژاد يسلطان)رکز یافته است مشارکت شهروندان تم

 .(43: 3131 ،يگودرز

 تبيين مفاهيم -2

ها و  نحوه تعامل دولت به که موضوعي است ،حکمراني -2-0

با  آنهاهاي اجتماعي با یکدیگر، نحوه ارتباط  سایر سازمان

مربوط  شهروندان و نحوه اتخاذ تصميمات در جهاني پيچيده

جوامع یا  ،آن طریقفرایندي است که از است و در واقع 

 يها تصميمات مهم خود را در ارتباط با اشخاص عاد سازمان

چه  که ندکن اتخاذ و مشخص مي گریهمد ادر رابطه ب ای

کساني در این فرایند درگير شوند و چگونه وظيفه خود را به 

 .انجام برسانند

ها به منظور  اي براي دولت ، شيوهدولت الکترونيک -2-2

هاي نوین است که براي دسترسي مناسب  رياستفاده از فناو

به اطالعات و خدمات دولتي، اصالح کيفيت آنها و ارائه 

هاي گسترده براي مشارکت در فرآیندها و نهادهاي  فرصت

رضایي و )دهد  ساالر، تسهيالت الزم را به افراد مي مردم

 .(34: 3131داوري، 

این مفهوم در بر گيرنده استفاده : حکمراني الکترونيک -2-1

از فناوري الکترونيک در ارائه خدمات عمومي، روابط بين 

مقامات دولتي و عملکرد آنها در تمامي سطوح فرآیند 

 (.38: 3131في، )دموکراتيک است 

 روش تحقيق-1

 ،کاربردي، به لحاظ ماهيت ،مقاله حاضر به لحاظ هدف

با . اي است نهکتابخا ،توصيفي تحليلي و به لحاظ روش

 ،مطالعه و بررسي کتب و مقاالت در ارتباط با موضوع

ه گردآوري اطالعات با استفاده از ابزار فيش برداري انجام شد

 .است

 بحث و نظر

حکمراني از جمله مفاهيمي است که از دیرباز در حقوق و 

ها در قبال  اگرچه وظایف دولت. سياست مطرح بوده است

شهروندان هميشه به قوت خود باقي است اما به واسطه 

هاي نوین، این وظایف گسترش یافته و  گسترش فناوري

ضرورت دولت . مفهوم حکمراني را متحول نموده است
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ها  رگيري فناوري اطالعات براي رشد دولتالکترونيک که بکا

است، براي یک حکومت در فضاي جامعه اطالعاتي عصر 

توان با فرآیندهاي  خوبي محسوس است و نمي حاضر به

در رابطه دولت با . سنتي، جامعه اطالعاتي را مدیریت کرد

شهروندان، تمرکز بر تسهيل دسترسي شهروندان به اطالعات 

هاي اطالعات و ارتباطات  ور فناوريظه. صورت برخط است به

ها و  هاي جدیدي را جهت ایجاد رابطه بين دولت فرصت

هاي نوین فراهم کرده که منجر به اشکال  شهروندان به روش

گيري  هاي نوین براي بحث و تصميم جدید حکمراني و شيوه

هاي جدید تعامل دو سویه بين دولت و شهروندان شده  و رویه

 .است

از پيدایش فناوري اطالعات تا )تحول از سنت به مدرنيته  -3

 ( حقوق فناوري اطالعات

اي از  توان سنت را مجموعه با توجه به آراء نظریه پردازان مي

اعتقادات، باورها، نظرات و رفتارهاي تكرارپذیر دانست كه در 

هاي اجتماعي و  عنوان ارزش شود و به بستر زمان ایجاد مي

ت و اهتمام مردم و نيز پاسداري اجبار مورد حمای  ملي

نگرش شرقي به جهان،  در شيوه. گيرد اجتماعي قرار مي

اصالت با ثبات و تغيير ناپذیري است و انسان شرقي براي 

شد، یعني براي امر محسوس  آنچه در زمان و مكان واقع مي

و گذرا ارزش قائل نبود و در زندگي این جهان هم هميشه 

سنت و سابقه و مطابق راه و رسم پدران براي آنچه داراي 

 .(3: 0231 آشوري،) شود بود، ارزش قِایل مي

هاي جوامع مدرن و سنتي از دیدگاه اندیشمندان  تفاوت

تفاوت اول که به امور . گردد گوناگون شامل موارد مختلفي مي

آنچه در . شود تفاوت در حيطه کار است اقتصادي مربوط مي

ر و نظام کار و نوع روابط بين کارگر و جوامع سنتي، شاکله بازا

. دهد کاماًل متفاوت از دنياي مدرن است کارفرما را تشکيل مي

روابط در دنياي سنتي کاماًل عمودي و سلسله مراتبي و مبتني 

بر تبعيت بوده است اما در جامعه مدرن، استقالل از کارفرما از 

 .شود سوي کارگر و خادم در موارد زیادي مشاهده مي

بنياد و گوهر فکري . تفاوت دیگر در حوزه عقالنيت است

مدرنيته اعتقاد به قدرت خود ساماني انسان به یاري عقل و 

 .باشد خرد خویش و به دور از توسل به نيروهاي فرابشري مي

با پيدایش و استقرار مدرنيته بار دیگر ذهن کنجکاو و فعال 

يات ذهني بشر به دنبال پاسخي براي امورات هستي و مشغول

خود بود اما این بار به یاري این معيار و مبناي جدید یعني 

اي  همان عقل به سؤاالت و مشغوليات ذهني خود به گونه

با زدوده شدن منابع اقتداري از جمله قدرت  .دیگر پاسخ داد

خود انسان، محور و مدار هستي قرار  پادشاهان و خدایان،

زندگي . ها شد داوري ها و گرفته و مبناي تمام ارزش گذاري

عنوان مقدمه و طفيلي براي زندگي دیگر بلکه  این جهان نه به

این . عنوان هدفي مستقل ارزش اعتباري به دست آورد خود به

تحول و جابجایي آثار محسوسي در حوزه دولت نيز به وجود 

 .(20: 0231 کرمي،)آورد 

فرایندهاي فناوري اطالعات و ارتباطات از رهگذر تغيير ابزار، 

هاي  ها در زمينه شاخص تحقق و اثر بخشي کارکرد دولت

حکمراني خوب همچون  دسترسي به جریان اطالعات، 

سازي  ها و شفاف گيري مشارکت شهروندان در فرایند تصميم

 .اطالعات، باعث بروز تحول در مفهوم حکمراني شده است

کمرنگ شدن مرزهاي جغرافيایي، خارج شدن انحصار 

ها و کمک به تسهيل  به اطالعات از سوي دولتدسترسي 

گردش آزاد اطالعات در جوامع و نيز در محيط پيرامون و 

خارج از جامعه ملي و محلي، نشان دهنده تحول عميق در 

 ،يگودرزو  نژاد يسلطان) ها است کارکرد جوامع و دولت

3131 :43). 

 مفهوم شناسي حکمراني -2

« Kubernan»واژه یوناني از نظر واژه شناسي، حکمراني به 

گردد و توسط به معني هدایت کردن یا اداره کردن بر مي
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« طراحي نظام حکومت»افالطون در رابطه با چگونگي 

این اصطالح یوناني، ریشه لغت  .استفاده شده است

«Gubenare » در التين قرون وسطي بود که بر همان

کند  قانونگذاري یا راندن داللت مي مفاهيم هدایت کردن،

این اصطالح در فرهنگ حقوقي  .(021: 0211سردار نيا، )

به کار رفته است « حکومت»آکسفورد مترادف با واژه 

 .(302: 0212، نيالگل)

. باید توجه داشت که حکمراني مترادف با حکومت نيست

دار  اي و وام مفهوم حکمراني از جمله موضوعات ميان رشته

شناسي، مدیریت، اقتصاد و سياست  هاي حقوق، جامعه رشته

هاي نویني همچون  پژوهشگران این حوزه غالبًا بر ایده. است

تشویق و ترغيب تمرکز زدائي از دولت و اتکاي روز افزون بر 

در . اشکال گوناگون مشورت و مشارکت شهروندان متمرکزاند

ي که این معنا، حکمراني به مسأله محدود ساختن قدرت سنت

نوعًا ماهيت سلسه مراتبي دارد و ایجاد تغيير در آن براي 

. پردازد گيري جمعي مي هاي متنوع تصميم رسيدن به مدل

هاي مختلف دولت و  پژوهشگران این حوزه با تفکيک حوزه

سو و تمایز ميان  تمایز بين بخش خصوصي و دولتي از یک

تار دولت و جامعه مدني از سوي دیگر، سعي در تغيير ساخ

سنتي قدرت و افزایش  تأثيرگذاري نهادهاي موازي دولت در 

و  نژاد يسلطان)ها دارند  ها و سياست گذاري گيري تصميم

 .(43: 3131 ،يگودرز

 دولت الکترونيک -1

دولت الکترونيک بکارگيري فناوري اطالعات براي رشد 

وري و ارتقاي سطح خدمت  منظور افزایش بهره ها به دولت

ها، افزایش  ترین نتيجه این اقدام دولت از مهم. رساني است

همچنين . باشد رضایت شهروندان و پاسخگویي به مردم مي

هاي  ها و تصميم سازي سياست دولت الکترونيک باعث شفاف

هاي  ترین مؤلفه گردد که از اصلي هبران حکومت مير

سازي  دولت الکترونيک با ساده. گري خوب هستند حکومت

داري و تغيير در  فرایندهاي دولت باعث تغيير مفهوم حکومت

سطوح ارتباطي ميان دولت و شهروندان و شفافتر شدن هرچه 

براي حکومت کردن در فضاي . گردد بيشتر این ارتباط مي

اطالعاتي عصر حاضر و مدیریت آن، ضرورت ایجاد  جامعه

توان با  خوبي روشن است و نمي دولت الکترونيک به

 .فرایندهاي سنتي دولت جامعه اطالعاتي را مدیریت کرد

هاي  صورت استفاده از فناوري توان به دولت الکترونيک را مي

اطالعاتي و ارتباطي در دولت به جهت فراهم نمودن خدمات 

ها و  عمومي، افزایش کارایي مدیریتي و ارتقاي ارزش

به همين منوال، ایجاد . هاي دموکراتيک تعریف نمود مکانيزم

ات به هاي نظارتي که تسهيل کننده ارائه اطالع چهارچوب

جامعه و ایجاد دانش هستند، در تعریف دولت الکترونيک جاي 

تعریف دولت الکترونيک بسيار گسترده است چرا که . گيرند مي

با استفاده از . هاي متعدد و متنوعي دارند ها نقش خود دولت

ها درپي ارتقاي  هاي اطالعات و ارتباطات، دولت فناوري

رائه خدمات هستند هاي ا کيفيت خدمات خود و کاهش هزینه

(Nair & Kuppusamy, 2005: 315). 

هاي اجرایي شامل  بسياري از اصالحات دولتي دربخش

سازي امور، افزایش پاسخگویي مقامات و تمرکز بر  شفاف

از آنجاکه . هاي مدیریتي اطالعات است بهبود و ارتقاي رویه

ها همواره درپي کاهش هزینه مدیریت اطالعات و  دولت

هاي  دمندي اطالعات دولتي هستند، فناوريافزایش سو

آوري  اطالعات و ارتباطات مؤثرترین وسيله براي جمع

هاي دولتي و ارائه خدمات  اطالعات از عملکرد داخلي سازمان

عنوان بخشي از رویکرد دولت  به شهروندان است که  به

هاي ارائه  هایي را به جهت کاهش هزینه الکترونيک، فرصت

 . کند ت به عموم فراهم مياطالعات و خدما

توان به این نتيجه رسيد که کانون توجه  در کل مي

اندیشمندان در تعریف دولت الکترونيک بر دو محور بنا نهاده 

اول آنکه دولت از فناوري اطالعات در راستاي : شده است

برد  و دیگر  ارایه خدمات و اطالعات بخش عمومي بهره مي

مدیریت بخش دولتي و آنکه از این طریق شکاف بين 
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شهروندان کاهش یافته و ميزان دسترسي شهروندان به 

: 3131 ،يمرتضي و عقوبی) یابد خدمات دولتي افزایش مي

344). 

 اهداف دولت الکترونيک  -0

اهداف دولت الکترونيک به ميزان قابل توجهي درميان 

هاي جهان متفاوت است بوده و  تابعي از حکمراني  دولت

اندکاران و مقامات سازماني در  دست. دولت استسياسي هر 

بسياري از کشورهاي جهان نقش بسيار مهمي در تعيين 

در اجالس جهاني جامعه . اهداف دولت الکترونيک دارند

ها توصيه شده تا نسبت به توسعه  اطالعاتي، به تمامي دولت

ابتکار عمل و ارائه خدمات درتمامي سطوح برحسب نياز 

تجارت اقدام نمایند تا بتوانند در تخصيص  شهروندان و بخش

. صورت بهتري اقدام نمایند منابع و برآوردن مصالح عمومي به

شود تا  به همين منوال، اتخاذ رویکردهاي مشابه موجب مي

عنوان مصرف کنندگان خدمات دولتي  ها با شهروندان به دولت

هاي  صورت مداوم نسبت به ارتقاي سيستم برخورد کنند و به

ها با استقبال و اعمال  دولت. بندي اقدام نمایند مالي و بودجه

اشکال متعدد و متفاوت دولت الکترونيک نسبت به اضافه 

هاي دیگر،  هاي ارتباطي بين خودشان و دولت نمودن کانال

کنند و توانایي نهادهاي  بخش تجارت و شهروندان اقدام مي

گر را بهبود دولتي براي برقراري ارتباط و همکاري با یکدی

سازي اشکال مختلف دولت  به عالوه، پياده. بخشند مي

الکترونيک عالوه بر کاهش فساد اداري منجربه افزایش 

هاي دولت الکترونيک  بسياري از برنامه. شود کسب درآمد مي

عنوان عناصر ساختاري توسعه اقتصادي و انجام اصالحات  به

به ویژه در در بخش عمومي پاسخگوي مباحث توسعه انساني 

 ,Schware & Deane) کشورهاي درحال توسعه است

2003: 10). 

هاي مختلف، مفهوم دولت الکترونيک به همه  اگرچه در نظریه

گردد،  ها از جمله حکومت مشارکتي اطالق مي انواع حکومت

اما بحث اصلي، مسؤوليت هاي سنتي دولت  است که اداره 

این ساختار . دارد یک جامعه و سعادت شهروندان را بر عهده

گذاري و پارلماني  ها از ساختارهاي قانون وظایف حکومت

ها و نمایندگان شوراهاي شهرو  خانه گرفته تا مسؤوليت وزارت

همچنين در چنين مفهوم و ساختاري، . شود روستا را شامل مي

هاي اجرایي نيزکه وظيفه خدمات دولتي به شهروندان  دستگاه

از سوي دیگر، اساس دولت . ندگنج را بر عهده دارند مي

حکومت »و « حکومت کنندگان»الکترونيک ارتباط ميان 

که «  حکمراني خوب»است و در این جا معيار « شوندگان

هدف آن جامعه هماهنگ بين اداره کننده و اداره شونده است 

تواند یک گام اساسي  دولت الکترونيکي مي. قابل تحليل است

سوي دیگر توانایي به چالش  ها باشد، از براي رشد دولت

صورت  ها نتوانند به چنانچه دولت. کشيدن آنها را نيز دارد

یکنواخت و قابل دسترس خدمات الکترونيکي را در اختيار 

عموم شهروندان جامعه قرار دهند، در آن صورت ،شکاف 

گيرد و در نهایت باعث نارضایتي  طبقاتي در جامعه شکل مي

 & Nair)واهد شد مردم  و افزایش مشکالت خ

Kuppusamy, 2005: 315). 

ورود دولت به عصر دیجيتال که در آن فناوري ارتباطي و 

شود  اطالعاتي، جایگزین مکاتبات بين دولت و شهروندان مي

به همکاري گسترده ميان دولت و مشتریان نياز دارد که این 

. هدف با کيفيت بهتر و قابل اعتماد خدمات ميسر خواهد شد

ا براي تحقق دولت الکترونيکي در جامعه باید به تغيير ه دولت

و دگرگوني عصر دیجيتال معتقد بوده و با حمایت و تأمين 

منابع مورد نياز و ایجاد یک بينش سيستمي به رشد این پدیده 

ساز حاکميت  هاي عصر جدید که زمينه مورد نياز حکومت

 باشد یاري هاي دیجيتال مي مردم و استقرار دموکراسي

سازي سيستم  دولت الکترونيکي که در واقع ساده. رسانند

داري در دوران جهاني شدن است در این حالت  حکومت

 . هاي حکمراني خوب را محقق کند تواند شاخص مي
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توانند با برخورداري از کانال  کارگزاران و رهبران سياسي مي

هاي ارتباطي سریع و آسان با شهروندان در تماس مستقيم 

هاي آنها براي اصالح ساختارهاي  و از نيازها و انتقادباشند 

شهروندان با . اقتصادي، سياسي و اجتماعي بهره بهتري گيرند

تمایل به استفاده از ارتباطات الکترونيکي قادر خواهند بود با 

نخبگان ابزاري و فکري جامعه ارتباط ارگانيکي برقرار سازند 

امعه به راحتي به هاي طبقه متوسط ج و در این حالت پيام

از دیگر اهداف دولت . یابد هاي زیرین انتقال مي الیه

سازي استفاده از منابع کمياب،  توان به بهينه الکترونيک مي

ارتقاي پاسخگویي و شفافيت امور دولتي، توسعه بازارها و 

البته نباید . احياي اعتماد وباور مردم به دولت اشاره نمود

ونيک تنها در صورتي موفق دولت الکترفراموش کرد که 

خواهد بود که به حکمراني الکترونيک منجر شود و صرفًا به 

گيري از کامپيوتر و اتوماتيک سازي فرآیندهاي  بهره

کارآمدي و اثر بخشي بيشتر . داري خالصه نشود حکومت

ها یا بهبود مشارکت مدني در هدفمند کردن  حکومت

 :Nair & Kuppusamy, 2005)گردد  حکمراني محقق مي

315). 

هاي  دولت الکترونيک تالشي است براي اداره کردن بخش

پذیر است و این  اجتماعي که از طریق ساختار شبکه امکان

شمار  هاي کليدي دولت الکترونيک به ویژگي از ویژگي

توان گفت که دولت الکترونيک یک  بر این اساس مي. رود مي

اي  هر دوره گيرد و در نظام اجتماعي شبکه را در بر مي

بایست با یک جامعه نابساماني کنار بياید که ازسه قسمت  مي

اي  و کاربران  نظام اجتماعي، شبکه نظام اجتماعي غير شبکه

اند  اي که در چنين ساختاري رشد نکرده نظام اجتماعي شبکه

اي از  به عبارت دیگر، نظام اجتماعي شبکه. تشکيل شده است

اي  حد قابل توجهي کاربرد شبکهبازیگراني تشکيل شده که تا 

این بازیگران فرهنگ خاص خود را دارند و از . اند پيدا کرده

در . کنند اي و تجارت الکترونيک سودجویي مي اموال شبکه

اند و حد و  چنين اجتماعي مرزهاي جغرافيایي رنگ باخته

هاي گوناگون  مرزهاي مخصوص خود حاکم است که با مؤلفه

 .(Rettig, 2007: 21) ندشو فناوري تعریف مي

 رویکرد دولت الکترونيک  -8

هاي اطالعات و ارتباطات  برحسب چگونگي استفاده از فناوري

براي تسهيل رابطه بين دولت و دیگر دست اندرکاران کليدي، 

انواع مختلفي از دولت الکترونيک مفروض هستند که از آن 

و  جمله، رابطه دولت با شهروندان و دولت با کارمندان

 .باشد هاي دیگر مي مستخدمين و دولت

 رابطه دولت با شهروندان  -3-8

در رابطه دولت با شهروندان، تمرکز بر تسهيل دسترسي 

در این رویکرد، . صورت برخط است شهروندان به اطالعات به

دنبال فراهم نمودن  مدار است و به دولت الکترونيک شهروند

. شهروندان باشد خدمات برخطي است که پاسخگوي نيازهاي

هاي دولت الکترونيک،  سایت هاي اوليه وب بسياري از طرح

مشتمل بر محتواي سازمان یافته و به ویژه پيوندهاي مرتبط 

ها و  با خدمات دولت بود که حول ساختارهاي سنتي وزارتخانه

این مسأله باعث . هاي بروکراتيک ایجاد شده بودند رویه

ندان مجبور بودند که به شهرو. شد سردرگمي شهروندان مي

هاي  جهت به دست آوردن اطالعات، درگير ساختارها وچارت

ازآن جایي که بيشتر شهروندان . سازماني پيچيده شوند

هاي  اطالعات صحيحي درمورد عملکردهاي داخلي وزارتخانه

هاي اداري  بندي دولتي نداشتند، ساختار مبتني بر دسته

هاي  ارضایتي از سایتهاي دولتي، باعث ایجاد ن سایت وب

بازدید کنندگان مجبور به . اوليه دولت الکترونيک گردید

استفاده از رویه آزمون و خطا براي یافتن اطالعات مورد نظر 

هاي  سایت با توجه به تجارت حاصل از وب. خود استفاده بودند

تجاري، مسؤولين خدمات دولتي نسبت به اتخاذ رویکردهاي 

ند تا شهروندان بتوانند درکار با مشتري محور اقدام نمود

از . هاي دولتي سهولت بيشتري را تجربه نمایند سایت وب

جمله مصادیق عملي رویکرد شهروند مدار در دولت 
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توان سازماندهي محتوا براساس نيازهاي  الکترونيک مي

سایت به جهت کاهش  شهروندان، ساماندهي صفحات وب

يل یک تعامل برخط، ها براي یافتن اطالعات  ویا تکم کليک

ها، اضافه نمودن  هاي تأثيرگذار در سایت بهبود کيفيت

امکاناتي به جهت تسهيل رابطه بين شهروندان ودولت و 

سازي محتواي سایت براي کاربران را  ایجاد امکان شخصي

شود که  رابطه بين دولت و شهروندان زماني عملي مي. نام برد

عي در فرآیندهاي عنوان فعاالن سياسي نو شهروندان به

. دموکراتيک قادر به برقراري تعامل با دولت باشند

گيري الکترونيک و دموکراسي الکترونيک  هاي رأي سيستم

 .(21: 0210 ،زنور يزدانی) حامي این نوع از رابطه هستند

هاي استفاده  رابطه دولت با بخش تجارت متمرکز بر استراتژي

حقوق فناوري )هاي اطالعات و ارتباطات  از فناوري

، براي تسهيل تعامالت دولت با بخش خصوصي به (اطالعات

جهت به دست آوردن کاالها و خدمات و همچنين ایجاد 

خرید . هاي خصوصي است هماهنگي در تعامالت با شرکت

ازآن . کي از رویکردهاي مرتبط با این حوزه استالکترونيک ی

جایي که دولت خریدهاي بسيار زیاد و متنوعي از بخش 

دهد، الزم است تا این خریدهاي برخط به  خصوصي انجام مي

تري انجام شوند  تر و کم هزینه واسطه فرآیندهاي سریع

مراحل معمول (. گير سنتي هاي کند و وقت درمقایسه با رویه)

ریزي و برآورد اقالم مورد نياز، تأمين منبع و  طرح: از عبارتند

هاي  سيستم. تأمين کننده، خرید و مدیریت قراردادهاي مرتبط

هاي اطالعات و  خرید الکترونيک با استفاده از فناوري

ارتباطات نسبت به تسهيل خرید کاال و خدمات از بخش 

ها با فراهم نمودن  این سيستم. کنند خصوصي اقدام مي

ها و بازارهاي برخط، فرآیند سفارش و پرداخت را  اتالوگک

هاي  هاي و مزایده تسهيل نموده و مواردي چون مناقصه

هاي خرید برخط  ها سيستم دولت. گيرند برخط را هم در بر مي

ها،  را عمدتًا به دليل ارتقاي مدیریت اسناد، کاهش هزینه

مات و کاهش زمان، افزایش دسترسي به بازارهاي کاال و خد

هاي عمومي مورد  گيري در نهایت افزایش شفافيت در تصميم

 .(20: 0231 کرمي،) دهند استفاده قرار مي

 هاي دیگر  رابطه دولت با کارمندان و دولت - 8-2

رابطه دولت با کارمندان و مستخدمين دولتي متمرکز بر 

روابطي است که در خود دولت در بين کارمندان و به جهت 

هاي  امور داخلي و ارتقاي تأثيرگذاري رویههماهنگ سازي 

هاي دیگر  رابطه دولت با دولت. داخلي دولت در جریان هستند

در ارتباط نزدیکي با رابطه دولت با کارمندان قرار دارد و بر 

ها  هاي دیگر به موجب روابط بين دولت ارائه خدمات به دولت

توان به  هاي مرتبط مي از جمله فعاليت. متمرکز است

سازي دست اندرکاران در سطوح ملي، استاني و  هماهنگ

محلي براي ارائه خدمات به جهت مقاصد بشر دوستانه و یا 

 & Nair) کمک در مواقع بحراني و اضطراري اشاره نمود

Kuppusamy, 2005: 315). 

حکمراني الکترونيک امري حامي و برانگيزاننده حکمراني 

الکترونيک مشابه مطلوب است و در نتيجه، اهداف دولت 

صورت  توان آنها را به اهداف حکمراني مطلوب هستند و مي

اعمال صالحيت اقتصادي، سياسي و اجرایي براي مدیریت 

حکمراني مطلوب . بهتر امور کشور در تمامي سطوح بيان نمود

مرکب از فرآیندها و ساختارهایي است که هدایت کننده روابط 

تأکيد خاصي بر محقق سياسي هستند و -سياسي و اجتماعي

هاي دموکراتيک، ارائه خدمات  ها و رویه ها، نرم نمودن ارزش

هاي اطالعات و  ظهور فناوري. مناسب و تجارت عادالنه دارند

هایي را به جهت ایجاد  ارتباطات و همچنين اینترنت، فرصت

هاي  ها و کارمندان و سایر شهروندان به روش رابطه بين دولت

ها  هاي موارد مذکور براي دولت مزیت. اند جدید فراهم نموده

مبتني بر این حقيقت است که دولت با استفاده از این امکانات 

قادر است خدمات بهتري را در زمان کمتري ارائه نماید و 

عالوه براین، . حکمراني مطلوب را امري مؤثرتر نماید

هاي مرتبط به ميزان زیادي کاهش خواهند یافت و  هزینه
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ليپست ) تر خواهند بود ي شهروندان در دسترسخدمات برا

 .(003: 0212 ،سيمور

 حکمراني الکترونيک و مباني آن -1

حکمراني الکترونيک به معناي استفاده از ابزارهاي الکترونيک 

بين دولت، شهروندان و دولت و نيز بخش تجاري  در تعامالت

و در تعامالت داخلي و درون سازماني دولت است که به جهت 

تسهيل و بهبود وجوه دموکراتيک، اجرایي و تجاري حکمراني 

 .(21: 0210 ،زنور يزدانی) رنديگ يممورد استفاده قرار 

زمينه مشترک تعاریف متفاوت ارایه شده براي دولت 

از استفاده از فناوري اطالعات براي انتقال آزادانه  الکترونيک

هاي سنتي تا  اطالعات و غلبه بر موانع فيزیکي سيستم

استفاده از فناوري براي ارتقاي دسترسي و تحویل خدمات 

دولتي به شهروندان، شرکاي تجاري و کارمندان این است که 

دولت الکترونيک مشتمل بر خود کارکردن و یا استفاده از 

هاي سنتي کاغذي و اداري است که منجر به  ایانه در رویهر

هاي جدید براي بحث و  اشکال جدید حکمراني، شيوه

هاي جدید تعامل در  ها، رویه گيري در مورد استراتژي تصميم

ها  هاي جدید گوش دادن به شهروندان و انجمن تجارت، شيوه

عات هاي جدید براي سازماندهي و ارائه اطال و در نهایت شيوه

 .(02: 0212 ،اسميت) شود مي

صورت استفاده از اطالعات و  حکمراني الکترونيک را به

براي ( حقوق فناوري اطالعات)هاي ارتباطات  فناوري

هاي  ها و فعاليت ها، پروژه ریزي، اجرا و نظارت بر برنامه برنامه

 .(33: 0210 ،جنكينز)کند  دولت تعریف مي

براساس نظریات شوراي اروپا، حکمراني الکترونيک امري 

مشتمل بر استفاده از فناوري اطالعات به جهت باال بردن 

ها به شهروندان و بخش  کيفيت خدماتي است که دولت

مفهوم حکمراني الکترونيک دربرگيرنده . کنند تجارت ارائه مي

هاي الکترونيک در حوزه خدمات عمومي  استفاده از فناوري

 : تحت دسته بندي مهم ذیل است

 روابط بين مقامات دولتي در حوزه عمومي و جامعه مدني؛  -

عملکرد مقامات مذکور درتمامي سطوح فرآیند دموکراتيک  -

 ؛(دموکراسي الکترونيک)

 (. خدمات عمومي الکترونيک)ارائه خدمات عمومي  -

دیجيتال هایي براي تلفيق فناوري  شوراي اروپا به دنبال روش

با توجه به خطرهایي که . هاي اعمال قدرت است با روش

ها خواهند داشت، این شورا باز هم به  استفاده از این فناوري

لزوم تلفيق این فرآیند با نهادهاي دموکراتيک و درگير نمودن 

اي که  هاي سياسي تأکيد دارد به گونه عموم مردم در انتخاب

ها باید  دولت. توجه قرار بگيردهاي آنها مورد  نيازها و اولویت

صورت اخص  در این ميان کل جامعه را در نظر بگيرند و به

مطمئن شوند که بيشترین کسر ممکن از جمعيت براي 

عنوان  دولت الکترونيک به. اند استفاده از رایانه آموزش دیده

هاي اطالعات و ارتباطات براي  اي مبتني برفناوري وسيله

 .ایت از توسعه مطرح استتقویت دموکراسي و حم

هاي حکمراني الکترونيک، تضمين دسترسي  یکي از پایه

در . همگان به اطالعات و دانش توسط شهروندان است

هاي جدیدي  رویکرد حکمراني الکترونيک از مدلها و رویه

شود که پاسخگوي نيازهاي جوامع مدرني هستند که  بحث مي

 .با سرعت در حال تغيير هستند

شود فهم شهروندان در  عاالن سياسي باعث ميخصوصيات ف

خصوصيات فعاالن . سياست محدود شده یا تضعيف گردد

اي  سياسي به همراه لزوم تعقل، سياست را تبدیل به حوزه

هر . کند که در استدالل و استنتاج حقایق متبحر هستند مي

هدف . شهروند داراي مهارت مشارکت در شور سياسي است

شویق مباحث و اعمال سياسي بواسطه هاي برخط، ت انجمن

هاي  گيري انتشار مؤثر اطالعات است زیرا اعمال و تصميم

 .سياسي باید از موضوع مورد بحث منتج شوند

اي از  هاي حکومتي ارتباطي، مجموعه از دیدگاه سيستم

توان با انواع مختلف  هاي عملي را مي مفاهيم جدید و راه حل

مع مدرن معرفي نمود و این هاي الکترونيک در جوا مشارکت
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 هاي بالقوه سيستم فناوري اطالعات مسأله یکي از قابليت

یکي از مفاهيم اصلي حکومت سياسي فراگير این است . است

. که شهروندان باید به نوعي با رژیم سياسي درارتباط باشند

ها درمورد حکمراني الکترونيک دموکراتيک در  بحث

رکتي و دمکراسي الکترونيک هاي اوليه دموکراسي مشا تئوري

ریشه دارد که با انقالب اینترنتي، به تدریج از اقدامات 

هاي کوچک دانشگاهيان و فعاالن سياسي به اقدامات  گروه

 .(13: 0211 ي،منصور)سياسي سطح باال تسري یافته است 

 تئوري دموکراسي مشارکتي و شهروند مدني  -1-0 

تفاوت هستند  شهروندان اغلب نسبت به امور سياسي کاماًل بي

ارتقاي . و در نتيجه توانایي و اراده مشارکت سياسي را ندارند

مندي به مشارکت سياسي نيازمند این مسأله است که  عالقه

گيري باشند و این  مردم داراي شانس مشارکت در تصميم

این مسأله . داردمسأله ارتباط مستقيمي با رفاه اجتماعي آنها 

تواند باعث ایجاد یک رویه یادگيري شود که در نهایت به  مي

 . ظهور فعاالن سياسي مستعد و با کفایت منجرخواهد شد

این باور بود که دموکراسي مشارکتي به موجب  بر گيدنز

گذار و سطح باالیي از آموزش  کارکرد نهادهاي سياست

به دنبال کردن  شود که شهروندان را مقيد پذیر مي امکان

باور عمومي در بين افراد داراي . کند مصلحت عمومي مي

سایت شهر  اي است که در وب تحصيالت عاليه هم مؤید رویه

عنوان فاکتوري درنظر  آموزش به. مدنظر قرار گرفته است

هاي  شود که ایجاد کننده نياز به اعمال روش گرفته مي

است به سياسي توسط شهروندان به جهت تأثيرگذاري 

هاي  گيري رأي اي که مشارکت آنها فراتر از شرکت در گونه

 .(003: 0233 ، گيدنز)معمول است 

دموکراسي مشارکتي قوي، به واسطه آموزش و دانش مدني 

کند که  دموکراسي قوي زماني ظهور مي. کند توسعه پيدا نمي

اگر . هاي اعمال نفوذ باشند مردم داراي قدرت سياسي و کانال

رسند که الزم تا  مذکور مهيا باشند، آنها به این فهم ميموارد 

نسبت به حصول دانش اقدام نمایند تا بتوانند در 

سایت شهر  وب. هاي سياسي اعمال نفوذ نمایند گيري تصميم

هاي تأثيرگذاري سياسي و اطالعات  براي شهروندان کانال

 اطالعات مرتبط با. نماید مرتبط با امور سياسي را فراهم مي

هاي  امور سياسي بدان معنا است که مردمي که در انجمن

توانند خود را آموزش دهند و  کنند مي برخط شرکت مي

 . هاي سياسي معقول و مستدلي ارائه نمایند بحث

در تئوري دموکراسي مشارکتي، آموزش مدني براي اقدامات 

. سياسي یکي از عملکردهاي اصلي مشارکت سياسي است

هاي روانشناختي و کسب  وسعه ویژگيآموزش به معناي ت

توسعه . هاي عملي الزم براي اقدامات سياسي است مهارت

آید که  مدني برابر تنها در جامعه مشارکتي به دست مي

. هاي حل مشکل جمعي درآن مورد تأکيد و تأیيد هستند روش

بينند تا تبدیل به کساني شوند که  شهروندان آموزش مي

دارا هستند و به فرآیند  قابليت مشارکت سياسي را

براساس آراء کارول . باشند مند مي گيري سياسي عالقه تصميم

هاي جامعه باعث ثبات  گيري پاتمن، مشارکت مردم درتصميم

گيري که به موجب  فرآیند تصميم. گردد آن جامعه مي

شود برخاسته از فرآیندي است که  مشارکت عمومي انجام مي

. دهد ي به حيات خود ادامه ميبه نوبه خود با مشارکت سياس

فرآیندهاي سياسي مشارکتي داراي آثاري بر توسعه 

هاي اجتماعي و سياسي شهروندان است و این مسأله  ظرفيت

. هاي بعدي تأثيرگذار است صورت مثبتي بر مشارکت به

اي بر شهرونداني است که  مشارکت داراي آثار یکپارچه کننده

کنند و همچنين تسهيل  هاي سياسي مشارکت مي درفعاليت

 & Hamilton)کننده پذیرش تصميمات جمعي است 

Chervany, 1981: 38). 

براساس تئوري مدرن دموکراسي مشارکتي، مشارکت و اعمال 

سياسي مردم با هدف براي کسب اطالعات و دانش در مورد 

توان از تصميمات  اي که مي امور سياسي مرتبط است به گونه

در هنگام  .سودمند و ماهرانه بحث کردو عقاید سياسي 

. هاي سياسي، دانش معمواًل نقطه آغاز نيست گيري تصميم
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هاي  فرض بر این است، شهروندان مشارکت کننده در بحث

سياسي، توانایي انتخاب اطالعات مرتبط را دارا هستند 

صورتي که بتوانند از آنها در تأیيد عقاید و نظریاتشان  به

بين اصول پایه دموکراسي مشارکتي این ایده  در. استفاده کنند

وجود دارد که مردم به واسطه فرصت مشارکت و قضاوت و 

تجزیه و تحليل انواع مختلف اطالعات به یاد گيري 

ویژه پرتال مشارکت با استفاده  سایت شهر و به وب. پردازند مي

پردازند که  هاي الکترونيک به ارائه اطالعاتي مي از فناوري

عنوان عنصر مشارکت  کار عوامل اجرایي دولتي بهماحصل 

در نتيجه، دانش و اطالعات سياسي داراي . سياسي است

اطالعات . نقش کاربردي و عملي در مباحث سياسي است

اجرایي و دانش امور اجتماعي داراي قدرت توصيفي مهمي در 

 .(003: 0233 ، گيدنز)ها است  رابطه با موقعيت

 مشورتي و شور سياسي معقول تئوري دموکراسي  -1-3

تئوري دموکراسي  مشورتي، دراصل تفاوت زیادي با ایده 

عنوان  تئوري مشورتي عمومًا به. دموکراسي مشارکتي ندارد

هاي  آل شود که هدف آن ایجاد ایده رویکردي تعریف مي

مفهوم دموکراسي . استاندارد براي مشورت سياسي است

ز دهه هشتاد ميالدي مشورتي امري نسبتًا جدید است و ا

رویکرد تئوریک مشتمل . هاي مختلف بوده است موضوع بحث

آغاز شده در دهه هفتاد )بر انتقاد از دموکراسي لبيرال است 

و همچنين گفتمان تئوریک سياست رضایتي است ( ميالدي

که توسط تئوري دموکراسي مشارکتي نشر داده شده است 

 .(210: 0213 ،ووديه)

هاي یک جامعه  هاي مشورتي، راه حل آل ایدهبراساس 

شوند و  دموکراتيک در فرآیند مباحثه و تعقل عمومي ایجاد مي

این فرآیند مشارکت  عنوان افراد برابر در شهروندان به

این فرآیند مشارکت  هنگامي که شهروندان در. کنند مي

وفصل مشکالت متعدد و متفاوت و  کنند درگير حل مي

شهروندان تنها . شوند يري جمعي ميگ همچنين تصميم

گيري  کنند که فرآیند تصميم نهادهایي را مشروع قلمداد مي

در یک . شود در آنها به موجب شور آزاد و عمومي انجام مي

صورت داوطلبانه در  جامعه دموکراتيک مشورتي، مردم به

مباحث و یافتن راه حل براي تضادهاي سياسي شرکت 

آیند، یک  هاي سياسي به وجود ميزماني که تضاد. کنند مي

. دنبال رسيدن به یک اجماع عقالیي است جامعه مشورتي به

این بدان معنا است که تصميمات معمول سياسي تنها زماني 

کنند که مباحث منتج به آنها براي  جنبه عقالیي پيدا مي

. اند قابل قبول باشد تمامي کساني که در شور شرکت کرده

ه فرض کرد که تضادهاي سياسي شاید بتوان این گون

نفسه اموري هستند که رسيدن به اجماع در مورد آنها  في

این مسأله حتي زماني که . نيازمند تالش زیادي است

شوند و  آل انجام مي شورهاي سياسي در شرایط ایده

یکي . رسند، صادق است تصميمات به تصویب حداکثر هم مي

تن تصميمات این هاي کليدي براي مشروع ساخ از پيش شرط

است که هر شهروندي حق مشارکت در مباحث عمومي را 

داشته باشد و تصميمات حاصل نتيجه قضاوت و بحث جمعي 

 . سياسي باشند

مشروعيت محصول مشورتي است که به موجب آن اراده هر 

این رویه . شود گيري به حساب آورده مي فردي درتصميم

رویه . شود يمنجر به مشروعيت خروجي چنين سيستمي م

عنوان منبع مشروعيت اجتماع مطرح است و  مشورت به

مباحث طرح شده در فرآیند شور بر محتواي تصميمات اتخاذ 

 & Hamilton)شده در فرآیند جمعي تأثيرگذار هستند 

Chervany, 1981: 38). 

توان به شيوه  سایت شهر تامپير را مي پرتال مشارکت وب

جامعه سياسي ارائه شده توسط هاي مرتبط با  جالبي به ایده

از دیدگاه . تئوري پردازان دموکراسي مشورتي مرتبط نمود

عنوان تنها استاندارد شور  تواند به غالب، تعامل رو در رو نمي

نقطه آغاز این اصل است که مشورت . سياسي مطرح شود

به . هاي الکترونيک هم صورت بپذیرد تواند در شبکه مي

تي مشتمل بر تمامي اشکالي هستند هاي مشور عالوه، انجمن
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صورت منظم و مداوم نسبت  که به موجب آنها شهروندان به

هاي جمعي در مورد مسائل عمومي اقدام  به اتخاد تصميم

هاي برخط انجام  شورهاي سياسي که در انجمن. کنند مي

هاي منظمي که در آنها تصميمات  عنوان نشست شوند، به مي

هاي دقيق و طوالني گرفته شوند  معمول بعد از انجام بحث

 .(Kreps & Richardson, 2007: 78)مطرح نيستند 

مثابه شورهاي موقت و غير رسمي  ها بيشتر به این انجمن

کنندگان درپي تالش  هستند که به موجب آنها شرکت

عنوان  به. گذاران هستند اي براي کمک به سياست آگاهانه

هر تامپير، خالصه سایت ش مثال، در انجمن آماده سازي وب

ها و مدافعات طرح شده ازسوي دست اندرکاران اجرایي  طرح

هاي سياسي درنظر گرفته  عنوان نوعي از قطعنامه باید به

ازسوي دیگر، در فضاي عمومي بحث، چنين اسنادي . شوند

شوند و هرگونه تأثيرگذاري سياسي  صورت منظم ایجاد نمي به

مات مسؤول فيلتر مداران و مقا شهروندان توسط سياست

عنوان  مقامات شهر، این دو مکانيزم الکترونيک را به. شوند مي

کنند که  دو انجمن مدني مجزا توصيف مي

: 0211 ي،منصور)هاي محلي سهيم هستند  گيري درتصميم

13). 

باید این نکته را مدنظر داشت که برخي از وجوه تئوریک 

تاميپر به هاي اینترنتي شهر  دموکراسي مشورتي در انجمن

عنوان شهروندان برابر در شورها  مردم به. اند واقعيت رسيده

عنوان  توانند به کنند، مشارکت کنندگان مي مشارکت مي

. سخنرانان برابر درارتباط با دیگران به تبادل نظر بپردازند

اي فراهم شده را  شورهاي الکترونيک با اطالعات زمينه

استدالل سياسي درنظر هاي تعقل و  عنوان رویه توان به مي

. شود صورت آزاد و عمومي انجام مي گرفت که درآنها شور به

موارد و نظریات ارائه شده عمومًا به موجب اعمال قدرت 

شوند و تمامي آنها عمومي  مقامات محدود و یا سانسور نمي

سایت شهر، ارتقاي دموکراسي و  هدف اصلي وب. هستند

درنتيجه . ستفرصت مشارکت شهروندان در سياست ا

هاي برخط به دنبال نوعي از سياست توافق شده  انجمن

. آیند هستند که به موجب شورهاي استداللي به وجود مي

هاي آینده  هدف از شورهاي عمومي مشروع سازي سياست

همچنين، . ها، مشارکت متقابل است در این انجمن. است

اي درمورد مباحث مورد بحث هم فراهم  اطالعات زمينه

هایي براي مشارکت کنندگان براي  این مسأله فرصت. شود مي

توجيه مباحثشان و ارزیابي صحيح مباحث ارائه شده توسط 

 .(Hoff, 2003: 8)کند  دیگران  ایجاد مي

سازي  تئوري دموکراسي مشورتي به تشریح و مفهوم

پردازد که براي یک جامعه نوعي امري  مشروعيت نظامند مي

تواند براساس  مشروعيت دموکراتيک تنها مي. ضروري است

تئوري پردازان مشورتي عمومًا به . ریزي شود شور عمومي پایه

حاميان روندگرایي عادالنه  و مدافعان استاندارد معرفتي 

گروه اول، بر لزوم انجام شور سياسي در . شوند بندي مي ستهد

گروه دوم، این فرض را . کنند شرایط عادالنه و برابر تأکيد مي

دارند که نتيجه شور زماني از لحاظ کيفيت داراي مشروعيت 

چنين استاندارد . است که براساس یک استاندارد مستقل باشد

عنوان مشروعيت  صورت گسترده به توان به مستقلي را مي

تحقق این مسأله نيازمند این است که هر . توصيف نمود

تصميم سياسي مبتني بر مباحثي باشد که امکان مخالفت با 

پذیر  آنها توسط یک شهروند معقول و منطقي نوعي امکان

شود  اي درنظر گرفته مي عنوان مقوله این استاندارد به. نباشد

 ،اسچولتز)وجود ندارد  که مبتني بردانش است و امکان رد آن

0211 :032). 

عنوان شورهاي جدي درمورد  طور کلي، شورهاي سياسي به به

شوند و این حقيقت  مصلحت عموم و عدالت درنظر گرفته مي

. شود به پيشنهادهاي هنجاري براي حل مشکالت منجر مي

چنين دیدگاهي  این فرض را که شور انتخابي بين عقاید 

اس موازین تجربي و مبتني صحيح و غيرصحيح بر اس

 .کند برمدرک است تقویت مي



 02/ و دیگران فيروزه احمدي                                                                                  ...                   تحول در مفهوم حکمراني؛ 

 

 

 دموکراسي الکترونيک  -4

مقصود از دموکراسي الکترونيک فرآیندها و ساختارهایي است 

نمایندگان )که تمامي اشکال تعامالت الکترونيک بين دولت 

. گيرد را در بر مي( رأي دهندگان)و شهروندان ( منتخب

ه مقامات منتخب و دموکراسي برخط شامل دسترسي ب

، (مشارکت الکترونيک)هاي بحث برخط  استفاده از انجمن

دسترسي به جلسات و اسناد مرتبط با آنها و ثبت اسامي و 

در واقع دموکراسي الکترونيک . باشد آراي رأي دهندگان مي

تر شهروندان در فرآیند  به معناي مشارکت بيشتر و فعال

اسطه استفاده از هاي عمومي و سياسي به و گيري تصميم

 . هاي اطالعات و ارتباطات است فناوري

توان  به دو دسته عمده  اهداف دموکراسي الکترونيک را مي

 : تقسيم کرد

فراهم نمودن امکانات : اهداف مرتبط با دسترسي منفعل( الف

دسترسي شهروندان به اطالعات و دانش در مورد فرآیندهاي 

 . موجود سياسي، خدمات دولتي و انتخاب سياسي

تبدیل دسترسي منفعل به : اهداف مرتبط با دسترسي فعال( ب

 : اطالعات به مشارکت فعال شهروندان جهت

 آگاه کردن شهروندان؛  -

 بازنمایاندن حقایق به شهروندان؛  -

 تشویق شهروندان؛  -

 مشاوره با شهروندان؛ و -

 . درگير نمودن شهروندان درامور -

صورت عملي و  هاي دموکراسي الکترونيک که به بيشتر پروژه

هاي ارتباطي مرتبط با  اند، از زیرساخت تجربي انجام شده

کنند که در این بين اینترنت داراي  رایانه استفاده مي

درکل، گفتمان دموکراسي . اي است کاربردهاي گسترده

الکترونيک داراي دو اصل زیر بنایي مهم دسترسي آزاد 

وندان به اطالعات عمومي و بحث و مشورت آزاد در شهر

سایت هاي زیادي وجود دارند که  وب. شبکه الکترونيک است

اي جامع از دموکراسي  عنوان  نمونه توان آنها را به مي

الکترونيک سازمان یافته و نهادینه شده درنظر گرفت که 

تالش زیادي در راستاي ارتقاي مشارکت مدني شهروندان به 

بخشي به نام پرتال مشارکت دراین . مي روند شمار

ها وجود دارند که با سيستم پارلمان درارتباط است و  سایت وب

گيري  شوند تا بر فرآیند تصميم به بيان دیگر، مردم تشویق مي

 .سياسي تأثيرگذار باشند

عنوان  توان به بازیابي و استفاده از اطالعات و دانش را مي

که تعریف کننده قلمرو تئوریک  فاکتور مهمي قلمداد کرد

درنتيجه، رابطه . مشارکت شهروندان و شورهاي سياسي است

مشارکت سازمان . بين دانش و اعمال سياسي قابل فهم است

االجراي جدید و ارتباط  سایت مدلي از امور الزم یافته در وب

سياسي فراگير است که مردم را به تأثيرگذاري مدني بر فرآیند 

: 0232 ،ميلر)کند  نظامند اجتماع دعوت ميگيري  تصميم

313). 

 گيرينتيجه

با پيشرفت اطالعات و ارتباطات در جوامع سنتي که در پي 

کاهش هزینه مدیریت اطالعات و افزایش بهينه خدمات به 

ها با استفاده از اطالعات با کيفيت، بهتر  اند، دولت مردم بوده

در واقع بکارگيري فناوري اطالعات براي . کنند حکمراني مي

که با  تعریفي از دولت الکترونيک استها  رشد دولت

سازي و بهينه کردن خدمات به تسهيل فرآیندهاي دولت  ساده

به . کمک کرده و باعث تغيير مفهوم حکمراني شده است

عبارت دیگر، براي حکومت کردن در فضاي جامعه اطالعاتي 

. عصر حاضر و مدیریت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است

ک امري بر اساس نظریات شوراي اروپا، حکمراني الکتروني

مشتمل بر استفاده از فناوري اطالعات به جهت باال بردن 

ها به شهروندان و بخش  کيفيت خدماتي است که دولت

کنند از جمله مهمترین تحوالت در عرصه  تجارت ارائه مي

دولت تأثير از فضاي سایبر است که بسياري از تحوالت و 
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ميسر ها را براي دولت بيشتر از جهان مادي و فيزیکي  چالش

 .نموده است

ها باید با استفاده از فناوري اطالعات، همگام با نيازها  دولت

شهروندان در عرصه حکمراني، در راستاي تحقق حقوق آنها 

هاي دمکراسي مشورتيو  گام بردارند تا  بر اساس تئوري

شهروند مدني و دموکراسي مشورتي و شور سياسي معقول با 

هاي  گيري ند تصميممشارکت بيشتر شهروندان در فرآی

عمومي و اساسي اواًل زمينه تحقق دمکراسي الکترونيک 

ها،  گيري فراهم شود و ثانيًا با مشارکت شهروندان در تصميم

عالقمندي به مشارکت سياسي افزایش یابد و به ظهور 

 .فعاالن سياسي مستعد و با کفایت منجر شود

ري گي توان گفت فناوري اطالعات سبب شکل در مجموع مي

هاي دولت با دولت، دولت با شهروندان،  روابط بين مؤلفه

هاي  دولت با بخش خصوصي و دولت با شهروندان در زمينه

مختلف از جمله اصالح دموکراسي اداري و تمرکز خدمات بر 

نيازهاي شهروندان و دولت الکترونيک و تحول در حکمراني 

 .شده است

اصول  ،قيتحق نیا يابتدا تا انتها در :يمالحظات اخالق

  است دهیگرد تیرعا يصداقت و امانتدار

ن مقاله، فاقد تعارض منافع بوده ین ایتدو :تعارض منافع

 .است

مقاله  هيصورت برابر در ته به سندگانینو :سندگانیسهم نو

 .اند حاضر مشارکت داشته

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکساني  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

 يکننده مال نيمأپژوهش فاقد ت نیا: ن اعتبار پژوهشيمأت

 .باشد مي
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