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سخن 
مدیر مسئول

به نام آن که جان را فکرت آموخت

نظر به اهمیت موضوعات حساس و كلیدی در عصر حاضر در ارتباط با حکومت و حکمرانی كه 
می تواند تأثیرات غیرقابل انکاری بر حوزه های مختلف ازجمله فعالیت های ضدفساد داشته باشد، بر آن 
شدیم تا با انتشار ویژه نامه ای باعنوان »دولت الکترونیک به مثابه ابزاری علیه فساد«، این موضوع را یک 

بار دیگر در سطح نظری و درمقابل دیدگان افراد عالقه مند به این قبیل بحث ها، به تصویر بکشیم. 
درمعرض  دیگران  استفاده  برای  را  خویش  تجربه های  نظارتی،  دستگاه های  و  دولت ها  اگرچه 
تجربه  خوانی های علمی و عملی قرار می دهند و حجم گسترده ای از این تجربه ها، هر روزه در نوشته ها و 
مکتوبات سازمانی و دانشگاهی، نظر محققان و دیوان ساالران را به خود جلب می كند، اما هر از چندی 
الزم است تا این دست نوشته ها به صورت دست چین هایی از تجربه دیگران، در مجموعه ای واحد و 

به فراخور مخاطبان، گردآوری شود تا گوشه ای از این تجربه گستری های وسیع را به نمایش گذارد. 
از  نمونه هایی عملی  به عنوان  را  از چند كشور  منتخب  این هدف، چند بحث  با  ویژه نامه حاضر 

فعالیت های ضدفسادی مترتب بر تقویت دولت الکترونیک، تقدیم خوانندگان می نماید.

به منه و کرمه
ناصر سراج
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

حکمرانی الکترونیک؛ ابزاری برای مبارزه با فساد
)مطالعه موردی کره جنوبی(

نویسندگان: سهل اقبال، جین- وان سئو
مترجم: آیت باقری1

       چکیده

كمتر  كشورهای  در  به ویژه  مسئله  این  است.  خوب  حکمرانی  و  توسعه  برای  مانعی  فساد 
توسعه یافته و اقتصادهای درحال ظهور و توسعه ای  نمود بیشتری دارد. محافل دانشگاهی از چند 
دهه گذشته توجه فراوانی به آن نشان داده اند. در این عصر اطالعات مدرن، فناوری اطالعات و 
ارتباطات در زندگی روزمره تقریباً به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. حکمرانی الکترونیک 
از محصوالت فرعی فناوری اطالعات و ارتباطات است. مقاله حاضر بر آن است كه حکمرانی 
الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد درنظر گیرد. مواردی از كره جنوبی یعنی سامانه 
بهبود رویه های برخط و سیستم تداركات الکترونیک دولتی آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در 
این مقاله، بازیگران و عوامل موفقیت كره جنوبی شناسایی خواهند شد و توضیح می دهیم كه چگونه 

حکمرانی الکترونیک موجبات مهار فساد را ممکن می سازد.

سیستم  و  برخط  رویه های  بهبود  سامانه  فساد،  الکترونیک،  حکمرانی  کلیدی:  واژگان 
تداركات الکترونیک دولتی

1 - پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور
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1- مقدمه
فساد به ویژه در كشورهای كمتر توسعه یافته و اقتصادهای درحال ظهور و توسعه ای1 مسئله ای بسیار 
بیماری اجتماعی، بحران بزرگ، در مرحله هشدار و بی نهایت  خطرناک، سرسام آور، فراگیر، یک 
خطیر است. حکمرانی الکترونیک می تواند یکی از شیوه های محدود كننده فساد باشد، این درحالی 
است بیشتر كشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال ظهور و توسعه ای هنوز وارد جریان حکمرانی 
الکترونیک نشده اند. برخی از آن ها پیاده سازی حکمرانی الکترونیک را آغاز كرده و برخی دیگر دست 
به اقدامات مشابه برای كاهش فساد زده اند. نمونه های بسیار خوبی ازاین دست كشورها در آسیا یعنی در 
جایی وجود دارد كه حکمرانی الکترونیک، نتایج خوبی درراستای كاهش فساد به دنبال داشته است. 

كره جنوبی، سنگاپور و هنگ كنگ مثال های بارزی ازاین دست كشورها هستند.
بانک جهانی، فساد را یکی از بزرگ ترین موانع توسعه اجتماعی و اقتصادی ذكر كرده كه توسعه 
را ازطریق انحراف از حاكمیت قانون و تضعیف بنیان های نهادی )كه رشد اقتصادی منوط به وجود 
برای فقرا سخت تر است زیرا شدیدترین  آن هاست( متزلزل می سازد. اثرات زیان بار فساد مخصوصاً 
آسیب ها را از فروپاشی اقتصادی متحمل می شوند و از كمترین توانایی در تحمیل هزینه های فوق العاده 
ناشی از رشوه خواری، تقلب و سوءاستفاده از امتیازهای اقتصادی برخوردارند. فساد، گسترش عدالت 
در بسیاری از بخش های جهان را تضعیف می كند و با انکار قربانیان و حقوق بشر بنیادین امکان برگزاری 
دادگاه های عادالنه و بی طرف را از بین می برد. موارد فوق نتیجه گیری انتقادی گزارش جهانی فساد 

است كه در سال 2007 توسط سازمان شفافیت منتشر گردید.
فساد همچنین با تضعیف نهادها و ارزش های دموكراسی، عدالت و ارزش های اخالقی و با به خطر 
انداختن توسعه پایدار و حاكمیت قانون، تهدیدی برای ثبات و امنیت قلمداد می شود. در بیانیه پایانی 
با فساد و پاسداری از سالمت اداری« كه در سال 2001 در الهه برگزار  »گردهمایی جهانی مبارزه 
شد، از فساد به عنوان ویروسی توانمند برای زمین گیر كردن دولت، بی اعتباركننده نهادهای عمومی و 
شركت های خصوصی یاد شده است كه تأثیر ویرانگر بر حقوق بشر دارد و ازاین رو جامعه و توسعه 
را تضعیف می كند و به ویژه افراد فقیر را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیانیه خاطرنشان می سازد كه 
تالش های مبارزه با فساد باید همواره بخش جدایی ناپذیری از ارتقای حکمرانی خوب ازجمله نظام 

مالی سالم باشد.
برای یک جامعه دارای فساد كمتر، حکمرانی شفاف، مطلوبیت باالیی دارد. همچنین افشای اطالعات 
برای حکمرانی بااهمیت است. حکمرانی الکترونیک می تواند شفافیت بیشتری را تضمین نموده و راه 
دسترسی به اطالعات را آسان نماید. شفافیت بیشتر به معنای فساد كمتر است. در عصر كنونی اطالعات، 
مدیریت  پاسخگویی،  اداری،  ارتقای سالمت  است.  الکترونیک  با جهان  مترادف  توسعه یافته  جهان 

1 - Emerging and Development Economies (EDE)
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صحیح امور عمومی و اموال عمومی یکی از اهداف كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است 
كه از رهگذر حکمرانی الکترونیک قابل تحقق می باشد. ازآنجاكه هدف این مقاله، نگاه به حکمرانی 
الکترونیک از زاویه ابزار مبارزه با فساد است، مواردی از كره جنوبی مانند سامانه بهبود روش های برخط 
)اوپن( برای درخواست های شهری دولت كالن شهر سئول1 و سیستم تداركات الکترونیک دولتی2 

تحلیل خواهد شد و الزامات سیاست گذاری3 برای كاهش فساد به دست خواهد آمد.
سامانه اوپن به منظور دست یابی به شفافیت در مدیریت شهری از راه كاهش تعلل های غیرضروری 
یا جلوگیری از مدیریت ناروای امور شهری توسعه یافت. سامانه اوپِن شبکه محور به شهروندان اجازه 
می دهد بر چگونگی رسیدگی به درخواست مجوزها به ویژه در حوزه هایی كه در آن ها احتمال رخ 
دادن بی نظمی ها وجود دارد، نظارت داشته باشند. اوپن یک سامانه برخط برای بهبود شفافیت در فرایند 
خدمات اداری است. حصول اطمینان از شفافیت و قابلیت اعتماد در مدیریت شهری از مشخصه های 

این سامانه می باشد.
از طرف دیگر، سیستم تداركات الکترونیک دولتی، سیستمی است كه روش های تداركاتی را از 
كاغذی به دیجیتال تبدیل نمود. برروی آن درگاهی برای اطالع رسانی درباره تداركات عمومی و یک 
بازار الکترونیک عمومی وجود دارد كه در آن خریداران و فروشندگان متعدد به صورت الکترونیکی 
همدیگر را مالقات كرده و ازطریق پنجره واحد یکپارچه كه نهادهای عمومی و فروشندگان را به هم 

مرتبط می سازد، درباره انواع كسب وكارها باهم دادوستد كنند.
سیستم تداركات الکترونیک دولتی چهار كاركرد اصلی دارد:

1- ارائه اطالعات یکپارچه: طبق قانون حدود 27 هزار سازمان عمومی ملزم هستند اطالعات درباره 
مزایده و مناقصه ها ازجمله حجم پروژه، مشخصات، معیارهای اعطای قرارداد را روی وبگاه این سیستم 

قرار دهند. همچنین اطالعاتی درباره 390 هزار محصول روی این سیستم فهرست شده است.
2- ثبت نام برای یک بار: تأمین كنندگان می توانند در همه مزایده ها و مناقصات سازمان های عمومی 
با یک بار ثبت نام در سیستم تداركات الکترونیکی دولت مشاركت نمایند و نیازی به ثبت نام دیگری 

ندارند. مشاركت آن ها در مزایده ها و مناقصات افزایش چشمگیری داشته است.
3- تضمین شفافیت بیشتر: سیستم تداركات الکترونیکی دولت، تداركات الکترونیک شفاف را 
میسر می سازد. تمام فرایند تداركات ازجمله درخواست خرید، دعوت به مزایده و مناقصه، بازرسی 
قراردادی و پرداخت ها دیجیتالی شده است و اطالعات به صورت به روز در معرض دید همگان قرار 
می گیرد. اخیراً 92 درصد از مزایده ها و مناقصات داخلی به صورت الکترونیکی اجرا شده اند. هر ماه 

1 - Online Procedure ENhancement (OPEN) system for civil applications of Seoul Metropolitan 
Government (SMG)
2 - Government e-Procurement System (GePS)
3 -policy implications 
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نزدیک به 1/2 میلیون نفر در مزایده ها و مناقصات الکترونیکی مشاركت دارند. با كنار گذاشتن بخشی 
از كاركنان عمومی و انجام كارها به وسیله اینترنت، راه برای كشف و پی بردن به رفتارهای آلوده به 
فساد ازطریق ره گیری اطالعات و ثبت هرگونه حركات افراد باز است. شفافیت شامل ویژگی هایی 
همچون دسترس پذیری، كیفیت، قابلیت اعتماد و تناسب اطالعات می باشد ازاین رو جایی كه اطالعات 
دولت  داشت.  نخواهد  وجود  شفافیتی  دارد،  وجود  ناصحیح  یا  بی موقع  گمراه كننده،  نامتناسب، 
الکترونیک ممکن است با كاهش زمان ارائه خدمات، صحت اطالعات را افزایش دهد و فرصت های 
اندكی را برای كارمندان عمومی به منظور اقدام به فساد بر جای بگذارد. دلیل اینکه چرا شفافیت به عنوان 
یکی از عوامل اصلی كاهش فساد در نظر گرفته می شود این است كه مقامات دولتی باید هر تصمیم 
خود را توجیه كنند و ازاین رو فضای كمی برای راز داری/واقعیت پوشی باقی می گذارد، بنابراین راه 

برای پاسخگویی كارمندان عمومی هموار می شود.
كاال  هزار   23 به  نزدیک  دولت:  الکترونیکی  تداركات  سیستم  الکترونیک  خرید  بازارچه   -4
ازجمله لوازم اداری در این بازارچه موجود است. سازمان های عمومی می توانند فرایند خرید كاالهای 
موردتقاضا را تنها با چند كلیک از ثبت سفارش تا پرداخت تکمیل كنند. این سازمان ها 97 درصد از 

محصوالت اداری موردنیاز خود را از این بازارچه الکترونیک تهیه می كنند.
بااینکه مقاله حاضر با شرح مختصری از حکمرانی الکترونیک و فساد آغاز می شود و شرح موجزی 
درباره مفهوم سامانه اوپن و تداركات الکترونیک دولتی ارائه می دهد، درعین حال به بیان برخی دالیل 
در ارتباط با این پرسش می پردازد كه چگونه حکمرانی الکترونیک می تواند در به حداقل رساندن 
فساد كمک كند. مقاله سپس سعی خواهد كرد برخی سازوكارهای حکمرانی الکترونیک كه قابلیت 
كاربرد به ویژه در كشورهای كمتر توسعه یافته به منظور به حداقل رساندن فساد را دارد، مورد شناسایی 
قرار دهد. درنهایت، نمونه ای موفقیت آمیز از جمهوری كره به منظور راهنمایی های سیاست گذاری ارائه 

گردیده است.

تعریف حکمرانی الکترونیک و فساد
حکمرانی و دولت مداری1 دو واژه مترادف نیستند. دانشمندان اظهار می دارند، دولت مداری زمانی اتفاق 
می افتد كه افرادی با داشتن اقتدار قانونی و رسمی و قدرت پلیسی به پیاده سازی و اجرای فعالیت ها 
می پردازند؛ حکمرانی به ابداع، اجرا و پیاده سازی فعالیت هایی اشاره دارد كه توسط اهداف مشترک 
شهروندان و سازمان هایی كه ممکن است اقتدار رسمی و قدرت پلیسی داشته باشند یا نه، مورد حمایت 
قرار می گیرد. به همین ترتیب دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیک معنای مشابهی ندارند. دولت 
الکترونیک اولین مرحله از حکمرانی الکترونیک است. حصول اطمینان از دولت الکترونیک، اطمینان 

1 - government 
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از حکمرانی الکترونیک را ممکن می سازد. دولت الکترونیک به عنوان استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطاِت درحال ظهور مانند اینترنت، وب جهان گستر )www( و تلفن های همراه برای ارائه اطالعات 
و خدمات به شهروندان و كسب وكار مورد فهم قرار می گیرد. به عنوان اولین مرحله، اطالعات درباره 
خدمات بر روی سایت اینترنتی منتشر می شود و شهروندان می توانند برگه های درخواست برای انواع 
اطالعات  فناوری  از  استفاده  بعدی مستلزم  نمایند. مرحله  پیاده  از روی سایت  را  گوناگون خدمات 
موارد  سایر  و  مجوز  تجدید  مالیاتی،  اظهارنامه  كردن  پر  مانند  واقعی خدمات  ارائه  در  ارتباطات  و 
با  با دولت و دولت  ابتکارات دولت الکترونیک را می توان در دو مقوله داخلی شامل دولت  است. 
كاركنان یا مقوله خارجی شامل دولت با بازار و دولت با شهروندان دسته بندی كرد. مقوله دولت با 
ادارات دولتی است.  یا در درون  اداره و  بین مقامات دولتی چه در درون  تعامل  دولت دربرگیرنده 
مثال هایی ازاین دست شامل استفاده از ایمیل برای ارتباطات داخلی دولتی یا نرم افزارهای سفارشی1 
برای پیگیری فرایند پروژه های دولتی می باشد. خدمات رایج دولت با دولت در ایالت كارناتاكای هند، 
سامانه پلیس الکترونیک است كه به صورت الکترونیکی دارای پایگاه داده های قابل جست وجو از انواع 
گوناگون پرونده های پلیس می باشد. دولت الکترونیِک دولت با كاركنان مستلزم ارائه خدمات دولت 
برای كاركنان خود می باشد. یک مثال خوب از خدمات دولت با كاركنان سامانه مدیریت بازنشستگی 
است كه امکان دریافت اطالعات مربوط به بازنشستگی همه كاركنان دولت و قابلیت دریافت پرینت از 
همه گزارش ها را در مواقع لزوم فراهم می آورد. دولت الکترونیِک دولت با بازار شامل تعامل واحدهای 
كسب وكار با دولت می باشد. مثال های ازاین دست شامل ثبت مالیات شركت یا انجام فرایند تداركات 
دولتی ازطریق اینترنت است. سیستم تداركات الکترونیِک دولتی كره جنوبی مثال شناخته شده ای از 
مقوله دولت با بازار است. دولت الکترونیک دولت با شهروندان مربوط به تعامالت شهروندان با دولت 
است. تقویت رویه های برخط )اوپن( برای درخواست های شهری دولت كالن شهر سئول مثال خوبی از 

دولت الکترونیک دولت با شهروندان است.
الکترونیک را چنین تعریف كرده است: »استفاده بخش عمومی از فناوری  یونسکو، حکمرانی 
اطالعات و ارتباطات با هدف بهبود اطالعات و ارائه خدمات، تشویق مشاركت شهروندان در فرایند 

تصمیم گیری و پاسخگویی، شفافیت و كارآمدی هرچه بیشتر دولت«.
اما تعریف فساد محل جدل های طوالنی بوده است. »كفش ها به خودی خود كثیف نیستند، كثیفی 
آن ها زمانی است كه روی میز ناهارخوری قرار گیرند؛ غذا به خودی خود كثیف نیست، زمانی كثیف 
است كه ظروف پخت وپز در اتاق خواب رها شود یا غذا روی لباس پاشیده شود؛ همچنین است زمانی 
كه وسایل حمام در اتاق نشیمن و لباس ها روی صندلی ها باشند«. براساس عبارت یاد شده، رفتار فاسد 
ممکن است با توجه به بازیگران و كارگردانان آن معنای متغیری داشته باشد. فساد معانی گوناگونی در 

1 - customized software
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جوامع گوناگون دارد. چیزی كه در نظر یکی رشوه است ازنظر فرد دیگر هدیه محسوب می شود. یک 
رهبر سیاسی یا مقام عمومی كه به دوستان، اعضای خانواده و حامیانش كمک می كنند ممکن است نزد 

برخی جوامع عملی تحسین برانگیز و نزد برخی دیگر عمل فاسد قلمداد گردد.
كلیتگارد، فساد را با نمایش یک معادله تعریف می كند: فساد = انحصار+ صالحدید1- پاسخگویی. 
فرهنگ پیشرفته آكسفورد، معنی فساد را به عنوان یک رفتار فریبکارانه یا غیرقانونی به ویژه افراد سهیم 
در قدرت عنوان می كند. تامپسون، سه عنصر اصلی مفهوم كلی فساد را شناسایی كرده است: منافع 
پنهان مقام عمومی، به دست آوردن امتیازی از سوی شهروند خصوصی )چیز پنهان( و ارتباط بین منافع 
و امتیاز، ازنظر كافمن، كرای و زوبیدو-لوباتون فساد، به كارگیری قدرت عمومی برای منافع شخصی 
است درحالی به زعم اشلیفر و ویشنی فساد، فروش اموال دولتی از سوی مقامات دولتی برای منفعت 
واگذار شده  قدرت  از  سوءاستفاده  فساد  بین الملل  شفافیت  سازمان  تعریف  براساس  است.  شخصی 
ناروا و خودخواهانه  درراستای منافع فردی می باشد. در گزارش كمیته پیشگیری از فساد، از اعمال 
قدرت و نفوِذ وابسته به منصب عمومی یا موقعیت ویژه كه شخص در زندگی عمومی خود متصدی آن 

می شود، با عنوان فساد یاد شده است.
تقریباً همه تعاریف سیاسی بر تخریب خیر عمومی توسط منافع شخصی تأكید دارند. در نوشتار 
حاضر دیوان ساالران، شهروندان و صاحبان كسب وكار از ذی نفعان اصلی فرایند فساد محسوب شده اند. 
حکمرانی الکترونیک می تواند این فرایند را ازطریق گسترش شفافیت و مشاركتی كه ما سعی كرده ایم 

در پایان این نوشتار به عنوان نتیجه به آن دست یابیم، محدود سازد.

2- حکمرانی الکترونیک و فساد: بحث نظری
فساد، توجه گسترده دانشمندان و متخصصان حوزه های گوناگون در سراسر جهان را به خود معطوف 
كرده است. بررسی سازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد در طی ده سال گذشته، موضوع اصلی چهار 
هزار كتاب و مقاالت مجالت منتشر شده، مربوط به مسئله فساد بوده است. در بین آن ها 74 درصد 
به مسئله سیاست و موضوعات مدیریت عمومی، 10 درصد مربوط به چشم انداز تاریخی، 9 درصد 
و 1  فرهنگ  و  قوم نگاری  پیرامون  اقتصادی، 2 درصد  قانون و دستگاه قضایی، 4 درصد  به  مربوط 
درصد به اخالق كسب وكار اختصاص داشت )گزارش جهانی فساد؛ 2001(. در طی پانزده سال گذشته 
شواهد و نظریه های پیراسته شده نشان می دهد كه در كل، فساد باعث تأخیر و تحریف توسعه سیاسی و 
اقتصادی می شود. برخالف استدالل های كاركردگرایان این یافته ها بر فرایندهای واقعی و نتایج نظام مند 
و قابل اندازه گیری استوار است نه بر پایه كارهای خاص و فرضیه ای كه در انزوا قرار دارند. فساد در 
جهان سوم یکی از موانع اصلی توسعه برای حکمرانی است. ازاین رو، حکمرانی الکترونیک می تواند به 

1 - Discretion
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تالش های معطوف به كاهش فساد یاری رساند.
فساد از موضوعات توسعه ای مهمی است كه بی تردید نباید به بوته فراموشی سپرده شود. نمونه های 
موفقیت آمیز بینابینی1 زیادی پیرامون داشتن درهای باز2 بسیار زیاد، ابهام زدایی و توضیح موضوعات، 
تالش های مورد حمایت و توسعه ابزارهایی برای سنجش فساد وجود دارد. در شمار بسیاری از نمونه های 
موفق، فناوری اطالعات و ارتباطات اغلب یکی از مهم ترین عناصری می باشد كه به این بهسازی در كنار 
سایر عوامل همانند رهبری، مدیریت، انگیزه های مثبت و دخالت ذی نفعان كمک می كند. درباره تأثیر 
فناوری اطالعات و ارتباطات در مبارزه با فساد چندین مبحث وجود دارد. بااین حال هنوز آشکار است 
كه شیوه های استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از توانمندسازها، شیوه جایگزینی 
برای به حداقل رساندن فساد در ارائه خدمات و تقویت شفافیت قلمداد می گردد. با فرض این واقعیت 
كه شمار بسیاری از كشورها داری طرح های جاه طلبانه برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
در ارائه خدمات زیرمجموعه عنوان حکمرانی الکترونیک هستند، فرصت مهمی برای تأثیرگذاری بر 
فساد ازطریق طراحی این سیستم ها به شیوه ای وجود دارد كه دلیل مبنایی رخ دادن فساد را از بین ببرد.

چرا فساد مهم است؟ دبیر كل پیشین سازمان ملل بر آن بود كه »فساد به شکل نامتناسبی به مردمان 
فقیر از رهگذر انحراف منابعی كه برای توسعه در نظر گرفته شده است، آسیب می رساند، توانایی دولت 
را برای ارائه خدمات اساسی به تحلیل می برد، به نابرابری و بی عدالتی دامن می زند و مانع سرمایه گذاری 
سازمان ملل  بین المللی  همایش  در  خود  سخنرانی  در  لبل  هاگوئیت  می گردد«.  خارجی  كمک  و 
خاطرنشان ساخت كه فساد، میلیون ها نفر را در فقر و بدبختی گرفتار می كند؛ مردم ساالری و حاكمیت 
قانون را تضعیف می سازد؛ باعث انحراف تجارت ملی و بین المللی می شود؛ حکمرانی صحیح و اخالق 
در بخش خصوصی را به خطر می اندازد؛ باعث پدیدار شدن بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
می شود؛ و امنیت داخلی و بین المللی را با تهدید مواجه می سازد. فساد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی، 
نهادها و رهبری را تضعیف می كند. هاستد از مؤسسه امپرسا در مطالعات خود با عنوان »ثروت، فرهنگ 
و فساد« نشان داده است كه فساد به میزان قابل مالحظه ای با سرانه تولید ناخالص داخلی، فاصله قدرت3، 
مردخویی4 و پرهیز از ابهام5 همبستگی دارد. حبیب و زوراویکسی تأثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی را تشریح كرده اند و به این نتیجه رسیده اند كه فساد مانع جدی برای سرمایه گذاری محسوب 

1 -intermediate 
2 - openness

power distance - 3/ فاصله قدرت، میزانی كه افراد وجود برابری در قدرت، اختیارات، موقعیت و ثروت جامعه را 
به عنوان حد طبیعی و یا ذاتی قلمداد می كنند. م

4 - masculinity
uncertainty avoidance - 5/ پرهیز از ابهام، میزانی است كه اعضای یک فرهنگ در مواجهه با ابهام و موقعیت های 
 )UAI( ناشناخته احساس تهدید می كنند و باورها و روش هایی برای پرهیز از آن ها خلق كرده اند، در امتیاز پرهیز از ابهام

منعکس می گردد. م
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الکترونیک  ارائه خدمات، دولت  به منظور  برای كانال وزارتی1  تدارک جایگزینی  راه  از  می گردد. 
رقابت را ترویج می كند كه سطوح خدمات را بهبود بخشیده و فساد را كاهش می دهد.

حکمرانی الکترونیک می تواند دامنه رقابت را برای همه برابر كند. از دیدگاه نظری، تأثیر رقابت 
بر فساد مبهم است. رقابت كمتر به این معنا است كه شركت ها از رانت های باالتری برخوردار هستند 
بنابراین دیوان ساالرانی كه دارای حق كنترل بر آن ها می باشند مانند بازرسان یا تنظیم كنندگان مالیاتی 
از انگیزه های بیشتری برای مشاركت در رفتارهای آمیخته به خالف برخوردارند. حکمرانی الکترونیک 
می تواند تمهیدات فساد را متوقف سازد. ماكرا به فساد به عنوان تمهیدی می نگرد كه مستلزم تبادل امتیاز 
بین دو طرف است، طرف متقاضی و طرف عرضه كننده كه نخست بر تخصیص منابع یا به صورت 
مستقیم و یا در آینده تأثیرگذار است و دوم مستلزم استفاده و یا سوءاستفاده از مسئولیت عمومی و 
جمعی برای مقاصد خصوصی است. كیم و كیون جو لیی با ارائه برخی آمارها نشان دادند كه بعد از 

استقرار حکمرانی الکترونیک )سامانه اوپن( سطح خدمات مقامات عمومی افزایش یافته است.
فرهنگ الکترونیک می تواند طرز تلقی فرهنگی از فساد را تغییر دهد. اگر كسی بخواهد مجوزی 
پول  مبلغی  است  مجبور  برخوردار گردد  بازنشستگی  از حقوق  و  بدهد  كاری  سفارش های  بگیرد، 
برخی كشورهای  امر در  این  نماید.  پرداخت  برای دریافت آن خدمات  »پول تسریع كننده«  به عنوان 
درحال توسعه تبدیل به نوعی از فرهنگ شده است. ارزش های فرهنگی، نقش بنیادی در ابعاد ساختاری 
مرتبط با فساد بازی می كنند. استقرار حکمرانی الکترونیک، فرهنگ جدیدی را خلق خواهد كرد كه در 
آن شفافیت در دسترس قرار می گیرد. حکمرانی الکترونیک، تضمین كننده رفتار برابر با دیوان ساالران 
است. این، پنداری شایع است كه فساد در دیوان ساالری وجود دارد. موقعیت فردی شهروندان برای 
دریافت خدمات از دیوان ساالران متفاوت است اما در حکمرانی الکترونیک این آزادی عمل محدود 
شده است. به كارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات )كه در اینجا به عنوان حکمرانی الکترونیک معنا 
می كنیم( می تواند فساد را ازطریق اجرای بهتر قواعد، كاهش رازداری مقامات و افزایش شفافیت تقلیل 
دهد. هیکز یادآور این احتمال می شود كه مقامات در مقابل سیستم جدید فناوری اطالعات و ارتباطات 
از بیم ازدست دادن درآمد آلوده به فساد از خود مقاومت نشان دهند. درحالی كه فناوری اطالعات و 
ارتباطات فرصت های زیاد برای فساد را از بین می برد می تواند فرصت های جدیدی برای دست كاری 
و  اطالعات  فناوری  معنا،  به یک  با سیستم های جدید آشنا هستند.  به خوبی  فراهم سازد كه  كسانی 
ارتباطات مجال تغییر میان نسلی2، در فساد و رانت خواری را میسر می سازد. همچنین مشاركت برای 
كاهش فساد اهمیت دارد. ماده 13 كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، مشاركت جامعه را با 

واژگان زیر تأمین می كند:

1 - departmental channel
2 - intergenerational
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  هر كشور عضو، در چارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات 
مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شركت فعاالنه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه 
مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه محور را به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقا 
بخشد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد افزایش دهد. مشاركت باید با 

انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
  الفـ  ارتقای شفافیت و مشاركت مردم در فرآیند تصمیم گیری؛

ب ـ تضمین این امر كه مردم دسترسی مؤثر به اطالعات دارند؛
برنامه های  نیز  و  فساد  تحمل  به عدم  اطالع رسانی همگانی كه  به  مربوط  فعالیت های  انجام  ـ    ج 

آموزشی مردمی ازجمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها كمک می كند؛
  د ـ ارج نهادن، ارتقا و حمایت از آزادی به منظور دریافت، نشر و توزیع اطالعات مربوط به فساد.

حکمرانی الکترونیک یکی از بهترین راه های تضمین مشاركت است و واسطه ها را از میدان خارج 
می كند، واسطه هایی كه بازیگران محوری در داد و ستدهای آلوده به فساد می باشند. فساد تنها مسئله ای 
می كنند.  بازی  دراین بین  حیاتی  بعضاً  و  مهم  نقش  واسطه ها  نیست:  دریافت كننده  و  اعطا كننده  بین 
دولت می تواند شعار »فساد فراگیر شده است« را كه به وسیله واسطه ها ترویج می شود، متوقف نماید. 
دادوستدهای آلوده به فساد باید با قدرت هرچه تمام از راه حکمرانی الکترونیک محدود شوند. هر چه 
افراد بیشتری از سازوكارهای دولت الکترونیک و اینترنت برای برقراری ارتباط با مقامات دولتی استفاده 

نمایند، نیاز آن ها برای تماس شخصی با واسطه از بین می رود.

3- چارچوب مفهومی
فساد به خصوص در جوامع جهان سوم از توسعه و حکمرانی جلوگیری می كند. از نگاهی نظری، فرض 
بر این است كه حکمرانی الکترونیک، فساد را كاهش  دهد. بنابراین استقرار حکمرانی الکترونیک 
از  قدرتمندی  زیرساختارهای  كره  جمهوری  است.  برخوردار  اولویت  از  ضدفساد  ابزار  به عنوان 
حکمرانی الکترونیک در اختیار دارد گرچه تاریخ توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در این كشور 
از قدمت طوالنی برخوردار نیست. هر كشور كمتر توسعه یافته یا درحال توسعه ای می تواند درس هایی 
از كره بیاموزد و از سیاست هایی كه مناسب با فضای داخلی خودشان می باشند، پیروی نماید. اكنون 
كره به عنوان كشور توسعه یافته قلمداد می شود كه با استفاده از حکمرانی الکترونیک توانسته فساد را 

كنترل كند.
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چرا کره جنوبی به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد؟
براساس گزارش جهانی آمادگی الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2005 كره جنوبی با شاخص 
آمادگی دولت الکترونیک 0/8727 در رتبه پنجم جهان و رهبر منطقه ای در جنوب و آسیای شرقی 
است. جمهوری كره 72/8 درصد كاربر اینترنت دارد و نرخ مشتركین تلفن همراه 79/7 درصد است. این 
كشور دارای سطح باالیی از زیرساخت های دولت الکترونیک می باشد. سیستم تداركات الکترونیک 
دولت و سامانه اوپن دولت كالن شهر سئول به طور خالصه شرح داده خواهد كه گویای موفقیت دولت 
الکترونیک به عنوان ابزار مبارزه با فساد است. آن ها شناخته شده ترین موارد مقابله با فساد ازطریق دولت 
الکترونیک هستند و پتانسیل ها و مشکالت طراحی برنامه های دولت الکترونیک را برجسته می سازند كه 
بر اهداف دوگانه شفافیت و مبارزه با فساد متمركز هستند. در یک بررسی انجام شده درباره حکمرانی 
دیجیتال كه با حمایت سازمان ملل و جامعه مدیریت عمومی آمریکا صورت گرفت، در سال 2003 و 
2005 دولت كالن شهر سئول رتبه نخست دولت الکترونیک را از بین 100 شهر جهان به خود اختصاص 
داد. دولت الکترونیک سئول با شهرها و سازمان های خارجی گوناگونی مورد سنجش قرار گرفته است. 
در نیمه اول سال 2005، بیش از 570 مقام و كارشناسان از 50 كشور جهان از سئول بازدید كردند و 

دانش و تجربه خودشان درباره ایجاد و راه اندازی دولت الکترونیک را به اشتراک گذاشتند.
اداره اقتصاد عمومی و مدیریت عمومی سازمان ملل، اداره خدمات عمومی كره جنوبی به دلیل 
راه اندازی سیستم تدارک الکترونیک دولتی را برنده جایزه خدمات عمومی سازمان ملل در سال 2002 
انتظار  اعالم كرد. بانک جهانی به سیستم تدارک الکترونیک دولتی عالقه دارد زیرا از این سیستم 
می رود ضمن كاهش هزینه ها، شفافیت در فرایند خریدهای دولتی و انعقاد قراردادها را افزایش دهد. 
طبق نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سیستم تدارک الکترونیک دولتی تأثیر زیادی بر استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش خصوصی داشته است. تحلیل و بررسی این موارد از كره جنوبی، 
تصویر روشنی از معیارهای راه اندازی دولت الکترونیک و كاهش فساد ازطریق آن را ترسیم خواهد 

كرد. اكنون نگاهی به زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات كره جنوبی خواهیم داشت.

وضعیت زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات کره جنوبی

سال و ماهنرخ )%(تعداد/کمیّتمعیارها

25/68553/42005نفوذ PC )رایانه شخصی(

33/01072/82005کاربران اینترنت

22/99047/62005مشترکین تلفن محلی

23/74549/22005خطوط تلفن ثابت اصلی

38/34279/72005مشترکین تلفن همراه
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سال و ماهنرخ )%(تعداد/کمیّتمعیارها

13/94428/92006/10مشترکین خدمات اینترنت پهن باند

kr 2005-642/770دامنه

ipv4 2005-43/196آدرس

35/72006/09-بانکداری اینترنتی

منطق ]انتخاب[ این موارد
تداركات یکی از حوزه های محبوب برای فساد در بخش عمومی می باشد. درمورد سیستم تداركات، 
فرض بانک جهانی بر این است كه در بیشتر كشورهای كمتر توسعه یافته و اقتصادهای درحال ظهور و 
توسعه ای، پیاده سازی فرایندهای تداركات به دلیل مشکالت زیر رضایت بخش نیست: تبلیغات ضعیف، 
مدت كوتاه برگزاری مزایده و مناقصه ها، ضعف در اعالم مشخصات، عدم افشای معیارهای منتخب، 
اعطای قرارداد با قرعه كشی1، اسناد قرارداد یک طرفه، مذاكره با همه پیشنهاددهندگان و برگزاری مجدد 
بدون وجود دالیل كافی. برای مثال بنگالدش به دلیل تأخیر طوالنی مدت در اعطای قرارداد، شهره 
است. تعلل  در تداركات باعث افزایش هزینه ها، به تعویق افتادن مزیت ها، بازداری شركت های خوب 
از مشاركت در آن ها و اغلب نشانگر مداخالت آلوده به فساد می باشد. راه اندازی سیستمی مانند سیستم 
تداركات الکترونیک دولتی می تواند روند برگزاری مزایده و مناقصه ها را شفاف تركرده و منابع فساد 

را كاهش دهد.
را دریافت  به كسانی هستند كه می توانند خدمات دولتی  نزدیک ترین دولت  دولت های محلی 
پاسخگویی، شفافیت،  است.  فاسد  بسیار  نیز  محلی  دولت  بخش  توسعه نیافته،  در كشورهای  نمایند. 
مشاركت، توانمندسازی، انصاف و همه ویژگی های دیگر حکمرانی خوب زمانی می تواند بخشی از 
كار روزانه دولت و دستگاه های محلی باشد كه تمركززدایی و تفویض اختیار صورت گرفته باشد. 
بدون تمركززدایی و تفویض اختیار، دستگاه های دولت تنها نهادهایی بر روی كاغذ و فاقد هرگونه 
نقش مؤثری خواهند بود. بدون اغراق می توان گفت در یک سیستم دولت محلی تمركززدا است كه 

بسیاری از ویژگی های حکمرانی خوب شانس بقا و كامیابی دارند.
دولت الکترونیک می تواند با قدرت دولت محلی تمركززدا را تقویت نماید. دولت الکترونیک از 
نوع دولت با شهروندان نیازمند توقف یا كاهش اقدامات آلوده به فساد بین شهروندان و دیوان ساالران 
با شهروندان ازطریق سامانه اوپن در  است. همچنان شاهد موفقیت دولت الکترونیک از نوع دولت 
دولت كالن شهر سئول بودیم، دولت ها می توانند با تبعیت از این نوع دولت الکترونیک به محدودسازی 

فساد دست كم در دولت محلی  شهری )شركت های شهری و شهرداری ها( نائل شوند.

1 - contract awards by lottery
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مدارک،  بررسی  تصویب،  روش های  درخواست های شهری1،  درباره  اطالعات  اوپن،  سامانه  با 
جدول زمانی فرایندها و دیگر موارد بالفاصله قابل دسترس است طوری كه شفافیت از پیش تضمین 
می شود، برخالف رویه های طوالنی مدت كه در آن مراحل مختلف درحال جریان برای عامه مردم 
را  شهروندان  درخواست های  و  كارها  انجام  مختلف  مراحل  هستند  مجاز  شهروندان  نبود.  گشوده 
از  نظارت كنند.  با مقامات عمومی  یا دیدار  تلفن كردن  بدون  اینترنت هر زمان و هرجایی  ازطریق 
رهگذر دسترسی همه شهروندان به اطالعات، عدالت و بی طرفی در مدیریت شهری تأمین می گردد و 
بی اعتمادی عمومی برچیده می شود. در رژیم های پیشین شایعات و رسوایی بسیاری درباره مجوزها و 
موافقت نامه های رسمی وجود داشت كه به بی اعتمادی عموم مردم به دولت منجر می شد؛ اما دسترسی 
همه شهروندان به اطالعات، عدالت و بی طرفی را در مدیریت شهری به ارمغان می آورد كه به نوبه خود 

موجب تقویت اعتماد عمومی می شود.
مدرنیسم )از اواخر قرن 19 تا اواسط قرن بیستم( ادعا كرد كه فساد اداری در طول تاریخ در همه جا 
حضورداشته و آن را دارای ارزش مطالعه تلقی نکرد. فساد از چند دهه گذشته توجه جدی محافل 
دانشگاهی را به خود جلب نمود. اخیراً سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
درراستای نیل به حکمرانی خوب و توسعه، بر كاهش فساد و پیاده سازی شمار فراوانی از پروژه ها به ویژه 
در كشورهای كمتر توسعه یافته تأكید داشته اند. فرض نوشتار حاضر این است كه دولت الکترونیک، 
ابزار كارآمدی برای مبارزه با فساد می باشد و در نظر دارد موارد موفقیت آمیزی از كره جنوبی را مورد 
تحلیل قرار دهد كه قابلیت كاربرد برای كشورهای كمترتوسعه یافته و سایر كشورها را داشته باشد؛ زیرا 
كشور یاد شده همه سازوكارهای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات را توسعه داده و با كاربست آن 

نتایج برجسته ای را در كاهش فساد به دست آورده است.

4- تحلیل موارد موفقیت آمیزسامانه اوپن و سیستم خدمات الکترونیک دولتی کره جنوبی
رابطه دولت با بازار و دولت با شهروندان )G2B and G2C( دو عنصر مهم دولت الکترونیک 
است. در مبحث بعدی بر این موارد و تجارب موفق از كره جنوبی تأكید خواهد شد. سامانه اوپن و 
سیستم خدمات الکترونیک دولتی كره جنوبی ممکن است نمونه خوبی از دولت الکترونیک باشد كه 

موجبات فروكاستن از سطح فساد را فراهم ساخته است.
سامانه اوپن برای نیل به شفافیت در مدیریت شهری از راه كاهش تعلل های غیرضروری و جلوگیری 
از اداره ناعادالنه امورات شهری توسعه یافت. سامانه اوپِن شبکه محور، به شهروندان امکان می دهد تا 
نظاره گر نحوه رسیدگی به درخواست مجوزها باشند به ویژه در حوزه هایی كه اغلب بی نظمی هایی رخ 
می دهد. كوتاه سخن، سامانه اوپن یک سیستم برخط برای ارتقای شفافیت در فرایند خدمات اداری 

1 - civil applications
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است.
از  مورد   111 سیستم،  این  در  چیست؟  اوپن  سامانه  ازطریق  فساد  از  پیشگیری  سازوكارهای 
فرم  می توانند  شهروندان  است.  باز  مردم  عموم  دسترسی  برای  مقوله   11 در  شهری  درخواست های 
درخواست خدمات مورد نیاز خود را پر كنند و به چگونگی رسیدگی به آن نظارت داشته باشند. وقتی 
شهروندی درخواست خدمات مورد نیاز را تکمیل می كند، مقامات عمومی موظف  هستند جزئیات 
درخواست واصله را بر روی تارنمای سامانه اوپن قرار دهند. با استفاده از هر پایانه رایانه ای متصل به 
اینترنت، شهروندان می توانند زمان دریافِت درخواست ها در زمان مقتضی، چگونگی بررسی و رسیدگی 
به آن، زمان اعطای مجوز و موافقت نامه رسمی و همچنین درصورت رد درخواست، دالیل رد آن را كه 
باید عنوان گردد، مشاهده كنند. برای مثال به محض اینکه شهروندی درخواست مجوز ساخت وساز را 
ارسال می كند، می تواند از تارنمای رسمی دولت كالن شهر سئول بازدید كرده و با كلیک روی آیکون 
اوپن یا انتخاب موردی از فهرسِت درخواست های موجود، مراحل مختلف انجام كار را مشاهده نماید. 
در همه این فرایند شهروندان نیازی به تماس مستقیم با هیچ كس را ندارند كه طبیعتاً جلوی رفتارهای 

رانت خواری را می گیرد.
چوی و مون – سوک در مقاله ای درباره سامانه اوپن، با ارقام زیر نشان دادند كه با به كارگیری 

سیستم یاد شده فساد كاهش داشته است:
درصد پاسخ دهندگانی که موافق کاهش فساد هستند.

ساخت وساز 

مسکن
آتش نشانیکار ساختمانی

بهداشت 

عمومی
حمل ونقلمالیات

پارک ها و فضای 

سبز

%55%52/1%52/5%44/4%40/8%49/2%46/4

درحال  حاضر كره جنوبی، تصویری از خود به عنوان كشور »درحال توسعه« را پاک كرده و واژه 
شرایط  دادن  تغییر  درحال  گذشته  سال  چهل  طی  آن ها  است.  نموده  آن  جایگزین  را  »توسعه یافته« 
اقتصادی خود بوده اند و اكنون اقتصادشان یکی از بهترین اقتصادهای دنیاست. فوق العاده ترین مورد 
توسعه صورت گرفته در كره جنوبی در بخش فناوری اطالعات است. در ارتباط با دولت الکترونیک 
و حکمرانی الکترونیک، رتبه آن ها باالتر از بسیاری از كشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکاست. كره 
جنوبی به میزان شگرفی بر فساد افسار زده كه در این میان حکمرانی الکترونیک یکی از عوامل مؤثر 

می باشد.
با توجه به مثال های موفقیت آمیز سامانه اوپن دولت كالن شهر و سیستم تداركات الکترونیک دولتی 
می توان برخی از عوامل دخیل در این امر را شناسایی كرد. عوامل موفقیت شامل موارد زیر است: 
1- تعیین چشم انداز و اهداف برای مثال طرح كره سایبری؛ 2- رهبری قدرتمند و عالقه رئیس جمهور 
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)رهبران سیاسی(؛ 3- نقشه راه برای دولت الکترونیک؛ 4- هماهنگی و پشتیبانی سازمانی؛ 5- سیستم 
حفاظت اطالعات یکپارچه؛ 6- مركز اطالعات قدرتمند؛ 7- درگاه سیستم اطالعات جغرافیایی؛ 8- 
شبکه الکترونیک سئول؛ 9- آموزش و ممارست1 فناوری اطالعات؛ 10- زیرساخت های مناسب؛ 11- 
كاركنان ماهر فناوری اطالعات؛ 12- قدرت خرید و توانایی مردم در استفاده از فناوری اطالعات؛ 

13- تالش های مداوم و حمایت مالی دولت.
امکان  افتتاح كرد كه  را  الکترونیک دولتی  تداركات  كره جنوبی در 30 سپتامبر 2002 سیستم 
پردازش دیجیتالی كارهای تداركاتی همه سازمان های عمومی ازجمله آژانس های دولتی، شهرداری های 
محلی و نهادهای دریافت كننده بودجه دولتی را فراهم می كرد. سیستم فوق، سیستمی است كه به طور 
دیجیتالی، رویه های تداركاتِی پیچیده ای را پردازش می كند كه قباًل با استفاده از رویه های كاغذی انجام 
می گرفت. از زمان افتتاح آن، همه آگهی های قراردادهای تداركات داخلی ازطریق آن انجام گرفته 
است، درحالی كه بیش از 80 درصد پیشنهاد مزایده و مناقصه به صورت الکترونیکی به مرحله اجرا 

گذاشته شده است.
چگونه سیستم تداركات الکترونیک دولتی فساد را كاهش می دهد؟ در میان همه مزیت های این 
سیستم به جای اثرات كّمی، مهم ترین كاركرد آن ارتقای شفافیت در تداركات عمومی است. تعامالت 
بین سازمان ها و شركت های عمومی از راه اینترنت بهبود می یابد نه به صورت تماس چهره به چهره. 
به عنوان مثال از عوامل بالقوه فساد روابط مکرر بین مقامات تداركات و كاركنان شركت های خصوصی 
كه باعث ایجاد مشکالتی در گذشته شده بود، جلوگیری به عمل می آید. اداره خدمات عمومی، مشتاقانه 
در پی ارتقای هرچه بیشتر شفافیت و كارآمدی در تداركات الکترونیک عمومی است. عواملی كه 
ازطریق آن سیستم تداركات الکترونیک دولتی فساد را كاهش می دهد عبارت اند از: دسترسی عموم 
مردم به مشخصات در بازه زمانی معقول؛ افزایش رقابت و بی طرفی؛ جلوگیری از مشاركت ناروای 
عرضه كنندگان در قراردادها؛ مراقبت از تخلفات مأموران تداركاتی؛ در دسترس قرار دادن رهنمودهای 

سیاست گذاری شفاف.
از سیستم تداركات الکترونیک دولتی انتظار می رود به صرفه جویی 2/7 میلیارد دالر در هزینه های 
منابع  از  عمومی  تداركات  درباره  یکپارچه ای  اطالعات  سیستم،  این  كند.  كمک  ساالنه  تداركات 
یکپارچه تأمین می كند. سیستم تداركات الکترونیک دولتی به صورت برخط و در زمان معقول انجام 
همه مراحل از اطالع رسانی تا پرداخت هر چیز را امکان پذیر می كند. عرضه كنندگان و پیشنهاددهندگان 
فقط یک بار نیاز به ثبت نام دارند، سپس می توانند به همه تسهیالت سیستم تداركات الکترونیک دولتی 
در خواست  عملکرد،  تضمین های  و  پیشنهاد  ارائه  تداركات،  با  مرتبط  اطالعات  همه  كسب  نظیر 
پرداخت ها و سایر موارد دسترسی داشته باشند. همه موارد گفته شده شفافیت را ارتقا می بخشد و فساد 

1 - practice
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را كنترل می كند.
برای انجام همه فعالیت های تداركاتی، سیستم تداركات الکترونیک دولتی به 53 سیستم داخلی 
متصل است. مثاًل به منظور میّسر سازی امکان تشریک اطالعات ارزیابی برای انتخاب پیمانکاران واجد 
شرایط ازجمله شرایط مالی و تاریخچه عملکرد گذشته آن ها، سیستم تداركات الکترونیک دولتی با 
شش انجمن مرتبط با ساخت وساز در ارتباط است. همچنین به پانزده بانک تجاری عمده برای پرداخت 
الکترونیک وصل است. ازطریق ارتباط خود با ده نهاد ضمانت كننده، سیستم تداركات الکترونیک 
دولتی به صورت الکترونیکی، مدارک گوناگون مرتبط با ضمانت ازجمله ضمانت های مناقصه و قرارداد 
را مورد رسیدگی قرار می دهد. این سیستم زمان الزم برای انجام تداركات را به شدت كاهش می دهد. 

مثاًل پرداخت كاالها را می توان به جای چهارده روز در سیستم سابق، ظرف چهار ساعت انجام داد.
تجاربی كه از عملکرد سیستم تداركات الکترونیک دولتی و سامانه اوپن به دست آوردیم نشان 
می دهد كه حکمرانی الکترونیک می تواند درراستای فروكاستن فساد نقش مثبتی ایفا نماید. حکمرانی 
الکترونیک قادر است بازیگران فساد را در تنگنا قرار دهد. همچنین بحث و گفت وگو با چند تن از 
دانشگاهیان و دیوان ساالران كره جنوبی حاكی از این است كه حتی باوجوداین سامانه ها، گاهی مقامات 
امکان رانت خواری دارند. آن ها می توانند با هدف دریافت »پول تسریع كننده« در ارائه خدمات تعلل 
ورزند همچنین می توانند قبل از دریافت درخواست ها، مدارک بیشتری را طلب نمایند. برای جلوگیری 
از این نوع كارها، دولت با ایجاد وبگاه »تابلو اعالنات«، سیستم ]كنترلی[ كراس- چک1 را راه اندازی 
یا درصورت  و  نمایند  است، طلب  نیاز  مورد  آنچه  از  بیشتری  مداركی  مقامات  كرد. درصورتی كه 
هرگونه تعلل غیرضروری در دریافت درخواست ها، شهروندان می توانند در این وبگاه شکایت كنند. 
این سازوكار ضمن پاسخگوتر كردن مقامات، شیوه های دریافت رشوه و اقدامات ناعادالنه را محدود 

خواهد كرد.

نتیجه گیری
حکمرانی الکترونیک، به عنوان ابزار مبارزه با فساد نقش مؤثری دارد. زیرا می تواند شفافیت را افزایش 
و  نماید  خلق  را  جدیدی  رفتار  و  فرهنگ  برچیند،  را  فساد  مقدمات  كند،  ایجاد  برابر  محیط  دهد، 
فرصت های فساد برای واسطه را از بین ببرد. سیستم تداركات الکترونیک دولتی، اطالعات یکپارچه ای 
را برای متقاضیان ارائه می دهد. طبق قانون حدود 27 هزار سازمان عمومی ملزم هستند اطالعات درباره 
مزایده و مناقصه ها ازجمله حجم پروژه، مشخصات، معیارهای اعطای قرارداد را در روی وبگاه این 
سیستم قرار دهند. همچنین اطالعاتی درباره 390 هزار محصول در روی سیستم فهرست شده است. 
تأمین كنندگان می توانند در همه مزایده ها و مناقصات سازمان های عمومی به وسیله فقط با یک بار ثبت نام 

1 - cross- check system
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در سیستم تداركات الکترونیکی دولت مشاركت نمایند و نیازی به ثبت نام دیگری ندارند. مشاركت 
دولت،  الکترونیکی  تداركات  سیستم  است.  داشته  چشمگیری  افزایش  مناقصه  و  مزایده  در  آن ها 
تداركات الکترونیک شفاف را میسر می سازد. تمام فرایند تداركات ازجمله درخواست خرید، دعوت 
بازرسی قراردادی و پرداخت ها دیجیتالی شده و اطالعات به صورت به روز در  به مزایده و مناقصه، 
معرض دید همگان قرار می گیرد. اخیراً 92 درصد از مزایده ها و مناقصات داخلی به صورت الکترونیکی 
الکترونیکی مشاركت  مناقصات  و  مزایده ها  افراد در  از  میلیون  به 1/2  نزدیک  ماه  اجرا شده اند. هر 
دارند. قریب به 23 هزار كاال ازجمله لوازم اداری در این بازارچه موجود است. سازمان های عمومی 
می توانند فرآیند خرید كاالهای مورد تقاضا را تنها با چند كلیک از ثبت سفارش تا پرداخت تکمیل 
كنند. سازمان های عمومی 97 درصد از محصوالت اداری مورد نیاز خود را از این بازارچه الکترونیک 
اوپن، اطالعات درباره درخواست های شهری، روش های تصویب، بررسی  با سامانه  تهیه می نمایند. 
مدارک، جدول زمانی فرایندها و مانند اینها بالفاصله قابل دسترس است به گونه ای كه شفافیت از پیش 
تضمین می شود و این برخالف رویه های طوالنی مدت است كه در آن مراحل مختلف كارها برای 
عامه مردم روشن نبود. شهروندان مجاز هستند مراحل مختلف انجام كارها و درخواست های شهری 
را ازطریق اینترنت هر زمان و هرجایی بدون تلفن كردن یا دیدار با مقامات عمومی نظارت كنند. از 
رهگذر دسترسی همه شهروندان به اطالعات، عدالت و بی طرفی در مدیریت شهری تأمین می گردد و 
بی اعتمادی عمومی برچیده می شود. در رژیم های پیشین شایعات و رسوایی بسیاری درباره مجوزها و 
موافقت نامه های رسمی وجود داشت كه به بی اعتمادی عموم مردم به دولت منجر می شد؛ اما دسترسی 
همه شهروندان به اطالعات، عدالت و بی طرفی در مدیریت شهری را به ارمغان می آورد كه موجب 
تقویت اعتماد عمومی می شود. كیم و كیون جو لیی با ارائه برخی آمارها نشان دادند كه بعد از استقرار 

حکمرانی الکترونیک )سامانه اوپن( سطح خدمات مقامات عمومی افزایش یافته است.
از بین 1947 مقام عمومی مورد هدف برای پیمایش، 50 درصد آن ها موافق و 27 درصد مخالف 
افزایش سرعت انجام كارها ازطریق سامانه اوپن بودند. ازسوی دیگر در پیمایش دیگری از میان 500 
شهروند، 68 درصد اذعان داشتند كه سامانه اوپن سرعت انجام كارها را سریع تر از گذشته كرده است. 
از نقطه نظر كاهش فساد، برآورد پیمایش آن ها نشان داد كه حکمرانی الکترونیک، فساد را در بخش های 

مختلف برای مثال ساخت وساز ساختمان 29/8 درصد، طراحی شهر 9/9 درصد كاهش داده است.
سامانه اوپن و سیستم تداركات الکترونیکی دولت نشانگر نمونه های خوبی از انجام »بیشترین كارها 
با كمترین هزینه« است. دولت كره جنوبی دارای زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات قدرتمندی 
می باشد و این سیستم ها بدون هزینه های زیاد ساخته شده اند؛ اما كشورهای جهان سوم باید راه طوالنی 
و  الکترونیک  حکمرانی  كنند.  طی  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  درزمینه  توسعه یافتگی  برای 
سامانه هایی مشابه سامانه اوپن و سیستم تداركات الکترونیکی دولت، هزینه های زیرساختی زیادی را 
می طلبد. این موارد غیراز هزینه های اولیه برای استقرار زیرساخت اینترنت، به هزینه بیشتر برای كاهش 
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انگیزه های فساد نیازی ندارد. اگر دولت محلی و مركزی از پیش رایانه ای شده باشد هزینه اولیه برای 
استقرار حکمرانی الکترونیک خیلی باال نخواهد بود. كره جنوبی همه این مراحل توسعه را تنها ظرف 
40 تا 30 سال گذشته تجربه نموده است. سایر كشورهای درحال توسعه می توانند دنباله رو كره جنوبی 
در استفاده از حکمرانی الکترونیک به عنوان ابزار مبارزه با فساد باشند. با تحلیل مواردی از كره جنوبی، 
نوشتار حاضر به برخی مؤلفه ها پی برد كه براساس آن حکمرانی الکترونیک می تواند به تقلیل اقدامات 
آلوده به فساد كمک كند )به تصویر مندرج در انتهای مطالب مراجعه شود(. در پایان می توانیم نتیجه 
مانند  با فساد است؛ گرچه عوامل دیگر  مبارزه  برای  ابزار مؤثری  الکترونیک  بگیریم كه حکمرانی 
آموزش، فرهنگ، ثبات سیاسی، حاكمیت قانون، زیرساخت های اقتصادی و مانند اینها به همین منوال 
مهم هستند. جایی كه فساد، نوعی عادت است؛ سامانه اوپن و سیستم تداركات الکترونیکی شواهدی 
بر ایجاد تغییر در این عادت هم در بین مردم و هم در بین مقامات هستند كه موجب فروكاستن فساد 

شده است.
چگونه حکمرانی الکترونیک می تواند فساد را محدود نماید؟

دولت الکترونیک

حذف واسطه ها

كارآمدسازی عملیات 
دولت

مشاركت شهروندان در 
تصمیم گیری

حوزه گسترده رقابت برای 
همه به طور مساوی

رفتار برابر مقامات عمومی

دسترسی به اطالعات
دسترسی شهروندان به 

خدمات دولتی در طول 24 
ساعت از هر جا

حوزه گسترده تر برای 
یکپارچگی

امکان یادگیری از گذشته

قطع ارتباط بین متقاضی و 
عرضه كننده

امکان شکایت شهروندان 
از فساد

كاهش میزان تماس 
شخصی با مقامات عمومی
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

دولت الکترونیک به  عنوان ابزاری ضدفساد در یمن؛ دیدگاه شهروندی

نویسنده: اخالص احمدی
مترجم: دكتر طیبه جعفری1 

        چکیده

فساد یکی از چالش های اصلی دولت در كشورهای درحال توسعه است و به عنوان یکی از 
شایع ترین و مقاوم ترین موانع در پیشرفت رشد اقتصادی و افزایش كیفیت زندگی شهروندان در 
برای  تهدیدی  بلکه  می شود  اقتصادی  رشد  از  مانع  نه تنها  فساد  می شود.  محسوب  جهان  سراسر 
حکمرانی خوب هم محسوب می گردد. از دولت الکترونیک برای بهبود شفافیت و مبارزه با فساد 
از دیدگاه  الکترونیک و فساد  میان دولت  رابطه  بهتر  مقاله درک  این  از  استفاده می شود. هدف 
شهروندان در یک كشور نمونه یعنی یمن است. این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی توصیفی 
در كنار استفاده از یک روش كمی در قالب پرسشنامه ساختاریافته به اهداف خود دست یافت. 
نمونه های تحقیق شامل 120 شهروند هستند كه درحال استفاده از خدمات نهاد های دولتی می باشند. 
نتایج این تحقیق نشان می دهد كه استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در قالب دولت الکترونیک 

می تواند تأثیر زیادی در كاهش فساد داشته باشد.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، ابزار ضدفساد، دیدگاه شهروندی، یمن

1 - رئیس گروه مطالعات و پژوهش های سالمت اداری مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد 
سازمان بازرسی كل كشور
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1- مقدمه
و  ارتباطات  فناوری  درزمینه  اخیر  مطالعات  باشد.  فساد  دربرابر  می تواند سالحی  الکترونیک  دولت 
اطالعات )ICT( توسط محققان )Andersen, 2009( ،)Bhatnagar, 2003( ،)Shim, 2008( و 
)Kim, 2009( حاكی از امید به فناوری های جدید مانند سیستم های دولت الکترونیک به عنوان ابزاری 
برای مبارزه با فساد در بخش دولتی در بسیاری از كشورها است. فساد به عنوان یک مسئله پیچیده درنظر 
گرفته می شود. اگرچه ما موارد فساد را در هر نوع سازمانی شناسایی كرده ایم، اما در این تحقیق فساد 
اجرایی به خاطر تأثیر فراوان معکوسی كه بر روی جامعه دارد، به تنهایی مورد تمركز قرار گرفته است. 
احتمال وجود فساد در یمن بیشتر میان شهروندان و بخش دولتی است و معموالً توسط مقامات رسمی 
انجام می شود كه مسئولیت مستقیم در ارائه خدمات به مردم دارند. ازآنجایی كه تعریف واضحی از 
فساد وجود ندارد، لذا این مسئله باعث سخت تر شدن بررسی ها درباره علت فساد و نحوه صحیح بررسی 
آن می شود.  این تحقیق از تعریف سازمان شفافیت بین الملل )TI( استفاده كرده است مبنی بر اینکه 
فساد سوء استفاده از قدرت سپرده شده به اشخاص توسط رهبران سیاسی یا بوروكراسی به منظور منافع 
شخصی یا عالیِق گروهِی عده ای خاص است. در كنار تمایل دولت یمن برای مبارزه با فساد و درک 
روزافزون نیاز به داشتن یک دولت الکترونیک به منظور كاهش آن، این تحقیق از دیدگاه شهروندان 

برای ارزیابی دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد استفاده می كند. 

2- پیش زمینه مشکل فساد
از  مانع  فساد و كاغذبازی كه  باالی  توسعه محسوب می گردد. سطوح  و  قوی در رشد  مانعی  فساد 
سرمایه گذاری داخلی می شوند، ازجمله مهم ترین چالش هایی هستند كه كشورهای درحال توسعه با 
آن مواجه اند. طبق گزارش سازمان ملل، فساد سبب نابودی پیشرفت های انسانی و دموكراسی می شود 
و با پراكنده نمودن سرمایه های عمومی برای منافع شخصی، باعث كاهش دسترسی به خدمات عمومی 
می گردد )United, 2006(. فساد در مقیاس وسیع مانع از عملکرد دولت در ارائه خدمات ضروری، 

بیمه و حمایت بین المللی به منظور توسعه اقتصاد و كاهش وابستگی می شود.
مالی و سیاسی و فسادهای جزیی  نیست و شامل فسادهای  اداری در یمن پدیده جدیدی  فساد 
ازجمله دادن پول به پلیس راهنمایی و رانندگی برای جریمه نکردن خودرو یا پرداخت پول به كارمندان 
دولتی به منظور تسریع روند كارهای اداری می شود. دركنار این موارد، اختالس از صندوق های عمومی، 
 Jamil,( طرفداری و تعصب از گروه ها و اشخاص از الگوهای رایج فساد در بخش های دولتی است

.)2013

درسال 2005 یمن قانون مبارزه با فساد سازمان ملل را تصویب كرد. قوانین و مقررات مهمی مانند 
قوانین مالکیت مالی و قانون پیشنهاد ها و اوامر برای مبارزه با فساد تنظیم شده اند. در سال 2006 یک 
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دادگاه عالی كشوری برای مبارزه با فساد تشکیل و در همان سال یک مقام عالی مرتبه نیز برای كنترل 
پیشنهاد ها و مناقصه ها در نظر گرفته شد. این ها همگی گام نخست در مسیری صحیح بود. هرچند قوانین 
موجود و نهاد هایی كه با فساد مبارزه كنند هنوز ضعیف هستند و تمامی اشکال فساد را پوشش نمی دهند.

باوجوداین فرایند قابل توجه، همچنان چالش های بسیاری وجود دارد؛ و این كشور هنوز از عملکرد 
ضعیف نهاد ها به دلیل وجود كارمندان كم مهارت كه حقوق كافی دریافت نمی كنند رنج می برد. نمودار 

شماره 1، مسیر حركت فساد در سال های 2015-2005 در یمن را نشان می دهد.
كشورهای درحال توسعه در به كارگیری موفقیت آمیز پروژه های دولت الکترونیک با مشکالتی 
مواجه هستند. یمن در سال 2016 به عنوان یکی از كشورهایی شناخته شده كه با داشتن شاخص 0/22 

.)UN, 2016( رشد اندكی در بهبود دولت الکترونیک داشته است
دراین حال تحقیقات نشان می دهد كه شاخص های مثبتی برای آمادگی الکترونیکی برای دولت 

.)Al-eryani, 2012( الکترونیک در یمن وجود دارد

نمودار1- شاخص فساد در یمن

 3- بررسی مقاالت منتشر شده
1-3- رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه

بدون شک استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات می تواند به پیشرفت اقتصادی كمک كند و به صورت 
یکپارچه با توسعه پایدار مرتبط بوده و امکان رشد و پیشرفت را فراهم می كند. مطالعات انجام شده 
درزمینه پیشرفت اقتصادی، فناوری ارتباطات و اطالعات را به عنوان یک ضرورت برای رشد اقتصادی 
و بهبود شرایط اجتماعی درنظر می گیرد. با درنظر گرفتن توسعه اقتصادی به عنوان ظرفیتی درحال رشد 
برای یک كشور درراستای ایجاد تجارت و كسب وكار )Miles, 2001(، استفاده از فناوری ارتباطات 
و اطالعات در كنار دستگاه های كامپیوتری شده، باعث تقویت نسل تولید در مدت زمان كوتاه می شود. 
به عالوه فناوری ارتباطات و اطالعات به منظور كمک به تولیدكنندگان و مصرف كنندگان برای اتخاذ 
تصمیمات مؤثرتر، اطالعات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار می دهد، بنابراین فناوری باعث بهبود 

.)Eggleston, 2002( عملکرد بازارها طبق دالیل اقتصادی می شود



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 38/ زمستان 321397

در دنیای اقتصادی امروز، فناوری عاملی كلیدی است كه تأثیر قدرتمند كوتاه و بلندمدتی بر توسعه 
تغییر روند زندگی شهروندان  افزایش كارایی در دنیای تجاری و  فناوری سبب  این  اقتصادی دارد. 
در  در محیط كاری  زندگی مدرن مخصوصاً  تغییر  باعث  به روش های مختلف  فناوری  است.  شده 
جایی شده كه گزارش درباره جهان شبکه ای با این جمله آغاز می شود: »اینترنت و فناوری ارتباطات و 
اطالعات  ضرورتاً باعث تغییر روند كار جهان شده است« )Kirkman, 2002(. دنیای كسب وكار با 
اختراع كامپیوتر، اینترنت و توسعه ارتباطات تغییر كرده بود. براساس مشاهدات، برخی از بزرگ ترین 
پیشرفت ها به خاطر توسعه فناوری بوده است؛ بنابراین درک این مسئله برای سازمان ها نیز حائز اهمیت 
است كه افزایش سود باید با پیشرفت های سریع و بی رحمانه در فناوری ارتباطات و اطالعات همراه 
باشد )Cette, 2004(، جایی كه پیشرفت های فناوری به سازمان ها كمک می كند كه بتوانند زمان و 
هزینه تولید را كاهش داده و كار را با موفقیت و به گونه ای مؤثر به انجام برسانند. درحقیقت استفاده از 
فناوری ارتباطات و اطالعات سبب افزایش رشد اقتصادی و بازدهی نیروی كار می شود. تفاوت میان 
عملکرد اقتصادی كشورهای توسعه یافته با كشورهای درحال توسعه در میزان استفاده آن ها از فناوری 
ارتباطات و اطالعات است. نبود فناوری ارتباطات و اطالعات به عنوان عاملی مهم سبب افزایش شکاف 

میان این دو دسته از كشورها می شود.
2-3 - مفهوم فساد

فساد پدیده ای جهانی با قدمتی زیاد است كه تعریف مبهم از آن، به یکی از جنبه های اصلی اش تبدیل 
شده است. در هر جامعه ای، تعاریف و دیدگاه ها طبق فرهنگ، قانون و سایر عوامل و ماهیت مسائلی 
كه در آن كشور اتفاق می افتد، تفاوت می كند. سازمان شفافیت بین الملل )TI( كه منبعی پربازدید در 
مباحث فساد است، فساد را به عنوان سوء استفاده از قدرت اعطا شده توسط رهبران سیاسی یا بوروكراسی 
با هدف سود شخصی یا عالیق گروهی خاص بیان می كند )Transparency, 2009(. برخی محققان 
استفاده شود.  نفع خود  به  اختیارات  یا  اداری  قدرت عمومی،  از  آن  در  می دانند كه  را عملی  فساد 
برخی دیگر مانند »جوزف. اس نایNye, 1967( »1( فساد را رفتاری می داند كه فرد طی آن به خاطر 
منافع خصوصی )شخصی، خانواده و گروه خصوصی(، ثروت یا مزیت جایگاهش از وظایف اصلی 
یک نقش دولتی منحرف می شود، یا به خاطر موقعیتی كه دارد در كارهای شخصی از قوانین سرپیچی 
می كند. رفتارهایی مانند رشوه، انتصاب آشنایان و افراد خانواده به مشاغل مهم اداری و سوء استفاده از 
منابع عمومی برای استفاده شخصی در این دسته قرار می گیرند. به عالوه فساد اغلب توسط مقاماتی كه 

در فعالیت های دولتی بوده و دارای حق امتیازات انحصاری هستند انجام می شود.
3-3 - فساد، مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی

فساد و حکمرانی ضعیف می توانند تأثیر مخربی بر میزان رشد و ظرفیت پیشرفت یک كشور داشته 

1 - Joseph S. Nye
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باشند. براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2009، فساد در بخش تجاری به عنوان چالشی 
 .)Transparency, 2009( در حال رشد در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده است
زمانی كه اقتصاد در یک كشوری به خوبی عمل نمی كند، دلیل آن می تواند این باشد كه فساد مانع 
از اجرای قوانین طبیعی برای عملکرد آزادانه اقتصاد می شود. همچنین افزایش فساد به خاطر فقدان 
به  نزدیکان  انتصاب  و  تبعیض  ظهور  و  اقتصادی  شایسته  افراد  مهاجرت  افزایش  باعث  قدرشناسی، 
موقعیت های اداری و دولتی می شود. برخی محققان به تأثیر منفی فساد بر رشد اقتصادی تأكید دارند 
)Mauro, 1997(. طبق نظر محققان اقتصادی فساد باعث افزایش سرمایه گذاری دولتی می شود، زیرا 
این گونه پروژه ها برای دریافت رشوه به راحتی تسلیم دستکاری های مقامات دولتی می شوند، به این ترتیب 
سودمندی آن ها و درنتیجه كارایی زیرساختار كشور كاهش می یابد. فساد به دلیل تالقی عالیق شخصی 
با توسعه پروژه های بخش عمومی باعث هدررفت منابع می شود و به خاطر اعتبار ضعیف سیستم سیاسی، 
 Tanzi,( و )Mauro, 1997( قادر به جذب كمک های خارجی نخواهد بود. در یک دهه گذشته
1998( یافته های محققان نشان می دهد كه فساد مانع از سرمایه گذاری، تغییر تركیب هزینه های دولتی، 

مانع از رشد اقتصادی و بهبود كیفیت زندگی شده است. طبق گفته های »تانزی« )Tanzi, 1998(، »فساد 
بیشتر در كشورهای فقیر با اقتصادهای درحال تغییر اتفاق می افتد تا در كشورهای مرفه و ثروتمند«. فساد 
با كاهش اعتماد به دولت به توسعه كشور آسیب زده و هزینه های تجاری را افزایش می دهد و باعث 

دلسردی سرمایه گذاری های خارجی و داخلی می گردد.
فساد مانع از توسعه پایدار و عدالت شده و نقش قانون و امنیت بین المللی را تضعیف می كند و 
به عنوان یکی از مقاوم ترین موانع در پیشرفت اقتصادی و ارتقای كیفیت زندگی شهروندان در سراسر 
جهان شناخته می شود. این چالش ها شامل عملکرد مؤسساتی ضعیف، درصد باالی بیکاری، زیرساختار 

ضعیف، فساد و قوانین و مقررات نامناسب می شود.
4-3- مفهوم دولت الکترونیک

تعریف استانداردی از دولت الکترونیک هم وجود ندارد كه به وضوح بتواند نقش آن را توضیح دهد. 
در ادبیات كنونی تعاریف متعددی برای توصیف مفاهیم اصلی دولت الکترونیک از دیدگاه تحقیقی 
وجود دارد. دولت الکترونیک به ارائه خدمات دولتی ازطریق اینترنت اطالق می شود و می توان آن را 
استفاده دولت از فناوری ارتباطات و اطالعات به عنوان ابزاری بر پایه وب با هدف افزایش دستیابی و 
ارائه اطالعات و خدمات دولت به شهروندان، احزاب تجاری، كارمندان و سایر ارگان ها نیز تلقی نمود. 
برای  فناوری  از  استفاده  الکترونیک را  این مطلب، دولت  تأیید  »سیلکوک« )Silcock, 2001( در 
افزایش دسترسی و ارائه خدمات دولتی به شهروندان، احزاب تجاری و كارمندان توصیف می كند. 
تعریف بانک جهانی )World, 2010( از دولت الکترونیک استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات 

برای تغییر و بهبود رابطه میان دولت، مردم، كسب وكارها و سایر احزاب دولتی است.
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5-3- رابطه میان دولت الکترونیک و مبارزه با فساد
دولت الکترونیک می تواند به عنوان سالح مبارزه با فساد استفاده شود. مبارزه با فساد با درنظرگرفتن 
افزایش شفافیت، پاسخگویی و قابلیت پیش بینی )قوانین و روندها( باعث ایجاد اولویت ها می شود. ازنظر 
بسیاری از محققان دلیل اصلی استفاده از دولت الکترونیک كاهش هزینه ها و تأخیر در فرایندها، افزایش 
دسترسی مردم به اطالعات بخش دولتی، ارائه خدمات، افزایش شفافیت و پاسخ گویی دولت است 

.)Haque, 2002(
مقررات سازمانی، سیستم مالیات، هزینه های بخش عمومی، قوانین مربوط به كاالها و خدمات، 
تأمین مالی احزاب سیاسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی و سامانه های جریمه همگی عواملی در دولت 
 )Tanzi, 1998(، )Andersen, 2009( هستند كه مستقیم یا غیرمستقیم منجربه فساد می شوند. محققان
و )Shim, 2008( در سال های اخیر شاهد افزایش گرایش ها به سمت استفاده از دولت الکترونیک 

به منظور دستیابی بیشتر به اطالعات و ترویج شفافیت، پاسخ گویی و اهداف ضدفساد بوده اند.
درهمین راستا دولت الکترونیک می تواند به افزایش شفافیت دستگاه ها كمک نموده و موجب 
افزایش قابلیت دسترسی و وضوح خدمات دولتی شود )Norris, 2002(. دركنار تمامی مزیت های 
مقرون به صرفه دولت الکترونیک، به باور بسیاری این روند می تواند با افزایش شفافیت و پاسخ گویی و 

.)Von, 2004( تقویت حکمرانی خوب، باعث كاهش سطوح فساد شود
6-3- دولت الکترونیک چگونه می تواند با فساد مبارزه کند؟

دولت الکترونیک كارهای زیادی را درراستای كاهش فساد به شرح زیر می تواند انجام دهد:
دولت الکترونیک باید تمام بخش ها مانند سفارش ها، درآمد حاصل از مالیات، درآمد حاصل  -

از فروش و دارایی را به صورت برخط ارائه دهد. در تمام شهرهای كشور تمامی خدمات باید توسط 
دولت به صورت برخط به شهروندان ارائه گردد. استفاده از رایانه و معامالت برخط سبب كارایی 
بیشتر سامانه های تحویل می شود و سوء استفاده از موقعیت های شغلی برای فساد را كاهش می دهد. 
طبق نظر »كوار« )Kaur, 2015(، در بررسی پنج پروژه اداره الکترونیکی در هند، خدمات دولتی 
باید برخط شوند. اگر ارائه خدمات برخط گردد، روندهای اداری ساده و ازنظر زمانی كوتاه تر 

می شوند و دیگر نیازی به پرداخت رشوه برای سرعت بخشیدن به كار نیست.
دولت الکترونیک با ردگیری كارها و تصمیمات می تواند بر فساد نظارت داشته باشد. این مسئله  -

با بهبود قوانین و مقرراتی تکمیل می گردد كه از افرادی كه خطاكاران را افشا می كنند حفاظت و 
.)United, 2006( فاسدان را تنبیه می كند

دولت الکترونیک باید فرایندهای اجرایی كه سبب حذف قدرت نفوذ می شوند را خودكار  -
نموده و با استفاده از الگوریتم هایی برای ردیابی و كنترل مقامات دولتی آن ها را تحت نظر داشته 
باشد و هرگونه فرایندی كه برای عموم انجام می شود را بررسی نماید. ابزارهای دولت الکترونیک 
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نه تنها قادر به ردیابی رویدادهای مختلف و كارهای غیرقانونی درحال وقوع است، بلکه می توانند 
رفتارهای مشکوک را قبل از وقوع جرم شناسایی كنند. اگر تصمیمات و معامالت مقامات به راحتی 
ثبت و قابل پیگیری شود، مقامات قبل از انجام هر كار غیرقانونی به درستی فکر خواهند كرد. به 
گفته »باهاتناگار« )Bhatnagar, 2003( با خودكارسازی فرایندها، می توان با حذف مقامات در 
قسمت های جمع آوری اطالعات و ارائه خدمات، فرصت برای سوء استفاده را به طرز چشم گیری 
كاهش داد. درجایی كه مردم از بانکداری الکترونیک استفاده كنند، فرصتی برای رشوه دادن باقی 

نمی ماند.
دولت الکترونیک مداخالت انسانی را تا حد زیادی كاهش خواهد داد. در حقیقت فرآیند  -

ارائه آن ها  الکترونیکی و  به سیستم های عامل  انتقال اطالعات  الکترونیک شامل  ایجاد خدمات 
به مردم در قالبی صورت می گیرد كه توسط قوانین و مقررات تعیین شده است. ازآنجایی كه این 
فرایند به صورت خودكار انجام می شود تا زمانی كه كاربر دستیابی مستقیم به خدمات الکترونیکی 
گذاشته باشد، جایی برای سوء استفاده ازطریق دستکاری یا منع اطالعات برای سودجویان باقی 
نمی ماند. »كارو« )Karv, 2015( در تأیید این مطلب اذعان داشت كه دولت الکترونیک مداخالت 

انسانی را محدود می كند.
انتشار برخط اطالعات دولتی و امکان دستیابی مناسب شهروندان به اطالعات دولتی و خدمات  -

از هر مکان و زمانی با استفاده از مجاری  چندگانه، شکایت مردم علیه اعمال مفسدانه را با دلیل و 
مدرک ثابت خواهد كرد. دسترسی به اطالعات مربوط به اداره كشور به افراد این امکان را می دهد 
تا بتوانند حقوق سیاسی و مدنی خود را در فرایندهای رأی گیری محقق نموده، بر كیفیت هزینه های 
 Aucoin,( باشند. »آكوین و دیرنزو«  پاسخ گویی داشته  انتظار  از دولت  نظارت داشته و  دولتی 
2000( و )Direnzio, 2007( اثبات نمودند دولت الکترونیک می تواند پلی میان مقامات دولتی و 

شهروندان باشد و منجربه افزایش اعتماد میان آن ها و پاسخ گویی بیشتر مسئولین گردد.
كیفیت  - افزایش  سبب  كه  الکترونیک  دولت  پورتال  در  مردمی  شکایات  سیستم  دادن  قرار 

خدمات عمومی می شود. بهبود این بخش منجربه افزایش اعتماد مردم به دولت می شود و می تواند 
باعث كاهش فساد گردد. شکایات مردمی می توانند موقعیت ارزنده  ای برای دریافت بازخورد از 
نیازمند بهبود قوانین و خدمات هستند. رسیدگی به  شهروندان و شناسایی بخش هایی گردد كه 
شکایات به قلب دولت الکترونیک تبدیل می شود، هر سازمانی باید بخشی را در سیستم خود به این 
امر اختصاص دهد كه نیازهای مشتریان در آن گنجانده شده باشد. مجاری شکایات باید به وضوح 
برای مردم و كارمندان مشخص گردد. مردم با استفاده از این مجاری می توانند از نحوه اجرا و ارائه 

یک قانون یا خدمات شکایت نموده یا هرگونه رفتار فاسدانه را گزارش نمایند.
قوانین و فرایندهای تسهیل كننده و طراحی مجدد سیستم ها و روندها، این امر باعث می شود تا  -
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شکل 2- توزیع نمونه طبق جنسیت

 Kligaard,( »شهروندان درک بهتری از عملکرد سیستم های دولتی داشته باشند. به گفته »كلیگارد
فرایندهای  و  قوانین  زیرا  می شود،  دشوار  دولتی  مقامات  برای  مردم  عموم  دادن  فریب   )1988

سامانه ها ساده شده و به صورت برخط در معرض دید عموم است.
و  - مسئولیت ها  و  قدرت  توزیع  معنای  به  الکترونیک  دولت  در  سوء استفاده  قدرت  كاهش 

واگذاری آن به سطوح پایین تر اجرایی است. نبود این شرایط، ساختارهای دولتی را در برابر انتفاع 
و سوء استفاده از قدرت دولتی با هدف شخصی آسیب پذیر می سازد )Martha, 2010(. همچنین 
كاهش قدرت انحصار به معنای ایجاد رقابت می شود، به گونه ای كه تمامی قراردادها و برنامه های 

دولتی به صورت برخط عرضه شده و طرح ها، قیمت ها و برندگان برای عموم مشهود می گردند.

4- روش شناسی
این منظور از یک پرسشنامه  از پرسشنامه استفاده می كند. برای  این مقاله، محقق  برای تعیین هدف 
8 موردی استفاده شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد كه با استفاده از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و 
گزینه های طبقه بندی شده از كاماًل مخالف تا كاماًل موافق، به این متغیرها امتیاز دهند. در ابتدا ثبات 
داخلی هر مورد با استفاده از آلفای كرونباخ بررسی شد. عدد آلفای كرونباخ برای هر 8 مورد برابر با 
0/892 بود كه عدد بسیار خوبی است. پرسشنامه در میان 120 شهروندی كه از خدمات بخش دولتی 
طبقه بندی  تصادفی  نمونه گیری  تکنیک  از  استفاده  با  پاسخ دهندگان  شد.  توزیع  می كردند  استفاده 
شده انتخاب شدند. هر 120 شركت كننده پرسشنامه را برگرداندند. 43/3 درصد شركت كنندگان زن 

.)n=68( و 56/7 درصد مرد بودند )n=52(
پاسخ دهندگان  از  درصد   46/7 تقریباً  كه  داد  نشان  دانشگاهی  تحصیالت  درباره  تحقیق  نتایج 
)n=56( دارای مدرک كارشناسی ارشد، 42/5 درصد )n=51( دارای درجه كارشناسی، 5 درصد 
)n=6( دارای مدرک دیپلم، 3/3 درصد )n=4( دارای درجه دكتری و تنها 2/5 درصد )n=3( دارای 

تحصیالت زیر دیپلم بودند.
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شکل 3- توزیع جمعیت براساس تحصیالت دانشگاهی

5- بحث
1-5- آزمون فرضیه

فرضیه 1: از دیدگاه شهروندان، استفاده بیشتر از دولت الکترونیک باعث كاهش چشم گیر فساد در 

بخش دولتی در یمن می شود.
بیشتر شركت كنندگان   ،0/90532  Std انحراف  و  میانگین 3/6479  و  آمارها  درنظر گرفتن  با 
)73 درصد( معتقدند كه دولت الکترونیک به طرز چشم گیری فساد را در بخش دولتی كاهش می دهد. 

بنابراین فرضیه 1 قابل قبول بود.
در حقیقت كارمندان بخش دولتی در یمن رابطه منفی میان دولت الکترونیک و فساد را تأیید 
می كنند (Alhammadi, 2018). درهمین راستا اجماع بیشتری میان دیدگاه مردم و دیدگاه كارمندان 

درباره كاهش فساد توسط دولت الکترونیک در بخش دولتی یمن وجود دارد.

Std جدول 1- میانگین و خطای

STD میانگین و انحراف

NمیانگینSTD انحراف
میانگین خطای 

STD
درصد

مبارزه با فساد با دولت 
الکترونیک )دیدگاه شهروندان(

1203/64790/905310/08264%73

خالصه ای از نتایج ارائه شده در جدول 2 به شرح زیر است:
y  بیشتر مردم )61/7 درصد( با این مسئله موافق بودند كه دولت الکترونیک با میانگین عددی

3/75 باعث كاهش ارائه خدمات در قبال دریافت رشوه در بخش دولتی شده است.
y  دولت از  استفاده  كه  دادند  نشان  عددی 4/57  میانگین  با  از شركت كنندگان  درصد   61/7
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الکترونیک می تواند به كاهش دریافت رشوه و هدیه از كاربران خدمات عمومی در بخش دولتی 
كمک كند.

y  70/8 درصد با میانگین عددی 3/75 با این مسئله موافق بودند كه استفاده از دولت الکترونیک
سبب كاهش رشوه دهی كاربران خدمات عمومی در بخش دولتی می شود.

y  70/8 درصد از شركت كنندگان با میانگین عددی 3/81 اذعان داشتند كه استفاده از دولت
اهداف شخصی  با  دولتی  ادارات  در  كاری  جایگاه  از  استفاده  محدود شدن  باعث  الکترونیک 

می شود.
y  69/2 درصد از این گروه با میانگین عددی 3/73 عنوان داشتند كه با احترام گذاشتن كاركنان

به قوانین و مقررات در سازمان های دولتی، توانسته اند از مزیت دولت الکترونیک استفاده كنند.
y  64/2 درصد از شهروندان در این گروه با میانگین عددی 3/36 معتقدند كه دولت الکترونیک

باعث كاهش هرج ومرج و تعصب گرایی فردی یا گروهی در سازمان های دولتی می شود.
y  طبق توافق 66/7 درصد از شركت كنندگان با میانگین عددی 3/74، دولت الکترونیک باعث

كاهش سوء استفاده شهروندان و نابرابری در بخش دولتی شده است.
(n=120) جدول 2- توزیع و میانگین مرتبط برای تأثیر دولت الکترونیک بر کاهش فساد در بخش دولتی یمن

میانگین ها

دولت الکترونیک

کاماًل 

مخالف
موافقبدون نظرمخالف

کاماًل 

موافق
مسیرمیانگین

تعدادتعدادتعدادتعدادتعداد
%%%%%

کاهش  به  الکترونیک  دولت   -1
رشوه  پرداخت  قبال  در  کار  انجام 

در سازمان ها کمک کرده است.

528133836
مثبت

%4/2%23/3%10%31/7%303/60

کاهش  به  الکترونیک  دولت   -2
از  هدیه  دریافت  برای  تقاضا 
سمت مشتریان خدمات دولتی در 

سازمان ها کمک کرده است.

5291241333/57

مثبت
%4/2%24/2%10%34/2%27/5

به  الکترونیک  دولت   -3
اشخاص  توسط  رشوه  کاهش 
در  دولتی  خدمات  دریافت کننده 

سازمان ها کمک کرده است.

5181252333/75

مثبت
%4/2%15%10%43/3%27/5
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میانگین ها

دولت الکترونیک

کاماًل 

مخالف
موافقبدون نظرمخالف

کاماًل 

موافق
مسیرمیانگین

تعدادتعدادتعدادتعدادتعداد
%%%%%

کاهش  به  الکترونیک  دولت   -4
برای  کاری  جایگاه  از  استفاده 
در  شخصی  اهداف  به  رسیدن 

سازمان ها کمک کرده است.

4191246393/81

مثبت
%3/3%15/8%10%38/3%32/5

افزایش  به  الکترونیک  دولت   -5
در  مقررات  و  قانون  به  احترام 

سازمان ها کمک کرده است.

4201351323/73
مثبت

%3/3%16/7%10/8%42/5%26/7

کاهش  به  الکترونیک  دولت   -6
هرج ومرج و تعصب به اشخاص و 
گروه ها در سازمان ها کمک کرده 

است.

720164532

مثبت
%5/8%16/7%13/3%37/5%26/73/63

کاهش  به  الکترونیک  دولت   -7
نابرابری  و  اشخاص  سوء استفاده 
کمک  سازمان ها  در  آن ها  میان 

کرده است.

713204436

مثبت
%5/8%10/8%16/7%36/7%303/74

کاهش  به  الکترونیک  دولت   -8
تقاضای رشوه در سازمان ها کمک 

کرده است.

11251939263/37
مثبت

%9/2%20/8%15/8%32/5%21/7

6- نتیجه گیری
مبارزه با فساد در كشورهای مختلف بدون درنظر گرفتن شکل های متفاوت اجرایی، بسیار دشوار است. 
دولت الکترونیک به همه جنبه ها توجه داشته و در بسیاری از موارد باعث حذف یا كاهش فساد در ارائه 
خدمات دولتی شده است. به عالوه، تمركز بر روی نقش دولت الکترونیک در مبارزه با فساد درحال 
حاضر توجه بسیاری را در كشورهای مختلف به خود جلب كرده است كه این امر منجربه ترویج 
حکمرانی خوب كشور و مسئولیت های اجتماعی می شود. با این همه دولت الکترونیک پایان فساد را 
تضمین نمی كند. هدف از این تحقیق بررسی نقش دولت الکترونیک در مبارزه علیه فساد در بخش 

دولتی در یمن از دیدگاه شهروندان بوده است.
براساس نتایج حاصل از تحلیل در این مقاله، می توان نتیجه گرفت كه دولت الکترونیک نقش 
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مهمی در مبارزه با فساد اجرایی در بخش دولتی یمن دارد. این تحقیق همچنین توجه مجریان دولتی، 
عدم  بروی  آن  تأثیر  و  برخط  دولتی  خدمات  سودمندی  به سمت  را  سیاست مداران  و  قانون گذاران 
هدر رفت پول های هنگفتی جلب می كند كه به خاطر فعالیت های مفسدانه در مؤسسات دولتی از بین 
می روند. براساس یافته ها مشخص گردید كه فناوری ارتباطات و اطالعات در قالب دولت الکترونیک، 
نشان دهنده نگاهی اجمالی از قدرت فناوری ارتباطات و اطالعات در كشورهای درحال توسعه برای 

كاهش فساد و ایجاد شفافیت بیشتر است.
مسلماً شرایط اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد در یمن 
نیازمند تعهد رهبران، محیط قانونی و رشد بخش فناوری ارتباطات و اطالعات است. بدون این عوامل 
ایجاد خدمات جامع دولت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. گرچه بیشتر شركت كنندگان در پرسشنامه 
معتقدند كه سازمان های آن ها دارای شبکه ای مدرن از ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( هستند اما 
هنوز بهره برداری مناسبی از این ابزار برای مبارزه با فساد صورت نگرفته است. همچنین قوانین و مقررات 
پیشرفته ای برای تسهیل فرایندها و فراهم نمودن نیازهای كار الکترونیک در شبکه های اینترنتی در بخش 
دولتی وجود ندارد. درواقع بخش دولتی در یمن تالش كافی و كامل برای مبارزه با فساد ازطریق دولت 

الکترونیک نمی كند.
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

اثر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد
سنجش تأثیر شاخص های مربوط به زمان و ابعاد

نویسندگان: رناتا ماچووا، جوالنا ولنیکووا و مارتین لنیکا
مترجم: دكتر محمدجواد حق شناس1

      چکیده

دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای بهبود شفافیت در بخش عمومی و مبارزه با فساد شناخته 
می شود. درک رابطه بین توسعه دولت الکترونیک و سطح فساد، انجام مؤثرتر پروژه های ضدفساد 
را میسر می سازد. این مقاله به بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد از دیدگاه اقتصادی 
می پردازد. برخالف مطالعات قبلی، این رابطه تجربی براساس ابعاد درنظر گرفته شده شاخص های 
باالتر  نشان می دهد كه سطح  نتایج  است.  اندازه گیری شده  تا 2016  بین سال های 2002  مربوط 
توسعه دولت الکترونیک با سطح پایین تر فساد ارتباط دارد. سه بعد یا زیرشاخص مهم در این زمینه 
شامل بعد محیط، بعد استفاده و بعد زیرساخت ارتباطات مخابراتی است. زیرشاخص محیط میزان 
حمایت شرایط بازار و چارچوب قانونی كشور از كارآفرینی، نوآوری و توسعه فناوری اطالعات 
فناوری اطالعات و  انطباق  استفاده سطح  قرار می دهد، زیرشاخص  ارزیابی  را مورد  ارتباطات  و 
ارتباطات مخابراتی  با ذی نفعان اصلی جامعه را ارزیابی می كند و زیرشاخص زیربنای  ارتباطات 
ظرفیت زیرساخت های فناوری اطالعات كشورها را اندازه گیری می كند. به پیروی از این یافته ها، 
راه های خاص تأثیرگذاری بر سطح فساد را ازطریق تقویت ابعاد دقیق تر توسعه دولت الکترونیک 
می توان طراحی كرد. این موضوع به ویژه در زمان بحران مالی و پیامدهای حاصل از آن اهمیت دارد 

كه در این مقاله نیز موردبحث قرار گرفته است.
شاخص ها،  الکترونیک،  دولت  توسعه  ابعاد،  فساد،  همبستگی،  تحلیل  کلیدی:  واژگان 

مدل های رگرسیون

1 - پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور
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 مقدمه
فناوری به طور مداوم نحوه عملکرد، تعامالت و خدمت رسانی دولت به مردم را تغییر می دهد. در این 
راستا، كشورها در سراسر جهان از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارائه مؤثر اطالعات و خدمات به 
مردم استفاده می كنند. فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک راهکار مقرون به صرفه و مناسب برای 
كاهش مداخالت غیرضروری مقامات دولتی دیده می شود كه می تواند به نظارت بر رفتار و اقدامات 
مدیران دولتی، ارتقای باز بودن و شفافیت اطالعات و خدمات ارائه شده به مردم كمک كند. بااین حال، 
اثربخشی استفاده از آن به عنوان ابزار مبارزه با فساد تحت تأثیر عوامل مختلفی است كه باید مورد بررسی 

و تأثیرات آن ها مورد سنجش قرار گیرد.
فساد به عنوان یکی از رایج ترین و دائمی ترین چالش های پیش روی افزایش رشد اقتصادی و بهبود 
كیفیت زندگی شهروندان در سراسر جهان به شمار می رود و ازآنجاكه مفهومی پیچیده است، دارای 
داللت های ضمنی و صریح مختلفی می باشد. به عنوان مثال، جین )2001( فساد را به این صورت تعریف 
می كند »اقداماتی كه مقامات دولتی با هدف كسب منافع شخصی به نحوی انجام می دهند كه قواعد 
را نقض می كند«؛ و آن را به سه دسته بزرگ، بوروكراتیک و قانونی طبقه بندی كرده است. اغلب 
پژوهش هایی كه در دهه های گذشته درباره فساد انجام شده معموالً با تحلیل علل اصلی یا عوامل فسادزا 
شروع كرده و تأثیرات منفی فساد را بر توسعه تولید ناخالص داخلی )GDP(، نرخ بیکاری یا كاهش 

اعتبار كشور نزد سرمایه گذاران خارجی معرفی كرده اند.
تکامل اینترنت، زیرساخت های اصلی دولت الکترونیک در ارائه اطالعات و خدمات را تقویت 
كرده است. دولت الکترونیک را می توان به عنوان »استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و اعمال 
آن در بخش دولتی به منظور ساده-سازی و ادغام گردش كار و فرایندها برای مدیریت مؤثر داده ها و 
اطالعات، ارتقای خدمات عمومی و گسترش كانال های ارتباطی برای تعامل با شهروندان و توانمندسازی 
آن ها« تلقی كرد )سازمان ملل، 2016(. سطح توسعه دولت الکترونیک نشان دهنده كیفیت زیرساخت 
فناوری و ارتباطات مخابراتی در كشور و توانایی شهروندان، بنگاه ها و دولت ها در اتخاذ، استفاده و 
كسب سود از فناوری های مدرن در دوره زمانی معین است. با توجه به اینکه دولت ها در سطوح مختلف 
و در سراسر جهان به طور فزاینده ای از اینترنت برای بهبود خدمات خود استفاده می كنند، تأكید بر 
توسعه دولت الکترونیک و عوامل مؤثر بر آن اهمیت دوچندان پیدا كرده و درنتیجه، دولت الکترونیک 

به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و ارتقای توسعه اقتصادی برجسته شده است.
در سال 2008، آجا و همکارانش در مقاله ای این بحث را مطرح كردند كه گزارش های ارزیابی 
نشان می دهد حتی پس از تحقق دولت الکترونیک، فساد همچنان ادامه دارد. هرچند برخی از مطالعات 
جدید نشان می دهد دولت الکترونیک تأثیر مثبتی بر كاهش فساد در دولت دارد اما این رویکردها با 
كاستی های خاصی همراه است. به عنوان مثال، همان طور كه گرونالند و فالیگر )2011( بیان كرده اند، 
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شاخص های متفاوتی باید مورد آزمون قرار گیرند تا درباره تأثیر دولت الکترونیک بر شاخص های 
مختلف و رتبه بندی آن ها اطمینان حاصل شود. بیشتر مطالعات تجربی این شاخص های مختلف را نادیده 
می گیرند، گرچه معموالً مورد استفاده قرار می گیرند و در برخی مواقع مناسب نیز هستند زیرا ابعاد 
مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان می دهند. عالوه بر این، برای آنکه تغییرات قابل تشخیص 
باشد، نیاز به یک بازه زمانی طوالنی برای مشاهده تغییرات در سطوح فساد در داخل كشورها وجود 
دارد. درواقع همان طور كه كیم )2014( بیان كرده است، یک مطالعه زمانی نیز تصویر بهتری از اینکه 
آیا دولت الکترونیک ابزار مؤثری برای كاهش فساد در دولت هست یا نه ارائه می كند. سرانجام، برای 

تعیین تفاوت بین كشورهای توسعه یافته و كشورهای درحال توسعه، داشتن یک نمونه داده الزم است.
برای غلبه بر این كاستی ها، مقاله حاضر از شاخص های طراحی شده برای اندازه گیری رابطه بین 
توسعه دولت الکترونیک و سطح فساد استفاده می كند. همه شاخص ها از سال اولی كه ارائه شده اند 
مورد بررسی قرار گرفته اند. درنهایت، ابعاد شاخص ها برای نگاه عمیق تر به این رابطه مورد مطالعه قرار 
گرفته است. استفاده از زیرشاخص های مجزا به جای یک شاخص كل، امکان ارزیابی دقیق تر را فراهم 
می كند زیرا تأثیرات ابعاد مختلف دولت الکترونیک را بر سطح فساد نشان می دهد. با توجه به اهداف، 

سؤاالت این پژوهش عبارت اند از:
1- آیا بین فساد و توسعه دولت الکترونیک در سطح ملی ارتباطی وجود دارد؟

2- آیا در روند رابطه بین این دو در دوره مورد بررسی پیشرفتی وجود داشته است؟
3-آیا شاخص های توسعه دولت الکترونیک همواره میزان فساد را توضیح می دهند، مثاًل آیا امتیاز 
خوب در شاخص توسعه دولت الکترونیک منجربه امتیاز خوب در شاخص فساد در طول زمان 

شده است؟
4-كدام سنجه ها یا ابعاد توسعه دولت الکترونیک قوی ترین ارتباط را با سطح فساد دارند، یعنی 

كدام سنجه ها مطلوب ترین كاهش فساد را بهتر پیش بینی می كنند؟

مرور ادبیات
فساد و توسعه اقتصادی

این سؤال كه آیا فساد می تواند بر سطح اقتصادی یا رشد اقتصادی كشورها تأثیر بگذارد یا نه همچنان 
محل اختالف نظر میان پژوهشگران است. اگر قوانین مناسبی وجود داشته باشد و به درستی اجرا شوند، 
بحث درمورد فساد با عناوینی همچون »روغن كاری« یا »تسریع امور« اقتصاد غیرقابل قبول است. گذر از 
فقر به ثروت به شدت فساد را كاهش می دهد درحالی كه دوره های تورم باال باعث افزایش آن می شود. 
به این ترتیب، كشورهای توسعه یافته كمتر از اقتصادهای فقیر درمعرض سوء استفاده از قدرت دولتی 
هستند. با توجه به اینکه شهروندان كشورهای ثروتمند اغلب تحصیالت باالتری دارند، معامالت آن ها 
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سریع تر و شفاف تر از جوامع سنتی است كه مرزهای بین عمومی و خصوصی در آن ها كمتر شفاف 
است.

مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه، پیامدهای فعالیت های فاسد بر اقتصاد را مورد سنجش 
قرار داده اند. این مطالعات به دنبال همبستگی بین فساد و شاخص های عملکرد اقتصادی یا رشد و سطح 
اقتصادی كلی كشور مثاًل تغییرات در رشد تولید ناخالص داخلی یا سطح سرانه تولید ناخالص داخلی 
بوده اند. طبق نظر لیت )1999( و مائورو )1995 و 1997( یا تنزی و داوودی )2001(، فساد تأثیر منفی 
قابل توجهی بر عملکرد و رشد اقتصادی دارد به نحوی كه كاهش فساد تا یک درصد در مقیاس 10- 0 
منجربه كاهش سرانه تولید ناخالص داخلی تا دو درصد می-شود. مائورو )1995( مجموعه ای از داده ها 
شامل شاخص های ذهنی فساد را برای بخشی از كشورها تحلیل كرد. نتایج تحقیق وی نشان داد فساد 
رشد اقتصادی را كاهش می دهد. در سال 1997 مائورو این تحلیل را گسترش داد و شواهد جدیدی 
را درباره رابطه بین فساد و تركیب هزینه های دولت ارائه كرد. این یافته ها در مطالعات برانتی )1998( 

گیما-برمپونگ )2002( و ناک و كیفر )1995( مورد تأیید قرار گرفت و توسعه یافت.
عالوه براین، مسیرهای دیگری وجود دارد كه فساد ازطریق آن ها می تواند رشد اقتصادی را كاهش 
این  به  از برآورد حداقل مربعات معمولی )OLS( استفاده كرد و  دهد. مو )2001( در مطالعه خود 
رسید كه افزایش یک درصدی در سطح فساد، نرخ رشد را تا حدود 72 صدم درصد كاهش می دهد. 
مهم ترین مسیر، بی ثباتی سیاسی است كه حدود 53 درصد كل اثر را تشکیل می دهد. میستری و جالل 
)2012( اشاره می كنند كه عوامل فساد نظیر انحصار قدرت یا اختیارات یا عدم پاسخگویی با وجود 
دستگاه های قانونی قوی و سازمان های مجهز كاهش پیدا می كنند. تحقیقات كنونی نشان می دهد تالش 
نظری دیدگاه های  ادبیات  است.  مهم  بسیار  به ویژه در كشورهای درحال توسعه  فساد  با  مبارزه  برای 
بیشتری درباره این موضوع ارائه می كند. به عنوان مثال، اسکرسا و پیسی )2017( ابزار سنجش جدیدی 
برای فساد پیشنهاد كردند به نام شاخص فساد اداره امور عمومی )PACI( كه منعکس كننده تمایل 
مقامات دولتی به پذیرش رشوه از شركت های خارجی است. درنهایت اینکه مقاالت تجربی كه عوامل 
تعیین كننده فساد را بررسی می كنند، اغلب بر تنوع در سطوح فساد در كشورهای مختلف )تنوع بین 

كشوری( متکی هستند )آندرسن،2009(.
دولت الکترونیک و تالش های ضدفساد آن

به عنوان  اداری  اصالحات  فساد،  با  مبارزه  ابزار  به عنوان  الکترونیک  دولت  از  استفاده  رواج  از  قبل 
شامل  دیگر  اصالحات  می شد.  گرفته  درنظر  عمومی  بخش  سازمان های  اصالح  برای  رویکردی 
ایجاد قوانین  یا  بر هزینه كرد دولت  بهتر  برنامه ریزی راهبردی، كوچک سازی بخش دولتی، نظارت 
رسمی بودند. بااین حال، با ظهور زیرساخت ها و خدمات ICT مؤثر و در دسترس، دولت الکترونیک 

تبدیل به موضوع مورد عالقه متخصصان و محققان شده است.
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قوت  توسعه،  وضعیت  درآمد،  سطح  شامل  الکترونیک  دولت  رشد  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین 
سازمان ها و تعهد دولت به ترویج استفاده از دولت الکترونیک است. سطح توسعه دولت الکترونیک 
مبتنی بر رشد اقتصادی كشور بوده و شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین چشم اندازها علیه فساد مورد 
تشویق قرار می گیرد. برتوت و همکارانش )2010( به تأثیرات بالقوه دولت الکترونیک و رسانه های 
بررسی كردند كه  مقاله دیگری روش هایی را  پرداختند. آن ها در  بر نگرش های فرهنگی  اجتماعی 
دولت ها براساس آن ها رسانه های اجتماعی و فناوری اطالعات و ارتباطات را در طرح های شفافیت 
باور  به  بازسازی می كند.  بین دولت و دیگر ذی نفعان  به منظور تسهیل سازگاری  الکترونیک  دولت 
میستری و جالل )2012( دولت الکترونیک می تواند شفافیت فرایند بوروكراتیک را بهبود داده و از این 

طریق پاسخگویی را تقویت كند.
اجا و همکارانش )2008( برخی چارچوب های نظری مرتبط با مطالعات فساد را با یکدیگر تركیب 
و سازوكارهایی را كه دولت الکترونیک به وسیله آن ها فساد را كاهش داده یا حذف می كند، بررسی 
كردند. همان طور كه هوپر و همکارانش )2009( بیان كردند ارائه خدمات به صورت الکترونیکی با 
كاهش تعامالت با مقامات، سرعت بخشیدن به تصمیمات و به حداقل رساندن خطاهای انسانی می تواند 
روی  فساد  كاهش  برای  باید  الکترونیک  دولت  كه  سازوكارهایی  بنابراین،  دهد؛  كاهش  را  فساد 
آن ها كار كند منوط به كاهش ارتباط بین مقامات فاسد و شهروندان است )آندرسن و رند، 2006(. 
راماسوامی و سلیان )2009( با تأكید بر كشورهای درحال گذار پساكمونیست، چارچوب دو مرحله ای 
را برای استفاده از دولت الکترونیک به منظور مبارزه با فساد دولتی با استفاده از فناوری های جدید در 

قالب سیستم های دولت الکترونیکی پیشنهاد كردند.
كیم و همکارانش )2009( برخالف دیدگاه های فوق برآنند كه درمورد توانایی فناوری اطالعات و 
ارتباطات در كاهش فساد یا نبود هرگونه تأثیری قابل اندازه گیری، تردید وجود دارد. پراساد و شیوراجان 
)2015( نیز معتقدند هیچ درک روشنی از فرآیندهایی كه ازطریق آن سازوكارهای رایانه ای، فساد 
را كاهش دهد وجود ندارد. دولت الکترونیک و به خصوص پروژه های آن ممکن است فرصت های 
جدید برای فساد فراهم كند. اگرچه دولت ها در سراسر دنیا در تالش برای كاهش فساد ازطریق ارائه 
دولت  سیستم های  این  استقرار  و  موفق  اجرای  هستند  مختلف  برنامه های  و  راهبردها  چارچوب ها، 
بالقوه فساد در شکست پروژه های  الکترونیک، متفاوت است. به عنوان مثال، آالدوانی )2016( نقش 
دولت الکترونیک را مورد بحث قرار داده و چارچوبی نظری درباره تأثیرات احتمالی فساد در شکست 
پروژه های دولت الکترونیک ارائه نمود. باید توجه داشت كه پروژه های ناموفق و پروژه هایی كه در 
زمان مقرر و یا مطابق با بودجه به پایان نرسیده اند ممکن است بر ادراک عمومی دولت از توسعه دولت 
الکترونیک تأثیر بگذارند. بااین وجود، هیچ یک از شاخص های توسعه دولت الکترونیک به صراحت 

این تأثیر را اندازه گیری نمی كنند.
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تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد
رابطه بین دولت الکترونیک و فساد در سطح ملی در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است؛ 
نتیجه گرفتند كه سیاست های  آندرسن و رند )2006( برخی كشورها را مورد بررسی قرار دادند و 
با فساد مؤثر هستند. آندرسن )2009(  مبارزه  ارتباطات در  فناوری اطالعات و  به خوبی طراحی شده 
دریافت كه اعمال دولت الکترونیک می تواند به طور مؤثری گرایش دولت به فساد را كنترل كند و 
كنترل انگیزه های فساد می تواند انجام نوآوری درزمینه دولت الکترونیک را بهبود بخشد. یافته های كیم 
)2014( نشان می دهد كه دولت الکترونیک می تواند ابزار مؤثر برای جلوگیری از فساد در دولت باشد 

هرچند حاكمیت قانون قوی ترین عامل مبارزه با فساد و پیش شرط اولیه برای یک دولت پاک است.
طبق نظر باسل )2011(، سطح فساد قبلی در یک كشور، عاملی قوی در نتایج دولت الکترونیک 
است. دولت های فاسدتر مانع از انجام اصالح خدمات عمومی با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
می شوند. شیم و اوم )2008( معتقدند كه هم دولت الکترونیک و هم عوامل ضدفساد سنتی تأثیر مثبتی 
بر كاهش فساد دارند. این دو در مقاله بعدی استدالل كردند كه فناوری اطالعات و ارتباطات امکان 
كاهش هرگونه دخالت غیرضروری افراد در فرایندهای كار دولتی را فراهم می كند. یافته های الباناسوی 
ازطریق زیرساخت های  برای كاهش فساد  ابزار قدرتمندی  الکترونیک  نشان داد كه دولت   )2014(
مخابراتی و دامنه و كیفیت خدمات برخط است. شاهکوه و همکارانش )2008( یک تحلیل همبستگی 
و خوشه بندی را برای نشان دادن رابطه بین فساد و سطوح توسعه دولت الکترونیک در كشورها مورد 
افزایش یک درصدی در شاخص  داد  نشان  میستری و جالل )2012(  دادند. مدل های  قرار  استفاده 
توسعه دولت الکترونیک )EGDI( می تواند باعث كاهش 1/17 درصدی فساد شود. كیم و همکارانش 
)2009( با تمركز بر بعد عملی این موضوع یک سامانه مبارزه با فساد به نام OPEN )بهبود رویه های 
دولت  سیستم  می توان یک  كه چگونه  دهند  نشان  تا  كردند  طراحی  مدنی(  درخواست های  برخط 

الکترونیک در یک دولت محلی را به سیستم ملی تعمیم داد.
به اطالعات و خدمات  از دسترسی آسان تر  نشان می دهد كه حمایت  این مطالعات  درمجموع، 
عمومی با استفاده از سیستم های مختلف دولت الکترونیک ضروری است. به عبارت دقیق تر، سطح 
و  دولتی  سیاست های  به  مربوط  اطالعات  عمومی  انتشار  ازطریق  الکترونیک  دولت  توسعه  باالی 

فرایندهای ارائه خدمات منجربه جلوگیری از رفتار فاسد مقامات دولتی می شود.
امروزه جنبش دولت باز بخش مهمی از توسعه دولت الکترونیک است و همان طور كه آتارد و 
اهداف اصلی  باز شده است.  راه اندازی طرح های دولت  منجربه  فساد  همکارانش  می گویند مشکل 
این تالش ها افزایش همکاری، كارایی، نوآوری، مشاركت، شفافیت و مبارزه با فساد است. رایج ترین 
روش ها در این زمینه عبارت اند از پورتال های داده باز در سطوح مختلف به منظور در دسترس قرار دادن 
این اطالعات برای استفاده مجدد، ارائه ابزار پیشرفته برای كشف داده ها، استخراج، تبدیل و انتشار و 
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ارتقای سرویس های جدیدی كه از داده های باز استفاده می كنند. بااین حال، در دسترس بودن و استفاده 
از این روش ها نه تنها برحسب تعداد مجموعه داده های منتشر شده و نحوه ارائه و سازمان دهی آن ها، 
بلکه برحسب ابزارهای ارائه شده برای افزایش استفاده از این داده ها در سراسر جهان متفاوت است. 
ازسوی دیگر، مردم می توانند این اطالعات را تحلیل كنند یا درباره مسائل مرتبط ازطریق كانال های 
ارتباطی مختلف برای افزایش شفافیت اقدامات دولتی نظر دهند؛ بنابراین، این موضوع نیازمند تحقیقات 

بیشتر درزمینه توسعه دولت الکترونیک و نحوه تأثیرپذیری آن از این روندهای دولت باز است.

روش شناسی تحقیق
درراستای اهداف مقاله، شاخص های رسمی بین المللی درباره فساد و توسعه دولت الکترونیک مورد 
بررسی قرار گرفت. معیارهای انتخاب شامل جهانی بودن و طول عمر شاخص بوده است، زیرا نمودار 

شدن اثرات تالش های ضدفساد و پروژه های دولت الکترونیک زمان بر است.

شاخص های فساد
داده های  براساس  معموالً  بلکه  نیست  داده های سخت  نوع  از  فساد  تحلیل  برای  مفید  داده های  اكثر 
نرمی است كه از نظرسنجی های عمومی به دست می آید. به منظور اندازه گیری استاندارد فساد عموماً 
به  و  مقادیر كیفی، سپس كمی شده  این  استفاده می كنند.  از روش های سنتی جامعه شناختی كیفی 
بیشتر آن ها  فراهم می كنند.  را  بین سالی  یا  بین المللی  مقایسه  امکان  تبدیل می شود كه  شاخص هایی 
منحصربه فرد هستند زیرا ساخت آن ها به منظور كسب و تحلیل یک هدف یا پدیده خاص انجام می شود. 
این داده ها از نظرسنجی های انجام شده توسط سازمان های مختلف دولتی به دست می آیند و به صورت 
شاخص های تركیبی نشان داده می شوند. وی )2001( معتقد است چهار نوع »شاخص فساد« وجود دارد: 
شاخص فساد بر مبنای دیدگاه كارشناسان، نظرسنجی از شهروندان یا بنگاه ها، نظرسنجی از مجموع 
نظرسنجی ها )شاخص های تركیبی( و سرانجام فساد براساس داده های عینی تر و سخت تر. عالوه بر این، 
باید یادآور شد كه تمام این شاخص های فساد در وهله اول به جای میزان دقیق و كمی فساد، ادراک 

آن را اندازه گیری می كنند.
در این مطالعه از دو شاخص تركیبی جهانی استفاده می شود؛ نخست شاخص كنترل فساد بانک 
جهانی )CCI( كه یکی از شش بعد حکمرانی است كه برای 215 كشور از سال 1996 محاسبه می شود. 
این شاخص برداشت افراد از میزان استفاده از اختیارات دولتی درراستای منافع شخصی را هم در فساد 
خرد و هم در فساد كالن و نیز تسخیر دولت توسط نخبگان و بخش خصوصی را اندازه گیری می كند. 
این شاخص برای عملکرد حکمرانی مقادیری بین منفی 2/5 )ضعیف( و 2/5 )قوی( درنظر می گیرد و 

مبتنی بر تعداد زیادی از منابع داده ای اختصاصی است كه درنهایت در یک شاخص تجمیع می شوند.
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شاخص ادراک فساد )CPI( كه شفافیت بین الملل از سال 1995 تاكنون منتشر كرده است. این 
شاخص درحال حاضر برداشت ها نسبت به فساد در بخش دولتی را در 168 كشور برحسب مقیاسی 
از 0 )بسیار فاسد( تا 100 )بسیار پاک( پوشش می دهد. تا سال 2012، مقیاس این شاخص بین 0 تا 10 
بود. نمره ضعیف نشانه ای از رشوه خواری، فقدان مجازات برای فساد یا سازمان های دولتی است كه 
به نیازهای شهروندان پاسخ نمی دهند. اعتبار CPI توسط چندین محقق مورد آزمایش قرار گرفته و 
مروری از این مطالعات را می توان در تحقیق شیم و اوم )2008( یافت؛ بنابراین CCI و CPI در این 

مقاله به عنوان متغیرهای وابسته مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص های توسعه دولت الکترونیک
متغیر اصلی در این مطالعه، سنجش توسعه دولت الکترونیک است. از منظر كلی، شاخص های ایجاد 
شده عبارت اند از شاخص EGDI سازمان ملل متحد، شاخص آمادگی شبکه )NRI( مجمع جهانی 
اقتصاد و شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات )IDI( اتحادیه بین المللی مخابرات. طبقه بندی 
جامع این شاخص ها را می توان در تحقیق ماشوا و لنیا )2015( یافت كه شرح مختصری از ساختار و ابعاد 
این شاخص ها در جدول 1 آمده است. ازآنجاكه شاخص EDGI هر دو سال یک بار منتشر می شود، 

تغییرات بین سال های 2002 تا 2016 براساس دوره دوساله مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 1- توصیف شاخص های منتخب توسعه دولت الکترونیک

نهاد منتشرکنندهنام
سال های تحت پوشش 

)تعداد گزارش ها(

کشورهای زیرپوشش )در 

سال اول و آخر گزارش(
ابعاد )زیرشاخص ها(

EGDI سازمان ملل متحد
)UN(

)9( 2001-2016190-193
خدمات برخط، سرمایه 
انسانی و زیرساخت 

ارتباطاتی

IDI اتحادیه بین المللی
)ITU( مخابرات

)10( 2002-2016154-175
دسترسی، استفاده و 

مهارت ها

NRI مجمع جهانی
)WEF( اقتصاد

)15( 2002-201682-139
محیط، آمادگی، رویه، 

تأثیر

ارزیابی می كند، یک شاخص  را  ملی  در سطح  الکترونیک  توسعه دولت  EGDI كه  شاخص 
تركیبی است كه براساس میانگین وزنی سه زیرشاخص نرمال طراحی شده است: شاخص خدمات 
برخط )OSI(، شاخص زیربنای ارتباطات راه دور )TII( و شاخص سرمایه انسانی )HCI(. این شاخص 
كفایت زیرساخت های مخابراتی، توانایی منابع انسانی برای ترویج و استفاده از فناوری اطالعات و 
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ارتباطات )ICT( و دسترسی به خدمات و محتوای برخط را اندازه گیری می كند.
را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت  و  دسترسی  بودن  فراهم   IDI زیرشاخص  اولین 
اندازه گیری می كند. دومین زیرشاخص بر سطح استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات متمركز است 
و آخرین زیرشاخص قابلیت استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات را كه از مهارت های مربوطه 

استخراج می شود اندازه می گیرد.
شاخص آمادگی شبکه در طول زمان تکامل یافته است و درحال حاضر وضعیت آمادگی شبکه 
را در این ابعاد ارزیابی می كند: )1( زیرشاخص محیطی كه محیط كلی برای استفاده و ایجاد )سیاسی، 
نظارتی، تجاری و نوآوری( فناوری را اندازه گیری می كند. )2( زیرشاخص آمادگی كه آمادگی شبکه 
را ازنظر زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، استطاعت و مهارت ها اندازه گیری می كند؛ )3( 
زیرشاخص رویه كه انطباق فناوری و استفاده از آن توسط ذی نفعان شامل دولت، بخش خصوصی 
اجتماعی  و  اقتصادی  اثرات  كه  تأثیر  زیرشاخص   )4( و  می كند؛  اندازه گیری  را  خصوصی  افراد  و 

فناوری های جدید را در بردارد.

شاخص توسعه اقتصادی
چنان كه قباًل بحث شد سطح توسعه اقتصادی ارتباط معناداری با كاهش فساد دارد. درنتیجه می توان 
استدالل كرد كه تغییر در فساد تنها ازطریق توسعه اقتصادی كشور قابل تحقق است و فناوری اطالعات 
و ارتباطات با فساد ارتباط ندارد؛ بنابراین، در این مقاله، توسعه اقتصادی با استفاده از لگاریتم طبیعی 
تولید ناخالص داخلی به ازای سرانه كشورها كنترل می شود. داده ها از پایگاه داده بانک جهانی به نام 

شاخص های توسعه جهانی گرفته شده اند.

روش شناسی تجربی و تحلیل داده ها
رابطه فوق با مدل های تجربی كه نحوه تغییرات در توسعه دولت الکترونیک در كشورهای منتخب 
با تغییرات در سطح فساد آن ها را بررسی می كنند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. واحد تحلیل، كشور 
و دوره تحت پوشش سال های 2002 تا 2016 است. برای این منظور از مدل های رگرسیون OLS و 
تحلیل همبستگی استفاده شده است. همبستگی بین متغیرهای تعریف شده با ضریب همبستگی پیرسون 
اندازه گیری می شود. در این مطالعه، ضریب همبستگی رتبه بندی اسپیرمن و كندال مورد استفاده قرار 
گرفت. برخالف ضریب اسپیرمن، ضریب كندال از این موضوع تأثیر نمی پذیرد كه رتبه ها چقدر با 

یکدیگر فاصله دارند بلکه تحت تأثیر برابری رتبه بین موارد است.
برای بررسی رابطه بین فساد و توسعه دولت الکترونیک، استفاده از معادله رگرسیون OLS قباًل 
توسط بسیاری از پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. درمقایسه با مطالعات قبلی، این مقاله این 
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رابطه را در سطح دقیق تری درباره شاخص های توسعه اقتصادی دولتی تحلیل می كند و این معادله 
درزمینه چندبعدی تغییر یافته و اعمال شده است. این تعریف در معادله زیر نشان داده شده است:

 كه متغیر وابسته یعنی شاخص فساد با CPI و CCI در سال های انتخاب شده نشان داده می شود و 
متغیر مستقل یعنی شاخص دولت الکترونیک مطابق با ابعاد شاخص های مجزای توسعه دولت الکترونیک 
است و توسعه كشور، لگاریتم طبیعی GDP است. پارامتر α فاصله تقاطع خط رگرسیون با محور y را 
تعیین می كند )مقدار تابع رگرسیون برای X صفر است(. پارامترهای β و γ ضرایب رگرسیون نامیده 
 ε می شوند و تغییر مقدار متغیر وابسته را هنگامی كه مقدار متغیر مستقل تغییر می كند نشان می دهند. نماد

واریانس باقیمانده است كه نمودار گرافیکی فاصله نقاط از خط رگرسیون است.

بحث و نتیجه گیری
سنجه های آماری مربوط به ضرایب در جدول 2 ارائه شده است. درمورد مقدار میانگین محاسبه شده 
به عنوان یک میانگین ساده، افزایش توسعه دولت الکترونیک در طول سال ها را می توان مشاهده نمود. 
این به آن معنی است كه تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره شهروندان در بخش 
عمومی در سراسر جهان به طور مداوم درحال افزایش است و سطح فساد در سراسر جهان ثابت است یا 
كمی كاهش داشته است كه گویای این مطلب است كه برخی عوامل به كاهش فساد كمک می كنند.

به سمت چپ  برای همه شاخص ها  میانه نشان می دهد كه توزیع مقادیر  به  باالتر نسبت  میانگین 
متمایل است، یعنی كشورهای بیشتری با مقادیر پایین تر نسبت به مقادیر باالتر وجود دارند. بااین حال، 
این نتایج می تواند تحت تأثیر تغییرات ساخت شاخص و روش محاسبه، به ویژه درمورد CPI و IDI قرار 
گیرد. عالوه براین، ازآنجاكه تعداد كشورهای زیر پوشش در هرسال افزایش می یابد و این پوشش اغلب 

شامل كشورهای درحال  توسعه می شود، این واقعیت نیز ممکن است بر آمار تأثیر بگذارد.
رابطه بین سنجه های منتخب در دوره های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا فرضیه 
صفر این است كه متغیرهای مقایسه شده در یک رابطه همبستگی قرار ندارند. تأیید این فرضیه بر مبنای 
مقایسه بعدی سطح معناداری با مقدار P است. همبستگی بین سنجه ها برای محاسبه میزان قوی بودن 
وابستگی خطی مورد محاسبه قرار می گیرد. ارزش چهارده ساله سنجه ها ارزیابی شده و همبستگی بین 
سال های مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد كه این دو شاخص فساد به شدت به هم وابسته 
هستند. این به معنای آن است كه مقدار 0/987 به عنوان مقدار میانگین دارای همبستگی تقریباً كامل 
است كه در طول سال ها نیز ثابت است یعنی 2002 )0/969(، 2004 )0/983(، 2006 )0/984(، 2008 

)0/990(، 2010 )0/992(، 2012 )0/995(، 2014 )0/994( و 2016 )0/991(.
بررسی  مورد  سال های  بین  شاخص ها  برای  پیرسون  همبستگی  ضریب  پیشرفت   ،1 نمودار  در 
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را براساس سطح معناداری 0/05 می توان مشاهده كرد كه مقدار آن بین 1- و 1+ است كه عدد 1 
نشان دهنده همبستگی مثبت كامل، صفر عدم وجود همبستگی و 1- همبستگی منفی كل است. رابطه 
همبستگی بین متغیرهای سال های مورد بررسی مثبت بوده است كه منجربه رد فرضیه صفر شد. همان طور 
كه در باال ذكر شد، مقادیر باالی شاخص توسعه اقتصادی دولت نشان دهنده كیفیت باالی زیرساخت 
فناوری و مخابراتی كشور و توانایی شهروندان، بنگاه ها و دولت ها برای اتخاذ، استفاده و بهره برداری 
از فناوری های مدرن است. مقادیر باالتر از یک شاخص فساد نشان دهنده فساد كمتر در آن كشور 
است یعنی برداشت این است كه آن كشور با عملکرد قوی حکمرانی و وضعیت سیاسی و اقتصادی 
پایدار بسیار پاک است. می توان نشان داد بین سطح فساد و توسعه دولت الکترونیک رابطه  وجود دارد 
همان طور كه شاخص ها در كشورهای مقایسه شده نشان داده اند. عالوه بر این شاخص آمادگی شبکه 
رابطه قوی تری با CPI و CCI نسبت به دیگر شاخص ها دارد. نتایج نشان می دهد شاخص آمادگی 

شبکه نسبت به شاخص های EGDI یا IDI پیش بینی كننده بهتری درباره سطح فساد است.

نمودار 1- پیشرفت ضرایب همبستگی بین شاخص ها درطول سال های مختلف 

عالوه براین، بین سال های 2008 و 2010 افتی مشخص شده كه در آن قدرت این رابطه كاهش یافته 
بود. احتماالً این افت به خاطر بحران مالی است كه در پایان سال 2007 آغاز و منجربه ركود جهانی شد 
كه اقتصاد كشورهای جهان را تحت تأثیر قرارداد. طبق نظرات ایولف و هینکس )2015(، خانوارهای 
متأثر از بحران بیشتر احتمال دارد رشوه پرداخت كنند و قربانیان بحران نسبت به سایرین تمایل دارند 
به طیف گسترده تری از مقامات دولتی رشوه بدهند. قربانیان بحران نیز احتمال بیشتری دارد كه رشوه 
پرداخت كنند نه به دلیل قدرنشناسی بلکه به این دلیل كه مقامات دولتی از آن ها می خواهند این كار 
را انجام دهند. عالوه براین، یکی از دالیل اصلی بحران مالی یک سیاست پولی رهاشده )سیاست پولی 
میزان  اقتصادی )رشد بدهی عمومی( ممکن است  بر رشد  با تمركز سیاسی  ارزان( است كه همراه 
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ادراک فساد در اقتصاد را افزایش دهد.
برای كشف  را  الکترونیک  دولت  توسعه  بر  منتخب  تأثیر شاخص های   )2016( لنیکا  و  ماچووا 
شباهت ها و شناسایی حوزه های تأثیرپذیر از بحران و نیازمند بهبود ارزیابی كردند. آن ها دریافتند كه 
متغیرهای زیربنای فناوری اطالعات و ارتباطات و بعد كیفیت پهنای باند تحت تأثیر ركود جهانی قرار 
نگرفتند؛ بنابراین، IDI هیچ كاهش قابل توجهی در دوره مورد بررسی ارائه نکرد. این ادعا در نتایج 
جدول 2 منعکس شده كه در آن تغییر درصد مقدار میانگین IDI به طور مداوم در طول زمان افزایش 
یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه در مواجهه با بحران، ادراک فساد سریع تر از سطح توسعه 

دولت الکترونیک بدتر شده است.
جدول 3 با همبستگی نظم رتبه ای اسپیرمن این نتایج را تأیید می كند. تمام همبستگی ها ازلحاظ 
آماری در سطح 0/05 معنادار هستند. شاخص هایی كه سطح فساد را اندازه گیری می كنند، كشورها 
را نزدیک تر به یکدیگر رتبه بندی كرده اند، درحالی كه شاخص های توسعه دولت الکترونیک كمی 
 CCI برخالف CPI متفاوت هستند. این نتایج نیز با همبستگی های كندال تائو تأیید شد و نشان داد كه
كشورها را مشابه با شاخص های توسعه دولت الکترونیک رتبه بندی می كند. ازاین رو CPI در مدل های 

رگرسیون زیر به عنوان تنها شاخص فساد مورد استفاده قرار گرفت.
به  یافته های گرونالند و فالیگر )2011( هستند.  با  تركیبی، همسو  از شاخص های  نتایج حاصل 
بین سال های 2003 و 2008   CPI CCI و  ثابت توسط  به صورت  باور آن ها درحالی كه سطح فساد 
به طور گسترده ای  پیش بینی  متغیر  به عنوان  الکترونیک  توسعه دولت  اندازه گیری شده، شاخص های 
 )EIU( متفاوت است. براساس یافته های آن ها، شاخص دولت الکترونیک واحد اطالعات اكونومیست
و IDI بهترین متغیر پیش بینی است. شاخص EGDI نسبتاً خوب امتیازبندی می كند اما هیچ یک از 
شاخص های آزمون شده دیگر همچون شاخص واسدا نمی توانند به عنوان متغیر پیش بینی عمل كنند. 
الزم به ذكر است كه EIU آخرین بار در سال 2010 منتشر شده است. به همین دلیل در این تحقیق مورد 
استفاده قرار نگرفته است. شاخص واسدا نیز مورد استفاده قرار نگرفت زیرا زمانی كه برای اولین بار در 
سال 2005 منتشر شد تنها 23 كشور را پوشش می داد )در سال 2016، 65 كشور را پوشش داد( و لذا 

كشورهای متنوعی در سطح جهان را پوشش نمی دهد.
هماهنگی  و  فساد  از  پیشگیری  برای  الکترونیک  دولت  توسعه  مهم  ابعاد  نتایج،  این  براساس 
بازار و چارچوب  از: 1- زیرشاخص محیط كه میزان تأكید شرایط  فعالیت های ضدفساد عبارت اند 
قانونی كشور در حمایت از كارآفرینی، نوآوری و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را ارزیابی 
می كند؛ 2- زیرشاخص كاربرد كه سطح اتخاذ ICT توسط ذی نفعان اصلی جامعه را ارزیابی می كند 
و 3- زیرشاخص زیرساخت مخابرات كه ظرفیت زیرساخت فناوری اطالعات كشور را اندازه گیری 

می كند.
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جدول نشان می دهد كه ابعاد مربوط به سرمایه انسانی و مهارت ها، یعنی شاخص هایی نظیر نرخ 
سواد بزرگساالن، نسبت ثبت نام خالص راهنمایی و متوسطه یا میانگین سال های تحصیل، تنها تأثیر 
متوسطی بر سطح فساد دارد. عالوه براین، در طول این سال ها هیچ پیشرفت قابل مالحظه ای در این ابعاد 
وجود نداشته است. می توان چنین نتیجه گیری كرد كه هر دو عامل همبسته به جز در زمان بحران نرخ 
رشد مشابهی را نشان می دهد. این به آن معنی است كه سطح باالتر توسعه دولت الکترونیک با سطوح 

پایین تر فساد در كشورهای مورد بررسی مرتبط است.
دولت  توسعه  شاخص های  با  قوی تری  رابطه  فساد  ادراک  شاخص  شد،  مطرح  قباًل  چنان كه 
الکترونیک دارد. عالوه براین، درصورتی كه شاخص آمادگی شبکه بهترین متغیر پیش بینی سطح فساد 
باشد، این رابطه به طور كامل مورد بررسی قرار گرفته است. لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی به ازای 
سرمایه به عنوان متغیر كنترل استفاده شده است. برآورد رگرسیونی با استفاده از معادله 1 در جدول 2 
ارائه شده است كه شامل پارامترهای مدل ها در سال های مورد بررسی و ضریب تعیین )R2( است كه 
نشان دهنده نسبت واریانس در متغیر وابسته می باشد كه از متغیر مستقل قابل پیش بینی است. تعداد موارد 
با شاخص های CPI و شاخص آمادگی شبکه مورد بررسی  نشان دهنده تعداد كشورهایی است كه 
قرار گرفته اند. این جدول رگرسیون OLS را با خطاهای استاندارد قوی كه در پرانتز قرار دارند، نشان 

می دهد.
تمام  برآورد ضریب شاخص آمادگی شبکه در  نشان می دهد كه  ارائه شده در جدول 2  نتایج 
سال های مورد بررسی مثبت و ازنظر آماری معنادار است. R2 كل برای همه این مدل ها بسیار زیاد 
است. عالوه براین، پس از بررسی بخش های باقی مانده برای اعتبارسنجی مدل، واضح است كه توسعه 
دولت الکترونیک تأثیر قابل توجهی بر سطح فساد دارد. این مدل ها پیامدهای آتی را بسیار خوب تبیین 
و پیش بینی می كنند. درنهایت، نتایج نشان می دهد كه تولید ناخالص داخلی می تواند همراه با سایر 
متغیرهای كنترلی مورد استفاده قرار گیرد كه مدل های بیشتری را برای تحقیقات احتمالی ارائه می كند.

جدول 2- تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد

R2 مجموع مدلγ برای βGDP برای NRIمقدار ثابت αتعداد موردسال

200280-8/863 )1/732(1/559 )0/250(0/781 )0/272(0/817

2004100-4/498 )0/921(2/717 )0/232(-0/070)0/171(0/851

2006120-4/318 )0/743(2/316 )0/170(-0/007 )0/130(0/840

2008124-5/087 )0/719(2/254 )0/175(0/081 )0/124(0/818

2010129-5/995 )0/676(2/331 )0/173(0/153 )0/115(0/821

2012138-25/230 )7/155(20/099 )1/641(-0/871)1/240(0/771
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R2 مجموع مدلγ برای βGDP برای NRIمقدار ثابت αتعداد موردسال

2014140-23/307 )7/897(18/574 )1/804(-0/532 )1/393(0/727

2016129-25/830 )8/440(19/468)1/966(-0/869 )1/549(0/755

به طوركلی، نتایج این مطالعه ازطریق بررسی این موضوع براساس سطح زیرشاخص های تجزیه 
شده )ابعاد( به منظور اجتناب از اثرات منفی احتمالی مقدار كلی ارائه شده توسط شاخص تركیبی به 
ادبیات مربوط به رابطه بین توسعه دولت الکترونیک و سطح فساد كمک می كند. ازآنجاكه این رویکرد 
تحقیقاتی هرگز قباًل به طور خاص برای بررسی این مسئله مورد استفاده قرار نگرفته است، این مقاله 
داده های معیار و مدل های رگرسیون مهمی را ارائه می كند و بینش عمیق تری را درباره مزایای استفاده 

از فناوری اطالعات و ارتباطات برای مبارزه با فساد و كاهش فساد ارائه می كند.
براساس پیمایش دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2016، كشورها در همه مناطق به طور 
فزاینده ای درحال استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارائه خدمات و مشاركت دادن مردم 
در فرایند تصمیم گیری هستند )سازمان ملل متحد، 2016(. درعین حال، سیاست گذاران و متخصصان 
نیاز به اطالعات دقیق درمورد دسترسی پذیری و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای اتخاذ 
بنابراین، دولت الکترونیک می تواند  تصمیمات مناسب دارند )اتحادیه بین المللی مخابرات، 2016(؛ 
ابزار مؤثری برای جلوگیری از فساد در بخش دولتی باشد یعنی درصورتی كه سطح باالیی از شرایط 
بازار و چارچوب قانونی در آن كشور وجود داشته باشد و فناوری اطالعات و ارتباطات توسط ذی نفعان 
جامعه مورد پذیرش قرار گیرد و ظرفیت زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در آن كشور 
پیش شرط های بنیادین چشم انداز دولت باشد. مهم تر از همه، این مطالعه نشان می دهد كه یک پیشرفت 
قابل توجه در توسعه دولت الکترونیک می تواند نقش مهمی در تالش های ضدفساد ایفا كند و اگر 
دولت ها از این ابعاد حمایت كنند، چنین تالش هایی می تواند به طور مؤثری سطح فساد را در بخش 
دولتی كاهش دهد. به همین دلیل، متخصصان و سیاست گذاران باید تالش های خود را برای افزایش 
توسعه دولت الکترونیک با تمركز بر رشد و تکامل این ابعاد هماهنگ نمایند. عالوه براین، نتایج فوق 
می تواند به عنوان راهنمایی برای كشورهایی محسوب شود كه سعی در مدیریت فساد و توسعه دولت 
الکترونیک دارند و به آن ها كمک می كند تصمیم بگیرند منابع و قابلیت های خود را بر چه چیزی 

متمركز كنند.
درصورتی كه یافته های این مطالعه با اقدامات ضد فساد همراه شود، آن گاه هر سیاستی كه منجربه از 
بین بردن فساد و شفافیت محیط بازار شود یک سیاست اقتصادی موفق و مقرون به صرفه است. ضعیف 
شدن پیوند میان قدرت اقتصادی و سیاسی، افزایش شفافیت فرایندها و حذف قوانین غیرضروری بار 
شده بر اقتصاد به افزایش اعتبار كشور، كاهش رفتارهای فاسد ناخواسته در اقتصاد و رضایت مردم 

كمک خواهد كرد.
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محدودیت ها و تحقیقات آتی
اگرچه فناوری اطالعات و ارتباطات فرصتی برای شفاف شدن سازمان های دولتی فراهم می كند اما 
باید اطمینان حاصل كرد كه این فناوری، فرآیندهای بوروكراتیک موجود را گسترش ندهد و درنتیجه 
ناكارآمدی را تقویت نکند. همان طور كه راماسوامی و سلیان )2009( بیان كرده اند مبارزه با فساد باید 
»یک فرآیند تکاملی باشد كه هم ازسوی مقامات باال و هم ازسوی كاركنان به رسمیت شناخته شود 
به طوری كه با حداقل مقاومت ازسوی بوروكراسی پذیرفته شود.« شواهد نشان می دهد كه بین مناطق 
مختلف و به ویژه بین كشورهای موجود در گروه های مختلف توسعه ای هنوز تفاوت های قابل توجهی 
در توسعه دولت الکترونیک وجود دارد. در این  راستا، محدودیت اول در این تحقیق وجود برخی 
كشورهای فاقد اطالعات در میان كشورهای ارزیابی شده بود كه هنوز هم نیاز به تحقیق بیشتر درباره 
میزان  به عنوان مثال،  دارد.  این كشورها وجود  در  فساد  و سطح  الکترونیک  دولت  توسعه  بین  رابطه 
موفقیت اجرای پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات و سیستم های دولت الکترونیک در جمهوری 
چک بسیار پایین است، بنابراین درک عمیق تر این اثرات نیاز به تحلیل مقایسه ای با سایر كشورهای 
مشابه دارد. روش دیگر برای حل این مشکل انجام یک تحلیل خوشه ای برای تعیین این است كه آیا 

ارتباط بین این گروه ها متفاوت است.
محدودیت دوم این بود كه بیشتر شاخص های فسادی كه به طور گسترده استفاده می شوند، ادراكی 
شاخص های  این  ازآنجاكه  بااین حال،  دارند.  فساد  واقعی  تجارب  با  ضعیفی  همبستگی  كه  هستند 
بین كشوری براساس نظرسنجی هایی هستند كه تجربه های دست اول از فساد را ارزیابی می كنند و نتایج 
آن ها تحت تأثیر تردید پاسخ دهندگان درخصوص پاسخگویی به سؤاالت مربوط به مشاركت آن ها 
در فعالیت های فاسد است، استفاده از شاخص هایی كه قباًل ایجاد شده اند مناسب تر است. عالوه براین، 
پیشنهاد استفاده از آمار قضایی برای ارائه یک معیار بین كشوری از فساد ممکن است نامناسب به نظر 
برسد. این تفاوت ها حتی می تواند به معنای همبستگی منفی بین معامالت فاسد واقعی و مشاهده شده 
تهدیدات  مقابل  در  است  نیز ممکن  قضائیه  قوه  است،  فساد شایع  مواردی كه  در  بااین وجود  باشد. 
آسیب پذیر باشد. در این مورد، با تقسیم بندی كشورها براساس جمعیت، سطح درآمد، نرخ بیکاری و 
مانند اینها نتایج باثبات تری به دست می آید همان طور كه به عنوان مثال در گزارش سازمان ملل درمورد 

دولت الکترونیک كشورها در گروه هایی برحسب مناطق جغرافیایی تقسیم شده اند.
بود. محدودیت دیگر، تركیب شاخص های  این تحقیق اطالعات در دسترس  محدودیت دیگر 
جمع شده و سنجه های آن ها در طول زمان است، به ویژه هنگامی كه بسیاری از عوامل خاص كشوری 
تأثیرگذار بر فساد، در این نوع تحلیل كّمی به آسانی قابل كسب نباشد؛ بنابراین روش شناسی مبنای 
محاسبه این شاخص ها می تواند بر پایایی نتایج تأثیر بگذارد. ازآنجاكه عوامل مختلف هرساله می توانند 
نیز  این  قرار گیرد.  نتایج مورد توجه  بررسی  باید هنگام  تغییرات  این  باشند،  متفاوتی داشته  تأثیرات 
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می تواند سؤاالت تحقیق را محدود كند.
بااین وجود با توجه به اینکه این شاخص ها توسط سازمان های معتبر و مجرب با استفاده از چندین 
روش آماری مناسب تدوین شده اند استفاده از رویه های آماری مناسب برای ارزیابی روایی و قابلیت 

اطمینان آن ها و تکیه بر این منابع داده ای روشی مفید برای انجام این مطالعه ارائه كرده است.

نتیجه گیری
این مقاله اثرات بالقوه دولت الکترونیک بر كاهش فساد را كه در زیرشاخص ها یا ابعاد توسعه دولت 
الکترونی منعکس شده بین سال های 2002 تا 2016 مورد بررسی قرار می دهد و دیدگاه های جدید 
درباره رابطه بین این دو عامل را معرفی و این تأثیرات را بر سطح توسعه دولت الکترونیک كه توسط 

این ابعاد مختلف ارائه شده نشان می دهد.
درمورد اولین سؤال تحقیق، یافته های تجربی تأیید كرد كه بین توسعه دولت الکترونیک و سطح 
فساد در سطح ملی رابطه وجود دارد. عالوه براین، روند این رابطه بین سال های مورد بررسی درحال 
پیشرفت بوده است. این نتایج نشان می دهد كه در موقع بحران، ادراک از فساد سریع تر نسبت به سطح 
توسعه دولت الکترونیک وضعیت بدتری پیدا می كند. شاخص های توسعه دولت الکترونیک به صورت 
منسجمی، سطح فساد را پیش بینی می كنند. بهترین متغیر پیش بینی، شاخص آمادگی شبکه است و 
ابعادی كه دارای قوی ترین رابطه با سطح فساد هستند شامل زیرشاخص محیط، زیرشاخص استفاده و 
زیرشاخص زیرساخت مخابراتی است؛ درحالی كه ابعاد مربوط به سرمایه انسانی و مهارت ها تنها تأثیر 

متوسطی بر میزان فساد دارد.
موضوع این مطالعه تجربی، موضوعی منحصربه فرد است به این دلیل كه در مطالعات قبلی یا فقط از 
شاخص توسعه دولت الکترونیک استفاده می شد یا صرفاً سال های انتخابی ارزیابی می شدند. این مقاله 
دیدگاه های مفیدی را درمورد پیشرفت رابطه میان توسعه دولت الکترونیک و سطح فساد ارائه می كند. 
عالوه براین تأثیرات هر یک از ابعاد توسعه دولت الکترونیک را بر سطح فساد به طور مستقل بررسی 
می كند كه می تواند دیدگاه های عمیق تری را درباره مزایای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
برای مبارزه با فساد و كاهش آن ارائه كند. عالوه براین، مقاله حاضر شکاف مهم در ادبیات مربوط به 
نحوه بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک و سطح فساد از حیث ابعاد مختلف زمانی را پر می كند. این 
مقاله جریان اصلی تحقیقاتی را كه از مدل های نظری برای بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در كاهش فساد استفاده می كنند با تحلیل های تجربی در این زمینه به یکدیگر وصل می كند. درنهایت، 
اهمیت جنبش دولت باز در ارائه مسیرها و ابزارهای جدید برای مبارزه با فساد به عنوان موضوعی برای 

تحقیقات آتی پیشنهاد می شود.
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كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

دولت الکترونیک به  عنوان یک ابزار مبارزه با فساد برای دولت در 
بنگالدش

نویسندگان: ای ای ام نورانوبی و قاضی طارق اهلل1 
مترجم: مرضیه طاهری2

     چکیده

فساد تهدیدی برای ثبات و امنیت جوامع است و می تواند ارزش های دموكراسی، اخالقی و 
عدالت را تضعیف نماید.

بحران های  می كند،  در یک كشور عمل  قانون  و حکومت  پایدار  توسعه  علیه  همیشه  فساد 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحریک كرده و تجارت ملی و بین المللی را دچار اغتشاش می نماید 
و موجب شده میلیون ها نفر در فقر و بدبختی زندگی كنند. بسیاری از گزارش های رسانه های محلی 

و بین المللی از وجود سطح باالی فساد در بنگالدش حمایت می كنند.
دولت بنگالدش در سال 2003 از تشکیل یک گروه كاری در حوزه اطالعات و ارتباطات 
)SICT( حمایت كرد كه هدف آن ایجاد یک دولت قوی با كارایی و بهره وری باال بود؛ اما این 
تالش گسترده و بزرگ به نتیجه نرسید.  ما بر آنیم تا در این مقاله، عوامل و بازیگرانی كه فساد 
گسترده ای در بنگالدش ایجاد كرده اند را جست وجو، شناسایی و بررسی كنیم و همچنین قصد 
داریم مشکالت و چشم اندازهای ایجاد یک دولت الکترونیک در بنگالدش و اینکه چگونه این 

دولت، ركن اصلی موفقیت برای كاهش فساد باشد را بررسی و مطالعه نماییم.
و  اطالعات  فناوری  الکترونیک، حکمرانی خوب،  دولت  اداری،  فساد  کلیدی:  واژگان 

)ICT( ارتباطات

1 - دانشگاه اوتارا)Uttara( بنگالدش
2 - پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور 
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1. مقدمه
فساد از نگاه دكتر البل، رئیس سازمان شفافیت بین الملل »سرطان« است.

سخن خانم دكترالبل در كنفرانس مطبوعاتی در بنگالدش در سال 2007، كاماًل درست است، زیرا 
فساد پنهان و زیرزمینی، می تواند یک كشور را نابود كند. از سال 2002 بنگالدش به عنوان قهرمان فساد 
در جهان شناخته شده است. شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل )CPI( سخن یاد شده را 
تأیید می كند. اخیراً بنگالدش موفق شده خود را در رتبه هفتم پایین جدول شاخص ادراک فساد، قرار 
دهد. با اینکه این بهبود از سال گذشته شروع شده اما سناریو كلی آن مورد استقبال قرار نگرفته است. 
سازمان شفافیت بین الملل می گوید این بهبود به دلیل كاهش فساد در كشور بنگالدش نیست، بلکه بیشتر 
به دلیل محدودیت های محاسباتی و حسابداری است. تغییرات سیاسی در سال 2007، شکل جدیدی از 
دولت غیرسیاسی )دولت مراقبت كننده( را معرفی كرده به طوری كه پس ازآن، فرمول های كاهش فساد 

به طور گسترده ای به چشم می آیند و این ادراک جهان را نسبت به موفقیت بنگالدش توجیه می كنند.
فساد به ذات پدیده ای فراگیر است، ارزش های دموكراسی را تضعیف می كند؛ ارزش های اخالقی و 
عدالت اجتماعی را از بین می برد و همیشه علیه توسعه كشورها جریان دارد. فساد، بحران های اقتصادی و 
سیاسی به ارمغان می آورد و تجارت یک كشور را به  شکل جدی به سوی نابودی سوق می دهد. همچنین 
تأثیرات نامطلوب و منفی آن بر مردم زیاد است. اقدامات علیه فساد همیشه با موفقیت همراه نیست اما 

ریشه كن كردن آن در بلندمدت می تواند موفقیت آمیز باشد.
فعالیت های  مقابل  در  و  داده  كاهش  را  فساد  گلوگاه های  و  منابع  می تواند  الکترونیک  دولت 

غیرقانونی، مانع ایجاد نماید.
در موضوع دولت الکترونیک، تعاریف بسیاری ازسوی محققان وجود دارد.  معنی و محتوای »دولت 
الکترونیک« خیلی بیشتر از وجود یک درگاه )وب سایت( دولتی در شبکه )اینترنت( است. درواقع 
دولت الکترونیک به معنی كاربرد ابزارهای الکترونیکی برای گسترش و بهبود تعامالت بین دولت و 
شهروندان، دولت و شركت ها و كسب وكارهای دولتی و همچنین استفاده از ابزارهای الکترونیکی در 
روابط و عملیات درون خود دولت برای ساده سازی، گسترش و بهبود دولت دموكراتیک و جنبه های 

.)Backus, 2001( تجاری دولت، با هدف اصلی تقویت كارایی در بخش اداری تعریف شده است
با  دولت   ،)G2G( دولت  با  دولت  میان  ارتباط  باالی  اهمیت  به  دولت  بخش های  همه  اساساً 
 Sobhan et.al،( ازنظر ارائه خدمات اشاره دارد )G2C( و دولت با شهروندان )G2B( كسب وكارها
با  الکترونیکی  ابزارهای  انطباق  فرایند  به عنوان  الکترونیک می تواند  به طور خالصه، »دولت   .)2004

بخش ها و قسمت های مختلف دولت تا حد امکان، برای اطمینان از دسترسی مشروع مردم به اطالعات 
عمومی و خدمات اداری اطالعات گرا، با امکان ایجاد شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های دولت و 
ارائه حداكثر خدمات به مردم، به وسیله تغییر و بازطراحی سیستم اداری - عملیاتی دولت، باز توزیع 
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.)Rajon and Zaman, 2008( »خدمات و منابع را فراهم می كند، تعریف گردد
با  دولتی  تأمین خدمات  باال،  باكیفیت  به جلو  برای حركت  را  الکترونیک فرصت هایی  »دولت 
هزینه های مؤثر و بهینه و ایجاد روابط بهتر بین دولت و مردم فراهم می كند. دولت الکترونیک به مردم 
عادی امکان می دهد تا با دولت خود به طور مداوم، به صورت رودررو، در موضوعات مختلف و در 
سطوح محلی و مركزی ارتباط برقرار كنند« )Kanaujia and Behera، 2005(. كشورهای درحال  
توسعه برای مبارزه با فساد در معرض چالش های بزرگی قرار دارند و فساد در این كشورها به علت 
شفافیت اداری نامناسب، كمبود پاسخگویی و نبود روند و فرآیند نظارت و دیده بانی، رو به افزایش 
است. همچنین حقوق اساسی شهروندان نیز به دلیل وجود نظام اداری مبتنی بر كاغذ و غیرالکترونیکی 
به طور  الکترونیک  اجرای دولت  با  این مشکل می تواند  البته  است.  این كشورها، سركوب شده  در 

.)Rajon and Zaman, 2008( موفقیت آمیزی كاهش یابد
این انتظار وجود ندارد كه دولت الکترونیک همه فساد را در كشور از بین ببرد اما انتظار می رود 
كه سناریوی كلی حکومت را بهبود بخشیده و تأثیر آن شرایط گسترش جریان فساد اداری را محدود 
نماید. سناریوی كنونی بنگالدش نشان می دهد كه حکمرانی خوب برای بهبود وضعیت فساد گسترده، 
ضروری است و دولت الکترونیک می تواند یک ابزار مؤثر برای ایجاد حکمرانی خوب باشد. دولت 
بنگالدش بعد از تحقق این سناریو، روند اجرایی كردن حکومت الکترونیک را آغاز كرد، اما تمام روند 
روبه زوال و ركود بوده و انتظار می رود در انتهای راه، نتواند به آن دست یابد. اهداف ما این است كه 
عوامل و بازیگرانی كه در فساد گسترده بنگالدش نفوذ دارند را شناسایی كنیم و اینکه چگونه دولت 
الکترونیک می تواند به عنوان یک ابزار برای به حداقل رساندن سطح فساد از طریق حکمرانی خوب 

به عنوان یک ستون موفقیت كمک كند.
را  الکترونیک  دولت  از  و حوزه هایی  اهداف  و حکمرانی خوب،  فساد  رابطه  ما  مقاله،  این  در 
به صورت پیوسته نشان می دهیم و به دنبال آن، منابع داده ها و روش تحقیق را در بخش 4، یافته ها و 
تحلیل را در بخش 5 و در بخش 6 نشان خواهیم داد كه چگونه دولت الکترونیک، علیه فساد كار 

می كند. استحکام و دوام دولت، چالش ها و پیشنهادها قبل از نتیجه گیری ارائه شده است.

2. فساد و حکمرانی خوب
»فساد« عموماً به عنوان »سوءاستفاده از قدرت عمومی و دولتی برای سود شخصی به گونه ای كه موجب 
نقض و شکستن قانون و انجام رفتارهای متقلبانه و غیرقانونی در جایگاه قدرت شود« تعریف شده است 
)Malik and Mina, 2005(. »جرایم سازمان یافته و فساد، به دلیل نبود سازوكارهای كنترل دولت 
و قدرت جامعه مدنی، شکل می گیرد« )Buscagila and Dijk, 2005(.  فساد خیلی بیشتر و بدتر از 
پدیده های مجرد است؛ فساد نوعی خشونت جمعی است كه توسط مردم به شکل های مختلف انجام 
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می شود و در همه جوامع و كشورها و در همه زمان ها شایع است و تفاوت آن ها تنها در شدت فساد 
است. فساد ابتدا مؤسسات و سازمان ها را تباه و فاسد می كند و پس ازآن، گسترده و نهادینه می گردد. 
فساد، عدم راندمان و كاركرد را در نظام دولت و حکومت، ایجاد می كند و به تدریج آن ها را در سراسر 
جامعه به عنوان یک كل، گسترش می دهد. فساد امور و فعالیت های غیرقانونی، غیراخالقی، فردگرایی، 
نابرابری، بی عدالتی، هدر دادن منابع، ناكارآمدی و عدم تناسب و تناقض در رفتار اداری را ترویج 

می كند )Malik and Mina، 2005( و به طور مستقیم با حکومت ارتباط دارد.
استفاده  و  عمل  مورد  مختلف  حوزه های  در  كه  است  اجرا  و  تصمیم گیری  فرایند  »حکمرانی« 
قرار می گیرد. حکمرانی گاه در قالب حکومت محلی، حکومت جمعی یا شركتی، حکومت ملی و 
حکومت بین المللی فعالیت می كند. هنگامی كه گروهی از مردم برای یک هدف گردهم می آیند، در 
این وضعیت، مؤلفه اصلی حکومت، تصمیم سازی و تصمیم گیری خواهد بود. این را می توان به عنوان 
بیش ازحد  برای كنترل،  یادشده  اگر گروه  اقدامات و تالش گروهی توضیح داد.  برای  یک راهنما 

بزرگ باشد، هیئت مدیره یا نمایندگانی برای تصمیم گیری انتخاب می شوند.
سازمان ها«  و  جوامع  مدیریت  هنر  كرد:  شناسایی  ساده  تعریف  یک  با  می توان  را  »حکمرانی   
)Biswas et al, 2007(. حکمرانی می تواند خوب یا بد باشد. حکومت بد، دیوان ساالر، خودخواه و 
خودبزرگ بین، در تله قوانین باستانی افتاده، غیرحساس و غیرپاسخگو به نیازهای شهروندان، عبوركننده 
از خطوط قرمز جامعه، دارای تأخیرهای فاحش و فساد گسترده و رشدیابنده است. در مقابل، حکمرانی 

خوب را می توان از طریق ویژگی هایش، بهتر شناخت.
 این ویژگی ها عبارت اند از: مشاركت پذیری، خواستار جلب رضایت و موافقت عمومی، پاسخگو، 
 .)UNDP، 1997( شفاف، مسئولیت پذیر، اثربخش و كارآمد، عدالت پیشه، فراگیر و پیرو قانون اساسی
حکمرانی خوب، دارای شهروندان مراقب و حساس و عاری از فساد است و شهروندان در تصمیم گیری 
فعال و شریک هستند. حکمرانی خوب در هر دو بخش عمومی و غیرانتفاعی، منجربه اثربخشی سازمانی 
را شامل می شود. دولت  اداره كشور  نحوه  تمام جنبه های  می شود. در سطح ملی، حکمرانی خوب 
الکترونیک نقشی حیاتی در تضمین اجرای تمام خصوصیات حکمرانی خوب، به ویژه شفافیت و عاری 
از فساد بودن دولت را دارد؛ بنابراین می توانیم فرض كنیم كه بین فساد و حکمرانی خوب رابطه مستقیم 
وجود دارد و دولت الکترونیک می تواند مطمئن باشد كه حکمرانی خوب در محیط عاری از فساد 
برنامه های عمومی دولت، به گروه های  به وجود خواهد آمد. بدون داشتن حکمرانی خوب، مزایای 
هدف و گیرنده های از پیش تعیین شده، به خصوص فقرا نخواهد رسید. برای كشوری مانند بنگالدش 
كه سومین جمعیت فقیر جهان و همچنین باالترین رتبه فساد در فهرست فاسدترین كشورها طی پنج سال 

متوالی را دارد، حکمرانی خوب نه تنها ضروری و اساسی، بلکه غیرقابل صرف نظر است.
این  نمونه های زیر  الکترونیک فساد را مدیریت می كند.  ثابت می كند كه دولت  محیط جهانی 
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مطلب را به اثبات می رساند: دفتر دادستانی عالی جمهوری كره و دفتر دادستانی منطقه سئول، دولت 
الکترونیک را برای مقابله و رسیدگی به تخلفاتی كه بیشتر فنّاورانه و تاكتیکی بوده اند و نیز برای كمک 
با فن های مدرن و جدید رایانه ای، تأسیس كرده اند )Peak، 2000(. در  به بررسی و پیگیری فساد 
پاكستان، اداره مالیات به طور كامل بازسازی و سیستم های ICT معرفی شده كه هدف از طراحی و 
اجرای آن، كاهش تماس بین مالیات گیرندگان و مالیات دهندگان و درنتیجه، كاهش ایجاد فرصت های 
فساد است)Maqbool, 2000(. فیلیپین مصمم است برای به دست آوردن و بازگرداندن درآمد ناشی 

از فرار مالیاتی، با استفاده از روش های رایانه ای تالش نماید.
یک پایگاه داده اطالعاتی، جزئیات مربوط به بازپرداخت های مالیات و پرداخت های شش سال 
گذشته شامل اقالم برنامه های خرید و فروش شركت ها، معامالت واقعی امالک و مستغالت آن ها، 
اعتبارات تخصیص داده شده به مالیات، بازپرداخت وام های اعطا شده، واردات، مشو ق های دولتی و 
تخفیف  های خرید را بررسی كرده است. تاكنون، 616 شركت كه فرار مالیاتی داشتند شناسایی و اسامی 
پیام های  ازجمله مهم ترین  )Bondoc، 2002(؛  اعالم شده است  پرداخت  برای  و مشخصات آن ها 
مختلف  بخش های  ثبت نام  هند،  ایالت های  از  یکی  پرادش«،  »آندرا  در  الکترونیک  دولت  موفقیت 
)CARD( توسط اداره رایانه ای آن، است. غیرشفاف بودن ارزیابی اموال در گذشته، باعث می شد تا 
شهروندان مجبور شوند افرادی را به عنوان واسطه استخدام و از خدمات مفسدانه ایشان استفاده نمایند. 
تصویر برداری، فهرست كردن و نگهداری دستی اسناد و مدارک بر روی كاغذ، بسیار زمان بربود كه 

.)Haque، 2002( در دولت الکترونیک دستگاه های الکترونیکی جایگزین  همه آن ها شده است
زامن و راجون )2008( نشان دادندكه دولت الکترونیک فساد در فرآیند دولت مركزی، ادارات 
ازجمله  مناقصه و سایر بخش ها  فرآیند  اقتصاد، كشاورزی،  دولتی، بخش آموزش، سیستم قضایی، 
مدیریت زمین و اموال، مدیریت انتخابات، سازمان های مجری قانون و نظارتی و مانند اینها را به كمترین 
مقدار خود می رساند. ما با این نظریه موافقیم كه فساد می تواند حتی نظام دولت الکترونیک را درصورت 
وجود تالش های خرابکارانه، فاسد كند. چنین عملی می تواند به عنوان محدودیت اصلی در كارایی نظام 

دولت الکترونیک تلقی شود.
2-1 سناریوی کنونی فساد در بنگالدش

فوری ترین مشکلی كه بنگالدش باید بر آن غلبه كند، افزایش گسترده فساد در تمامی سطوح است. در 
فهرست شاخص ادراک فساد )CPI( در سال 2007، بنگالدش 2 امتیاز جدید گرفته و موجب شده كه 
در رتبه هفتم پایین فهرست كشورها قرار گیرد؛ یعنی در میان 180 كشور، رتبه 162 را به خود اختصاص 
داده است )CPI 2007(. شاید به یاد داشته باشید كه بنگالدش قباًل به مدت پنج سال متوالی در سال های 
2001 تا 2005 در پایین جدول فهرست مذكور قرار گرفته بود. فهرست شاخص ادراک فساد كشورها، 
رتبه بندی بنگالدش را از عدد 3 در سال 2006 به عدد 7 برای سال 2007 بهبود بخشیده، اما رتبه این 
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كشور در عدد »2« ثابت باقی ماند. این موضوع ممکن است به دالیل زیر باشد.
1- ازلحاظ نمره، شاخص مذكور میانگین چرخشی دو سال را نشان می دهد. داده های جمع آوری شده 
تا پایان ژوئیه 2007، در شاخص این سال گنجانده شده و این معنی را به ذهن متبادر می كند كه شاخص 

در سال 2007، به طور نسبی بیشتر از داده های سال 2006، تأثیر گرفته است؛
نظرسنجی های  و  ازنظر كارشناسان  را  استخراج شده  فساد  به  مربوط  داده های  این شاخص،   -2
كسب وكار به دست آورده، بنابراین ممکن است كه یک حس ناامنی و عدم اطمینان در میان تجار و 
اهالی كسب وكار، به دلیل شکستن ركورد و مبارزه با فساد در سال 2011 در بنگالدش، به وجود آمده 

باشد و این موضوع مانع كسب امتیاز باالتر یا رتبه بهتر برای بنگالدش شده است.
پس از استقالل بنگالدش در سال 1971، فساد در این كشور شایع شد. پس ازآن اكثر صنایع موجود 
توسط صاحبان پاكستانی رها شدند. در میان آن ها، 85 درصد صنایع باید با حمایت و سرمایه دولت 
نیاز به سرمایه زیادی داشتند كه دولت  شروع به كار می كردند؛ اما این صنایع برای شروع عملیات، 
این حجم از سرمایه را نداشت. البته هنوز هم برخی از صنایع در بنگالدش توسط مقامات دولتی اداره 
می شوند. با گذشت 80 سال، دولت بنگالدش متوجه شد این سیاست حمایتی، كاهنده رشد كشور است 
و به دلیل وجود انحصار و مصلحت های دولتی، بسیاری از ناهنجاری ها و عملیات مفسدانه در جامعه 
خلق شده و گسترش پیدا كرده است. درنتیجه، رشد اقتصادی بنگالدش، در مقایسه با سایر كشورهای 

همسایه مثل هند، بوتان و مالدیو ابداً رضایت بخش نبوده است.
دالیل وجود فساد تنها محدود به حوزه كاركنان و مسئولین دولتی نیست، بلکه سیاستمداران و 
همکاران آن ها نیز نقش حیاتی در گسترش فساد دارند. ویروس بدخیم فساد حتی در میان مردم عادی، 
برجسته شده است. عموم مردم اغلب دچار سردرگمی هستند و نمی توانند تشخیص دهند چه چیزی 
مناسب و منصفانه و چه چیزی اشتباه و مفسدانه است آن ها نمی توانند بین این دو تمایز قائل شوند، 
زیرا در جامعه شفافیت وجود ندارد و فساد فراوان در همه حوزه های آن فراگیر شده است. علل اصلی 
گسترش و افزایش فساد، جذابیت دستیابی جامعه به یک استاندارد باالتر در زندگی در یک دوره زمانی 

بسیار كوتاه و/ یا حفظ كردن آینده نسل بعد و نبود امنیت اجتماعی است.
در كنار تمام دالیل، رژیم سیاسی هم به عنوان یکی از علل اصلی گسترش فساد اداری چنان كه 
مردم تصور می كنند، مطرح شده است؛ اما این غیرمنصفانه است اگر بگوییم فساد به دلیل یک یا دو 
رژیم سیاسی گسترش  یافته است. بااین حال، مقامات سیاسی جوامع مختلف، فساد را برای حدود سه 

دهه یا بیشتر، افزایش داده اند.
»فساد اداری در این كشور منجربه تخریب ارزش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، نقض حقوق 
بشر، از بین رفتن حاكمیت قانون و استقالل قوه قضائیه، تشویق تروریسم، گسترش بی عدالتی اجتماعی و 
 .)Husain, 2007( »نابرابری و درگیری جامعه دانشجویی با اجرای اهداف سیاسی ناعادالنه شده است
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تأثیر فساد در تمام مناطق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بنگالدش قابل درک است. به دلیل 
وجود فساد، نمی توان بر فقر گسترده در بنگالدش غلبه كرد. متأسفانه، ابتکاراتی كه تاكنون برای كاهش 
فساد اداری انجام شده تا قبل از سال 2011، ضمن اجرایی شدن گسترش احزاب سیاسی، موفقیت آمیز 
نبود و كشور هنوز در تاریکی به سر می برد. حتی كشور نمی توانست به وجود عدالت مطمئن باشد؛ 
دموكراسی در اثبات خود به مردم، كاماًل شکست خورده بود. جایگزین دیگری برای یافتن راه حل هایی 

برای مبارزه با فساد گسترده فعلی در بنگالدش، وجود ندارد.

3. اهداف و حوزه های دولت الکترونیک
و  بخش خارجی  دو  به  می تواند  و  است  اهداف حکمرانی خوب  مشابه  الکترونیک  دولت  اهداف 
داخلی طبقه بندی شود. اهداف خارجی دولت الکترونیک، برآوردن نیازها و انتظارات مردم و كسب 
رضایتمندی مورد انتظار ایشان، با ساده سازی تعامل با سرویس های مختلف برخط است. استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات در عملیات و فعالیت های دولت، برقراری تعامل و ارتباط مؤثر با مردم، 
شهروندان، گروه های كسب وكار و سایر سازمان ها را به صورت سریع، شفاف، پاسخگو و كارآمد 
به سرعت تسهیل می كند. این در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذكر شده كه دسترسی 
به اطالعات و آزادی بیان، ازجمله حقوق بنیادین افراد و پیش شرط الزم برای توانمندسازی مردم و 
تضمین شنیدن صدا و مشاركت آن ها خواهد بود، بنابراین، همچون یک سالح كلیدی در مبارزه با فقر 
و فساد عمل خواهد كرد. پیام اصلی این مقاله توانایی دولت الکترونیک برای كمک به تضمین حقوق 

بشر و جلوگیری از فساد است.
اهداف خارجی آن  الکترونیک، درراستای  اهداف داخلی دولت  فعالیت های دولتی،  در حوزه 
انتظارات بخش عمومی، به شکلی رضایت بخش و در مقیاس  است. این موضوع به برآورده كردن 
بزرگ كمک می كند. در فعالیت های دولتی در هر معامله، صرفه جویی قابل توجه دولت در هزینه ها 
الکترونیکی و كاهش فساد را تضمین  نتیجه خوبی خواهد داشت و تعامل میان ذ ی نفعان به صورت 

می كند.
محدوده دولت الکترونیک، حمایت  و ساده سازی حکمرانی برای ذی نفعان شامل: دولت، شهروندان 
و اهالی كسب وكار است. این می تواند هر سه طرف را به هم متصل كرده و فرآیندها و فعالیت ها را 
پشتیبانی كند و فقط درمورد دسترسی دیجیتالی به اطالعات دولت یا پرداخت های الکترونیکی نیست. 
درواقع تغییر چگونگی ارتباط مردم با دولت ها به همان اندازه تغییر نحوه ارتباط شهروندان با یکدیگر 

خواهد بود.
و  سیاست گذاری  در  مشاركت  و  ارتباط  برقراری  امکان  شهروندان  به  الکترونیک  دولت 
تصمیم سازی های دولت را می دهد. به عبارت دیگر، این امر به شهروندان اجازه می دهد تا در فرآیند 
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تصمیم گیری دولت شركت كرده و با استفاده از دولت الکترونیک به عنوان یک ابزار، نیازهای واقعی 
و رفاه خود را تأمین نمایند. به گفته كوئلرز )2005(، »دولت دموكراتیک اثربخش، باهدف دستیابی و 
رسیدن به توسعه انسانی پایدار و برابر، نیاز دارد كه به فساد، به عنوان عامل تجزیه اجتماعی و انحراف 

نظام اقتصادی« نگاه كند.
3-1- ابتکارات دولت الکترونیک در بنگالدش

زمانی كه واژه دولت الکترونیک پرآوازه شد بسیاری از ابرشركت های فناوری اطالعات و ارتباطات 
آن ها  براین اساس،  دادند.  نشان  زیادی  توجه  آن  به  كارگاه ها  و  سمینارها  سازمان دهی  با  بنگالدش، 
سیاست گذاران دولت را متقاعد كردند تا در سال 2001 یک گروه كاری فناوری اطالعات و ارتباطات 
)ICT( به ریاست نخست وزیر را برای معرفی دولت الکترونیک در بنگالدش، تشکیل دهند. در ارزیابی 
تبلیغاتی آن ها، ظاهراً فرض بر این بود كه حکومت به صورت یک روزه، دولت الکترونیک را اجرا 
خواهد كرد. بااین حال، تا پنج سال بعد، پیشرفت قابل ذكری دیده نشد و تاكنون نیز چیزی مشخص 
نشده است.  به غیراز »گروه برنامه ریزی« و »وزارت مالیه«، هیچ وزارتخانه دیگری نمی تواند سامانه های 
نرم افزاری مفید و موردنیاز خود را، حتی برای استفاده داخلی، اجرا كند. البته برخی از وزارتخانه ها 
)وزارت علوم و فناوری( برخی از وب سایت های آماری را باهدف انتشار اطالعات به عموم مردم، 
ایجاد كرده اند. این وب سایت ها، تعاملی نیستند و هیچ جایی برای مشاركت فعال مردم عالقه مند در 
آن ها وجود ندارد. عالوه براین، وب سایت ها به طور منظم به روز نشده اند و گاهی مردم با استفاده از 

اطالعات قدیمی گمراه می شوند.
در حوزه دولت الکترونیک، تمام سازمان های دولتی باید عضوی از شبکه سراسری و مرتبط با آن 
باشند. این ارتباط همگانی در شبکه، تبادل اطالعات بین ارگان های مختلف دولتی بدون مداخله افراد 

را آسان و سریع می كند.
متأسفانه تا به امروز، تمام سامانه های نرم افزاری كه در بنگالدش گسترش و توسعه یافته اند با یکدیگر 
مرتبط نیستند، سازمان های دولتی ازهم گسسته هستند و از تکنیک های به اشتراک گذاری داده های بین 

بخشی و بین سازمانی به صورت الکترونیکی استفاده نمی كنند.
رایانه ای كردن و دولت الکترونیک در معنی، مترادف نیستند.  درواقع، بیشتر از پنج سال است كه 
فرآیند رایانه ای شدن، در برخی از وزارتخانه ها یا بخش های دولتی بنگالدش آغاز شده؛ اما واقعاً حرف 
اصلی این است كه تاكنون دولت الکترونیک اجرا نشده و ما باید برای اجرای دولت الکترونیک در 

كشورمان، راه طوالنی را طی كنیم.
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4. منبع داده ها و روش تحقیق
در جهان پیشرفته و مدرن امروز دولت الکترونیک پدیده جدیدی نیست. مردم به طورجدی در مورد 
قبل و بعد از پیاده سازی و اجرای این موضوع، تحقیق می كنند. همچنین اطالعات تکمیلی در مجالت، 
كتاب ها و اینترنت به اندازه كافی وجود دارد. داده های اولیه و تکمیلی برای مطالعه و تحقیق گردآوری 
می شوند. داده های اولیه مرتبط با این مقاله، به وسیله ایمیل، بحث باز و تکمیل پرسشنامه های از پیش 
طراحی شده، جمع آوری شده اند. در فرایند تحلیل تکمیلی داده ها و اطالعات، ما دریافتیم كه مدل 
تولید شده برای این موضوع، بیشتر ماهیت كیفی دارد و هیچ تالش قابل توجهی برای تحلیل موضوع 
با روش های كمی به دلیل ماهیت آن، یافت نشده است. هدف اصلی این است كه دریابیم، آیا دولت 
كه  است  این  اساسی  چالش  درواقع،  كند؟  عمل  ضدفساد  ابزار  یک  به عنوان  می تواند  الکترونیک 
نیروهای پنهان تأثیرگذار بر فساد را شناسایی كنیم. براین اساس با كمک ادبیات موضوع و هم زمان با 
پاسخ دهندگان، متغیرها مورد شناسایی و تحلیل قرارگرفته اند. ساختار پرسشنامه، به زبان انگلیسی و با 
استفاده از مقیاس پنج نقطه ای لیکرت)LIKERT(  تهیه شده است. همراه با پرسش های ساختاریافته، در 
برخی از سؤاالت باز، پرسشنامه به شناسایی برخی از نیروهای اضافی كه در گسترش فساد مؤثر هستند 
پرداخته شده است. حدود 130 پرسشنامه توزیع شده و از میان آن ها تعداد 100 نفر پرسشنامه ها را تکمیل 
كرده اند )نرخ پاسخ برابر 76/92 درصد است( پاسخ دهندگان از سن، تحصیالت، جنس و گروه های 
كاری مختلف، تشکیل شده اند. یک نظرسنجی با نمونه گیری ساده، بین فارغ التحصیالن دانشگاه كه 
اكثر آن ها سطح تحصیالت تکمیلی را به پایان رسانده اند انجام شده و تعداد زیادی از ایشان از دوره 
كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )MBA( انتخاب شده بودند. به این ترتیب پاسخ های گروه های 
مختلف مردم به دست آمد. محققان، دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی را به دلیل ماهیت 
ناهمگون و پیشینه تجربی آن ها برای پاسخگویی به مقوله های مختلف حرفه ای، انتخاب كرده اند. تركیب 
جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در جدول 1 به تفصیل ارائه شده است. درمجموع دولت الکترونیک در 

بنگالدش پدیده ای نوظهور با دانش كم می باشد، بنابراین پاسخ دهندگان محتاطانه شناسایی شده اند.
ایده های كلی درمورد  برای جمع آوری  ، قسمت مقدمه  به دو بخش تقسیم شده  این پرسشنامه 
برای  فساد،  و  الکترونیک  دولت  از  مختصر  تعریف  و  ایده  یک  سپس  و  شده  طراحی  موضوع، 
پاسخ دهندگان ارائه گردید. پس از ارائه مفاهیم، پاسخ دهندگان دوباره درخواست كردند درمورد فساد 

و دولت الکترونیک، با روشی منظم و ساختارمند، هدف اصلی آن توضیح داده شود.
این مطالعه از تركیب رویکرد تجربی و اكتشافی استفاده كرده است. عالوه بر آمار توصیفی و آنالیز 
عوامل، ارائه های گرافیکی به عنوان سنجش آمار كمی مورداستفاده قرار گرفته است. داده ها با كمک 

بسته های نرم افزاری SPSS، MINITAB و S-Plus پردازش شده اند.
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5. تحلیل و یافته ها
هدف ما در این مقاله، بررسی سطح آگاهی مردم نیست؛ اما داده های جمع آوری شده، یک تجربه 
تلخ، درخصوص سطح پایین دانش پاسخ دهندگان درمورد دولت الکترونیک، را به ما نشان می دهد و 
پاسخ های به دست آمده، واقعاً شگفت انگیز است. با اینکه ما می دانیم »دولت الکترونیک« در واقعیت 
فقط یک واژه است اما پاسخ های ارائه شده، ما را شوكه كرده است. جدول شماره 1 به عنوان نتیجه این 

پاسخ ها، به شرح زیر می آید.
جدول 1- سطح آگاهی درخصوص دولت الکترونیک )به درصد(

جمع کلمشخصات پاسخ دهندگان

مطلع

بی اطالع میزان دانش

اندکتاحدودیکم

1004240810سن

25 تا 35
35 تا 45
45 تا 55
55 تا 65

46
34
10
10

18
16
2
6

18
12
6
4

6
2
0
0

4
4
2
0

1004240810تحصیالت

فارغ التحصیل
تحصیالت تکمیلی

38
62

201602

1004438810شغل

دانشجو
استاد

کارکنان بخش عموم
کارکنان سازمان های مردمی

اهالی کسب وکار
دیگران

8
20
14
14
4
40

6
6
10
6
4
12

2
10
2
6
0
18

0
4
0
0
0
4

0
0
2
2
0
6

1004240810جنس

مرد
زن

92
8

40
2

36
4

8
0

8
2

1004438810دین

مسلمان
بقیه

90
10

40
4

34
4

8
0

8
2

نتایج به دست آمده از جدول 1 بسیار تأثیرگذار است. 10درصد از پاسخ دهندگان كه باالتر از سطح 
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تحصیالت دانشگاهی هستند هرگز چیزی درمورد »دولت الکترونیک« نشنیده اند. 
42 درصد پاسخ دهندگان اطالعات كمی درمورد آن داشتند كه 8/1 درصد ایشان بین 25 تا 35 
سالگی قرار داشتند و فقط 8 درصد پاسخ دهندگان جزئیات بیشتری درمورد واژه »دولت الکترونیک« 
می دانستند، همه آن ها در سطح تحصیالت تکمیلی هستند كه نیمی از آن ها عضو آكادمی فرهنگستان ها 
و چند صدم ایشان نیز از گروه مردان هستند. این یافته ها نشان می دهد كه آنها )42 درصد( به مسائل 
چیزهایی  واژه  این  درمورد  پاسخ دهندگان  از  درصد  دارند. 12  آگاهی  اطراف خود  محیط  اساسی 

شنیده اند اما سطح دانش ایشان بسیار ناچیز است.
به متغیرها یا  در پاسخ به دالیل فساد، پاسخ دهندگان به شیوه های مختلف پاسخ داده اند، برخی 
عوامل فساد اشاره كرده اند و گروهی نیز تأكید زیادی بر ذی نفعان )كنشگران( فساد داشتند.  جدول 2 
نشان می دهد كه 52 درصد مردم فکر می كنند فساد ناشی از كمبود و نبود پاسخگویی و شفافیت در 
جامعه است و 36 درصد مردم، فساد را ناشی از فقدان حاكمیت قانون در كشور می دانند. 32 درصد، 
بی سوادی یا عدم آموزش مناسب را علت فساد می دانند. همچنین ما می بینیم كه فقر، سهم زیادی در 
گسترش فساد در بنگالدش داشته است.  تعدادی از پاسخ دهندگان ادعا می كنند كه برخی از ارزش های 
اجتماعی مانند نادرستی، فقدان وطن پرستی، نبود حرمت و كرامت انسانی، فقدان ارزش های اخالقی، 
جاه طلبی بیش ازحد و جمعیت خیلی زیادو برخی از متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند بیکاری، اقتصاد 
فقیر، نابرابری در توزیع ثروت و فقر در گسترش فساد دخیل هستند. شکل 1، نتایج نظرات گروهی از 
پاسخ دهندگان كه فکر می كردند كنشگران )ذی نفعان و سهامداران( بیشتر مسئول گسترش فساد هستند 
را نشان می دهد. حدود 57 درصد از پاسخ دهندگان افراد مرتبط با سیاست مانند رهبران سیاسی و / یا 
سیاست گذاران را فاسد می دانند. دولت و دیوان ساالران )بوروكرات ها( ادعا می كنند كه براساس شدت 

فساد آن ها، بنگالدش رتبه سوم و چهارم را خواهد داشت.
در پاسخ به سؤال: آیا فرصتی برای وقوع فساد وجود دارد؟ جدول شماره 3 یک ایده درباره شکل 
بومی فساد به ما می دهد كه بین هفت نوع از ذی نفعان مشترک است و براساس مطالعه بسیار دقیق از 
منابع تکمیلی به دست آمده است. همان نمودار نشان می دهد كه فساد بین دیوان ساالران و كارفرمایان 
و تاجران به رتبه اول رسیده و دیوان ساالران و نمایندگان دولت محلی، پایین ترین سهم را در فساد در 

مقایسه با دیگران دارند.
جدول 2- دالیل فساد

رتبهفراوانی انباشتهفراوانیمتغیرها )عوامل(

2810/453عدم پاسخگویی

248/964عدم شفافیت

سوءاستفاده از قدرت
یا عملکرد ناعادالنه قدرت

41/497
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رتبهفراوانی انباشتهفراوانیمتغیرها )عوامل(

248/964فقر

41/497مصلحت گرایی

82/996عدم صداقت

82/996توزیع ناعادالنه ثروت

41/497انتصابات نادرست

82/996فقدان ارزش های اخالقی

124/485جاه طلبی خیلی زیاد

41/497بیکاری

41/497میهن دوستی ضعیف

82/996خودخواهی

3211/942بی سوادی

3613/431نبود حاکمیت قانون

41/497نداشتن عزت نفس

124/485ناآرامی سیاسی

82/997پارتی بازی

124/485اقتصاد فقیر

124/485حرص و طمع

41/497نبود امنیت اجتماعی

82/996جمعیت خیلی زیاد

100/00جمع کل

شکل 1- جایگاه ذی نفعان در فساد
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در جدول 3 می بینیم كه حدود 58/4 درصد )بیش از نیمی از موارد( از فساد در میان شش زوج باالی 
فهرست از ذی نفعان به اشتراک گذاشته شده است.

جدول3- ترکیبات متفاوت فساد

رتبهفراوانی انباشتهفراوانیذی نفعان

AB6014/021
AE286/546
AD368/414
AC163/749
AF225/147
AG40/9314
BF102/3412
BE5212/152
BD143/2710
BC163/749
CD81/8713
CE102/3412
CG327/485
CF122/8011
DG81/8713
FG102/3412
DF81/8713
DE429/813
EF225/147
EG184/218

100/00

A= دیوان ساالران / B= اهالی كسب وكار / C= شهروندان / D= سیاستگذاران / E=رهبران سیاسی / F= سازمان های 

خصوصی / G= نمایندگان دولت محلی )رئیس، اعضا(

ما پرسشنامه خود را براساس هفت مورد از مهم ترین متغیرهایی كه از اطالعات منابع ثانویه و ادبیات 
موجود به دست آمده، ساخته ایم. تمام متغیرها در موضوع فساد و دولت الکترونیک رایج هستند. در این 
مطالعه، تحلیل مؤلفه اصلی )PCA( و تحلیل عامل )FA( برای استخراج مهم ترین مؤلفه ها و پیدا كردن 
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متغیرهایی كه بیشترین درخواست فساد را دارند، انجام شده است. این متغیرها به صورت تركیبی عمل 
می كنند و باعث تقویت و افزایش فساد می شوند.

در روش مؤلفه اصلی )PC( از تحلیل عامل، برای بررسی متقابل اعتبار و درستی یافته های فوق از 
ادبیات موضوع و نیز تالش های پاسخ دهندگان برای برهم زدن تركیب متغیرها، استفاده می شود. در 
جدول 4 می بینیم كه چهار مؤلفه اول، مسئول تغییرات بیش از 81/6 درصد، در میان متغیرها هستند 
كه نشان می دهد 3 مؤلفه اول با داشتن ارزش های ذاتی بزرگ تر از یک، مؤلفه های معنی دار و مهمی 
به حساب می آیند. در همان نمودار، تحلیل عامل نشان می دهد كه بیش از 53 درصد تغییرات تنها با سه 
عامل اول توضیح داده شده است. در حال حاضر ما تالش می كنیم بر روش مؤلفه اصلی و خود عوامل 

تأكید كنیم تا بتوانیم عامل مربوط را در جای خاص خود در جدول 5  قرار دهیم.
جدول 4- تحلیل مؤلفه  اصلی و تحلیل عامل

تحلیل عاملتحلیل مؤلفه اصلی

تغییرات انباشتهدرصد تغییراتبارگذاری SSتغییرات انباشتهدرصد تغییراتمقدار ویژهمؤلفه

11/8380/4080/4081/4650/2090/209

21/1460/1580/5671/1780/1680/377

31/0850/1420/7091/0860/1550/533

40/9410/1070/816

50/7510/0680/884

60/7040/0590/944

70/6810/0551/000

جدول 5 -  اهمیت و ارتباط میان عوامل

متغیرها

مصلحت گراییانحصارپاسخگویی/شفافیتدولت/شهروندخط قرمزهزینهزمانتحلیل مؤلفه

10/5300/6250/4020/384

2-0/4110/4330/178-0/1430/3420/689

30/495-0/436-0/4550/2830/518

40/2080/114-0/4090/120-0/8510/176

تحلیل عامل

10/3600/3320/8950/5750/304

20/4090/9310/2610/248

3-0/134-0/1290/2240/995
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در جدول 5 ما تالش كرده ایم كه مشخص كنیم كدام متغیرها بر مؤلفه های با قلمرو مشابه، مؤثر 
هستند. ما در تحلیل مؤلفه )ردیف دوم در جدول 5( می بینیم كه زمان، هزینه، خط قرمزها و رابطه 
دولت-شهروند )GC( مهم ترین مؤلفه ها را تشکیل داده كه موجب 40/8 درصد تغییرات است )جدول 
4، ستون سوم- ردیف اول( و ما همان نوع عالمت )نشانه( از ارتباط، یکپارچگی و درستی را در میان 
چهار متغیر دریافت می كنیم. ما آن ها را به عنوان ناكارآمدی در حکمرانی ذكر می كنیم. ناكارآمدی در 
نبود حکمرانی خوب، باعث ایجاد هزینه های بزرگ )رقم 0/625 در سطر اول جدول 5( و تأخیر در 
عملکرد بهتر در جامعه )رقم 0/530؛ در سطر اول جدول 5( می شود. متغیرها با عامل منتسب به خود، 
مؤلفه های ناكارآمدی را با توجه به اهمیت و سهم آن ها در ایجاد فساد فراگیر، به ترتیب درجه بندی 
می كنند. متغیرهای زمان، هزینه، خط قرمزها، رابطه دولت و شهروندان و انحصار، یک تالش مشترک 
)با عدد 0/895 در جدول 5  ایجاد می كنند. عبور از خط قرمزها  یا هموار كردن فساد  برای فراگیر 
نشان داده شده( كه خود بیشترین كمک را به گسترش فساد كرده است. متغیرهای زمان، هزینه، رابطه 
ابعاد مشابه به عنوان عامل دوم گسترش  با  دولت و شهروندان و عدم وجود پاسخگویی یا شفافیت، 
فساد در جدول 5، نشان داده شده است. ما انحصار و مصلحت گرایی كه یک عامل استبدادی بوده و 
عامل سوم گسترش فساد محاسبه شده و باعث غیرقابل قبول و مبهم شدن دولت الکترونیک می شود را 
حذف می كنیم. در اینجا می توان ذكر كرد كه عامل سوم به عنوان یک عامل استبدادی، نفوذ بیشتری 
بر متغیرهای زمان و رابطه دولت و شهروندان، به نفع فساد دارد. مؤلفه سوم نیز متغیرهای هزینه و عدم 

پاسخگویی یا شفافیت را با خط قرمزها و ارتباط دولت- شهروندان مقایسه می كند.

6. دولت الکترونیک علیه فساد
دیدیم كه متغیرهای فوق )زمان، هزینه، خط قرمزها، رابطه دولت- ملت، انحصار، مصلحت گرایی، 
مسئولیت پذیری و شفافیت( بر فساد تأثیر فزاینده می گذارند و اثر همه آن ها باهم فساد را در محیط، بومی 
می كند. دولت الکترونیک اهمیت اساسی دارد زیرا از فناوری ارتباطات و اطالعات )ICT( كه سرعت 
زیاد، جزء ذاتی و مؤلفه اصلی آن است، استفاده می كند. صدها نفر از مردم نمی توانند از یک كامپیوتر 
مجزا به صورت موازی استفاده كنند، به این معنی كه دولت الکترونیک باید زمان را كاهش دهد و ما 
را قادر به ساده كردن قوانین نماید. ترخیص كاال از پنجره واحد گمرک، به شهروندان در بخش های 
مختلف خدمات ارائه می كند؛ یعنی كاهش زمان و درنتیجه كاهش هزینه ها كه با استفاده از ماشین و 
فناوری ارتباطات و اطالعات صورت می گیرد. انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات، سرعت و میزان 
كار قوه قضائیه را در وضعیت مکاتبه با دادگاه های عالی و دیوان عالی كشور، افزایش می دهد كه همه 
به صورت برخط می توانند پرونده ها و مکاتبات را مطالعه و بررسی نمایند. این حاكمیت قانون می تواند 
توسط دولت الکترونیک تضمین شود. دولت الکترونیک فرآیندهای سریع را فراهم می كند؛ ردیابی 
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و نظارت بر پرونده ها به صورت برخط توسط مقامات باالتر یا مقامات برتر كه مسئولیت پاسخگویی 
به جوانان را بر عهده دارند، انجام می شود، درنهایت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری به وسیله 

دولت الکترونیک تضمین می شود. این  موارد، مسیر وقوع فساد را محدود می نمایند.
دولت الکترونیک می تواند واسطه های متعدد بین افسر مسئول و شهروند معمولی، یعنی بین افسر 
امنیتی، پلیس و كاركنان را حذف كند، این ها )واسطه ها( كسانی هستند كه نفوذ نامطلوبی به نفع فساد 
میان مقامات عالی رتبه و شهروندان ایجاد می كنند. درنتیجه ارتباط بین دولت )مقامات رسمی و/ یا 

دیوان ساالران( و شهروندان بهتر و سالم تر خواهد شد.
دولت الکترونیک اهمیت قابل توجهی در ردیابی فساد جهانی دارد. این ساختار هماهنگ در سطح 
بین الملل به وسیله تبادل به موقع اطالعات و داده ها در هر دو سطح ملی و بین المللی تقویت می شود. این 
را می توان با استفاده از سازمان ها و آژانس های مختلف مانند پلیس بین الملل، صندوق بین المللی پول، 
بانک جهانی و مانند اینها انجام داد. دولت الکترونیک، مانع استبداد، انحصار و مصلحت گرایی افراد 
می شود. درنتیجه، تمام قدرت دولت الکترونیک می تواند در ریشه كن كردن و از بین بردن فساد استفاده 

شود.

7. قدرت، چالش ها و پیشنهاد ها
 ما برای اجرای دولت الکترونیک قدرت زیادی داریم، اما با چالش های بسیاری نیز روبه رو خواهیم شد. 

در این بخش برخی از پیشنهاد ها به شرح زیر ارائه می شود.
7-1. قدرت

در آینده نزدیک، دولت الکترونیک خود را بر امور دولتی و تصمیمات اتخاذ شده در دنیای مدیریت 
تحمیل خواهد كرد. درصورتی كه بنگالدش بتواند تعهدات سیاسی و منابع كافی از ثروت و سرمایه را 
تأمین كند، ممکن است به عنوان یک رهبر در حاكمیت دولت اكترونیک در میان كشورهای جهان 

سوم ظاهر شود.
در آینده ای نه چندان دور مشاركت عمومی- خصوصی ایجاد خواهد شد. دولت بنگالدش در 
اجرای وظایف دولت الکترونیک، برای روبه رو شدن با چالش های آینده، ابتکارات و خالقیت هایی را 
به كاربرده كه وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی، برخی از خالقیت های دولت الکترونیک را 
به طورجدی اجرا كرده اند. این وزارتخانه ها عبارت اند از: وزارت دارایی، هیئت ملی درآمد )NBR(؛ 
برنامه ریزی بنگالدش و  وزارت علوم و فناوری اطالعات و ارتباطات، وزارت ارتباطات، كمیسیون 
طراحی  فعالیت ها،  كردن  رایانه ای  نرم افزارها،  سفارش  مانند  فعالیت ها  از  برخی  آن ها  موارد.  دیگر 
درگاه های الکترونیکی )وب سایت( تعاملی، ایجاد پایگاه داده ها، سیستم نظارت بر پروژه ها، راه اندازی 
این  كرده اند.  اجرا  را  اینها  مانند  و  ساالنه  توسعه  برنامه  دیجیتال،  كتابخانه  ویدئویی،  فراهمایی های 
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می تواند به بهبود سناریو فعالیت های كنونی دولت الکترونیک كمک كند. مقامات دولتی رایانه ای 
كردن فعالیت ها را در محل كار خود نیز پیاده سازی می كنند. این پیشرفت، در ارتباطات و همبستگی 
میان بخش ها و ادارات كشور سودمند است. بااین حال، اگر پایگاه های مركزی داده ها، برای آموزش 
دادن به شهروندان وجود نداشته باشد، دولت الکترونیک به موفقیت كامل نخواهد رسید. پس از تحلیل 
بحران سناریوی كنونی دولت الکترونیک در بنگالدش، سناریوهای زیر نیز به عنوان سناریوی قدرتمند 
در محدوده و محیط خارجی یافت می شود كه می تواند به عنوان پایه ای برای اجرا و پیاده سازی دولت 

الکترونیک همراه با آماده سازی فناورانه دولت در بنگالدش محاسبه شود:
1( توجه جدی دولت و شهروندان؛

برای راه اندازی شبکه  بنگالدش(  تلفن  تلگراف و  یا هیئت  BTTB )شورا  ایجاد زیرساخت   )2
)اینترنت( در سطح محلی و منطقه و در بسیاری از سطوح؛

3(  نزدیکی جغرافیایی زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(؛
4(  پشتیبانی بین المللی فنی و مالی؛

5( مناطق شهری تقریباً دارای زیرساخت های الزم هستند؛
6( دولت پروژه آماده سازی كارت شناسایی رأی دهندگان را آغاز كرده و پیش بینی شده تا سال 
2008 به پایان برسد، این كارت ها دارای شناسه ملی نیز هستند. این گام، مرحله مهمی برای ارتقای 

دولت الکترونیک در بنگالدش است.
7( قوه قضائیه مستقل جدید می تواند قانون اساسی كشور را تدوین كرده و قدمی درراستای پیشبرد 

دولت الکترونیک بردارد.
7-2. چالش ها

بااینکه در اجرای دولت الکترونیک، مشوق های بسیاری وجود دارد؛ اما چالش های بزرگی نیز در پیش 
خواهد داشت. دولت الکترونیک در بسیاری از كشورهای جهان به ویژه در كشورهای درحال توسعه 

شکست خورده است.
 اجرای پروژه های دولت الکترونیک ممکن است به دالیل متعدد با چالش مواجه شود. این دالیل 

به شرح زیر می آید:
1- كارشناسان و منابع انسانی برای معرفی و اجرای یک دولت الکترونیک، با تنگناهای اساسی 

روبه رو هستند؛
2- وجود  بی سوادی در دولت الکترونیک؛

3- عدم آگاهی از به كارگیری و اهمیت دولت الکترونیک؛
4- وجود سطوح پایین زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(؛

5- وجود محدودیت های مهارتی و توانایی در میان مقامات ارشد؛
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6- عدم پایبندی به قانون؛
7- شکست اراده سیاسی؛

8- ناتوانی مردم در استفاده از فناوری؛
9- تخصیص نامناسب منابع؛

10-  پذیرش اسناد الکترونیکی به طور رسمی و قانونی.
7-3. پیشنهاد ها

برای دستیابی به موفقیت در حوزه دولت الکترونیک، باید توصیه های زیر را تضمین كنیم:
y  دولت الکترونیک وابسته به فناوری است، اما منابع انسانی یک عامل غیرفناورانه است؛ بنابراین

تنگناهای  اطمینان حاصل شود كه  تا  دارد  انسانی وجود  نیروی  توانمندسازی  و  به آموزش  نیاز 
موجود در اجرای دولت الکترونیک حذف خواهد شد.

y  آموزش درمورد دولت الکترونیک، برای چگونگی استفاده و اهمیت آن را می توان به عنوان مثال
از طریق تبلیغات رسانه ای، سمینارها، كارگاه ها و همچنین اجرای آزمایشی آن، انجام داد.

y  فناوری اطالعات و ارتباطات تعاملی باید در سراسر كشور گسترش یابد تا بنیاد و اساس برنامه
دولت الکترونیک را بسازد.

y  مقامات ارشد همیشه در برابر تغییرات مقاومت می كنند. البته می توان از طریق توسعه مهارت ها
و شایستگی های ذهنی آن ها، این چالش را برطرف كرد.

y  برای ایجاد دولت الکترونیک، نیاز هست نیروی انسانی بنگالدش در كشورهای موفق، آموزش
 ببیند و برای استفاده مؤثر از آن ها در اجرای طرح مذكور، حتماً به كشور خود بازگردد.

y  اگر دولت ها واقعاً مشتاق پیشگیری از فساد هستند، بسیار نیاز دارند كه ذهنیت و اندیشه های
سیاسی خود را تغییر دهند.

y  باید با ایجاد دسترسی مردم به فناوری، ناكارآمدی را از جامعه حذف كرد. امروزه برخی از
سازمان های خصوصی در حال گسترش فناوری هستند. این بخش را می توان برای ایجاد مشاركت 
عمومی - خصوصی بیشتر تشویق كرد. برای قابل پذیرش شدن اسناد در همه بخش های دولت و 

بخش خصوصی، به ایجاد پایه حقوقی معتبر و سالم نیاز است.
y .باالتر از همه، باید یک نظام پایگاه داده مركزی مطمئن و تضمین شده به مردم معرفی شود

8. نتیجه گیری
در این مقاله به طورقطع به این نظریه می رسیم كه زمان، هزینه، خطوط قرمز، انحصار، مصلحت گرایی، 
عدم پاسخگویی و عدم شفافیت، همه از عوامل مهم گسترش فساد در بنگالدش هستند. سیاستمداران 
غیرمتعهد به كشور و غیرمسئول در شرایط نبود ارزش های اخالقی و اجتماعی، عامل اصلی فساد فراگیر 
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در بنگالدش به حساب می آیند. ذهنیت استبدادی همراه با انحصار و مصلحت گرایی در دولت، كمک 
می كند تا فساد بومی و فراگیر گردد. دولت باید اطمینان و تأكید داشته باشد كه هر دو، هم عوامل و 
هم كنشگران برای حکمرانی خوب و درنتیجه برای دولت الکترونیک، می توانند یک ستون موفقیت 
در بنگالدش باشد. این مطالعه همچنین نتیجه می گیرد كه عوامل مسئول فساد را می توان به موارد عوامل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و عوامل فناوری طبقه بندی كرد. این مطالعه با تحلیل كیفی و 
كمی هم زمان، تقویت شده است. اگر تعداد پاسخ دهندگان مطلع نسبت به دولت الکترونیک، در این 
مطالعه بیشتر بود به نتایج و یافته های قابل اعتمادتری دست می یافتیم. این مطالعه می تواند با توجه به 

عوامل فردی یا تركیبی در آینده حركتی روبه جلو داشته باشد.
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كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

دولت الکترونیک به  مثابه ابزاری علیه فساد؛ ادراک شهروندان اُردنی1 

نویسندگان: دكتر عماد أبو شنَب، دكتر یُسری عبده قُبالن حرب، دكتر ُصَهیب الزوبی

مترجم: دكتر رضاعارف2

     چکیده

در ادبیات تحقیق، مواردی بیش از یک پژوهش، پیوند میان دولت الکترونیک و فساد اداری را 
تصریح كرده اند اما تصریحی كه از شواهد تجربی چشم پوشیده است. این مقاله می كوشد تا ضمن 
ارزیابی پیشینه تحقیق، فهم بهتر از شیوه مبارزه دولت الکترونیک با فساد اداری و فراهم آوردن 
سنجه ای به زبان عربی برای اندازه گیری ابعاد اصلی فساد و نحوه ارتباط آن ها با دولت الکترونیک، 
ادراک مردم اردن درباره این پدیده را نیز بکاود. نمونه  تحقیق شامل 390 پرسشنامه قابل بهره برداری 
است كه در آن سه بعد مهمی كه در مبارزه با فساد اداری سهیم هستند مورد كندوكاو قرار گرفته 
 است. نتایج با سطح باالی ادراک، بر اهمیت تمام موارد تأكید دارند و اعتبار ابعاد پیشنهادی را 
بیان می كند و  نتیجه گیری پژوهش، تحلیل ها و دستاوردها را  تأیید می كنند. بخش جمع بندی و 

پژوهش های آتی در پایان مقاله گنجانده  شده  است.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، فساد اداری، شفافیت، اردن، مطالعات تجربی

1 - این متن ترجمه مقاله زیراست:
 Abu-Shanab, E.A. Harb, Y.A. and Al-Zoubi, S.Y. (2013) ‘E government as an anti-corruption
.tool: citizens perceptions’, Int. J. Electronic Governance, Vol. 6, No. 3, pp.232–248

2 - پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور 
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1. مقدمه
فناوری شیوه عملکرد دولت ها را دگرگون كرده است؛ با ظهور اینترنت، بسیاری از سازمان ها روش 
كسب وكار خود را تغییر دادند و این نشان می دهد كه دولت ها ناچارند از فناوری برای خدمات رسانی 
بهتر و ارتقای حکمرانی بهره گیرند. عصر جدید، عصر دولت الکترونیک خوانده شده  است و این 
می تواند به اثربخش تر، كارآمدتر، شفاف تر و مسئولیت پذیرتر شدن بیش  از پیش دولت ها بیانجامد 
(Bertot et al. 2010) با مرور و تلخیص تعاریف ارائه شده توسط یونگ جین1 و سینگ تائه2 )2008( 

به وضوح معلوم می شود كه این تعاریِف دولت الکترونیک از »به كارگیری فناوری اطالعات در گردش 
انعطاف پذیر و آزاد اطالعات با هدف فائق آمدن بر حجم عظیم سامانه های سنتی مبتنی بر كاغذ، آجر 
و مالت« تا »به كارگیری فناوری با هدف افزایش دسترسی به/ و ارائه خدمات دولتی برای فایده رساندن 
به شهروندان، شركای كاری و كاركنان« متغیر است (Anderson, 2009; Pascual, 2003) دولت 

الکترونیک را می توان چنین تعریف كرد:
»استفاده دولت از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی با هدف ایجاد فرصت برای شهروندان و تجار 
از راه به كارگیری دستگاه های الکترونیکی مختلفی همچون صفحه لمسی تلفن، فکس، كارت های 
هوشمند، دّكه های سلف سرویس3، پست الکترونیک/ اینترنت و تبادل الکترونیکی داده، با دولت تعامل 

»(Almarabeh and AbuAli, 2010, p.30) و دادوستد داشته باشند
می توان نتیجه گرفت كه دولت الکترونیک به خدمت رسانی و حکمرانی بهتر و ارتباطات اثربخش 

و كارآمد با شهروندان و تجار مربوط است.
پاسکال )2003( اهداف دولت الکترونیک را به شرح زیر خالصه كرده است:

y ایجاد محیط كاری بهتر؛
y  برخط سازی مشتریان نه به صورت در صف قرار دادن ایشان بلکه به معنای ارائه اثربخش خدمات

به شهروندان؛
y  همراه سازی پاسخگویی سریع از سوی دولت ها با كمترین مداخله مستقیم از سوی مقامات

دولتی؛
y تقویت حکمرانی خوب و گسترش مشاركت عمومی؛
y .ارتقای بهره وری و كارایی نهادهای دولتی

مرور این اهداف كاركرد دولت را از مأموریت »نقش دولت الکترونیک به مثابه ابزاری علیه فساد« 
الکترونیک دولت ها را شفاف تر و كارآمدتر می كند. فساد در سراسر جهان  متمایز می كند. دولت 

1 - Young-Jin
2 - Seang-Tae
3 -Self-Service UNDP Kiosks 
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برای شركت ها خطر مهمی محسوب می شود؛ از توسعه اقتصادی ممانعت می كند و سرمایه گذاری و 
.(Sepashvili, 2006) مساعدت را از اثربخشی باز می دارد

برنامه ملل متحد درزمینه توسعه1، راهبردهای زیر را برای مبارزه با فساد پیشنهاد می كند:
y پیشگیری؛
y تقویت؛
y دسترسی به اطالعات- آنجا كه دولت الکترونیک می تواند درگیر شود- ؛
y .توانمندسازی و ظرفیت سازی

راهبرد پیشگیری در برنامه های دولت الکترونیک با ایضاح رویه ها و طراحی سامانه هایی كه ارائه 
 .(Kim et al. 2009) خدمات را آسان سازی، استانداردسازی و غیرشخصی می كنند، محقق می شود
همچنین به خاطر اینکه شهروندان از راه اینترنت یا پیامک بدون نیاز به مالقات شخصی، با مقامات 
مسئول برنامه شان، اطالعات ضروری را تهیه و كنترل می كنند، ارائه خدمات نیز غیرشخصی می شود. 
اجرای دولت الکترونیک با تضمین پاسخگویی و شفافیت در ویژگی هایی چون پیگیری عمل/ تصمیم 
و سازوكارهایی به منظور دریافت بازخورد یا دریافت شکایات، تحقق می یابد. از دیدگاه ظرفیت سازی، 
ظرفیت سازی دولت الکترونیک، متضمن زیرساخت های مخابراتی مناسب و فراگیری مقررات است 

.(UNDP, 2008; Kim et al. 2009)

این مقاله در پی پاسخ به پرسش های زیر است: آیا دولت الکترونیک برای كاهش و مبارزه با فساد 
ابزار اثربخشی است؟ چگونه دولت الکترونیک می تواند به عنوان ابزاری علیه فساد به كار رود؟ و كدام 
عوامل در پیاده سازی یک نظام فسادستیز، اثربخش هستند؟ مقاله حاضر اوالً می كوشد تا زمینه های 
نظری مرتبط با فساد و دولت الکترونیک را تحلیل كند. ثانیاً از شیوه دولت الکترونیک در مبارزه با 
فساد و ابزارها و رویکردهای آن بحث می كند. ثالثاً جزئیات آزمون تجربی كه در محیط كاری اردن 
را  انجام شده  پژوهش  بهره می جوید. درنهایت،  بومی  نمونه  از یک  و  را گزارش می كند  انجام شده 

خالصه می كند و با بررسی، نتیجه گیری و بحث از پژوهش های آتی به پایان می برد.

2. مروری بر ادبیات تحقیق
بنابر نظر فن2 و همکارانش )2009(، تعریف فساد براساس زمان و مکان تغییر می كند. فن و همکارانش 
فساد را در چین -جایی كه مدعی هستند فساد تأثیر زیادی بر ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و هماهنگی 
اجتماعی دارد- مورد مطالعه قرار دادند. به عالوه فساد، به استفاده نابجا از اختیارات محوله با هدف 
منفعت شخصی نیز تعریف شده است )كه معموالً سوءاستفاده از قدرت در بخش دولتی را در كانون 

1 - UNDP
2 - Fan
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توجه قرار می دهد(، (UNDP, 2008). همین گزارش اظهار می داردكه فساد به مثابه ابزار مجرمانه ای 
برای خدمات  كه  دسترسی  در  سرمایه های  می افزاید،  فقر  بر  كه  ابزاری  است؛  جوامع  نابودی  برای 
ضروری دولت است را كم می كند، اعتماد مردم به دولت را از بین می برد و رشد اقتصادی را مختل 
می كند (UNDP, 2008). درنهایت سینگال1 و آگاروال2 )2011( فساد را به »پدیده ای چندوجهی و 

پیچیده ای كه تعیین انواع، شیوه ها و مواضع آن دشوار است« تعریف می كنند.
فساد ریشه در شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد كه آن را احاطه كرده است. به طوركلی فساد 
به شکل كنش گرانه یا واكنش گرانه در اشکال گوناگون و متعددی همچون رشوه3، اختالس4، دزدی5، 
سیاسی  كمک های  و  منافع  تضاد  از  بهره گیری  حامی گرایی8،  اختیارات7،  از  سوءاستفاده  اخاذی6، 

.(Wescott, 2003; UNODC, 2004; Lio et al. 2011) نامناسب9 ظهور می یابد
1 -2. چگونه دولت الکترونیک می تواند دخالت نماید و به کاهش فساد کمک کند؟

ICT در افزایش دسترسی به اطالعات و حصول اطمینان از اینکه قوانین شفاف هستند نقش مهمی 

ایفا می كند و همچنین به منظور ایجاد توانایی برای پیگیری تصمیم ها و اقدامات كاركنان دولت اعمال 
می شود، نقش مهمی ایفا می كند (Bertot et al. 2010). برهمین اساس، به كارگیری ICT به معنای 
ارائه خدمات به عموم را  آن است كه دولت ها می توانند مدیریت اطالعات و تراكنش ها، خصوصاً 
آسان سازی و تسریع كنند (Pathak et al. 2009). چگونگی نقش آفرینی نظام های دولتی در كاهش 

اقدامات فاسد، كانون توجه بخش پیشروی است.
دسترسی به اطالعات به مثابه ابزاری علیه فساد: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد10 
)2004( دسترسی به اطالعات را یکی از ابزارهای مبارزه با فساد )ابزار شماره 19( می داند. این گزارش 
اشاره می كند كه افزایش دسترسی عمومی به اطالعات سازوكار نیرومندی درراستای پاسخگویی است؛ 
توانمندسازی جامعه مدنی به نظارت بر دولت. ابزار شماره 19 از دسترسی به قوانین اطالعاتی و چهار 

شیوه ای كه برای تقویت شفافیت در دولت ها مورد استفاده واقع می شوند، بحث می كند:
y مطالبه انتشار گزارش های عملکرد ساالنه از دولت؛
y حق قانونی قابل اجرا در خصوص دسترسی به اطالعات مستند؛

1 - Singla
2 - Aggarwal
3 - Bribery
4 - Embezzlement
5 - Theft
6 - Extortion
7 - Abuse of Discretion
8 - Favouritism
9 - Improper Political Contributions
10 -UNODC



93حمزواکزرا؛م یاایناودکیناکیرککیای ینارمکحراکحککهالا؛م وک اک کح ب

y حق فرد در اصالح هرگونه اطالعات شخصی كه ناقص یا نادرست است؛
y  می گیرد صورت  دسترسی  منع  كه  مواقعی  در  استیناف  برای  مستقل  دستگاه های  تأسیس 

.(UNODC,2004)

1UNODC اظهار می دارد كه این اقدام در دو دهه اخیر، دولت ها را از نیازشان به محرمانگی در 

موارد خاص و مواقع الزم بازنداشت.
افزون بر این، اینترنت هزینه های جمع آوری، توزیع و دسترسی به اطالعت عمومی را بسیار كاهش 
داده است (Bertot et al. 2010). درنتیجه چنین نقش هایی، در سال های اخیر، گرایشی به استفاده 
از دولت الکترونیک با هدف كاهش تعامالت میان صاحب منصب های فاسد و شهروندان فاسد دیده 
شده است؛ گرایشی كه برای دسترسی بیشتر به اطالعات به منظور ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اهداف 
حذف  را  اختیارات  می تواند  الکترونیک  دولت   .(Anderson, 2009) می گیرد  صورت  ضدفساد 
كند، شکل دیگری از فساد؛ جایی كه كاربر با نظامی تعامل می كند كه قوانیِن دقیقاً مشخص، آن را 
هدایت می كنند. این خودكارسازی، ایفای نقش برای كارمند دولت در این فرایند را ناممکن می كند 
(Gronlund et al. 2010; Lio et al. 2011)؛ اما در برخی كشورهایی همچون آفریقای جنوبی، 

سنتی  مسیرهای  به  را  تداركات  روندهای  و  اطالعات  به  دسترسی  دولتی  ادارات خدمات  از  بعضی 
محدود می كنند و این گونه خدمات را برای نظارت عمومی به صورت برخط عرضه نمی كنند. چه بسا 
این وضع، فرهنگ فساد را به بار آورد. به عالوه اینکه فقدان سامانه های جدید اطالعاتی و عدم قابلیت 
تعامل و هماهنگی، توان دولت الکترونیک را برای مبارزه با فساد در آفریقای جنوبی محدود می كند 

.(Habtemichael and Cloete, 2009)

ژانگ و ژانگ2 )2009( دو رویکرد كلی را برای سالمت دولت الکترونیک در ابتکارات عرصه 
الکترونیک  دولت  اینکه  نخست  می كند.  طرح  فساد  كاهش  برای  روشی  به عنوان  فساد  با  مبارزه 
می تواند یکی از عناصر كلیدی یک راهبرد گسترده تر علیه فساد شود؛ همان طور كه سامانه »اُپن« در 
برای  را  این سامانه ای است كه روندهای دولتی  نشان می دهد؛  شهرداری سئول در جمهوری كره، 
عموم دسترس پذیر كرد. این طرح به خاطر تأثیرش بر فساد، به نحو وسیعی به عنوان نمونه ای اثربخش از 
التزام سیاسی و مدیریتی به شفافیت شناخته می شود. دوم اینکه ابتکارات مربوط به بهبود ارائه خدمات 
می توانند در ادارات فاسد و به نحو خاص با هدف قرار دادن شفافیت وكاهش فساد، اجرا شوند. پروژه 
»بهومی«3 در هند نمونه ای است كه چگونگی امکان به كارگیری دولتی الکترونیکی به منظور كاستن از 

اختیارات كارمندان دولت را ترسیم می كند.

1 - دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
2 - Zhang and Zhang
3 - Bhoomi
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 ICT چارچوب پیشنهادی گرانلوند1 وهمکارانش )2010( جزئیاتی مختصر درباره اقدامات مبتنی بر
با  انسان  تعامل  فیزیکی،  تعامل  به جای  بنیان،   ICT اقدامات  تهیه می كند.  را  فساد  با  مبارزه  با هدف 
دستگاه های رایانه ای شده را افزایش می دهد؛ این امر رشوه های ُخرد در فعالیت های روزمره را كاهش 
خواهد داد. افزون بر این، وب سایت ها- جایی كه اطالعات منتشر می شوند- آگاهی عمومی و شفافیت را 
با ایجاد فرصت برای گذر از اختیارات دولتی، افزایش می دهند. به عالوه گرانلوند و همکارانش استدالل 
می كنند كه تحلیل های شبکه  و رسانه  اجتماعی در نظارت بر افراد و كشف میزان آمادگی برای ارتکاب 
فساد كمک خواهد كرد. گزارش دهی از خطاها و موارد برای انجام اقدامات اصالحی درخصوص افراد 
و سازمان دهی مجدد نظام ها با هدف پرهیز از راه های فرار نیز از طریق وب سایت ها، شبکه های اجتماعی 
رسانه ای، روزنامه های برخط، تلفن های همراه و پیامک آسان تر خواهد بود. درنهایت دولت ها می توانند 
به اقداماتی همچون نشر اطالعات مربوط به فساد گزارش شده و شاخص های فساد )از قبیل عدم توازن 
میان درآمد و دارایی(، در رسانه های اجتماعی یا وب سایت ها دست بزنند؛ این اقدامات كارمندان دولت 

را از آلوده شدن به فساد برحذر خواهد داشت.
دولت الکترونیک با ایجاد مسیرهای خدمت رسانی جایگزین درراستای برآوردن نیازهای دولت 
هنگام اخذ یا تمدید گواهی ها، تکمیل یا دریافت درخواست برای پاسپورت یا پرداخت برخط مالیات ها، 
هزینه ها و قبوض خدماتی، ابتکارات جدید درزمینه آی سی تی را با هدف ارائه خدمات به شهروندان 
صاحب منصب ها  میان  مستقیم  تعامل  ازاین رو  (Johnson and Kolko, 2010)؛  می برد  به كار 
 Hozoori and) شد  می رود، كم خواهد  به شمار  فساد  منابع  اصلی ترین  از  یکی  كه  و شهروندان 

.(Kamali, 2011

اطمیناِن  قابل  و  كیفیت  با  مرتبط،  جامع،  به موقع،  فزاینده،  جریان  به  شفافیت  شفافیت:  افزایش 
 Harrison et al.) اطالعات مربوط به اقدامات دولت و دسترس پذیری آن برای عموم اشاره دارد
2011). بنابر گزارش جهانی فساد، بهاتناگار2003a( 2( اعالم نمود كه برنامه های دولت الکترونیک 

می تواند شفافیت را افزایش دهد و مشکل اطالعات ناهماهنگ را از طریق افزایش دسترسی به اطالعات 
كم كند. دولت الکترونیک می تواند با كاهش اختیارات، فرصت های عامل انسانی برای خودرأیی و 
اقدامات غیرقانونی را تحت كنترل درآورد؛ و می تواند پاسخگویی را با افزایش توان شهروندان برای 
پیگیری تصمیمات و اقدامات صاحب منصب ها، تشویق شهروندان وكسبه به پرسش درمورد شیوه های 
بخشد  ارتقا  قوانین  و شفاف ترسازی  راه ساده تر  از  درباره خواست های خودسرانه آن ها،  و  نامعقول 
(Bhatnagar, 2003a; Gronlund et al. 2010). بهاتناگار توضیح می دهد كه دولت الکترونیک 

چگونه می تواند با شفاف سازی اطالعات اعم از اطالعات مربوط به قوانین و رویه های خدمات دولتی، 

1 - Gronlund
2 - Bhatnagar
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تصمیمات  یا  اقدامات  دولتی،  در سوابق  افراد  به  مربوط  داده های  دولتی،  تصمیمات  تبعات  و  نتایج 
مأموران دولتی، اجرای شاخص های عملکرد ادارات دولتی، اسامی كارمندان دولتِی تحت بازجویی یا 
محکوم شده و افشای دارایی ها و درآمدهای نامزدهای برگزیده، نمایندگان منتخب، وزرا یا كارمندان 
دولت، به مبارزه علیه فساد و افزایش شفافیت كمک كند (Bhatnagar, 2003b). ماتئوس1 و ریبرو2 
)2009( چند كشور آمریکای التین كه در به كارگیری ابزار ضد فساِد وب، برای مبارزه با فساد پیشگام 
شده اند را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات، شفافیت دولت را به مثابه یکی از بهترین واكسن های 
مقابله با فساد معرفی كرد. هرچند روش های شفاف سازی  دولت ها باید از حد اعالن داده ها به شهروندان 
و برگردان آن به زبان ساده و قابل فهم برای عموم افراد جامعه فراتر رود. هیل3 )2004(، هم راستای با 
ماتئوس و ریبرو، براساس تحلیل »شاخص دولت الکترونیک ملل متحد«4، ارتباط معنادار و مثبتی میان 
نمره دولت الکترونیک یک كشور با نمره شفافیت آن یافت. این مقاله اهمیت به كارگیری فناوری های 
الکترونیک جریان آزاد  بنابراین دولت  برجسته می نماید؛  را  فساد  با  مبارزه  ارتباطی در  و  اطالعاتی 
اطالعات مربوط به تصمیمات و اقدامات را، از منابع اطالعات تا رسیدن به دریافت كنندگان آن تضمین 
می كند (Shahkooh et al. 2008). پژوهش  پیشین به این نتیجه رسید كه دولت الکترونیک می تواند 

.(Johnson and Kolko, 2010) دستورالعملی قوی درراستای شفافیت و پاسخگویی باشد
انجام شد، سازمان های بخش دولتی  براساس پژوهشی كه در كره  تسریع در فرایندهای دولتی: 
به تدریج از تمركز اداری، به سمت چشم انداز خدمت به مشتری -یعنی نقطه ای كه دولت الکترونیک، 
ارائه خدمات دسترسی آسان را تسهیل می كند -در حركت اند (Kim et al. 2009). درهمین حال، 
به كارگیری ICT برای این حركت ضرورت یافته است و منافع ICT پیشرفته، انتظاراتی را درمورد 
 ICT سازمان های دولتی شفاف، ایجاد كرده است. نویسندگان این پژوهش نشان می دهند كه به كارگیری
برای ارتقای خدمات عمومی در كره، قدرتمند تر از سایر كشورها بود و این به خاطر زیرساخت های 
پیشترفته تر ICT در این كشور در قیاس با دیگركشورها است (Kim et al. 2009). از اواخر دهه 
1990، افزایش كاربران اینترنت و توسعه زیرساخت های ICT، شهروندان كره ای را برآن داشت تا از 
دولت خود توقع خدمات سریع تر و اطالعات بیشتری را، از راه روندهای اداری شفاف تر، داشته باشند. 
درنتیجه فساد كاهش خواهد یافت و فرایندهای دولتی ملموس تر و قاعده مندتر، توزیع اطالعات میان 
عموم و اخذ آن از شهروندان آسان تر خواهد شد و از تماس مستقیم و فیزیکی میان كارمندان دولت و 

شهروندان خواهدكاست.
تازه ای را درخصوص  ابتکارات  ارتباطات  فناوری اطالعات و  باِز دولتی: ظهور  ابتکار داده های 

1 - Matheus
2 - Ribeiro
3 - Hill
4 - The UN E-Government Index
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در دسترس عموم قرار دادن اطالعات خصوصاً از طریق اینترنت معرفی می كند. اصطالح »داده باز«1  
به معنای آن است كه اطالعات و داده ها باید به منظور دسترسی، استفاده مجدد و توزیع، بدون هیچ 
محدودیتی برای عموم دست یافتنی شود (UNPAN, 2013). دستگاه های دولتی حجم عظیمی از 
داده ها و اطالعات را در قالب های مختلف تولید می كنند. اگر این حجم عظیمی از داده ها و اطالعات 
برای همگان دسترس پذیر شود می توان آن را داده های باز دولتی )OGD( نامید. OGD به در اختیار 
قرار دادن اطالعات دولتی اطالق می-شود كه برای عرصه عمومی دسترس پذیر است؛ عمومی مردمی 

.(Matheus et al. 2012a) كه باید به این اطالعات دولتی، به طور نامحدود، دسترسی داشته-باشند
ماحصل این ابتکار افزایش شفافیت، مشاركت، حکمرانی، تقویت همگانی درراستای تأثیرگذاری 
بر تصمیماتی كه بر زندگی شان اثر می گذارد و مهم ترین مبارزه با فساد است و دوران تازه دولت باز و 
پاسخگو را به پیش می برد (Nam, 2011). از سوی دیگر »داده های باز« شهروندان را قادر می سازد تا 
شیوه عملکرد دولت هایشان، روش هزینه كرد پول ها و نحوه قانون گذاری ها و تصمیم سازی ها را بهتر 
بفهمند. فهم بهتر، به شهروندان كمک می كند تا هدایت كارهای دولتی را به دست گیرند و دولت را 
پاسخگو سازند كه این خود می تواند با فساد و سوءمدیریت مبارزه نماید (UNPAN, 2013). بسیاری 
از كشورهای مردم ساالر، ازطریق تسهیل در دستیابی به داده های دولتشان، از اقداماتی كه درراستای 

.(Hoxha et al. 2011) تحقق »داده های باز« صورت می گیرد حمایت و پشتیبانی می كنند
یکی از نمونه های پیشگام در عرصه گسترش OGD، كشور ایاالت متحده است؛ آنجا كه رئیس 
جمهور سابق آن2، سندی درزمینه شفافیت و دولت باز امضا كرد. این سند خواستار شفافیت، مشاركت 
و تشریک مساعی به منظور ایجاد دولت باز بود (Obama, 2009). شفافیت با در اختیار شهروندان قرار 
دادن اطالعات مربوط به اقدامات دولت، دولت را پاسخگو نگه می دارد. مشاركت، شهروندان را قادر 
به نشر ایده ها و سهیم شدن در سیاست گذاری می كند. تشریک مساعی، شركا و همکاری میان سطوح 
دولت و نهادهای خصوصی را ترغیب می كند. التزام به چنین عرصه های مهمی، دولت باز را به ابزاری 

حیاتی برای كاهش فساد و سوءمدیریت، بدل می كند.
كشور انگلستان نمونه عینی دیگری از برنامه »داده های باز دولتی« است. سنگ بنای این پروژه جدید 
دولتی، شفافیت، پاسخگویی، كاهش كمبود مالی دولت، رشد اقتصادی و توانمندسازی شهروندان است 
(O’Hara, 2012). حکومت با بازبودن بیشتر، می كوشد تا مردم ساالری، كارایی و اثربخشی در دولت 

را تقویت كند. ابتکار »داده های باز«، عالوه براینکه نقش قطعی در افزایش آگاهی عمومی و توانایی آن ها 
در ارائه بازخورد درمورد تصمیمات دولت ایفا می كند، راه های جدیدی نیز برای مدیریت سیاست های 

.(Nam, 2011) دولتی پیشنهاد می دهد و به عنوان ابزارهای مبارزه با فساد برای جوامع عمل می كند

1 - Open Data
2 - Barak Obama
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  1(MOICT) مطالعه موردی كشور اردن نشان می دهد كه وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات
ابتکارات  دیگر  الکترونیک،  دولت  پروژه  استراتژی ها،  درباره جهت  تفصیلی  اطالعات  تهیه  راه  از 
پشتیبانی  و  حمایت  باز«  »داده های  به  مربوط  ابتکارات  از  روندها،  و  سیاست ها  سایر  و  الکترونیکی 
می كند. از سوی دیگر، پروژه دولت الکترونیک، ارائه اطالعات مورد نیاز درباره خدمات، خوِد پروژه 
دولت الکترونیک، خدمات مهم، پیوندهایی برای شهروندان )حتی خارجی های ساكن اردن( تُّجار و 

سرمایه گذاران آتی و دیگر بازدیدكنندگان و نهادهای دولتی را شامل می شود.2
ُخرد  بسیار  داده های  به  باز  ابتکار دسترسی  اقتصادی3، طرح خود درخصوص  تحقیقات  انجمن 
(OAMDI)4 را برای كشورهای عربی، ایران و تركیه آغاز كرد. این پروژه در مراحل نخستین خود، 

پیمایش هایی را درمورد بازار و درآمد/ هزینه مربوط به سه كشور عرب كه اردن یکی از آن ها بود، 
تحت پوشش قرارداد5. چنین ابتکاری از فکر »داده های باز« حمایت می كند اما هنوز هم از سوی خود 
دولت اردن تقویت و پشتیبانی نشده است. نیم نگاهی به دو وب سایتی كه پیش تر ذكرشان گذشت نشان 
می دهدكه ابعاد ابتکار داده های باز به طور كامل از پشتیبانی های زیر برخوردار نیست: اینکه به شهروندان 
گزینه هایی برای مرور، تجسم، تحلیل و بارگیری اطالعات در صور چندگانه داده شود؛ ساده سازی 
دسترس پذیرسازی  دولتی؛  كارمندان  توسط  یا  دولتی  سامانه های  درمورد  قبلی  یادشده  گزینه های 
زیرساخت های كم هزینه با به كارگیری ناقل داده های باز6 )خدمات رایانش ابری(7؛ تضمین اعتبار و 
سنجش پذیری اطالعات از طریق رایانش ابری؛ و درنهایت دستورالعمل دسترسی به منظور اصالح و 

سفارشی سازی فهرست نامه8.
2 -2. چالش ها و فرصت ها

گاه دولت الکترونیک در مبارزه با فساد شکست می خورد، به طوری كه فعالیت هایش در این زمینه هیچ 
اثری ندارد یا چه بسا فرصت های جدیدی برای فساد ایجاد كند. این امر می تواند علل مختلفی داشته 
   ICT باشد از قبیل اینکه: ممکن است رایانه ای سازی9، منابع تازه ای برای درآمد فاسد برای متخصصان
مهیا كند و فرصت ها را از كسانی كه مهارت های ICT ندارند بگیرد. عالوه براین رایانه ای سازِی سوابق، 
فرصت دسترسی كسانی كه سامانه های ICT را مدیریت می كنند افزایش می دهد؛ حال آنکه امکان 
 .(Wescott, 2003) را مدیریت نمی كنند می بندد ICT دسترسی را برای كاركنانی كه سامانه های

1 - the Ministry of Information and Communication Technology (MoICT)
2 - www.moict.gov.jo; www.jordan.gov.jo
3 - The Economic Research Forum
4 - open access micro data initiative (OAMDI)

www.erfdataportal.com:5 - برای اطالع بیشتر رجوع شود به
6 - Open Data Vehicle
7 - Cloud Computing Service
8 - www.microsoft.com
9 - Computerisation
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افزون بر این، وسکات1 استدالل می كند كه متخصصان ICT و مدیران دولتی و سازمان های جامعه 
مدنی برای اجرای سامانه های دولت الکترونیک به منظور مبارزه با فسادبه همکاری با یکدیگر محتاج اند. 
دولت ها نیز نیاز دارند كه اطالعات تفصیلی درباره بودجه ها، طرح ها و هزینه ها را با جامعه مدنی و 

.(Wescott, 2003) رسانه ها به اشتراک بگذارند
بنابر نظربرتوت2 و همکارانش )2010(، فرصت هایی چند برای مبارزه با فساد وجود دارد كه برخی 
از آن ها به شرح زیر است: تركیبی از دولت الکترونیک، رسانه های اجتماعی، فناوری های فعال در وب، 
فناوری های تلفن همراه، ابتکارات مربوط به شفافیت سیاست و مطالبه شهروندان در خصوص دولت 
باز و شفاف. منبع دیگر فرصت ها، برای رسانه های اجتماعی، از طریق افزایش فرصت های »شهروند 
خبرنگاری« است. فساد را با رسانه های اجتماعی و شهروند خبرنگاری، هنگامی كه رسانه های سنتی 
قصور می ورزند یا به شدت تحت تأثیر یا كنترل دولت یا تحت كنترل قدرتمندان قرار دارند یا هنگامی كه 

.(Bertot et al. 2010) ماجرا را به حد كافی پوشش خبری نمی دهند، می توان گزارش كرد
3 -2. نتیجه گیری مرور ادبیات تحقیق

به كارگیری دولت الکترونیک، به كاهش های مشهود آماری در فساد منجر شده است. مضافاً اینکه 
این كاهش ازنظر بُعد اقتصادی قابل توجه است؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت كه حتی پس از كنترل 
هرگونه تمایل دولت های فاسد به مقاومت زیاد یا كم در پذیرش ابتکار دولت الکترونیک، اجرای 

.(Anderson, 2009) دولت الکترونیک به نحو چشمگیری فساد را كاهش خواهد داد
اینترنت، توانمندی خود را در كاستن فساد نشان داده است اما ظرفیت های آن هنوز باید كاماًل 
درک شود (Lio et al. 2011). بسیاری از كشورها هنوز هم می توانند اثربخشی دولت الکترونیک 
را در كنترل فساد افزایش دهند. كیم3 و همکارانش )2009( پیشنهاد كردند كه این كشورها باید در 
طراحی سامانه ضدفساِد دولت الکترونیک، راهبردهای اثربخشی برای مبارزه با فساد اتخاذ كنند و در 
 )2012b( ماتئوس و همکارانش نیاز است.  با چنین اوصافی راهبری مقتدرتری مورد  نظامی  اجرای 
گونه ای جدید از سامانه های نظارت برخط ضدفساد را بررسی كردند كه به منظور كنترل دولت های 
ایالتی در برزیل مورد استفاده قرار گرفته است. این كانال جدیدی است كه تمام اطالعات مرتبط با 
دولت بر روی یک درگاه شفاف منتشر می شود و به عنوان ناظری بر عملکرد دولت عمل می كند؛ 
عملکردهایی از قبیل گزارش فعالیت های مؤسسات دولتی، پیشرفت كارها و انتشار اظهارنامه های مالی. 
در یک رویکرد مشابه، ژانگ و همکارانش )2011( تأسیس یک مركز »چهارسیستم عاملی« را به عنوان 
ساختار نظام ضدفساد در چین پیشنهاد كردند. این نظام ها به عنوان یک شبکه متشکل از؛ ایجاد، ارائه، 
اشتراک گذاری، تحلیل و بازخورد اطالعات برای مبارزه با فساد و حمایت از تصمیم سازی های ضد 
1 - Wescott
2 - Bertot
3 - Kim
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فساد عمل می كنند.
در  فساد،  كاهش  و  باز  و  شفاف  دولت  جنبه  از  می تواند  كه  دارد  وجود  كوتاه مدت  چنداقدام 

:(Bertot et al. 2010) درازمدت به موفقیت منجرشود
y سنجه های شفافیت را توسعه دهید؛
y معیارهای آمادگی برای شفافیت را توسعه دهید؛
yy سامانه های موجودی همچون سامانه »اُپن«1 و سامانه »بهومی«2 را از حیث قابلیت انتقال وگسترش

ارزیابی كنید؛
y  ،احتمال دارد سامانه های موجوِد شفافیت و ضدفساد، به ُطرق مختلف قابل استفاده مجدد باشد

به جای بازتولید (Bhatnagar, 2004)، مجدداً از آن ها استفاده كنید؛
y  با یادآوری این نکته كه سازمان های جامعه مدنی شركای كلیدی هستند، پروژه های شراكتِی

.(Bertot et al. 2010) آزمایشی را ایجاد و در آن ها سرمایه گذاری كنید

3. تحلیل داده ها و نتایج
به عنوان  الکترونیک  به منظور سنجش كیفیت ادراک دولت  این مطالعه از وسیله ای بهره گرفت كه 
ابزاری علیه فساد، ساخته شده است. این ابزار شامل 21 مورِد3 طبقه بندی شده در سه بُعد4 عمده بود: 
كارایی عملکرد دولتی5 )7 مورد(، میزان شفافیت6 )7 مورد( و رضایت شهروندی از خدمات دولتی7 
)7 مورد(. این ابزار به زبان عربی تهیه شده است تا متناسب با زبان مادری پاسخ دهندگان باشد و از تأثیر 
]عدم آشنایی با[ زبان بر نتایج تحقیق اجتناب شود (Abu-Shanab, 2011). این ابزار برای بررسی 
روایی زبان و محتوا از 10 دانشجوی كارشناسی ارشد كه دورهای دولت الکترونیک را می گذرانند، 
]به عنوان پژوهشگر[ استفاده كرد. این پژوهشگران 400 پرسشنامه8 را توزیع كردند، تعداد 396 مورد 
را گردآوری و 390 مورد قابل استفاده را تحلیل كردند. پرسشنامه ها میان دو گروه از دانشجویان در 
یک دانشگاه دولتی اردن توزیع شد؛ گروه نخست برای فوق دیپلم ها در جایی به كار رفت كه بسیاری 
از دانشجویان عمدتاً معلم بوده و در وزارت آموزش و پرورش كار می كنند )177 پرسشنامه(. نمونه 
دوم گروهی از دانشجویان دوره لیسانس بودند كه درس خدمات الکترونیکی را می گذراندند )213 
پرسشنامه( داده ها پس از آنکه دانشجویان بخش مربوط به واحد درسی دولت الکترونیک را به پایان 

1 - OPEN
2 - Bhoomi
3 - item
4 - Dimension
5 - Public Performance Efficiency
6 - Transparency Measure
7 - Citizen Satisfaction with Public Service
8 - Paper Surveys
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رساندند گردآوری شد. جدول شماره 1 نمونه های جمعیتی را نشان می دهد.
جدول 1- آمار جمعیتی نمونه )جنسیت، سن، درجه، موقعیّت(

درصد تعداد تحصیالت درصد تعداد جنسیت

0/45 177 فوق دیپلم 44/90 175 مرد

0/55 213 لیسانس 54/90 214 زن

100 390 مجموع 0/20 1 نامشخص

100 390 مجموع

درصد تعداد سمت درصد تعداد سن

19/50 76 معلم 71 277 30-18

16/20 63 معلم 20/30 79 40-31

2/10 8 مدیر مدرسه 7/20 28 50-41

4/60 18 کادر اجرایی 1/30 5 < 50

56/70 221 دانشجو 0/20 1 نامشخص

1 4 نامشخص 100 390 مجموع

100 390 مجموع

این پژوهش  كوشید تا ادراک شهروندان را درباره دولت الکترونیک به عنوان ابزار مبارزه با فساد 
بررسی كند. موارد، یک مقیاس لیکرت 5 رتبه ای1 را مورد استفاده قرار دادند كه عدد 1 نمایانگر »كاماًل 
بر این مبنا، میانگین های موارد محاسبه و به صورت  مخالف« و عدد 5 نمایانگر »كاماًل موافق« بود. 
نزولی رتبه بندی شده و در جدول شماره 2 نمایش داده شده است. باالترین مواردی كه شهروندان 
اردنی ادراک كردند مربوط بود به گزینه های دولت الکترونیک به كاهش زمان خدمات و ساده سازی 
پایین آمدن هزینه ها  به  الکترونیک  میانگین = 4/485(، دولت   ،D3–Q15( منجر می شود.  فرایندها 
می توانند  شهروندان  كه  می كند  ایجاد  باز  نظامی  و   2)4/308 = میانگین   ،D1–Q1( می كند  كمک 

به راحتی به اطالعات مورد نیاز دست یابند )D2– Q9، میانگین = 4/296(.
از سوی دیگر پایین ترین موارد ادراک شده عبارت بودند از: دولت الکترونیک به نحو عالی از 
عهده پاسخ به تمام پرسش ها با شفافیت و بی طرفی برمی آید )D2–Q11، میانگین = 3/618(، دولت 
میانگین = 3/621(، دولت   ،D1–Q5( بهتر، كمک می كند  نیروی  انتخاب  و  به جذب  الکترونیک 
الکترونیک سامانه ای بی طرف برای ارزیابی عملکرد كارمندان ایجاد می كند )D1–Q4، میانگین = 
3/625(. براساس مقیاس های علوم اجتماعی تمام موارد درباره مبارزه با فساد در سطح باالیی درک 

1 - Five Point Likert Scale
D2، D1 - 2 و D3 شماره های بُعد هستند و Q ها با شماره هایشان، شماره های پرسش ها هستند.
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شده اند )همگی باالی 3/33 هستند(.
در تالش برای بررسی این مفروض كه ادراک شهروندان حول ابعاد فرض شده می چرخد، یک 
تحلیل عامل نوع 1R، با دوران واریماكس2 اجرا شد. دوران واریماكس یک دوران متعامد3 است كه 
واریانس بارهای توانِ دوم4 یک عامل را در ماتریکس یک عامل به حداكثر می رساند. این روش در 
تمایز متغیرهای اصلی از درون عوامِل استخراج شده، تأثیر دارد. بررسی های اولیه نتایج نشان داد كه 
 χ210 = 2069.36, p < 0.001مناسبت كلی تحلیل عامل بر آزمون ُكَرویّت بارتلت5 با یک فرمول
مبتنی است. این امر گویای آن است كه همبستگی ها برای انجام تحلیل عامل، به حد كافی بوده است. 
مقیاس كفایت نمونه های 6KMO برای بررسی همبستگی های بیش از اندازه با یک مقدار مساوی با 
0/895 )مقدار توصیه شده توسط KMO، بیش از 0/5 است( مورد استفاده قرار گرفت. این، وجود 

همبستگی های كوچک، میان متغیرها را به فکر متبادر می سازد.
یک از جنبه های تحلیل عامل تأییدی، توان محدودسازی تعدادی از عوامل، با هدِف استخراج 
بعد  بر مرور تحقیق و سه  از عوامل معین را كه  ما تعدادی  این مطالعه،  بنابر ماهیت اكتشافی  است. 
اندازه گیری شده مبتنی بودند، تحمیل نکردیم. این تحلیل، چهار عامل در ماتریکس مؤلفه دورانی7 را به 
دست داد. نمودار آبشاری8 كه از چنین تحلیلی حاصل می آید با چهار بُعد در شکل شماره 1 نشان داده 
شده است. »ویژه مقدار«9 روی 1 كه علوم اجتماعی توصیه می كند تنظیم شده  بود. واریانس تجّمعی كه 

بیان شد، 48/137 درصد بود. ماتریکس دورانی در شکل 2 نشان داده  شده  است.
 جدول 2- داده های توصیفی )ترتیب نزولی براساس مورد میانگین(

انحراف 
معیار**

میانگین بیشینه کمینه تعداد توضیح مورد
تعداد ابعاد و 

موارد*

0/709 4/485 5 1 390
دولت الکترونیک به کاهش زمان خدمات و ساده سازی فرایندها 

منجر می شود.
D3–Q15

0/813 4/308 5 1 390 دولت الکترونیک به کاهش هزینه کمک می کند. D1–Q1

0/881 4/296 5 1 389
دولت الکترونیک یک سامانه باز را ایجاد می کند که شهروندان 

می توانند به راحتی به اطالعات موردنیاز دست یابند.
D2–Q9

1 - an R-type factor analysis
2 - varimax rotation
3 - Orthogonal Rotation
4 - Squared Loadings 
5 - Bartlett’s test of Sphericity
6 - Kaiser-Meyer-Olkin measure (KMO)
7 - The Rotated Component Matrix
8 - Scree Plot
9 - Eigenvalue
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انحراف 
معیار**

میانگین بیشینه کمینه تعداد توضیح مورد
تعداد ابعاد و 

موارد*

0/964 4/229 5 1 389
دولت الکترونیک خدمات 7×24 )شبانه روزی( بدون مداخله 

کارمندان ارائه می کند.
D3–Q21

0/869 4/183 5 1 388
اسناد الکترونیکی به خدمات سریع تر و با کیفیت منجر خواهد 

شد.
D3–Q19

0/956 4/126 5 1 389 دولت الکترونیک زمان رفت وآمد را ذخیره و کاهش خواهد داد. D3–Q20

0/885 4/090 5 1 389
دولت الکترونیک سامانه خوبی برای حسابرسی و پاسخگویی 

ایجاد می کند.
D2–Q8

0/874 4/070 5 1 387
دولت الکترونیک به کاهش خطاها و اشتباهات کارمندان کمک 

می کند.
D1–Q3

0/906 4/044 5 1 386 دولت الکترونیک فهم نیازهای شهروندان را تسهیل می کند. D2–Q10

0/854 4/005 5 1 388
دولت الکترونیک به کاهش نقض قوانین و دستورالعمل ها کمک 

می کند.
D1–Q2

1/030 3/985 5 1 389 دولت الکترونیک تأثیر نسبت های شخصی را کاهش می دهد. D3–Q16

1/063 3/969 5 1 390 دولت الکترونیک به کاهش واسطه ها و کارگزاران کمک می کند. D1–Q7

0/983 3/931 5 1 389 دولت الکترونیک تهیه خدمات استاندارد را تأمین می کند. D3–Q18

1/023 3/815 5 1 390
دولت الکترونیک مسیری برای دریافت بازخورد درمورد خدمات و 

تصمیمات فراهم می کند.
D2–Q14

1/063 3/812 5 1 388
دولت الکترونیک مسائل اداری که به رشوه و حامی گرایی مربوط 

است را کاهش می دهد.
D2–Q13

0/867 3/750 5 1 388 بازخورد شهروندان، به کاهش نواقص سامانه ها منجر خواهد شد. D3–Q17

1/048 3/688 5 1 388
دولت الکترونیک سامانه ای خوب برای کنترل هزینه ها تدارک 

می بیند.
D1–Q6

1/007 3/678 5 1 388 دولت الکترونیک اطالعات تفصیلی بودجه  را تهیه می کند. D2–Q12

1/057 3/625 5 1 384
دولت الکترونیک سامانه ای طرف برای ارزیابی عملکردکارمندان 

ایجاد می کند.
D1–Q4

1/202 3/621 5 1 390 دولت الکترونیک به استخدام و گزینش بهتر کمک می کند. D1–Q5

1/040 3/618 5 1 387
دولت الکترونیک تمام سؤاالت را در کمال شفافیت و بی طرفی 

مدیریت می کند.
D2–Q11

*D2، D1 و D3 شماره های بُعد هستند و Q ها با شماره هایشان، شماره های پرسش ها هستند. 

** Std. Deviation



103حمزواکزرا؛م یاایناودکیناکیرککیای ینارمکحراکحککهالا؛م وک اک کح ب

شکل شماره 1- نمودار آبشاری حاصل از تحلیل عامل

شکل شماره 2- ماتریکس مؤلفه دورانی )بنگر به نسخه رنگی برخط(

بعاد اصلی و عناوین 

آنها

کارایی عملکرد دولتی 

)PPE(

رضایت شهروندان 

از خدمات دولتی 

)CSWPS(

)TM( میزان شفافیت
مورد

4 3 1 1

)P
PI

ی )
دولت

رد 
ملک

ی ع
ارای

ک

0/495 مورد 1

0/792 مورد 2

0/456 0/406 مورد 3

0/341 0/494 مورد 4

0/611 0/401 مورد 5

0/502 0/316 مورد 6

0/653 مورد 7

نمودار آبشاری
دار

 مق
ژه

وی

تعداد مؤلفه
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بعاد اصلی و عناوین 

آنها

کارایی عملکرد دولتی 

)PPE(

رضایت شهروندان 

از خدمات دولتی 

)CSWPS(

)TM( میزان شفافیت
مورد

4 3 1 1

)T
M

ت )
فافی

ن ش
یزا

م

0/319 0/452 مورد 8

0/508 مورد 9

0/618 0/403 مورد 10

0/637 مورد 11

0/638 مورد 12

0/462 0/469 مورد 13

0/644 مورد 14

ی 
دولت

ت 
دما

ز خ
ن ا

وندا
هر

ت ش
ضای

ر
)C

SW
PS

(

0/665 مورد 15

0/678 0/342 مورد 16

0/423 0/544 مورد 17

0/320 0/583 مورد 18

0/604 مورد 19

0/441 0/445 مورد 20

0/656 مورد 21

نتایج این دَوران1، در چهار بُعد حاصل شد؛ اما دو بُعد اخیر موارد 1 تا 7 را در بر می گرفت. چنین 
نتیجه ای چندان دور از ذهن نیست اما بُعد نخست را دو قسمت می كند. موردهای 1 تا 4 بُعدی مجزا 
از موردهای 5 تا 7 را ثمر می دهد. پس از یک بررسی عمیق درباره این موارد، می توان دید كه موارد 
1 تا 4 به كارایی درونی2 دولت مربوط می شود اما موارد 5 تا 7 بیشتر به كارایی از دیدگاه فساد ارتباط 
دارد. سه مورد آخر بر جنبه های فسادی متمركز می شود كه به كاركنان، هزینه ها و نقش كارگزاران و 

سرایدارها مربوط می شود.
از سوی دیگر اساساً موارد 16 و 18 بر این بُعد بار شد3 كه تعارضی میان مفروضات مفهومی و مسیر 
داده ها رانشان می دهند. این موارد به خدمات شهروندی مربوط می شد اما مورد 16 به مورد 7 كه چه بسا 
دلیلی برای چنین انحرافی باشد، نزدیک است. بر همین مبنا برای پژوهش های آتی توصیه می شود كه 

1 - Rotation
2 - Internal Efficiency
3 - Loaded
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چنین موردی مجدداً بیان شود یا اینکه به بُعد نخست منتقل شود. درنهایت این تغییراتی كه درباره بُعد 
اول مورد بحث واقع شد بر دو بُعد پیشنهاد شده اثر خواهد گذاشت. روشن است كه موارد باقی مانده 
در بُعد 2 بسیار تناسب دارد )موارد 15، 17، 19، 20 و 21( اما دو مورد، بیش از بُعد نخست بر این بُعد 
بار می شوند )موارد 9 و 10(. با نظر مجدد به میانگین این دو مورد، ضعف چنین باری كه در آن این دو 
مورد برای چنین بُعدی مناسب هستند، آشکار می شود )بعد 2، شفافیت(. كنترل سایر مجموعه داده ها و 

بازاجرای این تحقیق با هدف اعتبارسنجی ابزار و حمایت از مبنای مفهومی آن اهمیت دارد.
ماتریکسی كه در شکل 2 نمایش داده شده است، برخی بارهای قابل توجهی را نشان می دهد كه 
بیش از 0/3 است اما همچنان به خوبی بر بُعد اصلی بار می شود. چه بسا توجه به چنین نتیجه ای مهم باشد، 
اما تکرار این تحقیق این بار را تأیید یا آن را حل خواهد كرد. شرح موارد پرسشنامه كه در این تحقیق 

مورد استفاده قرارگرفت، در جدول شماره )2( فهرست شده است.
تحلیل پیشین، برای كنترل اعتبار سه بعدی كه در این تحقیق فرض شد، یک مقیاس سازگار درونی 
را مطالبه می كند. آلفای كرونباخ برای سنجش سازگاری درونی به كار برده  شد؛ به طوری كه هر بُعد با 
به كارگیری 7 مورد، سنجیده شد. جدول شماره 3 نتایج مقیاس به كاررفته را نمایش می دهد. با پایین ترین 

سطح بودِن بُعد نخست و باالترین بودن بُعد سوم، تمام مقادیر آلفا در سطح قابل قبول )0/6>( هستند.
جدول 3- نتایج آلفای کرونباخ در مورد مقیاس مورد استفاده

آلفای کرونباخ تعداد مورد شرح بُعد شماره

0/695 377 7 (D1–Q7) )PPE( کارایی عملکرد دولتی 1

0/748 379 7 (D8–Q14) )TM( میزان شفافیت 2

0/785 383 7 (D15–Q21) رضایت شهروندان از خدمات دولتی 
)CSWPS(

3

آخرین آزمونی كه به عمل آمد، آزمون آنوا1 بود كه میانگین های طبقه های مختلف در سه بُعد 
اصلِی كارایی عملکرد دولتی )PPE(2، میزان شفافیت )TM(3 و رضایت شهروندان از خدمات دولتی 
)CSWPS(4 را مقایسه كرد. نتایج نشان می دهد كه هیچ تفاوت معناداری میان میانگین های این سه بُعد 
مبتنی بر جنسیت وجود ندارد. جدول شماره 4 نتایج سه آزمون مربوط به سه بُعد اصلی را به نمایش 

می گذارد.

1 - Analyze of Variance (ANOVA)
2 - Public Performance Efficiency
3 - Transparency Measure
4 - Citizen Satisfaction With Public Services
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جدول 4- آزمون آنوا با هدف مقایسه میانگین های مبتنی بر جنسیت
سطح معناداریضریب Fانحراف معیارمیانگینتعدادطبقه جنسیتی

PPE

11753/9650/5893/4900/062

22143/8550/569

3893/9040/579مجموع

TM

11753/9530/6011/4160/235

22143/8800/603

3893/9130/603مجموع

CSWPS

11754/0910/6200/1340/714

22144/1130/578

3894/1030/597مجموع

برای تحلیل سن، چهار طبقه در دو طبقه خالصه شد تا اندازه طبقات به تعادل برسد زیرا طبقه 
نخست دو برابر سه طبقه دیگر بود. آزمون سن، تفاوت های معناداری را میان پاسخ دهندگان مسن تر و 
پاسخ دهندگان جوان تر به تمام سه بعد نشان می داد. میانگین های آزمودنی های1 جوان تر در مورد كارایی 
عملکرد دولتی )PPE( و میزان شفافیت )TM( باالتر بود، حال آنکه نتایج، میانگین های پایین تری برای 
آزمودنی های جوان تر در مورد رضایت شهروندان از خدمات دولتی )CSWPS( را نشان داد. جدول 

شماره 5 نتایج مربوط به آزمون سِنّ آنوا را نمایش می دهد.
آخرین آزمون آنوا، از مقایسه میان ادراک معلمان و دانشجویان بهره جست. همان طور كه در بخش 
نمونه گیری خاطرنشان شد، این تحقیق دو نمونه متمایز را به كار گرفت: نمونه نخست از دانشجویانی 
استفاده كرد كه بخش واحد درسی دولت الکترونیک را می گذراندند. نمونه دوم دانشجویان فوق دیپلمی 
را شامل می شد كه اساساً به عنوان مدرس در وزارت آموزش عالی2 اردن اشتغال دارند. نتایج بنابر وضع 
از  باالتر  میانگین های  پیوسته  نشان داد. دانشجویان  بُعد  برای هر سه  تفاوت های معناداری را  كاری، 

میانگین های مدرسان وزارت آموزش عالی را نشان دادند. جدول شماره 6 نتایج را نمایش می دهد.
جدول 5- آزمون آنوا با هدف مقایسه میانگین های مبتنی بر سن

سطح معناداریضریب Fانحراف معیارمیانگینتعدادطبقه جنسیتی

PPE

12773/9500/5176/0250/015

21123/7920/700

3893/9040/579مجموع

1 - Subjects
2 - the Ministry of Higher Education
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سطح معناداریضریب Fانحراف معیارمیانگینتعدادطبقه جنسیتی

TM

12773/9650/5447/5180/006

21123/7820/714

3893/9130/603مجموع

CSWPS

12774/1670/53411/3370/001

21123/9450/708

3894/1030/597مجموع

جدول 6- آزمون آنوا با هدف مقایسه میانگین های مبتنی بر وضع شغلی )مدرساندر مقابل دانشتجویان(
سطح معناداریضریب Fانحراف معیارمیانگینتعدادطبقه شغلی

PPE

11773/8040/7138/2810/004

22133/9760/454

3903/8980/592مجموع

TM

11773/7780/72514/7240/000

22134/0130/479

3903/9070/614مجموع

CSWPS

11773/9400/72123/2360/000

22134/2290/450

3904/0980/606مجموع

4. نتیجه گیری و پژوهش های آتی
این اثر كوشید تا ادراک اردنی ها درباره نسبت میان ابتکار دولت الکترونیک و مبارزه با فساد را بکاود. 
تحقیق حاضر از 390 پرسشنامه بهره جست كه این پرسشنامه ها شامل 21 موردی است كه بین سه 
بعد اصلی تقسیم شد: كارایی عملکرد دولتی )PPE(، میزان شفافیت )TM( و رضایت شهروندان از 
خدمات دولتی )CSWPS(. نتایج نشان داد كه ادراک اردنی ها درباره عوامل زیر باالتر بود: كاهش 
 ،)Q21( )Q9(، خدمات آسان  اطالعات  به  Q1(، دسترسی آسان  و   Q15( هزینه خدمات  و  زمان 
خدمات سریع تر و كیفیت خدمات )Q19(. از سوی دیگر اردنی ها پیوندهای ضعیف با عواملی از قبیل 
عوامل زیر را مدنظر قرار دادند: شفافیت و بی طرفی )Q11(، فرایند بهتر استخدام )Q5(، سامانه بی طرف 
ارزیابی عملکرد كارمندان )Q4(، سامانه تدارک اطالعات مربوط به بودجه و كنترل هزینه )Q12 و 

.)Q6
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اردنی ها تمام معانی ابعاد اصلی را كه از ادبیات مبتنی بر مرور پیشینه مفهومی استخراج شد به خوبی 
درک كردند )TM= 913 ،3/PPE= 904/3 و CSWPS= 103/4(. نتایج نشان داد بُعد رضایت 
 )TM( باالترین بود كه در پی آن به ترتیب میزان شفافیت ،)CSWPS( شهروندان از خدمات دولتی
اتکا و  قابل  نیز، همگی  و كارایی عملکرد دولتی )PPE( قرار می گرفت. مقیاس های مورد استفاده 
مبتنی بر پژوهش  علوم اجتماعی بودند، اینجا تمام مقادیر آلفای كرونباخ باالی )0/6( است. درنهایت 
آزمون های آنوا با هدف فهم بیشتر ادراک اردنی ها اجرا شد و نتایج، حاكی از آن بود كه هیچ تفاوتی 
بر  نیست. ازسوی دیگر تفاوت های معناداری مبنی  بر جنسیت  مبتنی  ابعاد سه گانه  میانگین های  میان 
سن و سال و وضع شغلی برآورد شد. به نظر می رسد كه دو آزمون اخیر بسیار مرتبط هستند؛ چراكه انتظار 
می رفت كه مدرسان از دانشجویان، مسن تر باشند و در هر دو مورد نتایج، نشان دهنده میانگین های باالتر 

آزمودنی های جوان تر )و دانشجویان( در رابطه با سه بعد بود.
این پژوهش گام نخست در مسیر شناسایی ابعاد اصلی مبارزه با فساد از راه ابتکار دولت الکترونیک 
است. پیامدهای این تحقیق برای مدیران دولتی اردن آن است كه آن ها را به توجه بیشتر و تأكید بر 
شفافیت و بی طرفی )مورد 11(، انتشار اطالعات بودجه )مورد 12( و گشودن راه ارتباطی دائمی برای 
دریافت بازخوردهای مربوط به خدمات و تصمیمات، فرا می خواند. موارد 8، 9 و 10 نشان می دهد كه 
دولت اردن به دلیل ادراک اردنی ها از پاسخگویی، سیستم های باز وآنچه از شهروندان مطالبه می شود، 

باید مفاهیمی را كه ما در طرح ابتکار داده های باز به دست می آوریم، به كار بندد.
اعتبارسنجی ابزار عربی، مستلزم پژوهش های دیگری با نمونه های وسیع تر و زمینه متفاوت است. 
اعتبارسنجی  كه  داد  نشان  چهارگانه1،  موردی  بار های  درخصوص  را  مشکلی  عوامل،  تحلیل  نتایج 
دوچندان و بررسی مبنای این تحقیق را می طلبد. آنجا كه برخی اقدام شهروندی درمورد پذیرش دولت 
الکترونیک می تواند متغیری وابسته به این سه بعد- به عنوان پیش بینی كننده های چنین پدیده ای- باشد 
این ابعاد فساد و نسبت های آن ها با دولت الکترونیک نیز می تواند مورد كاوش قرارگیرد. باالخره این 
منطقه یعنی جایی كه ابعاد و عوامل بیشتری می توانند بر فساد و ابتکار دولت الکترونیک تأثیر بگذارند، 

به طور تجربی مورد كاوش واقع نشده است.

1 - Four Items’ Loadings
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

دولت الکترونیک به  عنوان استراتژی ضدفساد در قزاقستان1

نویسندگان: گلمیرا شریازدانوا ، جیم بوترفیلد
مترجم: آمنه كاشانی موحد2 

     چکیده

قزاقستان در مسئله توسعه اقتصادی و اجتماعی پیشرفت كرده، اما درگیر مبارزه با فساد نظام مند 
می باشد و رهبری این كشور عمق مشکل را تأیید كرده است. در قزاقستان برنامه بلندپروازانه دولت 
الکترونیک كه برای ساده سازی فرایندها، كاهش اسناد و مدارک، حذف صف ها و محدود كردن 
تعامالت میان شهروندان و مقامات كه فرصتی برای رشوه خواری را فراهم می كند، طراحی شده 
است. اگرچه هنوز برای اندازه گیری تأثیر كامل این نوآوری، زود است ولی ما همایش های برخط، 
پوشش اخبار و گزارش های شخص ثالث را برای ارائه قضاوت اولیه به آزمون كشیده ایم. یافته ها 
نشان می دهد كه دولت الکترونیک، فساد ُخرد را كاهش می دهد، اما ضروری است كه این برنامه، 

بخشی از یک بسته بزرگ تر از اقدامات ضدفساد باشد.

واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان

1 - این متن، ترجمه مقاله گلمیرا شریازدانوا و جیم بوترفیلد است كه نشریه فناوری اطالعات و سیاست در سال 2017 منتشر 
كرده است. این نشریه مربوط به بخش فناوری اطالعات و سیاسِت انجمن علمی سیاست آمریکا است كه تحقیقات مربوط 

به تعامل فناوری اطالعات با فرایندهای سیاسی و دولتی را پوشش می دهد.
E-government as an anti-corruption strategy in Kazakhstany; Gulmira Sheryazdanova & Jim 
Butterfield; Published online: 07 Feb 2017.

2 - رئیس گروه بررسی و تحقیقات مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد
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مقدمه
قزاقستان از جهات مختلف، یک داستان موفقیت مابعد شوروی است. رهبری آن پایدار بوده است؛ در 
این كشور، سرمایه گذاری گسترده در حوزه آموزش، زیرساخت ها و تحول اقتصادی صورت گرفته 
و كشور از هرگونه اغتشاش قومی در داخل و تنش های جغرافیایی- سیاسی بین المللی اجتناب كرده 
است. بااین وجود قزاقستان با برخی چالش های جدی روبه رو می باشد كه یکی از آن ها مسئله فساد است. 
رئیس جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف، بر اهمیت مبارزه با فساد تأكید نمود و اظهار داشت كه 
در سال 2008 »فساد به شکلی قابل توجه، رقابت پذیری كشور را كاهش داده، مانع اجرای ساختارهای 
دموكراتیک در جامعه شده، باور مردم به قانون و عدالت و درنهایت اعتماد آن ها به دولت را تخریب 

كرده است«)نظربایف، 2008(.
قزاقستان عهده دار ابتکارعمل یک دولت الکترونیک گسترده برای كاهش فساد ازطریق ساده سازی 
دولت  توسعه  شاخص  در  است.  دلبخواهی  تصمیم گیری های  حذف  و  شفافیت  معرفی  خدمات، 
الکترونیک سازمان ملل متحد1 كه شامل خدمات برخط، زیرساخت ارتباطات راه دور و توسعه سرمایه 
انسانی در بخش های مساوی می باشد، قزاقستان از رتبه 38 به جایگاه 28 طی دو سال بین گزارش های 
قزاقستان رتبه دوم را در رده   .)UN, 2014, p. 27( یافت ارتقا  2012 و 2014 سازمان ملل متحد 
كشورهای با درآمد متوسط در خدمات برخط و رتبه چهارم در جهان نسبت به درآمد را به دست آورد 
)UN, 2014, pp. 54, 56(. هدف ما در این مقاله بررسی چگونگی اقدامات قزاقستان برای توسعه 

ظرفیت دولت الکترونیک و بررسی شواهد اولیه اثربخشی آن دربرابر فساد است.

قزاقستان
قزاقستان یکی از 15 كشوری است كه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر سال 1991 
ظهور یافت. از دیدگاه سرزمینی دومین كشور پس از شوروی است، اما با تراكم جمعیت شش نفر در 
هر كیلومترمربع )درمجموع 17 میلیون نفر( به عنوان كشوری كم جمعیت با جایگاه 211 از 220 كشور 
اقتصاد  ارائه خدمات نشان می دهد.  برای  در سراسر جهان رتبه بندی شده است و چالش های جدی 
قزاقستان در سال 2013، سیزده برابر بیشتر از سال 1999 بوده كه پایین ترین میزان كاهش اقتصادی 
پس از كمونیست است. در فاصله زمانی 12 سال بین سال های 2004 تا 2015، قزاقستان متوسط رشد 
اقتصادی 6/1 درصد را تجربه كرد )بانک جهانی، 2016(. تقریباً دوسوم جمعیت قومی قزاق با تقسیمی 
متعادل میان روس ها و دیگر گروه های قومی آسیای مركزی هستند و زبان های غالب آن ها قزاقی )از 
خانواده ترک( و روسی است. تنش های قومی كم است و آن را تا حدودی در فضای پس از شوروی 

متمایز می كند.

1 - UN’s E-Government Development Index
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دستور كار پس از كمونیست در سراسر اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی، با دگرگونی های 
گسترده سیاسی و اقتصادی مشخص شده است. الستر، اوفه و پرسوس )1998(، درحالی كه در مطالعه 
خود از چالش های  چهار كشور اروپای شرقی بحث می كنند، به هنگام نبود اختیاری برخاسته از قانون 
اساسی كه ترتیبات غیررسمی انتقال قدرت و جانشینی آن به جای نهادهای رسمی را حفظ كند، سرشت 
انسانی را برجسته می نمایند. در چنین محیطی از جریان نهادی، میزان قدرت تصمیم سازی، نوعی اختیار 
میان مقامات بسیار باال محسوب میشود. بنابراین فرصت فساد فراهم می گردد، زیرا دارایی های دولتی 

خصوصی شده اند.

دولت الکترونیک و فساد
طرفداران اقدامات دولت الکترونیک از طرح آن به عنوان یک استراتژی ضدفساد برای ادعای خود 
شده  سنتی  مدل  جایگزین  كه  می نامد  جدید«1  »انگاره  را  آن   )435 ص   ،2002( هو  ندارند.  تردید 
پارادایم  درعوض،  می كند.  تأكید  عادی سازی  و  استانداردسازی  تخصص،  بخش بندی،  بر  و  است 
دولت الکترونیک بر ساخت شبکه های هماهنگ، همکاری بیرونی و خدمات تک مرحله ای مشتری 
تأكید می كنند. باتناگار و اپیکل )2006( بر این عقیده هستند كه مسئله بهره گیری دولت الکترونیک 
از فناوری های اطالعاتی و ارتباطات به دولت اجازه می دهد تا اثربخش تر كار كند، اطالعات را به 
اشتراک بگذارند و خدمات بهتری را برای عموم توزیع نمایند.الی و هالیم )2002( به  شکل هم زمان 
لونسکو)2013(  اشاره می كنند.  الکترونیک  به دولت  »انقالب«2  پارادایم جدید و یک  به عنوان یک 
تأكید  فرایند خرید در یک حوزه مستعد فساد  بر  تأثیرگذاری  الکترونیک در  بالقوه دولت  توان  بر 

  .)Andersen,2009(می كند
ارائه  مقاله  این  در  را  الکترونیک  دولت  درخصوص  مفید  چارچوبی   )2006( اپیکل  و  باتناگار 
می كنند. دولت الکترونیک می تواند ازطریق شفاف كردن رویه ها و حذف تصمیم سازی های اختیاری 
از فساد جلوگیری كند. اقدامات انجام شده از سوی مقامات می تواند ردیابی و شکایات شهروندان، 
ثبت شود و درنتیجه، احتمال اجرای آن افزایش  یابد. فرایندهای تصمیم سازی غیرشفاف، وقوع فساد را 
امکان پذیر می سازند، بنابراین دسترسی آزاد به اطالعات باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود و 
 )ICT( 3درنتیجه ی آن، شهروندان توانمند می شوند. سرانجام، زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات
و سرمایه گذاری منابع انسانی، ظرفیت دولت را برای ارائه خدمات بهتر تقویت می كند. لیو و همکاران 
)2011، ص 48( برآنند كه »فساد،  بیشتر زمانی رخ می دهد كه مقامی دولتی به یک امتیاز دسترسی داشته 
باشند، دارای اختیار در اداره آن باشند  و با عدم پاسخگویی عمل كنند«. بنابراین، كاهش اختیارات و 

1 - New paradigm
2 - Revolution
3 - Information and Communications Technology
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افزایش پاسخگویی باید فرصت های فساد را كاهش دهد. اثربخشی افزایش شفافیت و كاهش تصمیم 
سازی های اختیاری، در مطالعات دیگر، ازجمله تحقیق آندرسن )2009، ص 202(، برتوت و همکاران 

)2012( و الباناسوی  )2013( مورد تأكید قرار گرفته است.
استراتژی ارتقای باز بودن1 و دسترسی به اطالعات به عنوان سازوكاری برای مبارزه با فساد، پدیده ای 
نسبتاً جدید است و جای تعجب نیست كه استفاده روزافزون از فناوری اطالعات و ارتباطات )بارتوت، 
جگر و گریمز، 2010، ص 265( باهم مرتبط هستند. تحقیقات موردی از شماری از كشورهای آسیا، 

آمریکای التین و اقیانوسیه، شواهدی از این اثربخشی را ارائه می دهد.
جانوآ  نیست.]خانم[  گسترده  ادبیاتی  فساد  و  قزاقستان  الکترونیک  دولت  پروژه  خاص  ادبیات 
)2009( شبکه ای از مراكز خدمات عمومی و نقش موردنظر آن ها را در كاهش فساد بررسی می كند. 
عالقه اصلی او در این مراكز درواقع به كار او  به عنوان نماینده این جریان در »مدیریت عمومی جدید«2  
بازمی گردد. یک سال بعد، همین نویسنده، كاربرد دولت الکترونیک برای قزاقستان به عنوان یک كشور 
اثربخش آن مشخص نمود كه  درحال گذار را موردبررسی قرار داد و چندین مانع را برای اجرای 
یکی از آن ها مقامات فاسدی بودند كه انتظار شکست این طرح را داشتند )Janenova,2010(. این 

مشاهدات نشان می دهد كه انجام درست دولت الکترونیک باید برسطح فساد اثرگذار باشد. 

پروژه دولت الکترونیک قزاقستان
ادعا می كند كه كشورهای درحال  توسعه اغلب درمورد معرفی دولت  این حوزه،  از محققان  یکی 

الکترونیک به شیوه اشتباه عمل می كنند. او می نویسد:
كشورهای درحال  توسعه اغلب با یک پورتال تحت وب شروع می كنند كه ازطریق مجموعه ای 
از وب سایت های دولتی اطالعات G2C یک طرفه ]دولت برای شهروندان[ را فراهم می آورد و سپس 
پروژه های فردی ملی را ، یکی یکی و مستقل از یکدیگر توسعه می دهد. این عمل بسیار ناكارآمد است 
و اغلب منجربه تکرار، هدررفت منابع و »دوباره اختراع كردن چرخ«3 می شود. یک پورتال دولتی در 
كوتاه مدت خوب است اما در یک استراتژی بلندمدت باید در ابتدا آمادگی الکترونیکی كشور درنظر 
گرفته شود و تحلیل شکاف نیز صورت پذیرد. سپس شکاف مذكور پرگردد تا اطمینان حاصل شود 
كه زیرساخت های موردنیاز، پشتیبانی مالی، نیازهای محاسبه ای شهروندان، توان مالی عمومی فناوری 

اطالعات و ارتباطات و سایر موارد در همه جا موجود است )محمود، 2013(.
استراتژی قزاقستان، سامانمندتر از ارزیابی عمومی »محمود« از كشورهای درحال توسعه بود. این 
درواقع با تشکیل یک پورتال G2C یک طرفه بین سال های 2004 تا 2006 آغاز شد، اما طی مراحل 

1 - Openness
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پیچیده تر توسعه دولت الکترونیک طی هشت سال بعد ادامه یافت. شاخص دوساالنه توسعه دولت 
الکترونیک سازمان ملل متحد، این پیشرفت را نشان می دهد كه قزاقستان در سال 2008 در رتبه 81 
؛ در سال 2010، رتبه 46؛ در سال 2012، رتبه 38؛ و در سال 2014، در رتبه 28 جهان قرار دارد. در 
سال 2012، در سطح مشاركت الکترونیکی، كه شاخصی از سطح باالتری از تعامل با مصرف منفعل 

.)UN، 2014، 2012، 2008( اطالعات می باشد، دومین كشور در دنیا بود
گزارش سال 2014 از اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، ادعا می كند كه توسعه 
خدمات برخط به عنوان بخشی از استراتژی دولت الکترونیک باید به چهار مرحله تقسیم شود: خدمات 
اطالعاتی درحال ظهور1، خدمات اطالعاتی پیشرفته2، خدمات تراكنشی3و خدمات متصل4)سازمان ملل 

 .)Buiyan, 2010( توسعه قزاقستان كم وبیش مطابق با این سرفصل بوده است .)متحد، 2014
یا  ایجادشده  مرحله، وب سایت ها  این  در  ظهور.  درحال  اطالعاتی  اول: خدمات  مرحله ی 
افزایش یافته اند تا اطالعات دقیق درمورد سیاست ها، قوانین، مقررات و خدمات ارائه شده توسط هر 

آژانس را ارائه دهند.
پروژه دولت الکترونیک قزاقستان توسط رئیس جمهور در 19 مارس 2004، در سخنرانی ساالنه اش 
اندكی از خدمات اطالعاتی آغاز گردید. دولت قزاقستان  با مقادیر  ابتدا فقط  این پروژه  اعالم شد. 
http: //www.egov.( الکترونیک خود را راه اندازی كرد این دوره زمانی، پورتال دولت  در طی 

kz(. نهادهای دولتی نیز سایت های اطالعاتی خود را ایجاد كردند. این اطالعات برروی مسئولیت ها 

و صالحیت های نهادها و خدماتی كه آن ها به عموم ارائه می دهند، متمركز شده است. عالوه براین، 
شدند،  تقویت  قانون  براساس  كه  رسمی  قانونی  اقدامات  با  همراه  خدمات  ارائه  بر  حاكم  مقررات 
منتشر شد. در این مرحله هیچ گونه توانایی برای تعامل میان عموم و مقامات وجود نداشت. این جریان 

اطالعاتی به شدت یک طرفه بود. این مرحله تقریباً از سال 2004 تا 2006 ادامه داشت.
به  یافت،  بهبود  اطالعاتی  خدمات  مرحله،  این  در  پیشرفته.  اطالعاتی  خدمات  دوم:  مرحله 

شهروندان اجازه داده شد تا با مقامات ارتباط برقرار كنند و فرم ها و سایر اسناد را پیاده نمایند.
در قزاقستان این كار در وهله اول ازطریق ابزارهای تعاملی جمعی، چت تعاملی و ایمیل انجام شد. 
سیستم های اطالعاتی اداری به تدریج توسعه یافتند، پایگاه داده ها ایجاد شد و مجوزهای الکترونیکی 

صادر گردید. این مرحله دوره زمانی سال های 2007 تا 2009 را زیر پوشش قرار داد.
مرحله سوم: خدمات تراکنشی. در این مرحله، ارتباط دوجانبه بین شهروندان و كارمندان دولت 
گسترش یافته و تقویت شد. ورود به توسعه قانونی و سیاستی امکان پذیر گردید. تراكنش های غیرمالی 
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و مالی معین، می توانستند پردازش شوند.
معرفی تعامالت تراكنشی در قزاقستان در سال های 2010 تا 2011 رخ داد. شهروندان برای اولین 
بار توانستند ازطریق پورتال دولت الکترونیک، پول پرداخت كنند كه شامل پرداخت مالیات، عوارض، 
جریمه نقض قوانین راهنمایی و رانندگی و هزینه های آب و برق بود. گام اصلی معرفی تمهیدات بود 

كه الکترونیک، برای وارد كردن شفافیت به یک فضای بسیار فاسد عملیات دولتی طراحی می شد.
مرحله چهارم: خدمات متصل. این گزارش این مرحله را یک تحول می داند كه شیوه ارتباط 
دولت ها با شهروندان را تغییر می دهد و نتیجه آن یک رویکرد »شهروند- محور« است كه از برنامه های 
ارتباطی تعاملی )شاید ازجمله رسانه های اجتماعی( استفاده می كند تا خدمات شایسته و پیچیده ای را كه 

بین نهادها ایجاد می شود و تصمیم سازی های مشاركتی توسط شهروندان را فراهم آورد.
باالیی  بسیار  روبه رو شده و سطح  پیچیدگی و رشد خدمات  افزایش  با  قزاقستان  از سال 2012 
اسناد  مالیاتی،  ادعاهای  می توانند  شهروندان  است.  گردیده  معرفی  اخیر  سال های  در  تراكنش ها  از 
درخواستی، درخواست مجوز، پرونده برای مزایای خدمات اجتماعی و موارد دیگر را از این طریق 

ارائه دهند.

ابعاد دولت الکترونیک قزاقستان
به  بستگی  اثربخش و كارآمد،  الکترونیک  از دولت  بهره برداری  برای توسعه و  توانایی یک دولت 

تعدادی از عوامل اداری، مالی و انسانی دارد. ما چندین شاخص را بررسی خواهیم كرد:
1. زیرساخت ارتباطات مخابراتی 

شاخص زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان ملل متحدTII( 1( براساس داده های اتحادیه بین المللی 
پنج جزء تشکیل شد: درصد  از  این شاخص در سال 2014  ارتباطات مخابراتی شکل گرفته است. 
و  ثابت  تلفن  بی سیم،  باند  پهنای  ثابت،  باند  پهنای  اشتراک های  اینترنت و  از  استفاده كننده  جمعیت 
خدمات تلفن همراه. ضریب نفوذ اینترنت در قزاقستان در سال 2013 به میزان 54 درصد  بوده است 
كه افزایش تقریباً 70 درصدی در سه سال گذشته و نزدیک به 400 درصدی در پنج سال گذشته را 
نشان می دهد )ITU, 2014(. قزاقستان دارای نهمین رتبه دارابودن تلفن همراه در جهان است )100 نفر 
از 180 نفر(، اما به طور قابل مالحظه ای در تلفن های ثابت و اشتراک پهنای باند تلفن ثابت )به ترتیب 
رتبه 70 و 82 در جهان( پایین است. اكثر كاربران استفاده از اینترنت، ازطریق تلفن های همراه یا نقاط 
دسترسی بی سیم را ترجیح می دهند، كه نشان دهنده ضریب باالی نفوذ تلفن همراه است كه خود، به 
استفاده از خدمات دولت الکترونیک منجر می شود. درواقع، قزاق تلکام2، توسط دولت به منظور ایجاد 

1 - UN’s telecommunications infrastructure index
2 - Kazakhtelecom
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نقاط عمومی با دسترسی آزاد به پورتال دولتی قزاقستان تأسیس شد. 
2. سواد رایانه ای1

به رغم سطح نسبتاً باالی نفوذ اینترنت، مقامات از رییس جمهور گرفته تا بقیه، درمورد پایین بودن سواد 
رایانه ای در كشور ناخشنود هستند. این اصطالحی است كه اغلب به شکلی نامناسب استفاده می شود، 
اما می تواند در متن این مقاله به عنوان توانایی استفاده از خدمات برخط و سازوكارهای بازخورد شناخته 
با ویندوز و  پایه ای درباره كامپیوتر، آشنایی  با دانش  به  شکل رسمی سواد رایانه ای را  شود. دولت 
مجموعه برنامه های آفیس و توانایی استفاده از اینترنت اندازه گیری می كند. نظربایف در اوایل سال 
2012 اهمیت سواد رایانه ای را به عنوان بخش اصلی نوسازی اجتماعی اقتصادی یادآور شد )نظربایف، 
2012(. چندی پیش، یکی از مقامات ادعا كرد كه فقط 20 درصد از مردم مهارت استفاده كارآمد از 
اینترنت را دارند )Baitenov,2011(. هم زمان با بحث درباره برنامه »اطالعات قزاقستان« كه در سال 
2014 راه اندازی شد، یکی دیگر از مقامات استدالل كرد كه سواد رایانه ای حق همه شهروندان و یک 
عامل حیاتی برای رقابت جامعه و كشور است)Tukusheva,2014(. هدف گذاری سواد رایانه ای در 
برنامه اطالعات قزاقستان تا سال 2020، پوشش دهی 80 درصدی مردم است )دولت قزاقستان، 2014(. 
این مهم در دوره های آموزشی بیش از 300 مركز خدمات عمومی و هفت مركز آموزشی كه توسط 

یونسکو تأمین مالی می شود، تحقق یافت. 
3. تخصیص بودجه

نخستین پروژه دولت الکترونیک در سال 2005 آغاز شد و هزینه آن در مدت سه سال به 380 میلیون 
دالر رسید )دولت قزاقستان، 2004؛ بانک جهانی، 2016، ص 24(. ابتکاری در سال 2007 برای كاهش 
شکاف های دیجیتال با تخصیص بودجه تقریباً 130 میلیون دالر در نرخ ارز در آن زمان به عمل آمد 
)دولت قزاقستان، 2006(. بزرگ ترین تعهد بودجه ای برای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک، 
سال 2010  در  بود كه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  در  سرمایه گذاری  بزرگ  پنج ساله  برنامه  یک 
اعالم شد )دولت قزاقستان، 2010(. تعهدی به میزان تقریبی نیم میلیارد دالر ایجاد شد. این تعهد شامل 
سرمایه گذاری برروی پهنای باند، شبکه های تلفن همراه و سیستم های خط تلفن ثابت بود. جایگزینی 
سیستم های آنالوگ با سیستم های دیجیتال؛ و هدایت خودكار )اتوماسیون( ادارات پست و همچنین 
توسعه نرم افزاری برای پورتال های محلی و ملی و محتوای این پورتال ها، ایجاد مؤسسات آموزش عالی 

برای فناوری اطالعات و ارتباطات، و برنامه ای برای افزایش سواد رایانه ای بود.
4.حوزه های اصلی هدف

قزاقستان  دولت  حوزه های  فسادخیزترین  از  همپوشان  فهرست  یک  به  كه  دارد  وجود  مطالعه  دو 
می رسند. داده های رسمی دادستانی كل )دادگستری عمومی( نشان می دهد كه سه حوزه از فاسدترین 

1 - Computer literacy
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از  است كه  مجرمانه ای  اعمال  بر  نظارت  از  دسته بندی وسیع  و یک  حوزه ها شامل خرید، مجوزها 
انجام  بازرسی ها  ایمنی  و  برای حوزه های سالمت، آتش سوزی  تحقیقاتی  ارگان های  و  پلیس  سوی 
می پذیرد)توریسبکوف و همکاران( از »ابزار غیررسمی حل مسئله«1 به عنوان یک جایگزین برای فساد 
ُخرد2 استفاده كردند )2007(. براین اساس، پنج حوزه فاسد در قزاقستان، پلیس راهنمایی و رانندگی، 
گمرک، »خدمات بهداشتی – اپیدمیولوژیک« )یعنی سازمان مسئول از بین بردن هجوم حشرات مانند 

سوسک ها و ساس ها(، مراكز مهدكودک و آموزش عالی است.
بسیاری از عناصر پروژه دولت الکترونیک قزاقستان این حوزه های خاص را هدف قرار می دهند.

y  2009 در سال )http: // gos zakup.gov.kz( خرید ملزومات: سایت خرید الکترونیکی
)BNews.kz,2010(. در سال  بازدید داشت  میلیون  از چهار  بیش  افتتاح شد و طی یک سال 

2010، صد درصد از خریدها ازطریق سایت آگهی شده و قرارداد آن ها بسته شده است.
y  از مقوله  دارای 16   )http://elicense.kz( الکترونیکی  پروانه: سایت صدور مجوز  صدور 

صدها مجوز و پروانه شامل حوزه های مهم مانند حمل ونقل، ساخت وساز، مراقبت های سالمت، 
خدمات حقوقی و حفاظت از محیط زیست است. درسال 2013، این پورتال بیش از سی هزار مجوز 

.)ITU News,2013(از انواع مختلف صادر كرده است
y  جهانی بانک  كسب وكار  شاخص  در  مورد  اولین  كسب وكار«3  »شروع  كسب وكار:  ثبت 

محسوب می شود. این یک حوزه مستعد فساد است، زیرا اسناد متعددی معموالً موردنیاز می باشد 
و این روند می تواند به راحتی توسط مقامات مسدودكننده و رشوه گیر به تعویق بیفتد. قزاقستان 
در این حوزه متفاوت نبود؛ برای مثال، برای شروع یک كسب وكار ساختمانی، 12 سند و مجوز 
مختلف نیاز بود و ممکن است گرفتن پاسخ، ماه ها طول بکشد. ثبت برخط كسب وكار، روند برنامه 
را حداكثر تا چهار ساعت كوتاه كرده )NITES,2014( و زمان تأیید به حدود 10 روز در مقایسه 
از 38 هزار  بیش  اواخر سال 2014  تا  )بانک جهانی، 2014(.  یافت  OECD كاهش  میانگین  با 

.)NITES,2014(كسب وكار ازطریق این سایت ثبت شده بود
5. تلفن همراه دولتی

با توجه به اینکه تلفن های همراه تقریباً حضوری همه جایی دارند، برنامه های »تلفن همراه دولتی«4 برای 
تعداد 50 سرویس  سال 2016،  تا  سال 2015  اواسط  از  توسعه یافته اند.  اندروید  و گوشی های   iOS

ازطریق برنامه های موجوِد با شماره، دو برابر شده بودند )BNews.kz,2010(. پرطرفدار ترین خدمات 
در آن زمان بررسی وضعیت پس انداز بازنشستگی، یافتن آدرس برای ادارات دولتی و عضویت در 

1 - Informal means of problem solving
2 - Petty corruption
3 - Starting a business
4 - Mobile government
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صف در مراكز خدمات عمومی بود.
6. میزان کاربرد

گزارش كمیته پارلمانی نشان می دهد كه تا نوامبر سال 2014 پورتال دولتی چیزی معادل 2/6 میلیون 
كاربر را ثبت كرده است كه تقریباً 25 درصد آن ها جمعیتی باالی 20 سال را تشکیل می دهند.

7. مراکز خدمات عمومی
این یک بخش بلندپروازانه از پروژه دولت الکترونیک است. مراكز خدمات عمومی در سال 2007 
معرفی شدند )دولت قزاقستان، 2007(. در اواسط سال 2015، بیش از 300 مركز در سراسر كشور وجود 
داشت )portal e-kv.kz(؛ تا اواخر سال 2014 نیز 70 مركز تلفن همراه برای خدمت به روستاهای با 
جمعیت كمتر از 100 نفر فعال بود )Kirgeeva,2014(. این مدل به اصطالح »پنجره ی واحد«1 )یعنی 
یک فروشگاه تک مرحله ای( در جایی بود كه در آن چندین سرویس قابل دسترسی وجود داشت. در 
ابتدا 30 مركز ایجاد شد. اگرچه تا چندین سال، اسناد هنوز به شکل كاغذی بود اما در سال 2011، 
مراكز خدمات عمومی بخشی از ابتکار دولت الکترونیک را با تأكید بر كاهش استفاده از كاغذ، آغاز 

نمود.
یک مثال در این زمینه، مربوط به مراكز به اصطالح تخصصی خدمات عمومی برای رانندگان است. 
این مراكز، اهدافی چهارگانه را دنبال می كنند: اسناد ضروری كمتر، فرایند خودكار، كاهش میزان زمان 
تعهد و شفافیت. رانندگان می توانند امتحان رانندگی داده و  مجوز كسب كنند و وسایل نقلیه را ثبت 
نمایند. اگر وسیله نقلیه ای به كشور وارد شود، یک پست گمركی برای ترخیص كاال از گمرک وجود 

دارد. مدارک در یک پایگاه داده الکترونیکی برای دسترسی سریع نگهداری می شوند.
تعامل با مقامات مالیاتی نیز به میزان قابل توجهی كاهش  یافته است. امکان پرداخت های مالیاتی 
ارائه شد. شهروندان و كسب وكارها می توانند مالیات درآمد،  الکترونیکی در سال 2006  به صورت 
دارایی و زمین را پرداخت كنند؛ مشاهده حساب های مالیاتی؛ درخواست پرونده و دریافت اطالعیه ها 
از مقامات مالیاتی را انجام دهند. عالوه براین، زمانی كه مالیات دهندگان مدارک مالیاتی را درخواست 
می كنند، ایشان مجاز به ارائه آن ها در یک یا دو روز بسته به نوع سند هستند. یکی از مقامات شهرداری 
ادعا كرد كه 90 درصد از مالیات دهندگان از خدمات الکترونیکی استفاده می كنند. زمان های انتظار در 
صف ها عماًل حذف شده و مالیات دهندگان انگیزه ای برای دنبال كردن راه های ناكارآمد دور زدن، 

.)Zharmukhanbetova,2014( یعنی رشوه دادن را ندارند

دولت الکترونیک و فساد
در  عموم  برای  بیشتر  خرد،  فساد  است.  تقسیم  قابل  بخش  دو  به  اولیه  نگاه  در  قزاقستان  در  فساد 

1 - single window
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رویارویی با مقامات و شهروندان قابل مشاهده است. این ها شامل خدماتی است كه به صورت برجسته 
در پیمایش های مربوط به نظر عموم درخصوص فاسدترین بخش ها شکل می گیرند. پیمایش مؤسسه 
تحقیقات غیرانتفاعی در سال 2008، نشان داد بخش هایی كه در آن افراد اغلب با فساد روبه رو هستند، 
امنیت عمومی )به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی(، عدالت كیفری و نظام قضایی، گمرک،  شامل 
آموزش عالی، مهدكودک ها، بازرسی خودرو و سایر خدمات بازرسی، و مشاوره امالک می باشد.

، ثبت امالک، گمرک، صدور مجوز و ثبت  بازرسی  كسب وكارهای كوچک و متوسط در زمان 
.)Strategiia, 2008( مالیات و اسناد حسابرسی نیز با فساد مواجه می شوند

اشکال جدی تر فساد در ادارات دولتی و كسب وكارهای عمومی در سطوح باالتر اداره و ازجمله 
در میان چهره های سیاسی یافت شده است. درواقع، هنگامی كه در یک نظرسنجی در سال 2012 پرسیده 
شد كه سریع ترین راه برای ثروتمند شدن یک فرد چیست، شایع ترین پاسخ رفتن به حوزه خدمات 
عمومی یا كار برای یک شركت دولتی بود كه از ایجاد كسب وكار برای خود و یا ازدواج با پول هم 
پیش افتاده بود)Kapital, 2012(. در كازینا یا ساموراک صندوق ثروت قزاقستان 350 هزار نفر كار 
می كند كه حدود 45 درصد از اقتصاد قزاقستان به ویژه در بخش مواد خام به وسیله آنکنترل می شود. 
)چازان،2013؛  است  شایع  چیز  آن،  كردن  پاک  برای  باال  تعهدات  وجود  به رغم  فساد  وجود  اتهام 
خامیدوف، 2014(. این صندوق از قوانین و مقررات شفافیت درخصوص رویه های خرید معاف است 

)وزارت امور خارجه ایاالت متحده، 2014(.
دراین حال، به طور دوره ای، شخصیت های سطح باال ازجمله وزرا، محکوم  به فسادهای بزرگ 
می شوند، اما دیدگاه موجود، این است كه این موارد تنها درصد كمی از مقامات قدرتمند و درعین حال 

.)Glushkova,2014(  فاسد را نشان می دهد

ارزیابی اثربخشی دولت الکترونیک
ما در ارزیابی اثربخشی ابتکارات گسترده دولت الکترونیک كه در سال های اخیر دولت قزاقستان انجام 
شده است با چالش های متعددی روبه رو هستیم. فساد به واسطه ی ماهیتش یک پدیده نیمه پنهان است. 
گروه های نظارتی به ویژه سازمان شفافیت بین الملل در اجرای پیمایش ها، بر گزارش گیری از شهروندان 
و كسب وكارها و ادراک عموم و جامعه تجاری متکی هستند. هرچند بین اجرای ارزیابی و تغییرات 
در ادراک، زمان مناسبی )و كمتر در گزارش گیری( وجود دارد، برای یک ارزیابی ابتدایی، ما عمدتاً 
بر مشاهدات و مستندات روایتی كه در گزارش های خبری و همایش های برخط یافت می شود، تکیه 

می كنیم.
شایع ترین مشاهداتی كه ما با آن مواجه هستیم این است كه خدمات ارائه شده ازطریق پورتال دولت 
الکترونیک و مراكز خدمات عمومی، تعامل با مقامات را حذف یا به شدت محدود می كنند، جایی كه 
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بیشترین بهبودی در آنجا صورت گرفته است. در سال 2014، رئیس نهاد حفاظت از مصرف كننده 
قزاقستان )Kazpotrebnadzor( اظهار داشت كه از بین بردن »عامل انسانی« ازطریق خودكارسازی 
فرایندها، فساد را به شکل قابل توجهی كاهش می دهد )Kuralai, 2014(. شواهد قانع كننده ای از سوی 
رئیس شعبه شفافیت بین المللی قزاقستان گزارش شد كه براساس پیمایش های صورت گرفته، فساد خرد 

.)Kuralai, 2014( در ارائه خدمات از 80 درصد به 14 درصد كاهش  یافته است
خطوط  مرتب  به طور  شركت كنندگان  هستند.  تغییرات  این  بازتاب دهنده  همایشی،  بحث های 
كوتاه تر، زمان انتظار كمتر، كاهش كاغذبازی و رشوه خواری كمتر را ستایش می كنند. اگرچه در ابتدا 
بسیاری از افراد نسبت به استفاده از اسناد الکترونیکی تردید داشتند، اما از سال 2011 این مسئله به تدریج 

تغییر یافت زیرا مردم برآنند كه اسناد كاغذی ساده تر از موارد الکترونیکی قابل جعل هستند.

چالش های موجود
1. مشکالت فنی

 در روزهای اولیه ارائه خدمات الکترونیکی، انجمن های برخط آكنده از شکایات درمورد خرابی های 
فنی، زماِن كند پاسخ دهی و بازگشت گردش ها بود. چنین شکایتی در طول زمان كاهش یافته، زیرا 
از  متفاوت  بسیار  اما وضعیت روستاهای كوچک  پیدا كرده است.  بهبود  فنی  برنامه ریزی و ظرفیت 
مناطق شهری است. در كمتر از 900 روستا با جمعیتی بین 50  تا 250 نفر،  مردم همچنان با دسترسی 
56 مگابیت بر ثانیه با اینترنت كار می كنند. در سال 2014 برنامه جدیدی برای تولید فیبر نوری به چنین 

.)Kaukenova, 2014(مناطق دور افتاده اعالم شد
2. حذف عامل انسانی همیشه امکان پذیر نیست

همه چیز را نمی توان به صورت یک فرایند خودكار درآورد. به عنوان مثال، اگرچه اخذ گواهینامه رانندگی 
می تواند ساده باشد و به یک موضوع حتی خودكار تبدیل شود، اما آزمون رانندگی نمی تواند به صورت 
خودكار انجام شود. یک تحقیق در سال 2013 به این نتیجه رسید كه صدور گواهینامه رانندگی در 
آلماتی و مناطق اطراف آن، سه میلیون تنگه )واحد پول آلماتی( در روز منجربه رشوه خواری می شود 

كه اكثراً مرتبط با آزمون رانندگی است. 
3. سواد و دسترسی رایانه ای

باوجود اهداف بلندپروازانه برنامه اطالعات قزاقستان، هنوز شکاف دیجیتالی قابل توجهی وجود دارد. 
این شکاف همچنین منجربه عدم اعتماد به اسناد الکترونیکی و به خصوص امضای الکترونیکی می شود. 
استفاده از تلفن همراه بسیار بیشتر از دسترسی پهنای باند ثابت است؛ استفاده از پهنای باند ثابت در سال 
2014 به كمتر از 13 درصد می رسد اما خدمات قابل دستیابی ازطریق برنامه های دولت الکترونیک به 
میزان قابل توجهی كمتر است. سن یک ویژگی متفاوت است. مشخصات كاربران به سمت گروه های 
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e-(جوانان متمایل شده است؛ 56 از كاربران زیر سن 34 سال و كمتر از 10 درصد باالی 44 سال هستند
.)gov.kz,2014

مراكز خدمات عمومی به جبران فقدان دسترسی در خانه را جبران می كنند و ازطریق آموزش 
سعی می نمایند به موضوع سواد رایانه ای بپردازند. بخش خصوصی نیز به برخی از محدودیت ها پاسخ 
داده است؛ مثاًل، خدماتی برای كمک به مردم و كسب وكار با پركردن و ثبت اسناد مالیاتی به صورت 
پورتال  ازطریق  را  مالیاتی  اظهارنامه  الکترونیکی وجود دارد و سیاست جدیدی كه درخواست های 
فناوری اطالعات راحت  از كاربری های  استفاده  افرادی را كه در  تأیید می كند،  الکترونیک  دولت 

نیستند، از سوی بستگان یا سرویس های خود، كمک می نماید.

محدودیت های توان دولت الکترونیک
دولت الکترونیک می تواند در كاهش انواع فساد ُخرد ناشی از ناكارآمدی در نظام تأثیرگذار باشد و 
انگیزه ارائه دهندگان خدمات و مصرف كنندگان را برای رفع مشکالت ازطریق رشوه دادن، كاهش 
دهد. بااین وجود، احتماالً برروی فساد در سطح باال تأثیری نخواهد داشت. مرزهای درهم تنیده و پرمنفذ 
میان دولت و بخش كسب وكار، محیط مستعدی را برای رشوه دادن و اختالس فراهم می آورد. در این 

حال فقدان شفافیت در بسیاری از تصمیمات دولت از دیگر عوامل بروز است.
مشکل سوم، رویه های ارائه خدمات كلیدی است. رویه های پیچیده باعث افزایش احتمال رشوه 
دادن می شود، زیرا كسب وكارها به دنبال راه هایی برای سرعت بخشیدن به انجام خدمات مهم هستند. 
شاخص كسب وكار بانک جهانی )بانک جهانی، 2014( به چندین حوزه مشکل ساز در قزاقستان كه 

رتبه  فساد را باال می برند، اشاره می كند:
y گرفتن اتصال الکتریکی. رتبه: 97. زمان: 85 روز. رویه ها: 6؛
y سروكار داشتن با مجوز ساخت وساز.  رتبه: 154. زمان: 156 روز. رویه ها: 25؛
y  12 :تجارت برون مرزها.  11 رتبه: 185. زمان: 67 روز )واردات(، 79 روز )صادرات(. اسناد

)واردات(، 10 )صادرات(؛
y ثبت اموال. رتبه: 14. زمان: 11 روز. رویه ها: 4؛
y پرداخت مالیات. رتبه: 17. زمان: 188 ساعت / سال؛
y .6 :شروع یک كسب وكار. رتبه: 55. زمان: 10 روز. رویه ها

بر  تأكید  استراتژی ضدفساد،  به عنوان یک  الکترونیک  دولت  به محدودیت های  توجه  عالوه بر 
این مسئله مهم است كه استراتژی های مکمل برای مبارزه با فساد وجود دارد. در این حال، یکی از 
قابل توجه ترین روش ها برای رشوه گیری است. این مسئله به ویژه به هنگام بازرسی در حوزه های سالمت، 
ایمنی و مالیات صادق است. یکی از مقامات صنعت، این بازرسان را به »زالوهایی كه خون كارآفرینان 
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را می خورند« تشبیه كرد. از آوریل 2014 تا پایان سال، رئیس جمهور، توقف بازرسی ها را خواستار شد 
تا طی این مدت، مقامات خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ نماید. از سال 2015، بسیاری از 
 .)Radiotochka, 2014(كسب وكارها ، صرفاً درصورت نقض مقررات باید مورد بازرسی قرار گیرند
سیاست كاهش بازرسی ها و محدود كردن اختیار بازرسان، نمونه ای از یک سازوكار مبارزه با فساد 

است كه مکمل ابتکار دولت الکترونیک در یک استراتژی ضدفساد گسترده تر است.

نتیجه گیری
شواهد اولیه نشان می دهد كه ابتکار بلندپروازانه كشور قزاقستان در زمینه مبارزه با فساد اداری می تواند به 
جلو برود. این مسئله به ویژه دررابطه با فساد خرد صادق است كه افراد و كسب وكارهای كوچک به طور 
منظم با آن روبه رو هستند. رویه های بیش ازحد پیچیده، زمان انتظار طوالنی، فرآیندهای غیرقابل پیش بینی 
و حقوق پایین مقامات برای ایجاد شرایط مستعد رشوه خواری تركیب شده است. قبل از برنامه دولت 
الکترونیک در قزاقستان، مردم با هر دو فرآیند رسمی و غیررسمی دسترسی به یک  خدمت آشنا بودند. 

به كارگیری رویه های غیررسمی اغلب تنها راه برای انجام كارها بود.
براین اساس، پیشرفت های به دست آمده تا به امروز، شامل این موارد است:

y بسیاری از خدمات به خدمات برخط تبدیل  شده اند؛
y تعداد اسناد و رویه های موردنیاز برای بسیاری از خدمات كاهش یافته است؛
y زمان پاسخگویی الزامی، سرعت فرآیندها را افزایش داده  است؛
y در بسیاری از موارد، تعامل با مقامات به  شکل كامل از فرایند حذف شده است؛
y  در مواردی كه خدمات موردنظر، نیاز به تعامل با مقامات دارند، وجود نظارت، انگیزه دومی را

برای رعایت رویه های رسمی فراهم می كند؛
y  70 برای رسیدگی به شکاف دیجیتالی، بیش از 300 مركز خدمات عمومی افتتاح  شده  كه با

مركز تلفن همراه برای خدمت به مناطق دورافتاده تکمیل می شوند؛
y  Wi-Fi ظرفیت قابل توجهی با اتصاالت پهنای باند )ازجمله فیبر نوری( و نقاط دسترسی عمومی

معرفی شده است؛
y  برنامه های كاربردی تلفن های هوشمند توسعه یافته  كه اجازه می دهد برخی از رویه ها ازطریق

استفاده از تلفن همراه تقریباً در همه جای قزاقستان امکان پذیر باشد.
سخن گفتن از تالش های قزاقستان در تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در عرصه جهانی، صرفاً لفاظی 
نیست. سرمایه گذاری زیادی در حوزه آموزش وپرورش و زیرساخت ها، انجام شده است. درواقع، با 
توجه به تمام این تالش ها، قزاقستان در سال 2013 به عنوان كشوری با ظرفیت توسعه یک »نام تجاری 
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ملی«1 شناخته شد)The Good Country, n.d.(. اما به گفته یک مشاهده كننده، تمام تالش هایش 
برای ارتقای گردشگری و سرمایه گذاری، درصورتی كه شهرت كشورش به عنوان یک كشور فاسد 
بهبود نیابد، نابود می شود)Khegai,2013(. دولت الکترونیک یک قدم در مسیر درست است، اما همین 
گام، باید بخشی از یک بسته بزرگ تر از اقدامات ضدفساد باشد كه اراده سیاسی برای اجرای آن وجود 

داشته باشد.

1 - National brand
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

مروری بر ادبیات استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مبارزه با فساد1

مترجم: محمود مهدوی فر2

      چکیده

دولت الکترونیک در سال های اخیر در بسیاری از كشورها با استفاده از فناوری ارتباطات و 
اطالعات )ICT( برای مدرن سازی دولت، افزایش بهره وری و بهبود خدمات عمومی محبوبیت 
فراوانی یافته است. به عنوان یک مزیت جانبی، انتظار می رود با ترویج شفافیت، بازكردن اطالعات 
حکومت برای نظارت عمومی و خودكارسازی فرایندهای دولتی، محدود كردن اختیار مقامات و 
محدود كردن تعامل شهروندان با مسئوالن برای دسترسی به خدمات كلیدی، فساد نیز كاهش یابد. 
الکترونیک شده است،  باال و سرمایه گذاری های كالنی كه درزمینه دولت  انتظارات  باوجوداین 
به دلیل عوامل محیطی و نوع مداخالت ICT، متفاوت و محدود است و نرخ های  تأثیر  شواهد 
باالیی برای پروژه های شکست خورده دولت الکترونیک وجود دارد. این نوشتار كمک می كند تا 
یک مرور كلی از ادبیات اخیر درمورد نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت برای مبارزه با 
فساد در فرایندهای كلیدی دولتی نظیر تهیه و تداركات، مالیات، مدیریت منابع انسانی، داده های باز 

و خدمات ارائه شود.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، فساد، شفافیت، خدمات 
عمومی

1 - ایــن متــن، ترجمــه گــزارش »literature Review: the use of ICTs in the fight against corruption« برگرفتــه 
ــی و  ــوم اجتماع ــان عل ــا متخصص ــته ای ب ــی چند رش ــز پژوهش ــک مرك ــه ی ــن مؤسس ــد. ای ــه U4 می باش ــایت مؤسس از س
مطالعــات توســعه در نــروژ اســت كــه از ســال 2003 بــا همــکاری شــبکه های تحقیقاتــی بین المللــی در زمینــه مبــارزه بــا 
ــای  ــط، كارگاه ه ــای برخ ــریات، آموزش ه ــو، نش ــق گفتگ ــی از طری ــای علم ــال فعالیت ه ــالمت اداری در ح ــاد و س فس

ــد ــی می باش ــای ارتباط ــی و نوآوری ه ــرویس های خدمات ــی، س آموزش
2 - پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور
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مقدمه
توسعه سریع فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( در طول بیست سال گذشته و معرفی اینترنت به طور 
قابل توجهی زندگی روزمره و نحوه تبادل اطالعات را تغییر داده است. این تغییرات همچنین در حوزه 
اشتراک اطالعات بین دولت و شهروندانش قابل توجه است. استفاده دولت از ICT برای ارائه اطالعات 
و خدمات به شهروندان خود و فرصتی برای شهروندان درراستای تعامل با دولت به كمک ICT است. 
نقش و عملکرد فناوری اطالعات و ارتباطات هنوز درحال تکامل است و گستره وسیعی از عوامل مؤثر 
بر رابطه بین دولت و شهروندان را در برمی گیرد كه به نوبه خود بر توسعه و حمایت از دولت الکترونیک 

تأثیر می گذارد.
پذیرش دولت الکترونیک راهی مثبت برای پیشرفت در قرن بیست و یکم را نشان می دهد كه همراه 
با ارتقای كیفیت و كم شدن هزینه های خدمات دولتی و فراهم آمدن امکانات جدیدی برای دولت و 
شهروندان است. بااین همه استفاده دولت ها از فناوری اطالعات و ارتباطات تنها محدود به بهبود خدمات 
عمومی نیست، بلکه ازجمله مهم ترین نتایج استفاده از دولت الکترونیک، منافع بالقوه آن در كاهش 
فساد اداری است. درزمینه تأثیر دولت الکترونیک بر كاهش فساد اداری در سال های اخیر پژوهش های 
زیاد و مهمی ازسوی محافل دانشگاهی و پژوهشگران انجام شده است كه ابعاد مختلف این موضوع را 

موردبررسی قرار داده اند.

1. نقش و تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات برای مبارزه با فساد: یک مرور کلی
تجربه استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار ضدفساد

در سال های اخیر، بسیاری از كشورها، با استفاده از فناوری های جدید برای بهبود و نوسازی فرایندهای 
وارد شدند. آن ها  الکترونیک  بزرگ دولت  پروژه های  در  مشتاقانه  افزایش كارایی آن ها،  و  دولتی 
همچنین با  فراهم آوردن جریان های رو به پایین اطالعات، یعنی از دولت به شهروند، ایجاد امکان 
جریان اطالعات روبه باال از شهروندان به دولت كه برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری است و امکان 
 Bailur( جریان های افقی ارتباطات، در سلسله مراتب هم سطح، به توانمندسازی شهروندان می پردازند

.)Gigler 2014 و
درحالی كه هدف اولیه و صریح بسیاری از ابتکارات، حل مسائل فساد نیست، مزایای بسیاری از دولت 

:)Zinnbauer 2012 ؛Serrat 2014 و Dupuy ( الکترونیک برای مبارزه با فساد مورد انتظار است
y  بتوانند باعث می شود كه شهروندان  این  ادارات و شهروندان و  ابهام اطالعات میان  كاهش 

حقوق خود را بدون مداخله فساد به دست بیاورند؛
y محدود كردن اختیارات مقامات ادارات، كاهش فرصت های آن ها برای گرفتن رشوه؛
y  ساده سازی و خودكارسازی فرایندهای خاص برای كاهش تعامالت بین مسئوالن ادارات و
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شهروندانی كه از فرصت هایی برای توسعه شبکه های فاسد استفاده می كنند؛
y حذف واسطه هایی كه اغلب رشوه را تسهیل می كنند؛
y كاهش كاغذبازی در بوروكراسی عمومی و درنتیجه حذف نقاط ورودی بالقوه برای فساد؛
y افزایش شفافیت معامالت با مقامات دولتی، ایجاد حسابرسی برای جلوگیری از رفتار فاسد؛
y  با هدف ابزار و برنامه های جمعی برای شهروندان  فراهم آوردن یک مجموعه روبه رشد از 

سازمان دهی، گزارش دهی و بسیج در برابر فساد؛
y  ،دریافت بازخوردها و گزارش از كاربران خدمات به طور منظم از میزان رضایت، رفع مشکالت

گزارش فساد و بهبود كیفیت خدمات.
مداخالت فناوری اطالعات و ارتباطات از نگاهی كلی می تواند به دو نوع مداخله تقسیم شود: 
1- اصالحات عملیاتی برای كنترل و خودكارسازی پروسه های دولت، محدود كردن اختیار مقامات 
از  اطالعات  افزایش جریان  و  دولت  باز شدن  بر  كه  اصالحات شفاف سازی  و 2-  فساد  افزایش  و 
دولت به شهروندان تمركز می كنند و اقدامات دولت و نمایندگان آن را برای شهروندان، جامعه مدنی 
و بخش خصوصی قابل مالحظه تر می سازد )Davies and Fumega 2014(. )دسته بندی مداخالت 

ICT كه مربوط به شفافیت و اصالحات در تعامالت می باشد، در ضمیمه آمده است(.

معرفی  را  اضافی  بعد  یک   )2016( فاكس  و  پیکسوتو  دیجیتال،  تعامل  مفهومی  چارچوب  در 
می كنند، فرصت های فعال شده با ICT برای بیان صدای شهروندان )جذب شهروندان( و درجه ای كه 

ارائه دهندگان خدمات عمومی به صدای شهروند پاسخ می دهند.
 ،ICT مداخالت  ازطریق  می توانند  پاسخگویی كه  مختلف  اشکال  میان  را  بیشتری  تمایز  آن ها 
به  مستقیم  به طور  كاربران  زمانی كه  هستند.  قائل  شود،  تسهیل  باال«،  سمت  به  »پاسخگویی  ازجمله 
تصمیم گیرندگان بازخوردها را ارائه می كنند، به ایشان اجازه می دهند مشکالت مربوط به خدمات را 
شناسایی و »پاسخگو بودن روبه پایین« ارائه دهندگان خدمات را توسط صدا و عمل شهروندان خواستار 

باشند.
در سراسر كشورهای درحال توسعه نمونه هایی از چگونگی استفاده از مداخالت ICT به عنوان 
ابزار ضدفساد برای رسیدن به این اهداف قابل مشاهده است. این نمونه ها می توانند دولت یا جامعۀ مدنی 

:)Dupuy and Serrat 2014( باشند و به طوركلی به صورت زیر دسته بندی شوند
1- پورتال های شفاف - سیستم عامل هایی كه اسناد كلیدی دولتی را به صورت زمان بندی شده و 

برخط ارائه می دهند؛
2- پورتال های اطالعاتی باز - سامانه هایی كه دسترسی آزاد به مجموعه داده ها را در فرمت های 

قابل خواندن در دستگاه فراهم می كنند؛ 
3- خودكارسازی خدمات - سامانه هایی كه تصمیم گیری های اختیاری توسط مقامات دولتی را با 
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فرایندهای نرم افزاری حسابرسی جایگزین می كنند؛ 
4- خدمات برخط - سامانه هایی كه به شهروندان اجازه می دهند برای دستیابی به خدمات عمومی 

به صورت خود خدمت )self servise( عمل كنند؛ 
5- امکان دسترسی برخط به سامانه های اطالعاتی كه شهروندان می توانند حق درخواست اطالعات 

را ثبت كنند؛ 
6- سامانه هایی كه به شهروندان اجازه می دهد گزارش فساد و شکایت را به اشتراک بگذارند؛ 

7- گزارش فساد برخط - سامانه هایی كه اجازه می دهد شهروندان فساد را گزارش و شکایت 
كنند؛ و 

8- گزارش دادن - سامانه هایی كه به شهروندان اجازه می دهد مشکالت مربوط به خدمات عمومی 
را گزارش دهند. به غیراز خودكارسازی خدمات، بیشتر این مداخالت مربوط به اصالحات شفافیت 

است.
دامنه و بلندپروازی ابتکارات عمومی فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار گسترده و متنوع است و 
در بسیاری از بخش هایی كه به طور سنتی نسبت به فساد آسیب پذیر هستند، اجراشده است. درحالی كه 
مالیات ها و قراردادهای دولتی، حوزه هایی هستند كه دولت الکترونیک به عنوان یک راه حل واضح 
 )Bertot et al 2010( و موفق برای مشکالت فساد برای آن ها در بسیاری از كشورها دیده می شود
 Bank( به طوركلی، كشورها در تداركات و خرید الکترونیکی كمتر از نظام های خزانه داری یا بودجه
of the World 2016( سرمایه گذاری می كنند. فرصت های زیادی برای استفاده از فناوری اطالعات 

و ارتباطات برای مدرن سازی و بهبود كیفیت نظام های مدیریت منابع انسانی و ارائه خدمات و همچنین 
كاهش فرصت های سوءاستفاده وجود دارد. بسیاری از كشورها ابتکار داده های باز در سال های اخیر را 
توسعه داده اند كه ازجمله می توان به شمار فزاینده ای از كشورهای درحال توسعه مانند برزیل، هند و كنیا 
اشاره كرد )Davies and Fumega 2014(. رسانه های اجتماعی و فناوری اطالعات و ارتباطات نیز 
می توانند برای بسیج اجتماعی و توانمندسازی شهروندان مورداستفاده قرار گیرند و برخی شواهد از نفوذ 

.)Jha and Sarangi، 2014( اینترنت و فیس بوک با تأثیر قابل توجه و منفی بر فساد حکایت دارند
درحالی كه نمونه هایی از ابزارهای ICT و مداخالت در كشورهای آسیب دیده و جنگ زده نیز 
وجود دارد، این مداخالت هنوز یک رویکرد جدید و موضوعی است كه اخیراً در ادبیات تحلیلی 
منتشرشده است؛ بنابراین اطالعات كمی درمورد چالش های خاص مرتبط با استفاده از فناوری های 

.)Schouten 2013( جدید در ساختارهای شکننده وجود دارد
 اثربخشی و تأثیرات

و  محدود  فساد،  به  رسیدگی  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  پتانسیل  به  مربوط  انتظارات 
متفاوت باقی مانده است )Zinnbauer 2012(. شواهد مثبتی برای تأیید ظرفیت سودمند فن آوری های 
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جدید برای كاهش فساد وجود دارد. برخی از مطالعات تجربی تأیید می كنند كه دولت الکترونیک، 
توسعه ICT و نفوذ اینترنت با فساد رابطه منفی دارد )Shrivastava and Bhattacherjee 2014؛ 
Elbahnasawi 2014( كه اشاره به وجود یک رابطه علّی بین دولت الکترونیک و فساد دارد. همچنین 

از قبیل  تأثیر مثبتی كه بعضی از مداخالت ICT برای درک فساد به وجود آورده اند،  از  نمونه هایی 
 EN) مستندسازی پیشرفت روش های برخط دولت سئول در برنامه های كاربردی مدنی قابل بیان است

.(Kim)، (Kim & Lee 2009

بااین حال، مطالعاتی نیز به خطرات ناشی از شکست یا عدم كارایی پذیرش فناوری در این زمینه اشاره 
می نمایند )Zinnbauer 2012(. براساس گزارش توسعه جهانی سال 2016 بانک جهانی، فناوری های 
دیجیتال تأثیرات مختلفی دارند. درحالی كه آن ها تابه حال تأثیر قابل توجهی در كاهش فقدان اطالعات 
و افزایش شفافیت داشته اند، درزمینه حل مشکالت دولتی مرتبط با رانت جویی و تقویت انگیزه های 
كارمندان دولتی و ارائه دهندگان خدمات برای انجام آن كمتر مؤثر بوده اند. خودكارسازی فرایندهای 
دولتی تا حدی موفقیت آمیز بوده است و البته با شکست های زیادی در این نظام های پیچیده و پرهزینه 
همراه بوده است. حتی در كشورهای دارای سامانه های پیشرفته دولت الکترونیک، استفاده از آن ها 
همچنان به طرز شگفت انگیزی پایین است، زیرا بسیاری از شهروندان راه های سنتی برای برقراری ارتباط 

با دولت مانند تلفن و یا پست الکترونیکی را ترجیح می دهند.
بازخورد شهروندان توانسته مشکالتی مانند فسادهای كوچک یا خدمات ضعیف را در جمهوری 
دومینیکن، نیجریه و پاكستان كاهش دهد، اما این ها تنها زمانی مؤثر هستند كه شهروندان انگیزه ای برای 
ارائه بازخورد و نظارت بر خدمات داشته باشند و دولت ها بتوانند به این بازخورد پاسخ دهند. درحالی كه 
نمونه هایی وجود دارد كه در آن فناوری های دیجیتال موجب كاهش غیبت در محل كارشده اند، اما در 

مدیریت دولتی به طور چشمگیری بهبود نیافته اند )بانک جهانی 2016(.
ICT و  بر  مبتنی  توانمندسازی اعالم نظر  بررسی شواهد تجربی نشان می دهد كه سازوكارهای 
بودن  پاسخگو  برای  ارشد  مدیران  و  سیاست گذار  مدیران  ظرفیت  افزایش  در  سازمانی  پاسخگویی 
می توانند تفاوت بزرگی را به همراه داشته باشند به شرطی كه مدیران ارشد متعهد به استفاده از بازخوردها 

برای تقویت پاسخگویی باشند.
بااین حال، موارد یادشده نشان می دهد درحالی كه سامانه های ICT در افزایش توانایی پاسخگویی 
سیاست گذاران و مدیران ارشد مؤثر بوده اند، اكثر سامانه ها هنوز به تمایل برای انجام این كار بستگی 
دارد. درجایی كه چنین تمایلی وجود ندارد، سؤال این است كه چگونه سامانه های ICT می توانند اقدام 

.)Peixoto and Fox 2016( جمعی الزم را برای شهروندان فراهم و فعال كنند
معرفی دولت الکترونیک و ICT نیز در همه انواع فساد ممکن است مؤثر نباشد. شواهد بنگالدش 
نشان می دهد كه چنین رویکردهایی می تواند برای مقابله با فسادهای مالی كوچک كه شامل مقامات 
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 Baniamin( دولتی سطح پایین است، مؤثر باشد، اما برای مقابله با فساد بزرگ با مقامات سطح باالتر
2014( كمتر مؤثر است.

درس های آموخته شده
شواهد فراوانی وجود دارد كه كاربردها و تأثیرات فناوری به واسطه عوامل و شرایط محیطی، كمتر از 
پیش تعیین شده هستند )Zinnbauer 2012(. تعدادی از عوامل زمینه ای برای مالحظه تأثیر توجه به 
فساد ازطریق حاكمیت الکترونیکی، عبارت از دسترسی به فناوری و سواد و نیاز به ارائه آموزش برای 
مشاركت گسترده در خدمات الکترونیک، نفوذ فناوری، قابلیت های فناوری و دسترسی نهادهای دولتی 
و همچنین آمادگی اجتماعی و فناوری شهروندان موردنظر است. فراتر از خود فناوری، چارچوب های 
ابزارهای  مکمل  می توانند  انتخاباتی  مبارزات  استراتژی های  و  رهبری  سازمانی،  فرایندهای  قانونی، 

.)Davies and Fumega 2014( دیجیتال برای تأمین تغییرات مؤثر باشند
تعیین كننده اصلی موفقیت پروژه های دولت الکترونیک پذیرش ابتکار مقامات دولتی و همچنین 
فناوری  از  استفاده  برای  شهروندان  آمادگی  همچنین  و  فرهنگ  و  آموزش  اجرا،  به  مربوط  مسائل 
می تواند  تنها  شفافیت   .)Bertot et al 2010( است  مسائل  دیگر  میان  در  ارتباطات  و  اطالعات 
نقطه شروعی برای رسیدگی به فساد باشد. تغییر نیاز به افراد، گروه ها و نهادهایی دارد كه می توانند 
به اطالعات دسترسی داشته و پاسخ دهند؛ بنابراین، پتانسیل فناوری های اطالعات برای مقابله با فساد 
دارد  محلی  حوزه  در  شهروندان  شدن  درگیر  همچنین  و  فناوری  به  شهروندان  به دسترسی  بستگی 

.)Davies and Fugemera 2014(
عوامل زیادی بر شیوه ای كه شهروندان می توانند با استفاده از فناوری بازخوردی را ارائه دهند یا 
فساد را به دولت گزارش دهند و یا براساس اطالعات ارائه شده توسط دولت عمل كنند، تأثیر می گذارد. 
محیط اهمیت دارد و فناوری هایی كه در یک محیط كار می كنند، ممکن است در یک محیط متفاوت 

.)Davies and Fugemera 2014( نتایج مشابهی به دست نیاورند
وجود یا عدم وجود برخی عناصر خاص می تواند به كاهش موانع برای جذب و تعامل كمک كند. 
به شکلی خاص، سازمان های غیردولتی رسانه ای و شفافیت محور می توانند قابلیت فناوری اطالعات و 
ارتباطات را برای اهداف ضدفساد افزایش دهند. كمپین های رسانه ای، واسطه های ماهر و سازمان های 
غیردولتی می توانند اطالعات را به منظور حصول اطمینان و تأثیر بیشتر ترویج، ترجمه و درک كنند. در 
اختیار داشتن یک تئوری واضع برای تغییر و یک استراتژی مبارزه با فساد ضروری است. دركنار آن 
می توان از ابزارهای آفالین به منظور دستیابی به حداكثر تعداد كاربر درراستای تأثیرگذاری واقعی بهره 

.)Davies and Fumega 2014( برد



139و؛مکیای؛اکحییکتاکعاطکحااکلار کمکیاکالیکتاماکک رکاکتاحکاورککلاایکارمکح

2. ابزارهای ICT برای شفافیت و پاسخگویی
دولت الکترونیک

كشورهای  در  فساد  كاهش  و  عمومی  خدمات  بهبود  برای  ابزاری  به عنوان  الکترونیک  دولت 
نشان  آماری  تحلیل های  و  موردی  مطالعات  است.  آورده  به دست  فراوانی  محبوبیت  درحال توسعه 
می دهد كه فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند به مبارزه با فساد ازطریق خودكارسازی و تسهیل 
برای خدمات  با مسئوالن  تعامل شهروندان  اختیار مقامات و  فرایندهای دولتی، محدود كردن  روند 
كلیدی، بهبود نظارت بر مقامات دولتی و افزایش اثربخشی كنترل داخلی و كنترل مدیریتی بر رفتارهای 
فاسد كمک كند. همچنین می توان پاسخگویی و شفافیت را با انتشار بیشتر و كیفیت باالیی از اطالعات 
در اقتصاد افزایش داد كه باعث می شود شهروندان و شركت ها درمورد تصمیم گیری های خودسرانه و 
رویه های نامعمول مورد سؤال واقع شوند. به این ترتیب، دولت الکترونیک احتماالً بسیاری از فرصت های 
فساد را از بین می برد. این امر ازسوی تعدادی از مطالعات موردی و تحقیقات تجربی كه نشان دهنده 
ارتباط توسعه ICT، دولت الکترونیک و كاهش فساد )Shrivastava and Bhattacherjee 2014؛ 

Elbahnasawi 2014( است، تأیید می شود.

بااین حال، دولت الکترونیک یک عصای جادویی برای رسیدگی به فساد نیست. درواقع، با وجود 
سرمایه گذاری های گسترده در فن آوری اطالعات در سال های اخیر در بسیاری از كشورها، تخمین های 
است: حدود 30  الکترونیک شکست خورده  پروژه های دولت  از  بسیاری  نشان می دهد كه  مختلف 
درصد از این پروژه ها منجربه شکست های كامل شده اند، پروژه هایی قبل از اتمام رهاشده و كمتر از 
20 درصد از پروژه ها موفقیت آمیز در نظر گرفته شده است. در برخی موارد، حتی اگر پروژه های دولت 
الکترونیک با موفقیت پیاده سازی شوند، ممکن است نتایج را بدتر كرده و فرصت های جدیدی را برای 
فساد ایجاد كنند؛ زیرا بدون نظارت قانونی مناسب، خودكارسازی می تواند عملیات تقلب و فساد را 
آسان تر كند و سوابق را برای اجتناب از افشای آن ها حذف كند كه نتیجه آن ازبین  رفتن سازوكار های 

شفاف است )بانک جهانی 2016(.
سود سهام دیجیتال

بانک جهانی )2016( - گزارش توسعه جهانی
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 

الکترونیک در سراسر جهان، ازجمله  تأثیرات مهم سرمایه گذاری در دولت  به بررسی  این گزارش 
تقویت توانایی دولت برای ارائه خدمات و گسترش مشاركت شهروندان می پردازد. گزارش با ارائه 
مثال های فراوان از كشورهای جهان، نتیجه می گیرد درحالی كه فن آوری های دیجیتال در بسیاری از 
كشورهای جهان به سرعت درحال گسترش است، مزایای توسعه ای آن ها به همان نسبت پیشرفت نکرده 
است. در بسیاری از موارد، فناوری های دیجیتال رشد را تقویت كرده، فرصت را گسترش داده و موجب 
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بهبود ارائه خدمات شده اند، اما تأثیر كلی آن ها كاهش یافته و توزیع آن نابرابر است. تأثیرات روزافزون 
نه تنها نیاز به كاهش شکاف های دیجیتالی باقی مانده به ویژه در دسترسی به اینترنت دارد، بلکه نیازمند 
اصالحات وسیع تری مانند تقویت تنظیم رقابت حرفه ای، سازگاری كارگران ماهر با نیازهای اقتصادی 

جدید و اطمینان از پاسخگویی شركت ها هم می باشد.
درک نقش فناوری در کاهش فساد: یک روش معامله- هزینه 
پراساد و شیواراجان )2015( - مجله امور عمومی، جلد 15، شماره 1

Prasad and Shivarajan. 2015.

Journal of Public Affairs Volume 15 Number 1

https://www.researchgate.net/publication/271856148_Understanding_the_

role_of_technology_in_reducing_corruption_A_transaction_cost_approach

این مقاله به دنبال درک فرایندی است كه ازطریق آن تراكنش های رایانه ای فساد را كاهش می دهد و 
بررسی این موضوع كه كدام نوع از ابتکارات رایانه ای می تواند به كاهش فساد كمک كند. با استفاده 
از اقتصاد چارچوب هزینه های معامله، نویسندگان استدالل می كنند كه عدم اطمینان - به دلیل كمبود یا 
ابهام اطالعات درمورد روش ها، قوانین و مقررات مربوط به ویژگی های معامالت و دارایی ها - موقعیتی 
را ایجاد می نماید كه مدیران را مجبور به تعامل با نمایندگان دولتی برای خدماتی می كند كه ممکن 

است ازطریق آن بوروكرات ها فرصت طلبانه عمل كرده و تقاضای رشوه خواری كنند.
بنابراین ابتکارات رایانه ای كه عدم اطمینان و ویژگی خاص دارایی های دولت را كاهش می دهند 
منجربه كاهش ادراک فساد می شود. نظرسنجی از 101 مدیر شركت های داخلی و چندملیتی در هند، 

از این فرضیه ها حمایت می كند.
بسته شدن حلقه بازخورد: آیا فناوری می تواند شکاف پاسخگویی را جبران کند؟

بلور و ژیگلر، 2014
Bailur and Gigler. 2014.

http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.15964-0191-4648-1-978/_ch1

در این مقاله چنین استدالل می شود درحالی كه فناوری اطالعات و ارتباطات نمی توانند توانمندی را 
تضمین كنند، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، فنی، اقتصادی و سیاسی مرتبط می توانند به طور 
بالقوه آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را گسترش دهند. به جای اینکه تصور كنیم كه فناوری بیشتر 
منجربه مشاركت سیاسی بیشتر می شود، دیگر عوامل الزم برای توانمندسازی باید پیش از پیش بینی 
مشاركت شهروندان، ازجمله الگوهای تاریخی و بلندمدت مشاركت، پویایی شخصی و گروهی و 
فناوری  نتیجه می گیرد كه  این مقاله  قرار گیرند.  اقتصادی و مالی مدنظر  سیاسی، شرایط اجتماعی، 
اطالعات و ارتباطات )ICTs( توانمندسازی شهروندان را به وسیله: فراهم آوردن جریان اطالعات به 
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پایین، از دولت به شهروندان، ایجاد امکان جریان اطالعات به باال، از شهروندان به دولت، ضروری برای 
تصمیم گیری آگاهانه و  امکان جریان افقی اطالعات در  مراتب هم سطح.

توسعه ICT و فساد: یک مطالعه تجربی 
شریواستاوا و باتاچرجی - بیستمین كنفرانس آمریکایی درمورد نظام های اطالعاتی، ساوانا

Shrivastava and Bhattacherjee. 2014.

Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah

این تحقیق ارتباط بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح كشور و فساد اداری را پس از 
كنترل عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می كند. همچنین رابطه بین فساد، اثربخشی دولت و 
بهره وری اقتصادی را تحلیل می كند. با استفاده از شاخص )IDI( به عنوان شاخص اندازه گیری توسعه 
ICT و شاخص ادراک فساد )CPI( به عنوان شاخص اندازه گیری فساد، تجربه 98 كشور در سال 2010 

نشان می دهد كه توسعه ICT دارای رابطه منفی با فساد است كه به نوبه خود فساد نیز دارای رابطه منفی 
با اثربخشی دولت و كارایی اقتصادی نیز می باشد.

دولت الکترونیکی، پذیرش اینترنت و فساد: تحقیق تجربی  
الباناساوی )2014( - توسعه بین الملل، جلد 57، صص 114-126

Elbahnasawi. 2014.

World Development Vol. 57, pp. 114–126

https://www.researchgate.net/publication/260008081_E-Government_

Internet_Adoption_and_Corruption_An_Empirical_Investigation

فساد  از  جلوگیری  در  اینترنت  از  استفاده  و  الکترونیک  دولت  تأثیر  بررسی  به  تجربی  مطالعه  این 
می پردازد. نتایج نشان می دهد كه دولت الکترونیک یک ابزار قدرتمند در كاهش فساد است - ازطریق 
زیرساخت های مخابراتی و دامنه و كیفیت خدمات برخط - كه با پذیرش بیشتر اینترنت تقویت می شود. 
اثرات متقابل بین دولت الکترونیک و پذیرش اینترنت هر دو به عنوان مکمل برنامه های مبارزه با فساد 
اداری موردبحث قرارگرفته است. عالوه بر این، دولت الکترونیک تأثیرات اجرای قانون را در كاهش 
فساد تقویت می كند. به نظر می رسد كه مؤلفه ظرفیت انسانی دولت الکترونیک تحت هیچ شرایط 

خاصی بر فساد تأثیر نمی گذارد.
بنابراین، نویسندگان نتیجه می گیرند كه دولت الکترونیک فساد را با گسترش دسترسی به اطالعات 
و افزایش سطح آگاهی كاهش می دهد و ازسوی دیگر باعث افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی 
ارائه  اداری  الکترونیک و فساد  بین دولت  مقاله همچنین شواهدی درمورد رابطه علی  این  می شود. 

می دهد.
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مبارزه با فساد با استفاده از ICT: تقویت نقش جامعه مدنی 
دوپوی و سرات )2014(

Dupuy and Serrat. 2014.

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.

cgi?article=1413&context=intl

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، جامعه مدنی نقش مهمی در حکومت داری، ارتقای شفافیت 
و پاسخگویی برای مبارزه با فساد دارد. نهادهای توسعه ای می توانند ابتکارات جامعه مدنی تحت رهبری 
ICT را ازطریق تأمین مالی پروژه ها و برنامه هایی كه محیط های سازمانی را برای مشاركت در امور 

عمومی، همکاری و بسیج و همکاری بیشتر و توسعه ظرفیت ها حمایت كنند.
دولت الکترونیک به عنوان یک ابزار ضدفساد: ادراک شهروندان  

ابوشناب، هارب و الزوبی )2013( - مجله بین المللی دولت الکترونیک، جلد 6، شماره 3
Abu-Shanab, Harb and Al-Zoubi. 2013.

International Journal of Electronic Governance Vol. 6, No. 3.

https://www.researchgate.net/publication/260870254_Government_as_an_

Anti-Corruption_Tool_Citizens_Perceptions

این مطالعه تالش دارد تا ادبیات و درک بهتر اینکه چگونه دولت الکترونیکی می تواند با فساد اداری 
مبارزه كند را ارزیابی كند. این مقاله درک مردم اردن درمورد دولت الکترونیک و مبارزه با فساد را 
موردبررسی قرار می دهد و ارزیابی می كند كه چگونه دولت الکترونیکی به عنوان یک ابزار ضدفساد 
درک می شود. با استفاده از نظرسنجی از 390 شركت كننده، سه عامل اصلی برای مبارزه با فساد اداری، 
ازجمله كارایی عملکرد عمومی، شفافیت و رضایت شهروندان از خدمات عمومی مورد بررسی قرار 
نتایج بر اهمیت همه موارد تأكید داشتند. به طورخاص، دولت الکترونیک به شدت ازلحاظ  گرفتند. 
ظرفیت آن برای كاهش زمان و هزینه سرویس، تسهیل دسترسی آسان به اطالعات، سرویس مناسب 
و خدمات، سریع تر و باكیفیت تلقی می شد. ازسوی دیگر، اردنی ها ارتباط ضعیف تری با عواملی مانند 
شفافیت و عینیت، روند جذب بهتر، سیستم عینی برای ارزیابی عملکرد كاركنان، ارائه اطالعات بودجه 

و نظام های كنترل هزینه، برقرار كرده اند.
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ایجاد فرهنگ شفافیت: دولت الکترونیک و 

رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار باز بودن و مبارزه با فساد برای جوامع 
برتوت، جی ِگر و گریمس )2010( - فصلنامه اطالعات دولتی، شماره 27، صص 264-271

Bertot, Jaeger and Grimes. 2010.

Government Information Quarterly 27 (2010) 264–271.
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http://www.academia.edu/6082729/Using_ICTs_to_create_a_culture_of_

transparency_E-government_and_social_media_as_openness_and_anti-

corruption_tools_for_societies

این مقاله به بررسی تأثیرات بالقوه اطالعات و فناوری اطالعات و ارتباطات )به خصوص دولت 
نتیجه گیری  و  فرهنگی درباره شفافیت می پردازد  نگرش های  بر  اجتماعی(  الکترونیک و رسانه های 
می كند كه توسعه فناوری ممکن است نگرانی اصلی برای تأثیرگذاری نباشد، زیرا طیف وسیعی از 
كشورها با زیرساخت های فناوری متنوع، تداركات، ردیابی و سایر سامانه ها تالش كرده اند تا فرهنگ 
شفافیت ایجاد كنند. درعوض، دسترسی به فناوری و سوادآموزی به عنوان ابزاری مهم و ضروری برای 
ارائه آموزش و تعامل در قابلیت استفاده، قابلیت كاركرد و آزمودن قابلیت دسترسی برای اطمینان از 
الکترونیک دیده می شود. عوامل موفقیت بحرانی  گسترده بودن توانایی شركت در خدمات دولت 
عبارت اند از: 1- فرهنگ شفاف در سیستم حکومتی؛ و 2- یک عامل »آمادگی« شفافیت- یعنی عواملی 
چون نفوذ فناوری، قابلیت های فناورانه و دسترسی سازمان های دولتی و آمادگی اجتماعی و فناوری 

شهروندان.
اقدامات علیه فساد و دولت الکترونیکی: مطالعه فراملیتی 

كیم )2013( - بررسی سازمان های دولتی. 2014. شماره 14. صص 385-396
Kim. 2013.

Public Organization Review. 2014. 14:385–396.

https://www.researchgate.net/publication/257639896_Anti-Corruption_

Initiatives_and_E-Government_A_Cross-National_Study

این مقاله رویکردهای مختلف ابتکارات مبارزه با فساد را موردبررسی قرار داده و تحلیل های آماری را 
بر روی داده های جمع آوری شده از بیش از 200 كشور مختلف برای یافتن روابط بین دولت الکترونیک 
و مبارزه با فساد در دولت انجام می دهد. یافته ها نشان داده كه دولت الکترونیک می تواند یک ابزار مؤثر 
برای جلوگیری از فساد در دولت باشد و به رغم حاكمیت قانون، قوی ترین پیش بینی كننده مبارزه با فساد 
و همچنین پیش شرط اساسی یک دولت پاک است. دولت الکترونیکی شهروندان را قادر می سازد تا 
به اطالعات و خدمات دولت دسترسی یابند و مداخالت غیرضروری و رفتارهای خودسرانه مقامات 

دولتی را كاهش دهد.
دولت الکترونیکی، پذیرش اینترنت و فساد: تحقیق تجربی 

الباناساوی، نصر سی )2010( - توسعه بین الملل. شماره 57، صص 114-126
Elbahnasawy, Nasr C. 2010.

World Development Vol. 57, pp. 114–126
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https://www.researchgate.net/publication/260008081_E-Government_

Internet_Adoption_and_Corruption_An_Empirical_Investigation

اینترنت در كاهش فساد را در  الکترونیک و میزان پذیرش  این مقاله به صورت تجربی نقش دولت 
كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بررسی می كند و یک رویکرد كمی برای آزمایش تأثیر فناوری 
اطالعات و ارتباطات بر فساد انجام می دهد و متکی بر مجموعه داده هایی است كه 160 كشور را در 
طول 15 سال )1995 تا 2009( پوشش می دهد. نتایج نشان می دهد كه دولت الکترونیک با كاهش 
سطح فساد مرتبط است. این نتایج قوی و مستقل از تصریح مدل هستند. برعکس، تأثیر میزان استفاده از 

اینترنت در كاهش فساد مبهم است و به نظر می رسد كه به تصریح مدل حساس است.
باال بردن سطح سالمت اداری؟ دولت ها فناوری اطالعات و  یا  فجر کاذب، تزئین ویترین 

ارتباطات را برای سالمت اداری و پاسخگویی به کار می برند. 
زین باوئر )2012( - شفافیت بین الملل

Zinnbauer. 2012.

Transparency International

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166277

این مقاله به بررسی انتظارات و چالش های موجود در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
مقابله با انواع مختلف مسائل مربوط به فساد می پردازد كه بر دیوان ساالری عمومی تأثیر می گذارد. 
چهار حوزه كاربردی واقعی مورد بررسی قرارگرفته اند كه در آن دولت ها به ویژه بر روی گسترش 
راهکارهای ICT باهدف مبارزه با فساد ازجمله اصالحات الکترونیکی در خرید عمومی، مدیریت 
پرونده های قضایی، اداره مالیات و سیستم كارت شناسایی و برنامه های كاربردی تمركز كرده اند. یک 
مرور كلی از شواهد تجربی براساس تأثیر و وضعیت حمایت و نظارت به وسیله جامعه مدنی مورد بحث 

قرار می گیرد.
دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی ضد فساد اداری 

اندرسون )2009( - اطالعات سیاسی و اقتصادی، شماره 21، 201-210
Anderson. 2009.

Information Economics and Policy, 21, 201210−

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624509000110

با تحلیل تغییرات داده های فساد در سال های 1996 و 2006 ازطریق ابتکارات دولت الکترونیک توسط 
قابل توجهی فساد را كاهش  به طور  الکترونیکی  نتیجه می گیرد كه »اجرای دولت  این مطالعه   ،ICT

ابتکارات دولت  اتخاذ  در  فاسد  زیاد دولت های  یا  تمایل كم  از كنترل هرگونه  می دهد، حتی پس 
الکترونیکی«. این مقاله چند نمونه از ابتکارات موفق را ارائه می دهد.
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 OPEN یک تحلیل نهادی از یک سیستم دولت الکترونیکی برای مبارزه با فساد: بررسی سامانه
كیم. اس و لی. اچ )2009( - فصلنامه اطالعات دولتی، شماره 26، 42-50

Kim, S. Kim, H. J. & Lee, H. 2009.

Government Information Quarterly, 26, 4250−

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X08001172

سامانه اداره امور كالن شهر سئول برای برنامه های مدنی )OPEN( اغلب در ادبیات به عنوان یک طرح 
ابتکاری دولت الکترونیک ضدفساد مورداشاره قرار می گیرد. این سیستم كه در سال 1999 راه اندازی 
شده از چندین روش مختلف ضد فساد بهره می برد. هدف از OPEN، ساده سازی فرآیندهای دولتی 
و كاهش مکان های تعامل مستقیم بین مقامات دولتی و شهروندان بود. سامانه OPEN در ابتدا خدمات 
دولتی را تحت پوشش قرار داد كه در آن فساد به احتمال زیاد بیشتر اتفاق می افتاد و شهروندان می توانستند 
وضعیت خود و مقامات دولتی مربوطه را در اینترنت دنبال كنند. سامانه OPEN خود را به طور مداوم 
برای تأخیر در پردازش بررسی می كند و از مقامات دولتی درخواست می نماید تا چنین تأخیری را 
توجیه كنند. مطالعات كاهش فساد و افزایش شفافیت در رابطه با به كارگیری OPEN نشان داده اند 
این سامانه همچنین به طور چشمگیری دیدگاه  ساكنان سئول درمورد فساد را تغییر داده است؛ و اینکه 

اكثریت شهروندان معتقد به كاهش فساد دولتی در پنج سال اول عملیات OPEN هستند.
داده های باز

داده های باز اشاره به انتشار داده های عمومی برخط توسط دولت است كه به اشخاص ثالث برای تحلیل 
و استفاده از آن ها برای اهداف مختلف اجازه می دهد. بسیاری از كشورها ازجمله تعداد بیشتری در 
كشورهای درحال توسعه مانند برزیل، هند و كنیا ابتکار داده های باز در سال های اخیر را توسعه داده اند، 
داده های منتشر شده می توانند از اطالعات مربوط به مکان های خدمات عمومی و آمار عملکرد خدمات 
 Davies( دولتی، به جدول زمانی حمل ونقل عمومی، بودجه دولتی و داده های نظارت بر محیط زیست

and Fumega 2014( متغیر باشند.

درحالی كه تمام این داده ها برای امور ضدفساد مفید نیستند، داده های باز، اشخاص ثالث را قادر 
می سازند طیف گسترده ای از مجموعه داده های دولتی را تحلیل نمایند كه ممکن است به تشخیص 
حوزه های نگران كننده كمک كند. اگرچه داده های باز در صورتی می توانند بر فساد تأثیر بگذارند كه 
واسطه های ماهر، دسترسی، تفسیر و كار با مجموعه داده ها )Davies and Fumega 2014( را داشته 

باشند.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 38/ زمستان 1461397

داده های باز به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد 
گرانیکاس )2014( - گزارش شماره 2014/04 پلتفرم اطالعات بخش دولتی اروپا

Granickas. 2014.

European Public Sector Information Platform Topic Report N 201404/

https://ofti.org/wp-content/uploads/2014221171136-/05/Open-Data-as-a-Tool-

to-Fight-Corruption.pdf

این گزارش ارائه دهنده یک مرور كلی غیرجامع از چگونگی انتشار و استفاده مجدد از داده های باز 
است كه می تواند به جلوگیری از فساد در تعدادی از بخش ها كمک كند. این كار با ارائه فهرستی از 
اطالعات مربوطه كه می تواند در یک زمینه خاص منتشر شود و بیان الگوهای خوب عملی و توصیه هایی 
به دولت ها درراستای تحقق توان بالقوه داده های باز دولتی به عنوان یک ابزار ضدفساد به پایان می رسد. 

این توصیه ها عبارت اند از:
 1. پیوند / ادغام اطالعات باز و سیاست های ضد فساد؛

 2. ارائه داده ها مطابق با استانداردهای پذیرفته شده )قالب های باز، رایگان، به موقع و غیره(؛ 
3. اولویت بندی مجموعه داده ها با بیشترین تأثیر، ازجمله داده های حسابرسی عمومی؛

 4. ارائه اطالعات مربوط به صورت فعال.
رشد  و  شهروندان  تعهد  شفافیت،  برای  جدید  سؤال  یک  باز:  داده های  باز،  دولت های 

اقتصادی 
گورین )2014( - بررسی امور بین الملل، جلد 34، شماره 1

Gurin.2014

SAIS Review of International Affairs, Volume 34, Number 1

https://www.researchgate.net/publication/265983481_Open_Governments_

Open_Data_A_New_Lever_for_Transparency_Citizen_Engagement_and_

Economic_Growth

راه های مختلف در سراسر  از  این عمل چگونه  اینکه  و  داده ها  باز كردن  مسیر  بررسی  به  مقاله  این 
جهان انجام می شود، می پردازد. در كشورهای توسعه یافته، جایی كه ارزش اقتصادی داده های باز درحال 
حاضر شناخته شده است، كشورهای دارای سیاست داده های باز مانند ایاالت متحده و انگلستان، یک 
مدل را تنظیم كرده اند كه دیگر كشورها شروع به پیروی از آن نموده اند. در كشورهای درحال توسعه، 
داده های باز به دلیل منابع محدود، جمع آوری ضعیف داده ها و مسائل سیاسی و حقوقی ناشی از دخالت 
از كشورهای  برخی  بااین حال،  است.  بوده  اولویت كمتری  دارای  باز،  داده های  از  مؤثر  استفاده  در 
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نمونه های  مقاله  این  می كنند.  باز  داده های  انتشار  برای  برنامه هایی  به گشترش  توسعه شروع  درحال  
متعددی از ابتکارات شركت های خصوصی، دولت ها یا جامعه مدنی را برای باز كردن داده ها در سراسر 

جهان ارائه می دهد.
تدارکات الکترونیکی

مالیات ها و قراردادهای دولتی، حوزه هایی هستند كه در آن ها دولت الکترونیک به عنوان یک  راه حل 
واضح و موفق برای حل مشکالت فساد در بسیاری از كشورها دیده می شود. تداركات الکترونیکی 
می تواند منجربه صرفه جویی فراوانی در بودجه و زیربنای كیفیت بهتر شود كه باعث افزایش شفافیت، 
افزایش رقابت و كاهش اختیارات می شود. برای مثال، در هند و اندونزی، كیفیت پروژه های زیربنایی 
ازطریق تأخیر كوتاه و ساخت وساز بهتر )بانک جهانی 2016( افزایش یافته است. بااین حال، تداركات 
الکترونیکی به اندازه كافی برای شناسایی و توجه به فساد مؤثر نیست و باید با اقداماتی برای ارتقای 
 Martini and( قانون قانونی مناسب، ظرفیت های آموزشی و نظارت و همچنین اجرای  چارچوب 

Luijken 2014( همراه شود.

نقش فناوری در کاهش فساد در تدارکات عمومی 
مارتینی و لویجکن )2014( - شفافیت بین الملل

Martini and Luijken. 2014.

Transparency International

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/The_role_of_

technology_in_reducing_corruption_in_public_procurement_2014.pdf

مزایای تداركات الکترونیکی بسیار زیاد است و شامل بهبود دسترسی و رقابت در بازار، ارتقای سالمت، 
كاهش هزینه های اطالعات، دسترسی آسان به اطالعات و افزایش شفافیت و حساب دهی در میان دیگر 
مزایا می باشد. در این زمینه، تداركات الکترونیکی دارای ظرفیت پیشگیری و هم كاهش فرصت های 
فساد در مراحل مختلف خرید عمومی است. كشورهایی مانند آلبانی، گرجستان و كره جنوبی نظام های 
خرید خود را بهبود داده و فرصت های فساد را با انتشار اطالعات درمورد تهیه برخط، استانداردسازی و 
بهینه سازی فرایندها و تسهیل كنترل و نظارت بر چرخه تأمین تهیه كرده اند. بااین وجود، ایجاد تداركات 
الکترونیکی به عنوان یک برنامه ریزی الکترونیکی مستقل، بعید است كه منجربه تحوالت مثبت گردد. 
تا  كنند  سرمایه گذاری  نظارت  توانایی  و  آموزش  مناسب،  قانونی  چارچوب  درزمینه  باید  كشورها 
اطمینان حاصل شود كه مزایای بالقوه تداركات الکترونیکی ازنظر كاهش فساد به حداكثر خود برسد.
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ICT برای قراردادهای باز در کشورهای آسیب دیده و جنگ زده 

شوتن )2013( - بانک بین المللی برای توسعه و بازسازی / بانک جهانی
Schouten. 2013.

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

https://issuu.com/ngarza/docs/ict4open-contracting_fcs

این گزارش تالش برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات )ازطریق استفاده از فناوری تلفن همراه 
برای باز كردن پورتال های اطالعاتی( را برای مدیریت عمومی منابع عادالنه و جامع، شفاف و پاسخگو 
نشان می دهد. با توجه به ادبیات موجود و مصاحبه با پزشکان و كاربران در كشورهای آسیب دیده و 
جنگ زده، این تحقیق رویکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات را كه می تواند منجربه تأثیر واقعی 
در آن كشورها شود را مشخص می كند. این تحقیق ابزارهای نوآورانه و چالش ها و پیامدهای استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات برای قراردادی باز در شرایط درگیری و شکنندگی، شامل مطالعات 
موردی درمورد شفافیت بودجه و پورتال های خرید الکترونیکی در تی مور شرقی، نظارت تداركات 
در ICT در نیجریه، ICT برای توسعه پاسخگویی در افغانستان و پیگیری وعده های توسعه در لیبریا 
را ترسیم می كند. مهم است توجه داشته باشیم كه این مطالعه یک مرور كلی از ابزارها و درس های 
درحال ظهور را فراهم می كند، زیرا پاسخگویی بیشتر به ICT هنوز یک رویکرد جدید در بسیاری از 
كشورهای آسیب پذیر و جنگ زده است و موضوعی است كه اخیراً در ادبیات تحلیلی منتشر شده است.

مدیریت مالیات
برخی از كشورها به طور ضمنی یا آشکار با فساد اداری مالیاتی با استفاده از رایانه و خودكارسازی 
اداره مالیات باهدف خاص كاهش ارتباط مستقیم بین شهروندان و مقامات مالیاتی، به طور مستقیم عمل 
كرده اند. به طور خاص، نظام های پرداخت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی به كاهش هزینه های 

.)Araki and Claus 2014( اداری مالیات و دامنه رشوه خواری و فساد كمک می كند
تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات درزمینه مالیات: مطالعه موردی اداره مالیات بر درآمد 

تانزانیا 
چاتاما )2013( - مطالعات كشورهای درحال توسعه، جلد سوم، شماره 2، 2013

Chatama. 2013.

Developing Country Studies Vol.3, No.2, 2013

http://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS/article/view/4258

این مقاله به بررسی نحوه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در نوسازی روش های اداره مالیات 
و بهبود درآمد در اداره مالیات بر درآمد مالی تانزانیا می پردازد. فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 
2001 در این بخش به منظور تسهیل نگهداری و دسترسی به موقع سوابق و پردازش سریع برای حذف 
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تأخیر پستی، كاهش هزینه های عملیاتی، جلوگیری از تقلب و اتالف هزینه افزوده شد. تمام كارمندان 
مالیاتی و مالیات دهندگان عمده موافق اند كه از سال 2001 زمان برای پردازش بازده و پاسخ به پرسش ها 
به طور منطقی كوتاه شده است. گزارش های TRA نشان می دهد كه جمع آوری درآمدهای واقعی از 
204 میلیون در سال 2001 به 1605751 میلیون در 2008 افزایش یافته است، درحالی كه سهم درآمد 
در سال 2008 به میزان 41 درصد از میزان 23 درصدی سال 2001 پیشی گرفته است. اگرچه عوامل 
دیگر در اقتصاد مانند افزایش تجارت داخلی، كاهش واردات و وابستگی بیشتر به محصوالت داخلی 
نیز می تواند موجب افزایش شود، اگر اداره مالیات خوب وجود نداشته باشد، درآمد در مجموعه ها 
منعکس نخواهد شد. این واقعیت كه درآمد افزایش یافته است ثابت می كند كه فناوری اطالعات و 

ارتباطات موجب بهبود مدیریت مالیاتی می شود.
فناوری اطالعات و ارتباطات درزمینه جمع آوری مالیات بر درآمد توسط شهرهای کنیا 

یتین جی، موانیکی و كروا )2014( - نشریه بین المللی تحقیقات آكادمیک در تجارت و علوم اجتماعی، 
نوامبر 2014، جلد چهارم، شماره 11

Githinji, Mwaniki and Kirwa. 2014.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 

November 2014, Vol. 4, No. 11

http://hrmars.com/hrmars_papers/Information_and_Communication_

Technology_(ICT)_on_Revenue_Collection_by_Kenyan_Counties.pdf

جمع آوری مالیات در اكثر مناطق كنیا نسبتاً ناچیز است؛ مالیات اغلب به بهبود در ارائه خدمات عمومی 
معنا نشده است. هدف این تحقیق شناسایی نحوه تقویت بسیج منابع داخلی با استفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباطات است. این مطالعه به بررسی نظریه های نظام های اطالعاتی و بررسی تأثیر سیستم اطالعات 

مدیریت بر جمع آوری درآمد در مناطق كنیا می پردازد.
تحلیل تطبیقی اداره مالیات در آسیا و اقیانوس آرام 

اراكی و كالوس )2014( - بانک توسعه آسیایی
Araki and Claus. 2014.

Asia Development Bank

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/41792/tax-administration-

asia-pacific.pdf

این گزارش اگرچه به صراحت بر مبارزه با فساد اداری مالیاتی متمركز نشده است، چارچوب های اداری 
اقیانوس آرام را مقایسه می كند و اطالعات مفیدی  و عملکرد ادارات مالیاتی در 22 اقتصاد آسیا و 
فناوری اطالعات و  ارائه می دهد.  این كشورها  ارتباطات در  فناوری اطالعات و  از  استفاده  درمورد 
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ارتباطات، خدمات مالی و مالیاتی الکترونیکی را ارائه می دهد كه می تواند هزینه های اداری و برآورد 
هزینه های مالیات دهندگان را به طور قابل توجهی كاهش دهد. میزان دسترسی و نفوذ نظام های ثبت 
الکترونیکی در بین حوزه های قضایی متفاوت است و به دلیل دسترسی محدود به اینترنت برای افراد، 
پرداخت  برخی كشورها وجود دارد.  الکترونیکی در  ثبت  از  استفاده  به منظور گسترش  چالش هایی 
قابل دسترسی  نظام قضایی  بانکی در 16  ازطریق حساب  مستقیم  پرداخت  یا  اینترنتی  به شیوه  مالیات 
است و به كاهش هزینه های اداری مالیات و دامنه رشوه خواری و فساد كمک می كند كه در صورت 
پرداخت های شخصی و حضوری در دفاتر مالیاتی بسیار باالتر است. عالوه بر این، برخی از سازمان های 
مالیاتی )12 نفر از 22 نفر( از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و یوتیوب 

برای ارائه اطالعات و ارتباط با مالیات دهندگان استفاده می كنند.
مدیریت منابع انسانی

نظام های مدیریت اطالعات مؤثر می توانند كارایی سازمانی و مدیریت مالی و عملیاتی را بهبود بخشند. 
اگرچه ادبیات این حوزه معموالً به صراحت تأثیر چنین نظام هایی بر فساد را بررسی نمی كند، انتظار 
می رود كه چنین رویکردهایی بتوانند آسیب پذیری ها، تقلب، فساد و سایر موارد سوءاستفاده را در 
باید  فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و فراتر از آن شناسایی كنند. نظام های مدیریت ریسک مؤثر 
برای از بین بردن كارگران نامرئی و یا نشت جریان های مالی مربوط به حقوق و دستمزد باشد. در 
نیجریه، رایانه ای كردن لیست حقوق برای رفع موارد گسترده ای از »كارگران نامرئی« و تأثیر آن بر 
صورت حساب های دستمزد استفاده شده است. در افغانستان كه یک اقتصاد مبتنی بر پول نقد است، 
پلیس ملی پول پرداخت حقوق خود را ازطریق تلفن های همراه به جای پول نقد در سال 2009 و با 

استفاده از یک سیستم پاسخ صوتی متن و تعاملی )Chêne 2015(، پرداخت كرد.
فساد و اقدامات ضد فساد در مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی 

چن )2014( - صفحه راهنمای یوفور
Chêne. 2015.

U4 Helpdesk Answer

http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Corruption_and_anti-

corruption_practices_in_human_resource_management_in_the_public_

sector_2015.pdf

اگرچه این مركز راهنمایی و مشاوره كامپیوتری به طور خاص بر مدیریت الکترونیکی متمركز نشده 
است لذا چند نمونه از استفاده از ICT را برای مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی ارائه می دهد.
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نظام های اطالعاتی منابع انسانی در مراقبت های بهداشتی: پروتکلی برای بازبینی نظام مند 
انسان 

تورسان بیوا، پاگلیاری و فرانکو )2015(
Tursunbayeva, Pagliari, Bunduhi and Franco. 2015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4704957/

فناوری  تأثیر  و  استفاده  با  رابطه  در  تحقیقاتی  به طوركلی،  الکترونیک  ادبیات سالمت  با  مقایسه  در 
اطالعات و ارتباطات كه به منظور حمایت از وظایف كاری در سازمان های بهداشتی طراحی شده اند، 
اداره  نیروی كار،  برنامه ریزی  تسهیل  با   )HRIS( انسانی  منابع  اطالعاتی  نظام های  منتشر شده است. 
مالی و عملیاتی، آموزش كاركنان و تحلیل مدیریت، توانایی بهبود كارایی و بهره وری سازمانی را 
دارند. بااین حال، اساس شواهد درمورد HRIS در مراقبت های بهداشتی به طور گسترده در مرزهای 
این بررسی سامانمند  بوده است.  تا حدی محدود  قبلی  انضباطی توزیع شده و بررسی های  اقدامات 
دقیق، به شناسایی، ارزیابی و تلفیق تحقیقات بین المللی موجود درزمینه پیاده سازی و اثرات HRIS بر 
سازمان های بهداشتی می پردازد و توصیه هایی را برای خریدار، مباشر، اجراكننده، ارزیابی كننده و كاربر 

درمورد چنین سیستم هایی ارائه می دهد.
دولت الکترونیک به عنوان دروازه ای برای مدیریت عمومی مؤثر منابع انسانی 

راكوتونیرینا و رائولسون )2014( - هشتمین كنفرانس بین المللی درزمینه دولت الکترونیک در تئوری 
و عمل

Rakotonirina and Raoelson. 2014.

Proceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of 

Electronic Governance

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2691261

دولت ماالگاسی، به ویژه وزارت خدمات عمرانی )DCS( از سال 2005 متعهد به رایانه ای كردن نظام 
مدیریت منابع انسانی ازطریق سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی عمومی )SIGRHE( شده است. 
این مطالعه باهدف ارائه دیدگاهی واضح تر از چشم انداز دولت الکترونیک در مدیریت منابع انسانی 
است. نتایج پیش بینی شده پس از اصالحات عبارت اند از: پاک سازی پرونده عمومی كاركنان برای 
تصمیم گیری بهتر، حصول اطمینان از كنترل مدیریتی حقوق و بهبود كیفیت خدمات عمومی ارائه شده 
به كاربران. باوجودی كه تالش هایی صورت گرفته است، پس از تقریباً 10 سال از شروع شدن این 
برنامه در ادارات دولتی، سازمان جدید هنوز به دلیل عدم وجود پایگاه داده كاركنان و پرونده های فردی 

نتوانسته آن را تکمیل كند.
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ارائه خدمات اجتماعی
فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین پتانسیل زیادی در بهبود خدمات عمومی ارائه می دهد ازجمله 
افزایش حقوق شهروندی، درخواست شهروندان برای بهبود خدمات عمومی و بهره گیری از ایشان برای 
كمک به ارائه خدمات بهتر با هزینه كمتر؛ افزایش سطح مشاركت شهروندان در فرایندهای حکومتی 
و افزایش شفافیت و پاسخگویی در سازمان های دولتی )Dupuy Serrat 2014(. به طور خاص، انتظار 
می رود فناوری اطالعات و ارتباطات نیاز شهروندان برای برقراری ارتباط با خدمات عمومی به منظور 
دسترسی به خدمات عمومی را كاهش دهد )Baniamin 2015(، به توانمندسازی فقرا منجر شود 
)Zinnbauer 2012( و دارای سازوكاری برای دریافت بازخورد رضایت، شناسایی مشکالت و بهبود 
كیفیت خدمات باشد )بانک جهانی 2016(. بااین وجود، چنین رویکردهایی در برخورد با فساد مالی 
مؤثرتر از فسادهای كالنی است كه در مقامات سطح باال موجود است و اثربخشی آن ها بستگی به 
ماهیت و بلوغ دولت الکترونیک و اثربخشی تالش های مربوط به اجرای قانون در میان سایر عوامل دارد 

.)Baniamin 2015(
منجربه  و  می کند  فعال  را  شهروندان  صدای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  هنگام  چه 

پاسخگویی دولت می شود؟ 
پیکسوتو و فاكس )2016( - گزارش توسعه بین الملل

Peixoto and Fox. 2016.

World Development Report 2016

http://pubdocs.worldbank.org/en/835741452530215528/WDR16-BP-When-

Does-ICT-Enabled-Citizen-Voice-Peixoto-Fox.pdf

در این مقاله شواهدی درمورد استفاده از 23 سیستم عامل ICT در 17 كشور موردبررسی قرار می گیرد 
كه از صدای شهروندان برای بهبود خدمات عمومی استفاده می كنند. این فراتحلیل بر مطالعات تجربی 
ارائه دهندگان  استفاده  میزان  و  شهروندان  درک  به  توجه  با  درحال توسعه،  كشورهای  در  ابتکارات 
خدمات عمومی از فرصت های مهیا شده توسط ICT برای بیان صدای شهروندان تمركز كرده است. 
می دهد  نشان  آورند،  به وجود  را  سازمانی  پاسخ  می تواند  كه  صدایی  میزان  درمورد  تجربی  شواهد 
كه بازخورد كاربر برای شناسایی مشکالت ارائه خدمات به اندازه كافی برای تحت تأثیر قرار دادن 
واكنش های نهادی كافی نیست. این موضوع تاكنون بیشترین ارتباط را درجایی داشته است كه موجب 
این  بیشترین سهم  اما  است،  پاسخ گویی شده  برای  ارشد  مدیران  و  سیاست گذاران  افزایش ظرفیت 
نظام های عامل ICT همچنان بر تأثیر آن ها بر آمادگی و خواست این سیاست گذاران و مدیران ارشد 
بوده است. درجایی كه مدیران ارشد قباًل متعهد به استفاده از بازخوردها برای تقویت ظرفیت خود 
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به منظور پاسخگویی هستند، نظام های ICT می توانند تفاوت بزرگی ایجاد كنند و در یک موضوع فنی 
مربوط به یک خط مشی سیاسی كمک كننده باشند.

کمک  آب  موضوع  در  نظرات  بیان  درمورد  شهروندان  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
می کند. 

وله، ویلیامز و پیرس - بولتن آی دی اس، جلد 47، شماره 1
Welle, Williams and Pearce. 2016.

IDS Bulletin volume 47 Issue 1

http://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/article/view/35

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد كه آیا شهروندانی كه در مناطق روستایی آفریقا، آسیا یا 
آمریکای التین زندگی می كنند قادر به گزارش درمورد نارسایی یا شکست خدمات هستند و اینکه 
آیا ارائه دهندگان خدمات یا مقامات دولتی حاضر به گوش دادن و پاسخ به ایشان می باشند؟ چنین 
موضوعی با استفاده از تحلیل طرح های اخیر ICT درمورد بهبود پایداری آب های روستایی موردبررسی 
قرارگرفته است. نویسندگان نتیجه می گیرند كه جمع سپاری ممکن است مناسب ترین مسیر پاسخگویی 
اجتماعی در تأمین آب روستایی نباشد، زیرا سازوكار پاسخگویی اجتماعی بعید است كه به نقص در 
مدل های ارائه خدمات موجود توجه كند و ممکن است در نقش فناوری های اطالعات و ارتباطات 
ارائه خدمات برآورد غیرمنطقی  افزایش پاسخگویی و تعهد در  برای  به عنوان یک عصای جادویی 
انجام شود. یافته ها نشان می دهند مدل هایی كه ارائه دهنده خدمات را متعهد به پاسخگویی می كند و 
یک سیستم گزارش دهی مشکالت به كاربران خانگی ارائه می دهد نسبت به مدل های جمع سپاری كه 
كاربران را تشویق به گزارش نواقص می كند مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشتری را به وجود می آورد.

تحلیل  یک  مرکزی:  هند  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  ازطریق  شکایات  به  رسیدگی 
تطبیقی 

ماراته، اونیل، پن و تیس )2016(
Marathe, O’Neill, Pain and Thies. 2016.

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/201606//

ictd16_FINAL-1.pdf

ابتکارات مدیریت دولتی  از  بسیاری  از  برای حل وفصل شکایات بخش مهمی  به شهروندان  كمک 
است. در این مقاله دو طرح معاصر كه از فناوری های اطالعات و ارتباطات برای حل وفصل شکایات در 
كشور هند استفاده می كنند، مورد  بررسی قرار می گیرد كه عبارت اند از: 1- مركز تماس تلفنی دولتی 
)خط تلفنی CM( و 2- برنامه روزنامه نگاری مستقل شهروندان )CGNet Swara(. با وجود شباهت ها 
در اهداف، رویکرد و تمركز جغرافیایی، این سامانه ها دارای تفاوت های كلیدی در استفاده از فناوری، 
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سطح شفافیت و ارتباط آن ها با دولت هستند. تحلیل ها نشان می دهد كه هر دو سامانه نقش مهمی را ایفا 
می كنند، ابتکار عمل دولت به عنوان اولین نقطه تماس برای شکایت شهروندان و جستجوی اطالعات و 
ابتکار عمل شهروندی به عنوان یک نظارت و راهی برای پیگیری شکایت درازمدت، بر تعداد زیادی از 
مردم تأثیر می گذارد. تركیبی از هر دو رویکرد، به صورت بالقوه مشاركت، شفافیت و پاسخگویی در 

حوزه حکومت را افزایش داده است.
در  پاسخگویی  تقویت  برای  فناوری  از  استفاده  شهروندان:  برای  عمومی  خدمات  بهبود 

مراقبت های بهداشتی نیجریه 
بانک جهانی )2015(

The World Bank. 2015.

http://reboot.org/wordpress/wp-content/uploads/201503//Enabling-Citizen-

Driven-Improvement-of-Public-Services_2015.pdf

 )ICT4SA( این گزارش یک مرور كلی از فناوری اطالعات و ارتباطات برای پاسخگویی اجتماعی
را كه در نیجریه اجراشده است، به دست می دهد. این كار با پروژه سرمایه گذاری در امور بهداشتی 
ایالت نیجریه )NSHIP( آزمون می شود و تمامی كارهای برنامه ریزی شده را ارائه می دهد. این پروژه 
منجربه توسعه سیستم »صدای من« شد كه شامل دو جزء یکپارچه و تقویت كننده دوطرفه بود: سیستم 
فناوری منبع باز و یک مدل برنامه ای. آن ها »صدای من« را برای جمع آوری، مدیریت و تحلیل داده های 
می كنند.  فعال  شهروندان  نیازهای  به  معنی دار  پاسخ های  ارائه  در  دولت ها  از  حمایت  و  شهروندان 
فناوری »صدای من« بازخورد شهروندان را جمع آوری می كند و آن را به ارائه دهندگان خدمات و 
سیاست گذاران در قالب نیازهای خاص و با توجه به قابلیت های فنی و منابع عملیاتی آن ها ارائه می دهد: 

داشبورد برخط، گزارش های چاپی و یا جلسات شخصی.
انگیزه های ترکیبی: پذیرش نوآوری های ICT برای شفافیت، حساب دهی و مبارزه با فساد 

دیویس و فومگا )2014( - انیستیتو میشیلسن، یوفور، شماره 38
Davies and Fumega. 2014.

Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2014:4) 38

https://www.cmi.no/publications/5172-mixed-incentives

دولت ها انگیزه های مختلفی برای اتخاذ فناوری اطالعات و ارتباطات مربوط به مبارزه با فساد دارند، 
شکل دادن به شیوه های جدید فناوری ها و تأثیرات ضدفساد آن ها می تواند در میان این انگیزه ها باشد. 
اینکه آیا یک فناوری اطالعات و ارتباطات خاص می تواند مزایای مبارزه با فساد را به ارمغان بیاورد یا 
خیر، بستگی به طراحی یک اجرای خاص، انگیزه هایی كه باعث تصویب آن می شود و زمینه گسترده ای 
كه این ابتکارات در آن ها اعمال می شود، دارد. این مقاله طیف گسترده ای از ابزارهای ICT را كه در 
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سراسر جهان به كار گرفته شده ازجمله خودكار بودن خدمات، خدمات برخط و گزارش فساد برخط، 
كانال های گزارش دهی شهروندان و پورتال های داده باز را بررسی می كند.

کنترل فساد ازطریق مدیریت الکترونیکی: مطالعه موردی از بنگالدش 
بنیامین )2015( - خالصه یوفور

Baniamin. 2015.

U4 Brief

http://www.u4.no/publications/controlling-corruption-through-e-governance-

case-evidence-from-bangladesh/

این گزارش مختصر از یوفور )U4( بازتاب شواهد اخیر از معرفی دولت الکترونیک در بنگالدش، 
با نگاهی به دیجیتالی كردن خدمات زمین و معرفی بلیت های الکترونیکی و تلفن همراه در راه آهن 
بنگالدش است. درحالی كه نظام های فروش بلیت الکترونیکی در راه آهن بنگالدش اعمال قدرت های 
سلیقه ای را در میان مقامات محدود كرده است، به نظر می رسد كه در بخش اداره زمین سطح فساد 
حتی پس از معرفی دولت الکترونیک كمابیش باقی مانده است. این به معنی آن است كه اثربخشی 
دولت الکترونیک با توجه به نوع و ماهیت فساد متفاوت است و مقابله با فساد مالی كه دربرگیرنده 
دیوان ساالران سطح پایین است، مؤثرتر از برخورد با فساد كالن با مقامات سطح باالتر است. نویسنده 
نتیجه می گیرد كه صرفاً معرفی دولت الکترونیک برای كنترل فساد كافی نیست. طبیعت و بلوغ مسائل 
الکترونیک می تواند  بااین وجود دولت  دارد.  اهمیت  الکترونیک است كه  به حکومت داری  مربوط 
به طور بالقوه نظارت بر خدمات عمومی را بهبود بخشد، اگرچه این كار به عوامل مؤثر بر تالش های 

مربوط به اجرای قانون بستگی دارد.
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literature Review: the use of ICTs in the fight against 
corruption

Translated by Mahmoud Mahdavifar

 E-governance has gained popularity in recent years, with many countries 
resorting to information communications technology (ICTs) to modernise 
government, increase efficiency and improve public service delivery. 
As an additional benefit, ICTs are also expected to reduce corruption by 
promoting transparency, opening government data to public scrutiny, and 
by automating government processes, restricting discretion of officials 
and limiting citizens’ interaction with gatekeepers to access key services. 
Despite these high expectations and massive investments in e-government, 
evidence of impact is mixed and limited and there is a high rate of failure of 
e-government projects, due to contextual factors as well as the type of the 
ICT interventions. This Helpdesk answer provides an overview of recent 
literature on the role of ICTs and government to combat corruption in key 
government processes such as procurement, taxation, human resource 
management, open data and service delivery.

Keywords: E-governance, information communications technology, 
corruption, transparency, public service delivery
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Kazakhstan has made progress in economic and social development, but 
it struggles with systemic corruption. Its leadership has acknowledged the 
depth of the problem. An ambitious e-government program is underway 
that is designed to simplify processes, reduce documentation, eliminate 
queues, and limit interactions between citizens and officials that create 
opportunities for bribery. Although the initiative is still too new to gauge 
its full impact, we examine online forums, news coverage, and third-party 
reports to offer a preliminary judgment. Indications are that e-government 
is reducing petty corruption, but it needs to be part of a larger package of
anti corruption measures.

Keywords: Corruption; e-government; Kazakhstan

E-government as an anti-corruption strategy in Kazakhstan 

Gulmira Sheryazdanova & Jim Butterfield
Translated by Ameneh Kashani Movahhed
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E-Government as an Anti-Corruption Tool: 
Citizensperceptions

Emad A. Abu-Shanab, Yousra A. Harb , Suhaib Y. Al-Zoubi
Translated by  Dr. Reza Aref

In this paper, the theoretical analysis of administrative corruption has been 
systematically reviewed. It begins with a brief history of administrative 
corruption in the world and Iran. Subsequently, the conceptual, definitions 
and types of administrative corruption as well as the classification 
of administrative corruption are schematically discussed. Finally, 
according to the researches and available literature, the factors generating 
administrative corruption including formation and resonance factors are 
summarized in six main factors. Then, the set of these factors are explained 
by some theories in three macro-level such as anomie theory, mid-level 
theories, and their stress on factors affecting the rise of corruption in the 
three sectors of economy, government and organization, and micro-level 
theories such as the wickedness of corruption or the culture of corruption. 
The claim theoretical of this paper is that the aforementioned theories are 
highly capable of explaining the problem of administrative corruption in 
Iran.

Keywords: Administrative corruption, theoretical analysis, resonance 
factors, micro-level theories, culture of corruption.
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Corruption is a threat to the stability and security of societies. It can 
undermine the values of democracy, ethical values, and justice. It 
always works against sustainable development and the rule of law of a 
country, breeds social, economic and political crisis, distorts national 
and international trade. It traps millions of people in poverty and misery. 
Many local and international reports support mountain level corruption 
in Bangladesh. Bangladesh government launched the Support to ICT 
Task force (SICT) in 2003 aiming to establish egovernance for increasing 
the dynamism and efficiency. But immense efforts have been in vain. In 
this paper we want to study and explore the factors and actors that make 
corruption pervasive in Bangladesh. We also study the problems and 
prospects of establishing e-governance in Bangladesh and how it can be a 
success pillar to reduce corruption.

Keywords:Corruption, E-governance, Good governance and ICT

E-Governance as an Anti-Corruption Tool for Government in 
Bangladesh

A. A. M. Nurunnabi , Kazi Tareq Ullah
Translated by Marzyeh Taheri
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E-government is recognized as a tool for improving transparency and 
openness in the public sector and for combating corruption. Understanding 
the relationship between e-government development and the level of 
corruption would allow for a more effective leveraging of related projects 
in anti-corruption efforts. This paper examines the impact of e-government 
development on the level of corruption in the context of economic 
perspective. In contrast to previous studies, this empirical relationship 
is measured across sub-indices (dimensions) of related indices between 
2002 and 2016. The results show that higher levels of e-government 
development are related to lower levels of corruption. The three most 
important dimensions found are the environment sub-index, which 
assesses the extent to which a country’s market conditions and regulatory 
framework support entrepreneurship, innovation, and ICT development; 
the usage sub-index, which assesses the level of ICT adoption by a 
society’s main stakeholders; and the telecommunication infrastructure 
sub-index measuring a country’s ICT infrastructure capacity. Following 
these findings, certain ways of influencing of the level of corruption by 
a stimulation of concrete e-government development dimensions can be 
drawn. This is important especially in the time of a financial crisis and its 
consequences, which are also discussed in this paper.

Keywords: correlation analysis, corruption, dimensions, e-government 
development, indices, regression models

Impact of E-government Development on the Level of Corruption: 
Measuring the Effects of Related Indices in Time and Dimensions

Renata Machova, Jolana Volejnikova, Martin Lnenicka
Translated by ِDr.MohammadJavad Haghshenas
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Corruption  is  one  of  the  main  challenges  in government  in  developing  
countries.  ,  it  has  been considered as one of the most prevalent and 
persistent Obstacles  in  improving  economic  growth  and enhancing  the  
quality  of  life  of  citizens  across  the globe.  Not  only  the  corruption  
hinders  economic growth,  but  it  also  threatens  good  governance.  
E-government is growingly being used to improver transparency, and 
combating corruption.  The  objective of  this  paper  is  to  attain  a  better  
understanding  about the  relationship  of  e-government  and  corruption  
from the  point  of  view  of  citizens.  This  paper  achieved  its objectives  
by  adopting  the  descriptive  analytical approach in addition to using a 
quantitative method in the  form  of  structured  questionnaire.  The research 
samples consisted of 120 of citizens who are using the government bodies’ 
services.  The results of this research suggest that the use of ICT in the 
form of e-government can make important headway to reduce corruption.

Keywords:  Corruption, ICT, E-government, Combating Corruption, 
economic growth, Yemen.

E-Government as an Anti-Corruption Tool in Yemen: 
Citizens’ Perspective

Ikhlas Alhammadi
Translated by Dr. Tayebeh Jafari
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Corruption is an impediment for development and good governance. It 
is more than true especially in the least developed countries(LDC), and 
emerging and development economies (EDE). Academics have given 
strong attention on corruption since last couple of decades. In this modern 
information age Information and Communication Technology (ICT) 
becomes almost compulsory in daily life. E-governance is the by-product 
of ICT. Effort of this study is to see e-governance as an anti corruption 
tool. Cases of Republic of Korea i.e., the OPEN system and the GePS will 
be analyzed as example. This article will identify the successful actors 
and factors of Republic of Korea emphasizing on stakeholder mapping 
through explain how e-governance help to curb corruption.

Keywords: E-governance, Corruption, Korea, OPEN, GePS.

E-Governance as an Anti Corruption Tool: Korean Cases

sohel iqbal, jin wan seo
Translated by Ayat bagheri



Ta
bl

e 
of

 C
on

te
nt

Articles

E-Governance as an Anti Corruption Tool: Korean Cases                    7 

E-Government as an Anti-Corruption Tool in Yemen: Citizens’                   
Perspective                                                                                                                  29 

Impact of E-government Development on the Level of Corruption: 
Measuring the Effects of Related Indices in Time and Dimensions               45

E-Governance as an Anti-Corruption Tool for Government in                     
Bangladesh                                                                                                     67 

E-Government as an Anti-Corruption Tool: Citizensperceptions          89

E-government as an anti-corruption strategy in Kazakhstan                          113

literature Review: the use of ICTs in the fight against corruption           133



Evaluation Knowledge Quarterly
Volume 10; Number 38;Winter 2019

Propertier: General Inspection Organization (GIO)
Managing Director: Naser Seraj
Editor in Chief:Ibrahim Shahrokhian

Editorial Advisory Board

Dr.Maghsood Amiri, Dr.Mohammad Bagheri Komar Olia, Dr.Alireza Deyhim, 
Dr.Mohammad Ghafarifard, Dr.Hossein Gheleji, Dr.Seyedhassan Ghavami, 
Dr.Hossein Gholami,  Dr.Norooz Hashemzehi,  Dr.Hamidreza Malek mohammadi, 
Dr.seyedmohammadreza seyednoorani, Dr.Mehdi Sobhaninejad

Publications: Publication of Social Sciences    Tel: +982161362135-61362307
Editor: Mahmood Mahdavifar                                       bazrasi.research@136.ir
Excutive Manager:Ameneh Kashani movahhed            www.bazresi.ir             
 

Address: 6th Floor, GIO Headquarter, Gharani Crossroad, Taleghani St., Tehran, Iran




	_GoBack
	حکمرانی الکترونیک؛ ابزاری برای مبارزه با فساد
	دولت الکترونیک به عنوان ابزاری ضدفساد در یمن: دیدگاه شهروندی
	اثر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد
	دولت الکترونیک به عنوان یک ابزار مبارزه با فساد برای دولت در بنگلادش
	دولت الکترونیک به مثابه ابزاری علیه فساد: ادراک شهروندان اُردنی 



