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 اشاره
 

ت الکترونیک در کاهش فسااد نقشای داردآ آیاا راهکارهاای دولات الکترونیاک       آیا دول

گیرند تا بتواند با حاداکرر تاوان    های بخش خصوصی را در نظر می کافی دیدگاه ۀانداز به

هاای دیگاری    خود ریسک فساد را رفع کندآ این گزارش به این دو پرساش و پرساش  

گیاری از ابزارهاای دولات     بهره ۀنیدرزمها و بخش خصوصی  دربارۀ مناسبات بین دولت

 براساا  این گزارش در وهلۀ نخست . پردازد پیشگیری از فساد می منظور بهالکترونیک 

دیدگاه بخش خصوصی و برای آن دسته از بازیگران بخش خصوصی نوشته شده اسات  

مندند درکی جامع از حدود و نمونه راهکارهای دولت الکترونیک بارای بهباود    که عالقه

در انتهای این گزارش، پیشانهادهای  . دست آورند همبارزه به فساد خود بهای  تسیاس

 .کنیم گوناگونی را به بخش خصوصی و دولت ارائه می

دولت الکترونیک، که بازیگران گوناگون تعاریف متفاوتی از آن دارند، معموالً به 

ن روابط بین برای متحول کرد( ICT)معنای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

دولت الکترونیک بسیار فراتر . های گوناگون دولت است ها و بخش شهروندان، شرکت

دولات  . دیجیتاال اسات  ( ساکوهای )هاای   از انتقال صرف خدمات دولتی باه پلتفارم  

نفعاان   هاای مشاارکتی تعامال باین دولات و ذی      به معنای شاکل  درواقعالکترونیک 

ی اساات کااه نیازمنااد راهباارد، فراینااد درواقااعدولاات الکترونیااک . غیردولتاای اساات

 .است( سازمانی یا بین)ریزی، تخصیص منابع و ارادۀ سیاسی یکپارچه دولتی  برنامه

گرچه منابع این حوزه دربارۀ تأثیر واقعای دولات الکترونیاک بار پیشاگیری از فسااد       

مطالعاۀ  . کنناد  اختالف نظر دارند، برخی شواهد، تأثیر دولت الکترونیک را تأییاد مای  
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درصدی شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل  یکدهد که افزایش  همی نشان میم

اماروزه تصاور   . شود درصدی فساد می 07/0کاهش  منجر بهدر کشور احتماالً  0متحد

فردی بین بخش دولتای و   بر این است که دولت الکترونیک باعث کاهش تما  بین

توانایی افراد بارای   درنتیجهشود و  ها و سایر بازیگران غیردولتی می اشخاص، شرکت

بادین ترتیا ، ایان    . دهاد  مند و استاندارد را کاهش می ی قانونفراینددر  یکار دست

همچناین،  . دهاد  ای را کااهش مای   گیاری سالیقه   موضوع ریسک حاصل از تصامیم 

هاای کاار ر     برخای روش  درزمیناۀ توان هرگوناه اقادامی کاه     خودکار می صورت به

دولات الکترونیاک   . شوند هگیری کرد و تغییرات ثبت میدیجیتال ر صورت بهدهد  می

عالوه بر پتانسیل پیشگیری از فساد، احتمااالً منجار باه تساریع مباادالت، کااهش       

بیشاتر   کاارایی  درنتیجاه های خصوصی و دولتی، شفافیت بیشاتر و   های بخش هزینه

برای درک بهتر همبستگی باین دولات الکترونیاک و فسااد، باه تحقیقاات       . شود می

  گزارش حاضر که برگردان گزارشی تحقیقی با عنوان .در این زمینه نیاز داریمبیشتری 

New Perspectives in E-government and the Prevention of Corruption  
 .گیرداست، در این زمینه منتشر و دراختیار همکاران و محققان قرار می

 
 

 زه با فسادهای سالمت اداری و مبار مرکز مطالعات و پژوهش

  

                                                           
1- UN E-government Index 
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 مقدمه
 درحاال این مفهوم در طی چناد دهاه، هماواره    . دولت الکترونیک پدیده جدیدی نیست

حاضر در اغل  کشورها، شکلی از دولات الکترونیاک وجاود     درحالتحول بوده است و 

ای توسط مقاماات رسامی دولات را     گیری سلیقه تواند تصمیم دولت الکترونیک می. دارد

. هاا و شاهروندان افازایش دهاد     های بین دولت ات را در تعاملو مساو کاراییکاهش و 

گذاران و محققان معتقدند که دولت الکترونیک نقش مهمی  بنابراین، بسیاری از سیاست

 .کند در کاهش فساد و افزایش شفافیت بازی می

هاای فسااد بارای بخاش خصوصای، باا        تأثیر دولت الکترونیک و ریسک باوجود

المللی، جامعۀ مادنی و   های بین سازمان حال بااینشود،  مشورت نمی باره دراین  ها شرکت

. ها انتظار دارند که فعاالنه از دولت الکترونیاک پشاتیبانی کنناد    ها غالباً از شرکت دولت

اقادامات  . قادر به حل فساد نیست تنهایی بههمچنین، روشن است که دولت الکترونیک 

انجام شود و دولت الکترونیک برای مؤثر بودن دیگری نیز باید در حمایت و در کنار آن 

 . دولتی گنجانده شود در راهبرد تمام

اند بار روی   تا به امروز، منابعی که به بحث از اثربخشی دولت الکترونیک پرداخته

اند و تحقیقی دربارۀ تأثیر دولت الکترونیک  ها متمرکز بوده رابطۀ بین شهروندان و دولت

هاای   وجود شواهد بیشتر دربارۀ ایان تاأثیر، شارکت   . ه استبر بخش تجاری انجام نشد

حاضار، بسایاری    درحاال . کناد  بیشتری را به استفاده از ابزارهای الکترونیک تشویق می

هاای دیجیتاال را    مند استفاده از ابزارهای الکترونیک و فناوری نظام صورت بهها  شرکت

ها به ندرت استفاده از این  شرکت. کنند برای کاهش مواجهه با ریسک رشوه بررسی نمی

هاای آماوزش    های مدیریتی و برناماه  های ریسک ضدفساد، سیستم ابزارها را در ارزیابی

 .ندینما یمتطبیق با قوانین مبارزه با فساد بررسی 

های خود برای مباارزه باا فسااد، رویکاردی      ها، در برنامه ، برخی شرکتحال بااین

اناد و   و سایر اشکال نوآوری دیجیتال اتخاذ کردهپیشدستانه نسبت به دولت الکترونیک 
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کنند تا ابزارهای الکترونیک را، در هنگاام ارزیاابی ریساک     مدیران کشور را ترغی  می

تاکنون، این رویکرد در بخش خصوصی متداول نبوده اسات، ولای   . رشوه، در نظر گیرند

ۀ مدیریت تطبیق باا  ها باشد و جزو تکالیف برنام تواند ابزاری دیگر برای حل ریسک می

 .قوانین مبارزه با فساد قرار گیرد

است که معنای دولت الکترونیک و رابطۀ آن با پیشگیری  اینهدف نوشته حاضر 

ایان نوشاته، اهمیات ابزارهاای دولات      . هاا روشان ساازد    از فساد را از دیدگاه شارکت 

ی الکترونیک برای بخش خصوصی و تقاضا و کاربردشان توساط ایان بخاش را بررسا    

مطالعاه  . پاردازد  کند و به انگیزۀ استفاده از این ابزارها برای کاهش ریسک فساد می می

رشاوه باه     است که ابزارهاای دولات الکترونیاک ریساک    مبتنی پیش رو بر این فرض 

یاا کاامالً    دادهدهد، زیارا تعامال رودررو را کااهش     مقامات رسمی دولتی را کاهش می

 .نماید رشوه را محدود می تبادلصت فر درنتیجهد و شو جایگزین آن می

بخش نخست این گزارش به تحوالت دولت الکترونیک، تعاریف و حادود دولات   

های دولت الکترونیک و  بخش بعدی، مدل در. پردازد الکترونیک و ارتباط آن با فساد می

دخالت در تدوین راهبردهاا یاا    امکانها  که به شرکت شودمینمونه کشورهایی بررسی 

هاایی را بارای تحقاق     گیری و ایده بخش پایانی نیز، نتیجه. اندهای ریسک داده بیارزیا

 . خواهد شدهای بعدی و تحقیقات آتی ارائه  گام

 

 دولت الکترونیک و فساد

تقریباً تمام اشکال خادمات دولتای را   . فراگیر و گسترده است ای پدیدهدولت الکترونیک 

دولتای باا   ( سکوهای)های  پلتفرم. یک ارائه کردابزار و خدمت الکترون صورت بهتوان  می

های کار و مناقصات تدارکات دولتی  روش درموردهای شفاف که حاوی اطالعات  پورتال

های ترخیص گمرکی و امکاناات پرداخات،    های آنالین هستند و پورتال مزایده فرایندو 
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باه شاهروندان و    ناد توان مای برخی ابزارها نیاز  . باشند میبرخی از این ابزارها و خدمات 

شناسایی، گذرنامه، خدمات   های آنالین برای اخذ کارت اپلیکیشن: ها کمک کنند شرکت

 .روادید، تحصیل، دریافت اطالعات حوادث و بالیای طبیعی و غیره

حصاول اهاداف سیاسات پیشاگیری از فسااد یاا        دلیل بهدولت الکترونیک لزوماً 

، کااهش ارتبااط باا مقاماات دولتای و نیاز       حاال  باااین . کند کاهش آن توسعه پیدا نمی

مستندسازی بهتر، یکی از پیامدهای مهام افازایش اساتفاده از ابزارهاای ماؤثر دولات       

هاا در   این، موضوعی مهم برای بخش خصوصی است، چاون شارکت  . الکترونیک است

ارزیابی ریسک رشوه غالباً اطالعات مربوط به میزان و تعداد دفعات تعامل با کارمنادان  

در اقداماتی کاه   اغل این موارد . گیرند های تجاری را در نظر می فعالیت درزمینۀولتی د

شود زیرا سب  افزایش ریسک  شود، در نظر گرفته می کاهش ریسک انجام می منظور به

کااهش یاا حاذف ارتبااط     » درواقاع راهکار جایگزین برای این اقدامات . گردد میرشوه 

باا   رودرروهاای   فرض این است که با حذف مالقات. است «شخصی با کارمندان دولتی

 .رود کامل از بین می طور بهیابد یا  کارمندان دولتی، فرصت رشوه کاهش می

که مفهوم دولت الکترونیک چه تغییراتای کارده اسات و     شودروشن میدر ادامه، 

چاه  و همبساتگی باین فسااد و دولات الکترونیاک       چیسات تعاریف مرتبط و حدود آن 

 .داردمختصاتی 

 تعاریف دولت الکترونیک

طی کمتر از دو دهه، تعریف دولت الکترونیک بسط یافته، از تعریاف مبتنای بار انتشاار     

هاای شامول    رفته اسات کاه جنباه    «قابلیت مبادله» سوی بهاطالعات فاصله گرفته، و 

 محاور  دولت، تعریف دولت الکترونیک از رویکردهای تازگی به. گیرد اجتماعی را در برمی

اشکال مشارکتی تعامل حرکت کرده است کاه احتمااالً در    سوی بهاصله گرفته است و ف

بناابراین، دولات   . آینده مبنای حدود، توسعه و تعریاف دولات الکترونیاک خواهاد باود     

الکترونیک مفهومی ایستا نیست و نحوۀ تکامل دولت الکترونیک و جذب عناصر جدیاد  
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 طاور  هماان . گذارد آتی این مفهوم تأثیر خواهد توسط آن در آینده، احتماالً روی تعریف 

دهد،  سازمان ملل متحد دربارۀ تحول تعریف دولت الکترونیک نشان می  که متن چکیده

صریح به نقش بخاش خصوصای و مزایاای ابزارهاای      طور بهتا همین اواخر، تحقیقات 

مان ملال  پیمایش دولت الکترونیک سااز . دولت الکترونیک برای تجارت نپرداخته بودند

 :دهد این روند را شرح می( 2106)

هاا نیازهاای ماردم و     اسات کاه در آن دولات   محور از مدل مردماین چرخشی »

که در آن  مبتنی بر مردمکنند، به سمت مدل  بینی می دانند و پیش را می شانیها شرکت

دهناد و   ها خود نیازهای خود را، مستقل از مقاماات، تشاخیص مای    شهروندان و شرکت

ساازی   هاای شابکه   فرصات . کنناد  را پیادا مای   راهکارهاا هاا   همکاری با دولت ریقازط

اساات، ماادل   آمااده وجااود بااهای جدیااد  هااای رسااانه کانااال ازطریااقای کااه  گسااترده

یعنای، ماردم   )« محاور  درخواسات »را جایگزین مدل مشاارکت سانتی   « محور مطالبه»

سات، در ماادل  ا  کاارده( کنناد  صاالحدید بااا مقاماات دولتای مشااارکت مای     درصاورت 

محور، شهروندان منتظر نیستند تا برای همکاری فراخوانده شوند، بلکه این کار را  مطالبه

 .«دهند نیازهای خودشان انجام می براسا مستقالً و 

دساتانه در پای شاناخت    ها باید به شکلی پیش دهد که شرکت این روند نشان می

خاود را    تواند نیازهای و کجا می این موضوع باشندکه ابزارهای دولت الکترونیک چگونه

توانند در ارائۀ راهکارهاا باه    برآورده سازند و الزم است با دولت و سایر اشخاصی که می

که تا حال حاضر، تمرکاز روی   رسد میچنین به نظر . ها کمک کنند همکاری نمایندآن

اسات  ها شاده   چنین تمرکزی باعث به حاشیه رانده شدن شرکت.  شهروندان بوده است

در . اناد  دولات منفعالنه در انتظار ارائۀ خادمات توساط    صورت بهها حتی تا جایی که آن

های توساعۀ  فرایناد تار   هایی را برای پیشبرد پیشدستانه ها فرصت برخی کشورها، شرکت

 .شود منجر به کاهش فساد می تیدرنهاالکترونیک در اختیار دارند که 
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از دولات الکترونیاک بار    ( OECD)تعریف سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 

ابازاری   عنوان بهاینترنت،  ژهیو به، (ICT)استفادۀ دولت از فناوری اطالعات و ارتباطات 

   فنااوری  درواقاع هاای دیجیتاال    فنااوری . برای دستیابی به دولتی بهتر، متمرکاز اسات  

رهای موبایل، همچنین ابزا های گوشیها و  اطالعات و ارتباطات است که شامل فناوری

ها برای بهبود تولیاد، گاردآوری، تباادل، تجمیاع، ترکیا ، تحلیال،        وتحلیل داده تجزیه

بارای توساعۀ خادمات و     ازجمله  محتوای دیجیتالی، ارائهو  وجو جستدسترسی، قابلیت 

 عناوان  باه های دیجیتال  دولت دیجیتال به معنای استفاده از فناوری. ها، است اپلیکیشن

دولت دیجیتال به . آفرینی عمومی است رایی دولت برای ارزشبخشی از راهبردهای نوگ

هاای غیردولتای،    اکوسیستم دولتی متکی است که متشکل از بازیگران دولتی، ساازمان 

های شهروندان و اشخاص است که از تولید داده، خادمات و محتاوا و    ها، انجمن شرکت

 0.کنند تعامل با دولت پشتیبانی می ازطریقها دسترسی به آن

 :2کند بانک جهانی روابط دولت الکترونیک را به سه دسته تقسیم می

این نوع رابطاه باه شاهروندان اجاازه      (:G2C)رابطه دولت با شهروندان 

و چندکاناله به اطالعاات و خادمات دولات     جا همهدهد تا دسترسی فوری، آسان، از  می

 .داشته باشند

الکترونیک بین دولت و های  شامل تعامل (:G2B)ها  رابطه دولت با شرکت

فرصت انجام مبادالت آنالین با دولت باعث کااهش کاغاذبازی   . بخش خصوصی است

کناد   هاا کماک مای    به شارکت  درنتیجهکند و  های نظارتی را ساده میفرایندشود و  می

 .تر شوند رقابتی

                                                           
 باه ( 2101جاوالی   04)های شورای راهبردهای دولت دیجیتال، سازمان همکاری و توساعۀ اقتصاادی    توصیه -0

-http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital:آدر 

government-strategies.pdf 
 http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government :نگاه کنید به -2
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ها برای ارائاۀ ماؤثر خادمات و تعیاین      دولت (:G2G)رابطه دولت با دولت 

در خادمات شاهروندمحور، هادف غاایی     . اناد  سایر سطوح دولت وابستهها به  مسئولیت

نقطۀ دسترسای واحاد باه دولات اسات کاه مساتلزم همکااری میاان ادارات و           درواقع

هاا، مناابع و    داده  رابطۀ دولت با دولت اشتراک پایگااه . های مختلف دولتی است سازمان

 .کند میها را تسهیل فرایندو اثربخشی  کاراییها، افزایش  قابلیت

، این نکته را باید مد نظر داشت که اگر خدمات دولت الکترونیک در کنار عالوه به

ارائاه شاوند، اثربخشای ایان خادمات بارای         های کار کهناه و منساو    قوانین و روش

کردن خدمات گذرناماۀ   ای رایانهپروژۀ . ها احتماالً اندک خواهد بود شهروندان و شرکت

ه است که موج  شد تا متقاضیان آنالین و آفالیان گذرناماه   ای در این زمین هند نمونه

این موضاوع  )پلیس مجبور به پرداخت رشوه به بازر  پلیس شوند  هبرای گرفتن تأییدی

ایان محقاق نتیجاه    (. گزارش شد و ممکن است اوضاع تغییر کرده باشد 2117در سال 

کنناد، ارائاۀ    ایفا میجو، همچنان نقشی محوری را  گرفت که وقتی بازرسان دولتی رانت

ها یا شهروندان ممکن است مزایایی برای سازمان دولتی  خدمات توسط دولت به شرکت

، 0اوجهاا )هاا نادارد    داشته باشد، ولی تقریباً هیچ نکتۀ مربتی برای شهروندان یا شارکت 

این موضوع به وضوح پیچیدگی اجرایی کردن دولت الکترونیکی کاه قاادر باه    (. 2112

 .دهد ساد باشد را نشان میمبارزه با ف

 گستره دولت الکترونیک

ای از  جدول زیر گزیاده . سازند ابزارهای گوناگونی وجود دارند که دولت الکترونیک را می

  .دهد این ابزارها را نشان می

 

 

                                                           
1 - Ojha 
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 تعریف و توضیحات ابزارها

 

ارتباط الکترونیک با 

 دولت

مکاان دسترسای   هساتند کاه ا  ( معموالً مبتنای بار ایمیال   )هایی  پلتفرم

مستقیم به ادارات دولتی را برای دریافت اطالعات و راهنماایی فاراهم   

یا بخشای از    های امن یا رمزشده همچنین، ممکن است کانال. کنند می

 (.نگاه کنید به ادامۀ متن)باشند ( SWS)خدمات پنجرۀ واحد 

 

 گمرک الکترونیک

های  کانال ازطریق استفاده از فناوری اطالعات برای انجام امور گمرکی

های کاار گمرکای کاغاذی      ارتباط الکترونیکی است که جایگزین روش

حیطۀ گمرک الکترونیک ممکن است بسیار گساترده باشاد و   . شوند می

هاا و   اطالعاات درباارۀ تعرفاه   : شاید یک یا تمام موارد زیر را در برگیرد

 .های گمرکی سازی، ثبت و رهگیری اظهارنامه عوارض گمرک، آماده

ثبت الکترونیک 

مالیات یا مالیات 

 الکترونیک

افازار اظهارناماۀ    اینترنت باا اساتفاده از نارم    ازطریقثبت مالیات  فرایند

 .کشور است ربط ذیمالیاتی است که مورد تأیید ادارۀ دولتی 

صدور 

 حساب صورت

 الکترونیک

صاادور ) حساااب صااورتبااه معنااای انتقااال الکترونیااک اطالعااات   

( کنناده و خریادار   تأمین)بین شرکای تجاری ( داختو پر حساب صورت

الکترونیک بخشی از زنجیرۀ تأمین مالی کارآ  حساب صورتصدور . است

هاای   هاا و سیساتم   های داخلای ساازمان  فرایناد است و پیوندی میاان  

 .کند پرداخت ایجاد می

صدور پروانۀ 

 الکترونیک

ر نهادهاا  هاا و ساای   ی است که در آن اشخاص، شرکتفرایندبه معنای 

مسئول ( دولتی)پروانۀ خاصی به سازمان دریافت آنالین برای  صورت به

 .کنند دهند یا این پروانه را دریافت می تقاضا می

 پلتفرم الکترونیک
پلتفرم آنالینی است که برای دسترسی متمرکز کااربران باه خادمات و    

 . شود اطالعات گوناگون دولت الکترونیک استفاده می

 کترونیکتدارکات ال

پورتال اطالعاتی و مبادالتی اینترنتی است کاه درخواسات، سافارش و    

از این پورتاال در رابطاۀ میاان    . کند خرید کاال و خدمات را تسهیل می

. شاود  هاا اساتفاده مای    بخش خصوصی و دولتی و مبادالت بین شرکت
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 تعریف و توضیحات ابزارها

از شناساایی اولیاه تاا پرداخات و مادیریت      )معموالً، تمام مراحل خرید 

 .شود را شامل می( تدارکات فراینددر انتهای  قرارداد

شهروندی 

 الکترونیک

برای اشخاص یا اتباع خارجی حاضر در کشاور شاهروندی الکترونیاک    

 صاورت  بهدیجیتال، بدون مرز و  صورت بههویت شخص . شود صادر می

کارت شناساایی هوشامند صاادره از طارف دولات       ازطریقافزاری،  نرم

ی الکترونیاک دسترسای باه ساایر خادمات      شهروند. شود شناسایی می

دیجیتال مانند امضای دیجیتاال اساناد، دسترسای باه خادمات امان و       

 .کند توانایی مبادالت امن را ممکن می

یابی  منبع

 الکترونیک

پورتاال   ازطریاق کننادگان مختلاف    دریافت پیشنهادهای تاأمین  فرایند

هاا   قیمات  یاابی، کااهش   منباع  فرایندسازی  ساده. آنالین واحدی است

کننادگان و وجاود مخزنای بارای      رقابت حداکرری میان تأمین ازطریق

 .مزایای این پورتال هستند ازجملهیابی  اطالعات منبع

 مناقصۀ الکترونیک

از تبلیغ تا دریافت و ارسال اطالعاات مرباوط باه    )کامل مناقصه  فرایند

بادین ترتیا ، مباادالت    . شاود  آنالیان انجاام مای    صاورت  به( مناقصه

کارآمد و بادون کاغاذبازی انجاام و تباادل ساریع اطالعاات        صورت به

 . شود تسهیل می

خدمات پنجرۀ واحد 

(SWS) 

توانند اطالعات و اساناد اساتاندارد را از    ونقل می طرفین تجارت و حمل

واردات، صادرات و  الزاماتتمام  درنتیجهنقطۀ ورود واحدی ثبت کنند و 

ت الکترونیاک ساب  تحویال آساان     اطالعاا . ترانزیت را رعایت کنناد 

 .  شود داده می ۀبار کی

خدمات تسهیل 

 (TFS)تجارت 

 :از اند عبارتهای خدمات تسهیل تجارت  ویژگی

  دسترسی آنالین به اطالعات مربوط به تشریفات واردات و

صادرات، ترخیص قطعی سریع کاالها حتی پیش از 

 ترخیص گمرکی در برخی موارد

 تشریفات ترخیص قطعی و ترخیص و  الزاماتسازی  ساده
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 تعریف و توضیحات ابزارها

های  های تحویل داده همکاری دربارۀ روش ازجملهکاال 

 واردات و صادرات به سازمانی واحد

 گمرک کاراییهای کار، شفافیت و  بهبود روش 

 های گمرکی الزم سازی و استانداردسازی داده کاهش، ساده 

 سازی  فنون مدرن گمرک مانند ارزیابی ریسک، ساده

های پس از ترخیص  د و ترخیص کاال، کنترلتشریفات ورو

 .و حسابرسی شرکت
 

رشاد کارده و مجموعاه     سارعت  باه های اخیر، گستره دولت الکترونیاک   در سال

کشور عضو ساازمان ملال    093، تمام 2101در سال . گیرد خدمات گوناگونی را در برمی

های  نند حسابتوا سایت، شهروندان می وب 010های ملی داشتند که در  سایت متحد وب

 61ساایت، مالیاات بار درآماد را ثبات کنناد و در        وب 73آنالین شخصای بساازند، در   

هاای ادارات دولتای،    ترین سیساتم  متداول درمورد. سایت، اقدام به ثبت شرکت کنند وب

کشاور از ایان    079اناد،   سیستم مدیریت مالی را خودکار کرده درواقعکشور عضو  091

کشاور مادیریت مالیاات را     049اند و  ی گمرکی استفاده کردهها ها برای بررسی سیستم

کشور شکلی از احراز هویت دیجیتال را دارناد و   012این،  بر عالوه. اند الکترونیک کرده

هاای تادارکات    سیساتم . های احراز هویت دیجیتال چنادمنظوره دارناد   کشور پلتفرم 21

اطالعاات مادیریت گمارک    های  کشور اجرایی شده است و سیستم 093الکترونیک در 

اناد   ها را عملیاتی کارده  کشور کامالً این سیستم 079. تقریباً در تمام کشورها وجود دارد

 0.دهند کشور اجازۀ مبادله از این طریق را می 011که از این میان 

                                                           
 نگاه کنید به  -0

http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-

PUB-Replacement-PUBLIC.pdf 
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دهندگان به پیمایش حاضر در خصوص دولت الکترونیک  ، یکی از پاسخحال بااین

 هاا آن نای احتمالی با دولات و آنالیان کارد   ه ازی تمام تعاملس ساده»: اظهار کرده که

این موضوع نشان . «، راهی طوالنی در این زمینه در پیش داریمحال بااینسودمند است، 

تحوالت فوق، برخی از بازیگران بخش خصوصی هنوز دربارۀ دولات   باوجوددهد که  می

شد سریع فناوری اطالعاات و  گسترش و ر که درحالیهمچنین، . الکترونیک تردید دارند

سازی موفقیت دولت الکترونیک و تاأثیرش   ارتباطات در سرتاسر دنیا مشهود است، کمی

دهنادۀ   شان دربارۀ عوامل تشاکیل  متخصصان گوناگون، در ارزیابی. بر فساد دشوار است

در  خصاوص  باه  متخصصاین . کنناد  اجرا را بررسای مای   دولت الکترونیک موفق، هزینۀ

هاای فنااوری اطالعاات و     تماام طارح   ساوم  کیا  معتقدند که ،توسعه الدرحکشورهای 

اند  ها شکست نسبی خورده اند و بیش از نیمی از این طرح ارتباطات کامالً شکست خورده

ها، بر مبنای دیادگاه غربای، معیاار ایان      جویی در هزینه صرفه(. 2112و  2113، 0هیکز)

کار وزن بیشتری از هزیناۀ فنااوری دارد   های نیروی  ها است و در آن هزینه گیری نتیجه

حادود ده  )توسعه بسیار کمتر است  درحالو دستمزد در کشورهای ( 2116، 2استانفورث)

تحقیقاتی را کاه در باازۀ محادود ده     اگر(. 2116، استانفورث، 2113هیکز، ( )برابر کمتر

نیاک را در  های الکترو کشوری که سیستم 079، در نظر بگیریم،  سال گذشته انجام شده

تلقی کرد، اگرچه معلوم نیسات  « موفق»توان  اند می عرصۀ گمرک کامالً عملیاتی کرده

 .که این کار به کاهش فساد کمکی کرده باشند

های دولت الکترونیک را با توجه به رابطۀ باین   سازمان ملل متحد موفقیت پروژه

درت مؤسساات  سانجد و اولویات را باه قا     خروجی پروژه و کیفیت مؤسسات دولتی می

دهندۀ اهمیت در نظار گارفتن مساائل     آور نیست، ولی نشان این موضوع تعج . دهد می

                                                           
1 - Heeks 

2 - Stanforth 
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هاا و راهکارهاای ساازمانی بارای ماؤثر و       بخش دولتی در تغییرات چشامگیر، مهاارت  

 (.2106بانک جهانی )سودمند شدن ابزارهای دولت الکترونیک است 

 مبانی دولت الکترونیک

ادارۀ اماور   کاارایی ها در قبال دولت الکترونیاک، بار    ت دولتالمللی، سیاس در سطح بین

های حاکمیتی برای پیشتیبانی از توسعه و ارائۀ خدمات باه   سازی سیستم عمومی و ساده

تعهد بانک جهانی نسبت به کماک باه    0.ها و خود دولت استوار است شهروندان، شرکت

های دولت الکترونیک  شنسازی نهادی در کشورهای مشتری برای توسعۀ اپلیکی ظرفیت

در هنگاام ارائاۀ خادمات دولتای،      ژهیا و باه یی دولت، گو پاسخبهبود عملکرد و  منظور به

ابتکاار   ازطریاق بانک جهانی به دنبال حصول ایان هادف   . ای در این زمینه استنمونه

کنناده در کشاورهای    های متحاول  تغییر الکترونیکی است که به طراحی و اجرای پروژه

 2.پردازد ه میتوسع درحال

بانک جهانی مزایای دولت الکترونیک را شرح داده و آن را عالج تمام مشاکالت  

در این حال، پتانسیل دولت الکترونیک برای پیشگیری از فسااد فقاط یکای از    . داند می

 :تأثیرات فراوان مدنظر بانک جهانی است

به شهروندان توان آنالین کردن خدمات  دولت الکترونیک را به معنای ساده می»

تحاول دولات باه یااری      درواقاع تعریف کرد، ولی به معنای گسترده، دولت الکترونیک 

 .«فناوری است

ها را کاهش دهاد، توساعۀ اقتصاادی اداماه یاباد،       امید دولت این است که هزینه

شفافیت زیاد شود، ارائه خدمات و ادارۀ امور عمومی بهبود پیدا کناد و پیشارفت جامعاۀ    

 .یل گردداطالعاتی تسه

                                                           
-http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session6 :نگاه کنید به - 0

resolutions.html 

 http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government:نگاه کنید به 2 -
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هاای   آنالین کردن خدمات باعث کااهش چشامگیر هزیناه    :ها کاهش هزینه

های فرایناد ساازی   با سااده . شود های فراوان در قیا  با حالت دستی می بررسی فعالیت

 .شود حاصل می کاراییتر،  تر و آگاهانه گیری سریع داخلی و با تصمیم

ساازی   کناد باا سااده    یها را قادر ما  فناوری، دولت :ارتقای توسعۀ اقتصادی

ها و کاهش مراحل اداری که برای رعایت قوانین نظارتی باید طی شاود   روابط با شرکت

همانند ماورد تادارکات الکترونیاک، ایان موضاوع تاأثیر       . جو تجاری مربتی ایجاد کنند

شود و باازیگران بیشاتری در باازار     مستقیمی بر اقتصاد دارد و باعث افزایش رقابت می

 .کنند حضور پیدا میبخش دولتی 

دولت الکترونیک اطالعات را در دساتر    :ییگو پاسخافزایش شفافیت و 

ها و جلسات دولت، بودجاه و صاورت مخاارج، نتاای  و      انتشار بحث)دهد  عموم قرار می

 ازطریاق هاا   های کلیدی و در برخای ماوارد پیگیاری آنالیان درخواسات      مبانی تصمیم

و بادین ترتیا  باعاث افازایش شافافیت در      ( تاینترنت توسط عموم مردم و مطبوعاا 

 .شود گیری می های تصمیمفرایند

گیار اسات،    سنتی، ارائۀ خادمات دولتای زماان    فراینددر  :بهبود ارائۀ خدمات

با آنالین کردن خادمات  . شود ها می شفاف نیست و باعث نارضایتی شهروندان و شرکت

و کیفیات خادمات را از نظار    دهاد   دولتی، دولت الکترونیک، بوروکراسی را کاهش مای 

 .بخشد پذیری بهبود می زمان، محتوا و دستر 

داری  های اداری دولت الکترونیک، مرل خزانه مؤلفه :بهبود ادارۀ امور عمومی

هاای مادیریت مناابع     های یکپارچۀ اطالعات مدیریت مالی و سیساتم  ، سیستمایرایانه

هاای   ساازی داده  یکپارچاه . شاوند  میادارۀ امور عمومی  کاراییانسانی منجر به افزایش 

مربوط به مخارج و قبوض، کنترل مخارج، مدیریت منابع انساانی، حسابرسای هوشامند    

 .ها هستند ها و انتشار مالی جزو این ویژگی تحلیل داده ازطریق
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تروی  استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در : تسهیل جامعۀ الکترونیک

دولات الکترونیاک   . اصلی طرح دولات الکترونیاک اسات    ها یکی از مزایای سایر بخش

ها و واحدهای آموزشی جدیاد   تدوین دوره درنتیجهنیازمند ظرفیت فناوری و مدیریتی و 

هاای موردنیااز    ها و ظرفیت هایی است که به دنبال آموزش مهارت در مدار  و دانشگاه

 (.2106بانک جهانی، )بازار به افرادند 

وۀ دولت الکترونیک گسترده و ظاهراً چندوجهی هستند، اما مزایای بالق که درحالی

اشااره   eGovlab 0محققاان در  . توان به دولت الکترونیک دسات یافات   شبه نمی یک

کنند که پیش از سنجه سازی برای کیفیت خدمات دولتای، بایاد معیاار اساتانداردی      می

اطالعاات آنالیان در    پیش از استفاده از معیاار کیفیات  . برای ارزیابی وجود داشته باشد

هاای دولتای    در انواع گوناگون ساازمان  سازیسنجهسیستم دولتی، باید این معیار برای 

 :این آزمون باید نشان دهد که. آزموده شود

عماوم ماردم و مشاتریان     -2سازمان دولتی آمادۀ اجرای اساتلزامات اسات،    -0

ی طراحای  روشا  باه ها را آن توان می -3توانند این استلزامات را بررسی کنند  خدمات می

 .کرد که اعتماد عموم نسبت به سازمان دولتی افزایش یابد

وضاعیت الکترونیاک    درزمینۀکشور یک سازمان ملل متحد از تشریح سطح بلوغ 

ی فرایناد واقعیت این است که اجرایی کردن دولت الکترونیاک   زیرادست کشیده است، 

الکترونیک و البته شناساایی خالههاا    درک وضعیت آمادگی و بلوغ دولت. تدریجی است

تجاارت یاا باه فکار ورود باه باازار        درحالهایی سودمند است که  احتماالً برای شرکت

که وضاعیت    ای انجام شده منطقه صورت بهمطالعات گوناگونی روی کشورها یا . هستند

ه دهد ک رویکرد گام به گام شرح می ازطریقهای حاصل را  دولت الکترونیک و پیشرفت

دربارۀ دولت الکترونیک بارای افازایش شافافیت، مباارزه باا فسااد و        2102مقالۀ سال 

                                                           
0- eGovlab های تحقیقاتی دربارۀ دولت  واقع است و تیم( سوئد)تهکلم در دانشگاه اسICT کنند کار می .

 http://www.egovlab.eu/index.php/en/about-us :نگاه کنید به
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ایان  . سات ا هایکی از آن( 2102، 2و کریادو0کوروجان)یی در آمریکای مرکزی گو پاسخ

اساتفاده از قاوانین بارای     درزمینۀمحققان اشاره کردند که کشورهای آمریکای مرکزی 

رزه با فساد؛ مرالً، در قوانین مربوط باه دسترسای باه    یی و مباگو پاسخافزایش شفافیت، 

اطالعات عمومی و استفاده از فناوری برای بهبود حق دسترسی به اطالعاات مبتکراناه   

اساتفاده از   درزمیناۀ که موفقیت ایان کشاورها    گویند میها این را نیز آن. اند عمل کرده

پیشرفت، هرچقادر انادک،    فناوری برای حکمرانی خوب محدود بوده ، ولی باید هرگونه

 .تشویق شود

 دولتی و مشارکت عمومی خصوصی رویکرد تمام

سااازی خاادمات درون  های بخااش دولتاای و سااادهفراینااد، خودکارسااازی کااه درحااالی

های  های اولیۀ دولت الکترونیک بود، طرح ها هدف طرحهای گوناگون و بین آن سازمان

گیری مشارکتی  العات و تسهیل تصمیمبه دنبال جریان یکپارچۀ اط ازپیش بیشجدیدتر 

این موضوع باعث چارخش مفهاومی شاده کاه در آن دولات      (. 2101محمود، )هستند 

هاا و   ساازی سیاسات   دولتی، یکپارچاه  ابزاری برای ارائۀ خدمات تمام درواقعالکترونیک 

های بااز دولتای و ارائاۀ خادمات      استفاده از داده ازطریقیی گو پاسخافزایش شفافیت و 

 (.2106سازمان ملل متحد، )شود  گیری مشارکتی تلقی می رکتی و تصمیممشا

دولتای اسات و ایان     دولت الکترونیک برای اجرایی شدن نیازمند راهباردی تماام  

هاای مختلاف دولات،     ریزی عظیم، تعهد در میاان الیاه   راهبرد، خود، نیز نیازمند برنامه

الکترونیک دشوار و احتماالً بررسای   بنابراین، دستیابی به دولت. انداز است انرژی و چشم

 هاای همحدود یا زودهنگام است، چون زمیندولت الکترونیک بسیار  داگانهجراهکارهای 

انجام رویکرد جامع به دولت الکترونیک مستلزم . دولت الکترونیک را باید در نظر گرفت

اقدامات جانبی بارای پوشااندن نقااط ضاعف نهادهاا، اصاالحات قاانونی و نظاارتی و         

                                                           
1- Corojan 

2 -Criado 
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خاود   انادازۀ  باه ها ممکن است  این جنبه. همچنین مسائل حیاتی اتصال و پوشش است

بدین معنای اسات کاه    « شکاف دیجیتالی»اصطالح . ابزارهای الکترونیک حیاتی باشند

هاای گونااگون بسایاری     میزان دسترسی به فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در بخاش    

. دهد گذار ر  می درحالتوسعه و  رحالدکشورها بسیار متغیر است و غالباً در کشورهای 

شکاف دیجیتالی ممکن است ناخواسته منجار باه ناابرابری از نظار دسترسای افاراد و       

هاا   بستری نابرابر بارای شارکت   درنتیجهها به خدمات و بازارهای دولتی شود و  شرکت

بناابراین، بارای اجتناااب از ایان ریساک، بااه     . ایجااد و رقابات ساالم را تضااعیف کناد    

ها بایاد درک   دولت. های چشمگیری برای رفع شکاف دیجیتالی نیاز است گذاری یهسرما

یابد، این واقعیت ممکان اسات    ها در بلندمدت کاهش می احتماالً هزینه که درحالیکنند 

 .مدت افزایش دهد مدت و میان های دولتی و خصوصی را در کوتاه های بخش هزینه

باا   تنهاا  نههای مشورت فرایندزی برای سا دولتی مستلزم ظرفیت رویکردهای تمام

توانند از دولت الکترونیک  می تنها نهها  شرکت. شهروندان، بلکه با بخش خصوصی است

توانند به دولت اعاالم کنناد    پشتیبانی کنند، بلکه منبع اطالعاتی ضروری هستند که می

در بسایاری  ظااهراً  . اسات  شانیها یازمندینی گو پاسخطراحی و ارائۀ دولت الکترونیک 

وقتای  . با بخش خصوصای هناوز شاکل نگرفتاه اسات      ویژه بهکشورها، تصور مشاوره 

با بخش خصوصای   وگو گفتاستفاده از ابزارهای دولت الکترونیک اختیاری است، ایجاد 

در تمام مراحل توسعۀ دولت الکترونیک، احتماالً سطح پذیرش این ابزارها را در بخاش  

یاابی ریساک فسااد، بایاد وجاود و کیفیات راهبارد        در ارز. دهاد  خصوصی افزایش می

ها  این ارزیابی. دولتی دولت الکترونیک، بلوغ و وضعیت اجرای آن را در نظر بگیریم تمام

های تجاری انجاام دهایم و همچناین صاالحیت     فرایند درموردمداوم  صورت بهرا باید 

راهبارد دولات    در ارزیابی. را بررسی کنید های مشترک و ادغامیطرحشرکای تجاری، 

ها باید نحاوۀ تعیاین اهمیات ابزارهاای      های مبارزه با فساد، شرکت الکترونیک و تالش

هاای   ها باید کیفیات قابلیات   امکان، شرکت درصورت. دولت الکترونیک را بررسی کنیم
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های کاار و   دولت الکترونیک و همچنین اطالعات آنالین مربوط به ورود به بازار، روش

 در زمینۀ راهبرد مباارزه باا فسااد    شناخت. ترونیک را بررسی نمایندمجوزهای دولت الک

د نا کمک کند تاا دریاب  هامجموعهتواند به  ابزارهای دولت الکترونیک می از منظرکشور 

 .د یا خیرناستفاده کن( اختیاری بودن درصورت)آیا از ابزارهای دولت الکترونیک 

زارهای دولت الکترونیاک  های مشارکت عمومی خصوصی که برای توسعۀ اب طرح

آفرینای قارار    هاایی را در اختیاار بخاش خصوصای بارای نقاش       شوند فرصت انجام می

هاای   و تطابق بیشاتر باا نیازمنادی    وگو گفتها مسیری برای  شاید، این طرح. دهند می

های ارائۀ مشورت به دولت وجود دارد، بخش خصوصی بایاد  فرایندوقتی . تجاری باشند

ها  هایی برای تأثیرگذاری روی سیاست ها فرصتفراینداین . رکت کندها شفراینددر این 

ها نشان تعهاد  فرایندمشارکت فعاالنه در این . و دفاع از مواضع بخش خصوصی هستند

کلیادی بارای    گاذاری  سیاستهای  ها از دولت در حوزه بخش خصوصی و انتظار شرکت

 .ها مرل سیاست مبارزه با فساد و مبارزه با رشوه استآن

 تعریف فساد در عرصه دولت الکترونیک

ساازمان ملال   . کنناد  منابع این حوزه تعاریف گوناگونی را برای رفتارهای فاسد ذکر مای 

 ازطریاق از منص  دولتی، قدرت یا اختیار برای نفع شخصی  سوهاستفاده»متحد فساد را 

الهبارداری،  از موقعیات، ک  سوهاستفادهابزارهای مانند اخاذی، رشوه، خویشاوندساالری، 

از  سوهاساتفاده الملال فسااد را    سازمان شفافیت باین . کند تعریف می« ارتشا یا اختال 

و ایان  ( 2102الملال،   شافافیت باین  ) 0کناد  قدرت محوله برای نفع شخصی تعریف مای 

بانک جهانی فسااد  . برد کار بههر دو بخش دولتی و خصوصی  درموردتوان  تعریف را می

از منص  دولتی برای نفع شخصی در هنگاامی   سوهاستفاده»: ندک تعریف می گونه اینرا 

همچناین،  . گیارد  کند یا باه زور مای   پذیرد، دریافت می است که مقام دولتی رشوه را می

                                                           
 https://www.transparency.org/what-is-corruption/#define :نگاه کنید به -0
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های خصوصی فعاالنه برای کس  مزیت رقابتی و  دهد که سازمان فساد هنگامی ر  می

 0.«ه پیشنهاد کنندهای دولتی رشوفرایندها و  تأثیر بر سیاست منظور بهسود 

خوانناد کاه از    فساد مربوط به دولت الکترونیک را فساد اداری یا بوروکراتیک می

هاای   فساد بزرگ مرالً ممکان اسات در پاروژه   . شود فساد کوچک تا بزرگ را شامل می

فساد کوچک در مقاادیر   که درحالیبزرگ بخش دولتی مانند تدارک زیرساخت ر  دهد، 

از شهروندان یاا   تری بزرگهای  تر یا توسط گروه منظم صورت به ولی احتماالً تر کوچک

این مبالغ ممکن . دهد های دولتی هستند ر  می ها که به دنبال حضور در دستگاه شرکت

شاود   است در زمان انتقال کوچک باشد، ولی با گذر زمان، تبدیل به مبالغ هنگفتای مای  

. پرداخات شاود  ( ت ارشاد دولتای  مقاماا )مراتا    باالی سلسله مرات  بهکه ممکن است 

راهکارهای الکترونیک دولت مرل  ازطریقت نظری، فساد کوچک و بزرگ را باید درحال

 .های تسهیل تجارت کاهش داد تدارکات الکترونیک، گمرک الکترونیک و برنامه

اناد و کااهش    مطالعات گوناگونی به اثرات اقتصادی ویرانگر فساد اداری پرداختاه 

هاای   هاای مباادالت، انگیازه    هاای دولتای، افازایش هزیناه     دستگاه یکارایاثربخشی و 

(. 2102، 2مارکات ) اناد برشمردهجزو این اثرات  را شده و تضعیف حاکمیت قانون تحریف

مواناع پایش روی توساعۀ اقتصاادی و      تارین  بازرگ یکای از  »بانک جهاانی فسااد را   

هاای   ایر ساازمان باناک جهاانی و سا   (. 2100باناک جهاانی،   )کند  تلقی می« اجتماعی

ها در پاسخ به فساد، رویکردهای گوناگونی بارای مواجهاه از زوایاای     المللی و دولت بین

کاهش فرصت رشاوه و تقویات مؤسساات دولتای و حاکمیات      . اند مختلف تدوین کرده

هاای دولات الکترونیاک و ابزارهاای      عرضۀ پلتفرم. قانون اهداف این رویکردها هستند

المللای و   های باین  شفافیت بیشتر شوند و بدین ترتی  سازمان توانند سب  دیجیتال می

                                                           
 :نگاه کنید به -0

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/ cor02.htm 
2  -Marquette 
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عناصر کلیدی برای مباارزه باا فسااد در     عنوان بهها و ابزارها را  بانک جهانی این پلتفرم

 .کنند های دولتی تشویق می دستگاه

 تحقیقات و همبستگی بین دولت الکترونیک و فساد

یوه برای توسعه و اجرای موفق دولات  دولتی بهترین ش حاضر رویکرد تمام درحالگرچه 

دارناد کاه    وجود یشمار انگشتشود، ولی تحقیقات و منابع اندک و  الکترونیک تلقی می

هاای دولات الکترونیاک متماایز یاا       چاون پاروژه  . اناد  ارائاه کارده   باره دراینشواهدی 

یم شوند، با نوعی کمبود شواهد غیرعلمی یا شواهد تجربی مواجه فرد تلقی می منحصربه

 .های منابع و تحقیقات این حوزه است که جزو دیگر محدودیت

دولت الکترونیک انجاام شاده نشاان     درزمینۀروی تحقیقات  تازگی بهمروری که 

هاای جدیاد    تکامل است، چون فناوری درحالدهد که این حوزه نسبتاً جوان و هنوز  می

های گونااگون باه   رویکرد. گسترش است درحالپدید آمدن و دولت الکترونیک  درحال

هاای ترکیبای    تحقیقات دولت الکترونیک شامل رویکرد کیفای، کمای محا  و روش   

های غالبی هستند که محققان حوزۀ دولت  ها روش هستند و مطالعات موردی و پیمایش

 (.2104و همکارانش،  0یوسف)کنند  الکترونیک استفاده می

گساترش   درحاال  سرعت به ها دربارۀ دولت الکترونیک و اثرات آن بر فساد نوشته

و  رایاناه هاای تحقیقااتی گونااگونی شاامل علاوم       است و چون دولت الکترونیک حوزه

شاود، آن را ناامنظم    فناوری، مدیریت دولتای، اقتصااد و علاوم سیاسای را شاامل مای      

، منابع مرباوط باه همبساتگی باین فسااد، دولات       نیباوجودا(. 2112هیکز، )اند  دانسته

صی نادر است و به تحقیقاات بیشاتر درباارۀ تاأثیرات دولات      الکترونیک و بخش خصو

 .الکترونیک بر فساد و بخش خصوصی نیاز داریم

پردازناد مناابعی واگارا     منابعی که به دولت الکترونیک و تأثیراتش بار فسااد مای   

تمرکزشان یا بر کشوری خاص است یا توصیف نمونۀ کاوچکی از ماوارد نسابتاً    : هستند
                                                           

1- Yusuf 
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(. 2106، باناک جهاانی،   2112، اهجا و همکاارانش،  2117 0لورهیکز و بی)همگن است 

پردازناد و   این مطالعات به بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی دولات الکترونیاک مای   

هاا   این شااخص  هرچند کههای مرتبط با فساد را نیز بررسی کنند،  ممکن است شاخص

ابزارهاای دولات   در مقابال،  (. رویکارد خارد  )جزو عناصر اصلی این تحقیقاات نیسات   

شاوند تاا اثربخشای     های گوناگون بررسی مای  الکترونیک با مقایسه کشورها و شاخص

تصاور  (. رویکرد کالن)اصطالحات در مدیریت دولتی از دیدگاه شهروندان ارزیابی شود 

 .کنند هایی دربارۀ بخش خصوصی ارائه می شود که هر دو رویکرد بینش می

از مشاکالت   آکناده  ،ترونیاک و ارزیاابی فسااد   با توجه به ماهیت جرم، دولت الک

برخی پژوهشگران با توجه باه عاواملی   (. 2112اهجا، )هستند  هاگردآوری داده درزمینۀ

ساازندۀ   عناوان  باه مارالً،  )مانند مشارکت نویسنده در سااخت ابازار دولات الکترونیاک     

یا خدماتی ها، محصوالت   ، یا به علت نقش مستقیم نویسندگان در پروژه(ITتجهیزات 

ای باه   بیناناه  اش این است که نگااه خاوش   که نتیجه)پردازد  ها میبه آن مقاالتشانکه 

کاراناه   ، رویکارد محافظاه  (اثربخشی دولت الکترونیک برای پیشاگیری از فسااد دارناد   

از ساوی  . کنناد  اثربخشی دولت الکترونیک برای پیشگیری از فساد را اتخاذ می درزمینۀ

زندگان تجهیزات و سایر اجراکنندگان راهکارهای دیجیتال را نبایاد  های سا دیگر، نوشته

ارزش تلقی کرد، چون موقعیت مناسابی بارای درک اهاداف فرعای و اصالی       کامالً بی

بارای توضایح مشخصاات فنای و پتانسایل       وضاعیت رویکرد دولت دارند و در بهترین 

 (.2112هیکز، )ابزارهای الکترونیک قرار دارند 

دهد کاه   های تاریخی نشان می ندی جهانی دولت الکترونیک ، دادهب رتبه براسا 

( CPI)همبستگی مربت قوی بین توساعۀ دولات الکترونیاک و شااخص ادراک فسااد      

ساازمان ملال   )های بااز دولتای    طبق داده ازجمله. الملل وجود دارد سازمان شفافیت بین

ارناد معماوالً امتیااز    ، کشورهایی که نر  فساد باالیی در بخاش دولتای د  (2106متحد، 

                                                           
1- Bailur 
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گازارش  . کنناد  دریافات مای   ICT ازطریقتوانایی ارائه خدمات دولتی  درزمینۀضعیفی 

گیرد که سطح دولت الکترونیک ارتبااط مربتای باا پیشارفت در      سازمان ملل نتیجه می

 .دارد( پذیری و مبارزه با فساد ، رقابتویژه به)های اهداف توسعۀ پایدار  برخی حوزه

شود برای نخستین بار توسط جمشید  سب  کاهش فساد می ICTه این فرضیه ک

رابطاۀ باین دولات الکترونیاک و فسااد را       تحقیقشاان و همکارانش بررسی شد که در 

با تغییرات سطح فسااد در   ICTبررسی کردند و سپس به رابطۀ بین تغییرات استفاده از 

یافته یا  کشورهای توسعههمچنین، این محققین بررسی کردند که آیا . کشورها پرداختند

برنادآ نتاای  ایان تحقیاق      توسعه بهرۀ بیشتری از استفاده دولت الکترونیک مای  درحال

هاا   مادل . یابد دهد که با افزایش استفاده از دولت الکترونیک، فساد کاهش می نشان می

 0107درصدی شاخص دولات الکترونیاک باعاث کااهش      0دهند که افزایش  نشان می

توساعه بیشاترین بهاره را از     درحاال همچناین، کشاورهای   . اسات  درصدی فساد شده

 .برده بودند 2101و  2113های  سالۀ بین سال در دورۀ هفت ICTافزایش استفاده از 

 «شکاف دیجیتال»با عنوان  2106محققان در مقالۀ مبنای گزارش توسعۀ جهان 

طای بیسات    در ICT درزمیناۀ هاایی   کنند که اغل  کشورهای جهان ظرفیت اظهار می

سال گذشته برای افزایش درآماد، تهیاه و اجارای بودجاه و بهباود ارائاۀ خادمات باه         

 صاورت  باه ای اسات کاه    نخساتین مقالاه  ادعا دارد این مقاله . اند شهروندان ایجاد کرده

ایان  . کناد  فراکشوری بررسی می صورت بهرا [ مالیات]مند تأثیرات ثبت الکترونیک  نظام

کناد میازان    کناد و اشااره مای    تأکیاد مای   ICTهاای   ودیتتحقیق بر پتانسیل و محد

های دولت احتماالً بر ظرفیات ابزارهاای دولات الکترونیاک بارای      فرایندخودکارسازی 

، فناوری و سرمایۀ انساانی  ITکیفیت مؤسسات، زیرساخت . گذارد کاهش فساد تأثیر می

، پیچیادگی  گرید تعبار به. نیز بر نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد تأثیرگذار است
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با دولات الکترونیاک    تنهایی بهتوان فقط و  فساد و راهکارهای الزم برای رفع آن را نمی

 (.2106، 0کوچانوا)حل کرد 

های دولت الکترونیک نیز  که در ادامه شرح خواهیم داد، قابلیت سیستم طور همان

هاا   ونیکی مالیاتقابلیت ثبت الکتر. در تأثیر دولت الکترونیک بر کاهش فساد مهم است

ها  های سیاستی و فرمهای اطالعاتی حاوی راهنمایی سیستم -0: شامل موارد زیر است

کنناد و   ها را ممکن می ای که ثبت الکترونیک مالیات های مبادله سیستم -2برای دانلود 

ای که قابلیت پرداخت الکترونیک را در کنار ثبت مالیات و انتقال  های مبادله سیستم -3

 (.2106بانک جهانی، )دارند  پول

مطالعۀ بانک جهانی به این نتیجه رسید که اتخاذ روش ثبات الکترونیاک باعاث    

ایان هزیناه بار مبناای تعاداد      . های تطبیق با قوانین مالیات شاده اسات   کاهش هزینه

ها  ها، احتمال بازرسی سازی و پرداخت مالیات الزم برای آماده های مالیات، زمان پرداخت

کاار و   دربرابار دهای مقامات رسمی ادارۀ مالیات و مانع تلقی شدن ادارۀ مالیاات  و بازدی

، اشاره شد که دریافت رشوه توسط مقاماات  عالوه به. ها سنجیده شده است رشد شرکت

 دلیال  باه )همچنین، محققان پیچیدگی احتمالی نتاای  را  . رسمی دولت کاهش یافته بود

بررسای  ( ثبات الکترونیاک انجاام شاده اسات      با اتخاذ زمان هماصالحات سیاستی که 

محققان بانک جهانی معتقدند که مستقل از اصالحات سیاستی و محیط تجاری، . کردند

 .اجرای سیستم ثبت الکترونیک بر کاهش فساد تأثیر گذاشته است

ساه   براسا به همین ترتی ، مطالعۀ بانک جهانی قابلیت تدارکات الکترونیک را 

های اطالعاتی کاه اطالعااتی درباارۀ     سیستم -0: ا ارزیابی کردسطح بررسی پیشنهاده

ای که اجازۀ  های مبادله سیستم -2کنند،  ها و نتای  بررسی پیشنهادها را ارائه می مناقصه

 کاه در   ای یکپارچاه هاای   سیساتم  -3دهناد و   ثبت الکترونیک پیشنهادها و اسناد را می

                                                           
1- Kochanova 
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شود  اطالعات مدیریت مالی طوری ادغام میهای  ای با سایر سیستم ها سیستم مبادلهآن

 .ها به سازندگان تجهیزات خودکار شود که بودجه، تعهدات عقدی و پرداخت

ها، این تحقیق دریافت که تأثیر دولت الکترونیک  ثبت الکترونیک مالیات برخالف

این تحقیق بر آن  بود که اتخااذ تادارکات   . تر است بر تدارکات الکترونیک بسیار ضعیف

شاود و   های دولتی مای  ها در مناقصه لکترونیک باعث افزایش احتمال مشارکت شرکتا

نظار از   هاای تادارکات الکترونیاک، صارف     اجارای سیساتم  . کناد  فساد را محادود مای  

 براسا این معیار )دهد  پذیری تدارکات دولتی را افزایش نمی های سیستم، رقابت قابلیت

و پرداخات رشاوه   ( شود ها سنجیده می مناقصهدرخواست برای  منظور بهها  تمایل شرکت

که احتمال  نشان دادهمچنین این تحقیق . دهد برای بردن قرارداد دولتی را کاهش نمی

ظااهراً دلیال   . ِیاباد  تار افازایش مای    یافته پیشنهاد از جان  شرکت در کشورهای توسعه

ماات دولتای   رسیدن به این نتیجه این است که تدارکات دولتی مستلزم اعالم نظار مقا 

های تدارکات کاهش فراینداست که بازۀ زمانی اتوماسیون اداری را در  فراینددربارۀ این 

هاای فنای یاا ارزش پاولی باه احتماال        مقامات دولتی در هنگام ارزیابی جنبه. دهد می

مبالغ غالباً هنگفت هستند و شمار بسایار انادکی از   . کنند بیشتری نظر خود را اعمال می

 درزمیناۀ وپاخت شارکت و مقاماات دولتای     ها ممکن است باعث ساخت تپیشنهاد شرک

هاای ساادۀ    تبیین دیگر محققاان ایان اسات کاه شااید سیساتم      . تدارکات دولتی شود

تدارکات دولتای را لحاا     درزمینۀکافی پیچیدگی رقابت  اندازۀ بهای  اطالعاتی یا مبادله

 .کنند نمی

ه از مطالعااتی را تأییاد کارد کاه بار      های برگرفت مطالعۀ بانک جهانی سایر یافته

رسانی دربارۀ وجود تدارکات الکترونیک باه   اطالع)کنند  اهمیت اقدامات مکمل تأکید می

و  ICTگیاری از مزایاای    هاا بارای بهاره    در شرکت تغییرات داخلی تها، ضرور شرکت

د، ساازمان ملال متحا   ( )و افزایش دسترسای باه آن   ICTگذاری کشورها روی  سرمایه

اما  گرچه، ممکن است تدارکات الکترونیک مشکالت خاص خود را داشته باشد،(. 2106
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ها کماک کارده و احتمااالً     های عملکردی برای دولت به ایجاد گزارش وقایع و شاخص

 .و مستندسازی بهتر شده است کاراترهای فرایندجویی در هزینه و  منجر به صرفه

کترونیک بر فساد با توجه باه ناوع خادمات و    به گفتۀ بانک جهانی، تأثیر دولت ال

انگیازۀ شاهروندان بارای پاایش     . 0: باشد میفعالیت متنوع است و وابسته به سه عامل 

های تولیاد و ارائاۀ خادمات یاا     فرایناد توان  به چه میزان می. 2خدمات و ارائۀ بازخورد، 

قابلیات   .3 د وفعالیت را بر مبنای وظایفی استوار کارد کاه روزماره و اساتاندارد هساتن     

ها و نتای  وظیفاه را باه باازیگران دولتای یاا       توان خروجی گیری و میزانی که می اندازه

انگیزۀ پایش کاالهاا یاا خادمات    ( و شهروندان)ها  شرکت. اقدامات مشخصی نسبت داد

این خدمات و کاالها شامل خدمات ثبات و صادور پرواناه    . خصوصی پرمصرف را دارند

مناد و   دیدگاه کاربر، وظایفی که بسایار قاعاده   براسا . ت استخدم توسط مراکز آسان

کنند، و بدین ترتیا    های کار استانداردی پیروی می دفتری هستند، یا از مجموعه روش

هاا باه    ایان ویژگای  . ای هساتند نسبتاً ساده  شوند، دارای ارزیابی انجام می موقع بهکارها 

های رفاهی، تأمین آب  هزینه رای کمکهای دیجیتال ب توضیح کاربردهای موفق فناوری

( بازخورد شهروند درباارۀ کیفیات خادمت    ازطریق ازجمله)و ثبت امالک و ثبت تجاری 

 .کنند کمک می

دولتی به استقرار دولت الکترونیاک مکمال ایان دیادگاه جاافتااده       رویکردی تمام

امات هاای گونااگونی اسات کاه اقاد     مناد مساتلزم نگااه    است که مبارزه با فساد نظاام 

انجام تحقیقاات درباارۀ   . کند میطل  جامعه  تمامدر  را اصالحی و پیشگیرانه، بازدارنده

و تغییارات تادریجی در اجارای دولات الکترونیاک و اصاالحات       « انفجاری»اصالحات 

تواند به درک بهتر نحوۀ تقویت دولت الکترونیک برای مبارزۀ مؤثر با  مبارزه با فساد می

های فناوری دیجیتالی که منابع مالی  هانی اشاره دارد که پروژهبانک ج. فساد کمک کند

ترناد   تر موفق آن را خود بانک تأمین کرده است، در کشورهای دارای مؤسسات باکیفیت

 (. 2106بانک جهانی، )
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ها مستلزم این اسات کاه انبارهاای اداری دولات و      خودکارسازی این نوع فعالیت

ند، ولی بهبود سریع، مشهود و قابل اسناد خدمات باه  تغییر باش درحالهای اداری فرایند

مناد باه    شهروندان احتماالً مزایای سیاسی دارد که حتی سیاستمداران فاسد نیاز عالقاه  

. فعالیات فارق دارد  نوع حمایت از آن هستند، هرچند مالحظات اقتصاد سیاسی بسته به 

که این اصالحات چگوناه  دهد  های ثبت الکترونیک نشان می مرالً، تأثیر ترکیبی سیستم

 .و احتماالً وابسته به نهادهای مکمل هستند بوده غالباً با منافع نخبگان در تضاد

گاذاری مساتقیم    از شواهد تجربی مرباوط باه سارمایه    در کار خود تحقیقاتی که

از فسااد   کار پیشاگیری شاخص اثربخشی دولت الکترونیک در  عنوان به( FDI)خارجی 

دک هستند و ظاهراً مطالعاتی روی خروج بخش خصوصی از بازارهاا  کنند، ان استفاده می

ای کاه باه دنباال     در مطالعه. دولت الکترونیک وجود ندارد باوجودبه علت ریسک فساد 

هاای مبادلاه و گاردش     ایجاد چارچوبی مفهومی برای تأثیر دولت الکترونیک بر هزیناه 

و  ICTت ترکی  مقااالت  گذاری مستقیم خارجی است، محقق بر ضرور ورودی سرمایه

 تاا وی قصاد دارد چاارچوبی مفهاومی را تولیاد کناد      . کناد  الملل تأکید مای  تجارت بین

هاای   منطقی توضیح دهد چرا باید انتظار روابط بین دولت الکترونیک، هزیناه  صورت به

 کاه  زماانی (. 2100، 0کاچاوامباا )گذاری مستقیم خارجی را داشته باشیم  مبادله و سرمایه

برای گردآوری اطالعات دربارۀ محیط میزبان متکی به مشااوران خاارجی،    شرکتیک 

، ورود به بازار جدید غالباً ساب  افازایش ریساک فسااد     باشدها یا اشخاص ثالث  واسطه

هاای دولتای و    آوردن اطالعات کیفای درباارۀ نهادهاای محلای، داده     دست به. شود می

هاای   هاای دولات، روش   زار، سیاسات های ادارۀ شرکت، اندازۀ با خصوصی دربارۀ هزینه

رساد  دشوار است، چاه   هم  های بزرگ صدور پروانه و سایر اطالعات حتی برای شرکت

گاردآوری   فرایناد پاس از  . که منابع اندکی در اختیاار دارناد   تری کوچکهای  به شرکت

دیگاری از  مجموعاه   ،های واقعی دریافت مجوزهاای دولتای   اطالعات مقدماتی، هزینه

                                                           
1- Kachwamba 
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ظرفیت دولت الکترونیک برای کاهش یا . کند در بسیاری کشورها ایجاد میمشکالت را 

از بین بردن نیاز به اشاخاص ثالاث احتمااالً در     ازطریقحتی از بین بردن ریسک فساد 

تواند به  ها می تحقیقات بیشتر دربارۀ این پرسش. معنادار استای پدیدهبسیاری کشورها 

و ( هاای الکترونیاک   پورتاال )های شفافیت  ورتالها در هنگام ارزیابی اثربخشی پ شرکت

 . های باز دولتی کمک کند داده

دولت  ازطریقالمللی برای پیشگیری از فساد  ها و معاهدۀ بین سیاست

 الکترونیک

کنوانسیون مبارزه باا فسااد ساازمان ملال متحاد      ( COSP)کنفرانس کشورهای عضو 

(CAC ) ولت الکترونیاک را برشامرده و در   د ازطریقبه صراحت مزایای مبارزه با فساد

صادر کرده است و از کشورهای عضو این کنوانسیون  باره درایندو قطعنامه  2104سال 

المللای   شان بر طبق این معاهدۀ بینتبرای انجام تعهدا ICTاز راهبردهای  تا خواهد می

 .استفاده کنند

باا   2104کنفرانس کشورهای عضاو ایان کنوانسایون در ساال      7/6قطعنامۀ در 

های اطالعات و ارتباطاات بارای اجارای کنوانسایون      تروی  استفاده از فناوری» عنوان

 :چنین آمده است« مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

شااود بااه توسااعه و تااروی  اسااتفاده از  از کشاورهای عضااو خواسااته ماای  -0]...[

هاای دولات   راساتفاده از ساازوکا   ازطریاق مارالً،  )هاای اطالعاات و ارتباطاات     فناوری

های گوشی هوشمند، ارائۀ گزارش بار مبناای    های آنالین، اپلیکیشن الکترونیک، پلتفرم

کنوانسایون   03اجرای مؤثر و کارای مادۀ  منظور به( های اجتماعی تلفن موبایل و رسانه

 . ]...[مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ادامه دهند

شاود   کشورهای عضاو توصایه مای    کنوانسیون، به( الف)0، بند 03طبق مادۀ  -3

های آنالین برای تساهیل مشاورت باا عماوم      لزوم به دنبال استفاده از پلتفرم درصورت

 . ]...[دربارۀ مسائل مربوط به پیشگیری از فساد و مبارزه با آن باشند
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پیشاگیری از  » عناوان کنفرانس کشورهای عضو این کنوانسیون با  2/6قطعنامۀ 

اساتفاده از   ازطریاق یاناه و کارآماد خادمات دولتای     گو پاسخ، ارائۀ شفاف ازطریقفساد 

را  ICTاقادامات   درزمیناۀ  هاای مطلاوب  رویه« های فناوری ها و نوآوری بهترین شیوه

 :گذارد و به اشتراک می کندتولید میبرای پیشگیری از فساد 

هاای فنااوری و    کااربرد ناوآوری   درزمیناۀ کشورهای عضو که تخصصی  -3]...[ 

 های مطلاوب رویه تاشوند  کترونیک برای ارائۀ خدمات دولتی دارند ترغی  میخدمات ال

 ازطریاق خاود را    لزوم و بنا به تقاضا، باه اشاتراک بگذارناد و داناش     درصورتخود را، 

ای و چندجانبه باه ساایر کشاورهای عضاو      های مناس  همکاری دوجانبه، منطقه کانال

 .منتقل کنند

 های مطلاوب رویهآن دسته از »به تروی   تاد شون کشورهای عضو ترغی  می -1

الکترونیک برای ارائۀ خدمات دولتی ادامه دهند که منجر به افزایش اعتماد به مؤسسات 

وجاود مناابع ماالی، باه      درصاورت شاود،   شوند و از دبیرخانه درخواسات مای   دولتی می

دآوری الکترونیکی ارائۀ خادمات دولتای را گار    های مطلوبرویهکشورهای عضوی که 

 ]...[« اند کمک شود کرده

مبارزه باا فسااد خواساتار     یده سازماندربارۀ  21رهبران گروه  2107بیانیۀ سال 

هاایی شاده اسات کاه      در حوزه ویژه بهگسترش ارائۀ خدمات دولتی از طرق الکترونیک 

اساتفاده از  »و همچناین   کاارایی  ،اثربخشی ،این بیانیه. باال استها در آنریسک فساد 

را ابزارهایی برای کمتار کاردن   « های کار خودکار دستکاری و روش ش کار غیرقابلگرد

 0.داند فرصت فساد می

 

 

                                                           
-https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-acwg :نگاه کنید به -0

anti-corruption.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
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 توضیحات

ایان  . گسترش است درحالدولت الکترونیک در سطح جهانی گسترش یافته و همچنان 

هساتند کاه   ( داخلای و خاارجی  )شهروندان و بخاش خصوصای    ازجملهکاربران نهایی 

ای در  پذیرش و کاربرد دولت الکترونیک اهمیت فزایناده . کنند ف میموفقیت آن را تعری

ارتباط نزدیکی با کاهش و کنتارل فسااد    وکند  به دولت بازی می ها نسبتجل  اعتماد

 .اداری و سیاسی دارد

. ها ممکن است ملزم به استفاده از ابزارهای دولت الکترونیک شوند شرکتدر این حال، 

در هار دو  . ست ابزارهای دولات الکترونیاک اختیااری باشاد    در برخی کشورها، ممکن ا

هاا بتوانناد   ها را به شکلی گردآوری کنند که با اساتفاده از آن  ها باید داده حالت، شرکت

توانناد باه    هاا مای   ایان داده . استفاده از ابزار الکترونیک را ارزیابی کنند( و معای )مزایا 

معیارهاایی مانناد   . مختلف کمک کنند ها در کشورهای مقایسۀ اثربخشی نسبی سیستم

جویی در زمان و هزینه، همچنین کاهش ریسک فساد، باید مبنای گاردآوری داده   صرفه

ابزارهاای الکترونیاک باه اشاتراک      درزمیناۀ خود را   های هایی که تجربه شرکت. باشند

ی گذارند به افزایش سطح آگاهی کلی دربارۀ دولت الکترونیک، نحوۀ طراحی و اجارا  می

 صاورت  باه ایان موضاوع   . کنند ممانعت از فساد کمک می درآن  عملمؤثر آن و نحوۀ 

 .شود ها می غیرمستقیم منجر به محیط مساعدتری برای شرکت

دولت الکترونیک و فساد رابطۀ معکوسی با یکدیگر دارند، اماا در بسایاری   اگرچه 

کااهش  . ناده اسات  برای توسعۀ دولت الکترونیک کارهای زیاادی باقیما  ، هنوزکشورها

ناپذیر هرگونه راهبرد  شکاف دیجیتال درون کشوری و فراکشوری یکی از عناصر جدایی

 .دولت الکترونیک است

دولتای در نظار     -تاوان در راهبارد تماام    عناصر را به بهترین شکل میتنوع این 

این موضوع به معنای تدوین رویکردهای گوناگون مورد نیااز بارای مواجهاه باا     . گرفت

های رضایت  که فراتر از پیمایش)مشارکت فعال تمام ارکان جامعه . مند است د نظامفسا
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( شهروندان است و شامل بخش دولتی در تمام مراحل توسعۀ الکترونیاک دولات اسات   

 .کند احتماالً به طراحی بهتر و پذیرش بیشتر پروژه توسط کاربران نهایی کمک می

 

 کهای دولت الکترونی نمونه کشورها و مدل

 مقدمه

ها را هایی که آن نوشته براسا های دولت الکترونیک را  در ادامه، برخی کشورها و مدل

هاا را تأییاد    ، بخش خصوصی این مادل حال بااین. ایم اند انتخاب کرده موفق تلقی کرده

 ه شاد دهندگان پرسید مؤسسۀ بازل، از پاسخ انجام شده ازسوی در پیمایش. است نکرده

الکترونیک یا کشورها از نظر کاهش فساد یا پیشگیری از آن شاایان   که کدام ابزارهای

 .نددهندگان اطالعاتی در این زمینه ارائه نکرد ذکرند، ولی پاسخ

توساعۀ  . کنیم شروع می (SWS) را با تشریح خدمات پنجرۀ واحدحاضر  بخش ما

SWS در . ای از مشااکالت و خصوصاایات اسااتقرار دولاات الکترونیااک اساات   نمونااه

دولت الکترونیک پیشرفته نیست یاا راهباردی در    درزمینۀ راهبردهایشانهایی که کشور

رویکرد هماهنا    منظور بهطرح آزمایشی  عنوان به SWSتوان از  این زمینه ندارند، می

 .دولتی موردنیاز برای برنامۀ اجرای دولت الکترونیک استفاده کرد مند تمام و نظام

نمونۀ : (SWS)دمات پنجره واحد ختسهیل تجارت و  درزمینۀاقدامات 

 کوچک اجرای دولت الکترونیک

اعضای  به دالری اردیلیم 2زیان حداقل وارد آمدن ساالنه باعث  فساد در حوزۀ گمرک،

 079کاه  ، درحاالی شود عدم وصول مالیات بر تجارت می دلیلسازمان گمرک جهانی به 

ردهاا، اجارای کامال    برآو براساا  . کشور عضو دارای خدمات گمرک خودکاار هساتند  

ساازمان گمارک جهاانی، کاه ساب  شافافیت،       ( TFA)تساهیل تجاارت    نامۀ موافقت

هاای تاأخیر و    تواند هزیناه  شود، می یی در تجارت جهانی میگو پاسخپذیری و  بینی پیش
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افزایش  درزمینۀ نامه موافقتمفاد این . درصد کاهش دهد 02تا  02را بین  تیعدم قطع

های تجارت را تا یک درصد کااهش   تواند هزینه می تنهایی به طرفی سالمت اداری و بی

بسیار مهمی برای اغل  کشاورهای   مسئلۀاین آمارها، گمرک الکترونیک  براسا . دهد

 .جهان است

، تعریااف کمیساایون اقتصااادی اروپااای سااازمان ملاال متحااد پیشااین در جاادول

(UNECE )پنجرۀ واحد اساسااً مبتنای    کلی از نگاه. را دربارۀ پنجرۀ واحد ارائه کردیم ،

ساازی و   سااده  هاا آن  بر اجارای ابزارهاای تساهیل تجاارت اسات کاه هادف اصالی        

، 0انادونگا ) باشاد مای مارزی کااال    یی باین جا جابههای مربوط به فرایندسازی  هماهن 

 SWSباارز حاصال از اجارای     کاارایی  درزمینۀتحقیقاتی فراکشوری  عالوه به(. 2114

در سطح کشوری باوده   SWSتحقیقات تاکنون بر تشریح اجرای انجام نشده و تمرکز 

تساهیل تجاارت را در ساال     نامۀ موافقتی نبا توجه به اینکه سازمان تجارت جها. است

. زود باشاد  ایمقایساه هنوز برای انجام تحقیقات زمان، در بالی نهایی کرد، شاید  2103

تجاارت باود و    اییکاار تمرکز اصالی ماذاکرات باالی روی کااهش هزیناه، سارعت و       

، 3و بونجون کاسای  2کاسی)پیشگیری از فساد در دستورکار اصلی مذاکرات قرار نداشت 

2106.) 

باارز   02و  2، 6، 1، 0 ماواد به مبارزه با فساد در  نامه موافقت، توجه این حال بااین

گنجانده شاده   نامه موافقتهای کار جدید جامعی در این  تکالیف گوناگون و روش. است

هاای پیماایش    پاسخ. شود تجاری می کاراییباعث کاهش فساد و همچنین افزایش که 

کارهای مربوط به تسهیل تجارت به کاهش بوروکراسای، بهباود    کنند که روش تأیید می

کنند که شااید   ارتباط با ادارات دولتی و اقدامات تقریباً متوازن برای حل فساد کمک می

 درزمیناۀ تساهیل تجاارت و موضاع آن     درزمینۀ هنام موافقتنشان اهداف اقدامات این 

                                                           
1- Ndonga 

2- Kassee 

3- Bhunjun-Kassee 
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را برای بخاش تجااری و دولات نشاان      SWSمزایای  زیرشکل . مبارزه با فساد باشند

  .دهد می

 

 UNESCAP 2015برای دولت و بخش تجاری؛ برگرفته از  SWSمزایای ( 0شکل 

از کشورهایی کاه   2100در چارچوب اجرای پنجرۀ واحد سازمان ملل متحد سال 

  SWSمزایاای اجارای    این حال،در . شود هستند پشتیبانی می SWSه دنبال اجرای ب

پاذیری اقتصاادهای    المللی و افزایش رقابت کاهش پیچیدگی، زمان و هزینۀ تجارت بین

خود استفاده کنند و نسبی با صالحدید  SWSتوانند از  ها می شرکت. گردد ملی ذکر می

ادارات مختلاف  . شاود  پنجرۀ واحد مبادلاه مای   طریقازتجاری تنها  فرایندهای کل  داده

 .ها برای اهداف خاص خود استفاده کنند ممکن است بعداً از این داده

های تجااری کاه   فرایناد ها و  سازی داده ، نحوۀ یکپارچه SWSچارچوب اجرای 

 را شاود  المللی استفاده می نفعان مختلف در مراحل مختلف زنجیرۀ تأمین بین توسط ذی

 تجار دولت

 و  اثربخش منابع کارآمدکارگیری  به
 ازطریقهای  هزینه کاهش

 کاهش تأخیر

 ترخیص قطعی سریعتر

 پذیر بینی کاربرد پیش

 و توضیح قوانین

و اثربخش  ارآمدککارگیری  به

 نابعم

 افزایش شفافیت
 شفافیت و سالمت اداریافزایش 

 افزایش امنیت

 با قوانین جارتتبهبود تطبیق 

 صحیح درآمدواید ع

 پنجرۀ واحد
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 بر عالوه. ممکن است مستلزم تغییر قوانین و مقررات باشد SWSاجرای . دده شرح می

 یهاا  ستمیسالزم است تا است،  ریپذ امکاناتوماسیون  ازطریقسازی  این، چون یکپارچه

هاای اطالعااتی هساتند سااخته      اطالعاتی جدیدی که قادر به همکاری با سایر سیستم

 .شود

شدن باا ایان    رودرروتوضیح داد، اما  توان در چند جمله می اگرچهها را فراینداین 

مشکالت نیازمند ارادۀ سیاسی قوی، تعهد بلندمدت و حمایت از جانا  مادیریت ارشاد،    

ها، مادیریت ماؤثر انتظاارات و     اطمینان برای همکاری بین سازمان پلتفرم سازمانی قابل

الزم  های تجاری و معماری کارآمد و اصالحات تجاری و نظارتی نفعان، مدل ادراک ذی

 .دست یافت کدام چیهبه  سرعت بهتوان  است که نمی

دهاد   هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار مای  فرصت SWS، اجرای حال بااین

رهباری اسات و    اعمال ناوعی مستلزم  فرایندکننده بازی کند، چون این  تا نقشی تعیین

هاای اقتصاادی و صانایع مختلاف و      ها، بخاش  نفعان سازمان ذی. باید تقاضامحور باشد

، باا هام   مشترکشاان اجرای پنجرۀ واحاد، یعنای هادف     درموردشورهای مختلف که ک

 .کنند جایگاه مناسبی برای تعیین شکل ایجاد آن دارند همکاری می

این است که  SWSها و مشکالت اجرای  یکی دیگر از دالیل تأکید بر پیچیدگی

در  چارچوبی را بارای درک آماادگی و وضاعیت اجرایای     مورد بحث، فرایندنشان دهیم 

هایی  این اطالعات در خدمت شرکت. کندنبال مید SWS ی پیگیریر راستادکشوری 

کشور هستند و سااختاری را   ر داخلد SWS فرایندکه مایل به حمایت از  گیرد میقرار 

توان  که می آوردفراهم می( در هنگام، ارزیابی ریسک رشوۀ شرکت)برای گردآوری داده 

همچنین، تشاریح چگاونگی رویاارویی کشاورها باا       .برد کار بهآن را در مناطق مختلف 

SWS باشاد کاه   ( 2106، 0مویتا)تواند راهنمایی سودمند برای کشورهایی مرل کنیا  می

 درزمیناۀ جنوبی هم نمونه خوبی برای دستاوردها  کره. هستند فرایندبه دنبال شروع این 

                                                           
1- Mwajita 
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کاه   سات آن اجناوبی بار    سازمان گمرک کره. جویی بخش تجاری و دولت است صرفه

کاه  شده  2101در سال میلیون دالر  02جویی به میزان  باعث صرفه SWSاستفاده از 

تساهیل   درزمیناۀ هاای ایان ساازمان     بخشی از کل مزایای اقتصادی حاصل از تاالش 

 0.بود( میلیارد دالر 3117به میزان )تجارت 

 نفعان متعددرویکردهای دارای ذی ازطریقمدیریت تدارکات الکترونیک 

. اسات کاه بارهاا باه آن اشااره شاده اسات        ای پدیاده ریسک فساد در تدارکات دولتی 

. باشاد یما  ها سودمند، ولی غالباً دارای خأل راهکارهای الکترونیک برای رفع این ریسک

 درزمینۀها  بخش خصوصی برای پر کردن این خألها، مرالً با استفاده از نوآوری رفیتظ

هاای جهاانی اشاتراک داده و اطالعاات،      افازار و پلتفارم   چین، توسعۀ نرم فناوری بالک

ایان  . مرالی در ایان زمیناه اسات   « Source»افزارنرم. گسترش است درحال سرعت به

کناد و هادفش ایان اسات کاه بیشاترین        سازی پاروژه پشاتیبانی مای    افزار از آماده نرم

کااربران بخاش   های تأمین مالی، مرل مشارکت عمومی خصوصای، را در اختیاار    گزینه

 .دولتی قرار دهد

نفعاان   دهد که تمام ذی ها قرار می ابزار آمایشی در اختیار دولت Sourceافزار  نرم

 فرایناد توانند تمام اطالعات مرتبط درباارۀ پاروژۀ زیرسااختی را قبال از      آن می ازطریق

و طراحی، تعیین مشخصات فنای  )این اطالعات از مرحلۀ آغازین . مزایده مشاهده کنند

استاندارد  صورت بهقال  آنالین، اطالعات را . شود تدارک گردآوری می فرایندتا ( تحقیق

هاای توساعۀ چندجانباه،     این همکاری بین باناک . دهد نفعان قرار می در اختیار تمام ذی

های تادارکات الکترونیاک   فرایندها مدل پشتیبانی جالبی برای  بخش خصوصی و دولت

ها با مقامات رسمی دولتی باعاث   زار همچنین با کاهش تعامل، این اب. ایجاد کرده است

، موجاود  یهاا  گزارش براسا . شود به تدارکات الکترونیک مینسبت اعتماد  یدا شدنپ

                                                           
 2100وکار بانک جهانی، گزارش سال  های فضای کس  سایت گزارش وب -0
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 افزارنرم ازمیلیارد دالر  20پروژه به ارزش  011کشور چیزی در حدود  22حاضر  درحال

Source 0.کنند استفاده می 

حادیاۀ اروپاا وجاود دارد کاه از     طرحای در ات  ازجملهابزارهای الکترونیک دیگری 

اروپاایی   پروژۀ تادارکات دولتای پاان   . کنند های تدارکات الکترونیک پشتیبانی می پلتفرم

مشاترک توساط    صاورت  بهآزمایشی بود که بودجۀ آن  ای پروژه( PEPPOL) 2آنالین

. شاد  اعتباار  تاأمین  2112در ساال   PEPPOLکمیسیون اروپا و اعضای کنسرسایوم  

تادوین اساتانداردهای فنااوری کاه      ازطریاق مرزی  کترونیک بینسازی تدارکات ال ساده

ایان پاروژه از نظار    . بتوان آن را در تمام کشورهای اروپا اجرا کرد هدف این پروژه باود 

الکترونیکی با تمام مؤسسات دولتای   صورت بهها بتوانند  کلی خواهان آن بود که شرکت

. هاا کااهش یاباد    افازایش و هزیناه   اییکارتدارکات ارتباط برقرار کنند،  فراینداروپا در 

هاای تادارکات    جایگزین سیساتم  PEPPOL، 3سایت اطالعات موجود در وب براسا 

هاا سااخته شاده و از     الکترونیک ملی نشده است، بلکه بر مبنای نقاط قوت این سیستم

ر ها را قادر به اتصال به یکدیگکند که آن های اطالعاتی و ارتباطاتی استفاده می فناوری

 ازطریاق اساتاندارد را   ITونقل  امکان دسترسی به زیرساخت حمل PEPPOL. کند می

های استاندارد سند الکترونیک بارای   کند و خدماتی را با فرمت نقاط دسترسی فراهم می

 .آوردتدارکات الکترونیک فراهم می

تادارک،   فرایناد های اروپاایی بتوانناد در    این است که شرکت PEPPOLهدف 

الکترونیکی با خریداران بخش دولتی اروپا ارتبااط برقارار کنناد و     صورت به و یسادگ به

های بیشتری برای رقابت بر سر قراردادهای دولتی داشته باشند و ارزش  فرصت درنتیجه

 .دهندگان بیافرینند از پول مالیات را بیشتری

                                                           
 www.public.sif-source.orgنگاه کنید به   -

2- Pan-European Public Procurement On-Line 

 https://peppol.eu/?rel=undefinedنگاه کنید به   -
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نیسات   ماا روشان  اشاود،   کاارایی مدل اتحادیۀ اروپا ممکن است باعث افازایش  

آن بارای ساایر    رفیات ظشااید، بررسای ایان مادل و     . فسااد را کااهش دهاد   ریسک 

 .ای به روشن شدن این موضوع کمک کند های تجاری منطقه سازمان

 

 روی کشورهابر مطالعات 

. ای رو باه فزونای اسات    مطالعات انجام شده بر روی کشورها یا مطالعات منطقاه  مارش

ز نمونه کشورهای خاص یا نمونۀ کاوچکی  مطالعات تجربی دربارۀ تدارکات الکترونیک ا

در  هاا وشتهندر مرور (. 2106بانک جهانی، )کنند  از کشورهای نسبتاً همگن استفاده می

هاای خااص کااهش فسااد      بانک جهانی، نویسندگان به برخی نمونه 2106مقالۀ سال 

ناام، صادور مجاوز و     سانجی ثبات   هاای زیسات   استفاده از سیستمبه یمن  ومانند هند 

میادانی   زماون آای کاه باا اساتفاده از     در مطالعاه . کنند یارانۀ سوخت اشاره می پرداخت

دولات الکترونیاک کساری ماالی را     ، محققان نتیجه گرفتناد  (2101)بزرگی انجام شد 

تحقیاق باناک   . شود های دولتی نمی بهبود نتای  برنامه وج ملزوماً  ماادهد،  کاهش می

قش استفاده از دولت الکترونیک در کااهش انادک   جهانی تنها شواهد ضعیفی مبنی بر ن

 .کند فساد ارائه می

های خوبی  کنیم که ظاهراً نمونه در ادامه، گزیدۀ کوچکی از کشورهایی را ذکر می

 .هستند  دولت الکترونیک درزمینۀ

 

 مشارکت عمومی خصوصی ازطریقپیشرفت دولت الکترونیک : بورکینافاسو

هاای دیجیتاال مبتکراناه باه      حاضر از فنااوری  درحال در بسیاری موارد، کشورهایی که

کنناد باا    های موجود یا راهبردهای نوظهور دولت الکترونیک استفاده می همراه چارچوب

کشاورهای واقاع در قاارۀ    . مبارزه با فساد مواجاه هساتند   درزمینۀمشکالت  ترین بزرگ
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ها هستند ممکان اسات   آسیای دور که پیشتازان  اجرای این ابزار زاریقا و کشورهایی فآ

بورکینافاساو یکای از ایان کشاورها     . مبارزه با فساد داشته باشند درزمینۀجهش بزرگی 

ای با رهبری دولت است و هادف   پروژۀ بلندپروازانه eBurkinaاست که در آن پروژه  

هاا را گاردآوری،    ها در آن بتوانند داده آن توسعۀ پلتفرم دیجیتالی است که تمام سازمان

ساازمان  . مردم به اشتراک بگذارناد  مامتدولت بلکه با  اب تنها نهو استفاده کنند و ذخیره 

دیجیتاال  امور برای توسعۀ  2101ملی توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، که در سال 

، امید این کشور ایان اسات   جموعمدر  0.عهده داردتأسیس شد، مدیریت این پروژه را بر

، اروپا و منااطق دیگار در   ر آمریکادسیلیکون دره  که با همکاری با کارآفرینان فعال در

 ازطریاق های بزرگای باه سامت کااهش فسااد       قال  مشارکت عمومی خصوصی، گام

 .ترکی  نوآورانۀ فناوری برداشته شود

 شیوۀ زندگی ؛دولت الکترونیک جامع: استونی

توساعه داده و آن را در   دائمااً دولات الکترونیاک را   ، ذشتهگبیست سال  طی استونی در

کی از عناصر کلیدی ی ،در این حال 2.گرفته است کار بهزمرۀ تمام شهروندانش زندگی رو

 عاالم ابه بنا های آن غیرمتمرکز هستند و  داده  این است که پایگاه e-Estoniaپروژه 

 :سایت دولت وب

 .ندارد یکنندۀ واحد مالک یا کنترل -

توانند محصول مناس  خود را  های دولتی یا هر شرکتی می هرکدام از سازمان -

 .انتخاب کنند

 .اشندبدر دستر   اتتوان اضافه کرد  خدمات را می -

                                                           
-http://blogs.worldbank.org/ic4d/burkina-faso-s-digital-ambitionنگاه کنید به  - 

transforming-through-egovernment-and-digital-platforms 

 /https://e-estonia.com/component/x-roadنگاه کنید به  -2
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X-Road مکاان اهاا  این ابازار باه آن  . ها است داده  حیاتی بین این پایگاه حلقه 

 گااه یپاتماام راهکارهاای الکترونیاک اساتونی کاه از      . دهاد  همکاری با یکدیگر را می

-Xهایی که از  تمام داده .برند بهره می X-Roadکنند از  گوناگون استفاده می یها داده

Road هاای   تماام داده . شاوند  دیجیتالی امضا و رمزنگاری می صورت بهشوند  خارج می

کاه بارای    سات اسیساتمی   X-Roadدر اصال،  . شوند ورودی احراز هویت و ثبت می

حاضر، تبدیل باه ابازاری    درحال شود ویمهای مختلف استفاده  داده  وجو از پایگاه پر 

های بزرگ را منتقل  های گوناگون بنویسد، مجموعه داده داده  د در پایگاهتوان که میشده 

 .مایدن وجو جستهای گوناگون  داده  کند و در میان پایگاه

گیاری   سیستم مالیات الکترونیک، پارلمان الکترونیک، بانکداری الکترونیاک، ریی 

و کابیناۀ  اینترنتی، نظام سالمت الکترونیاک، مدرساۀ الکترونیاک، پلایس الکترونیاک      

، طباق  2104در ساال  . خدمات دولت الکترونیک هساتند های جنبهالکترونیک برخی از 

 ازطریاق توانناد   نوع خدمت الکترونیک ایجاد شده کاه شاهروندان مای    204ها،  گزارش

شهروندان استونیایی برای دسترسی به تمام خدمات . ها استفاده کنندپورتال دولتی از آن

کاه حااوی    اناد دهشا دولت  زسویاکارت شناسایی صادرشده  اح صالکترونیک دولتی، 

توانند کار احراز هویات و دریافات مجاوز     آن می ازطریقشان است و  اطالعات شخصی

 (.2104، 0کارو)برای استفاده از خدمات الکترونیک را انجام دهند 

این واقعیت . برای سایر کشورها است قابل استفاده داستان موفقیت استونی مدلی

در  را دارد و اقتصاد نسبتاً باارونقی  یا کرده لیتحص و جوان ،عیت اندککه این کشور جم

شاود   باعاث مای   ارا باود، دهای شوروی سابق در زمان استقالل  قیا  با سایر جمهوری

 . استونی مبنایی قوی برای شروع راهبرد دولت الکترونیک خود داشته باشد

 

 

                                                           
1- Karv 
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 شوند شده باعث کاهش فساد می ساده کار یها روش: جنوبی کره

اسات کاه در   یکی از معدود کشورهایی و جنوبی یکی از پیشتازان دولت الکترونیک  کره

انگیزۀ پیشاگیری از  این تمایز . کاهش فساد ارائه شد منظور بهآن دولت الکترونیک تنها 

 .دهد های دولت الکترونیک این کشور نشان می فساد را در اپلیکیشن

 (OPEN)های عمرانی  های کار آنالین درخواست وشطرح بهبود ر

، را شروع کرد OPEN، شهردار سئول برنامۀ مبارزه با فساد، به نام طرح 0992در سال 

های درخواسات پرواناۀ رساتوران، مجوزهاای      مرالً، اپلیکیشن)های کار دولت  که روش

است که نشان الگویی  OPEN. دادمیرا در اختیار عموم مردم قرار ( ساختمان، بازرسی

این طرح باه  . تواند اختال  و فساد را کاهش دهد دهد دولت الکترونیک چگونه می می

 براساا  . خود را ببینند  دهد که بالفاصله، مراحل پیشرفت تقاضای متقاضیان امکان می

 .، موفقیت این طرح در گرو رهبری قوی بود(2119، 0سئو)یک مطالعه 

کشف هرگونه  درصورتدهد که  می به متقاضی امکان OPENپورتال وب 

های  سازی مقررات و روش روی ساده OPENطرح . بپردازد سؤالنظمی، به طرح  بی

های کار، ارتباط مؤثر با شهروندان و  های کاری، شفافیت روش کار، بازمهندسی شیوه

بنا به . دانست آموزش متمرکز بود و فناوری صرف را ابزاری برای حصول هدف نمی

باعث کاهش چشمگیر میزان فساد و افزایش معنادار اعتماد  OPEN ها، گزارش

 .های شهر سئول شده است شهروندان به سازمان

 SWS –( KONEPS)سیستم تدارکات الکترونیک آنالین کره 

سیستم بدنام، پیچیده، غیرشفاف و فاسد تدارکات  سیدگی بهر، دولت کره 0997در سال 

یافتۀ کشور  ت اطالعات و ارتباطات توسعهدولتی را شروع کرد و در آن از زیرساخ

تدارکات الکترونیک مزایای گوناگونی مرل افزایش شفافیت و اعتماد . استفاده کرد

کنندگان و اشتراک اطالعات  کاهش تما  بین مقامات رسمی و تأمین ازطریقعمومی 
                                                           

1- Seo 

 هیأت مالیاتی بانک

 اینترنت
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ین سیستم تدارکات الکترونیک آنال. است های دولتی و عموم مردم داشته بین سازمان

، سیستم پنجرۀ واحد کشوری اینترنتی است که تمام KONEPSکره، یا همان 

گزارش  براسا . کند اطالعات و خدمات موردنیاز برای تدارکات دولتی فراهم می

در قیا  با سیستم کاغذی قبلی باعث  KONEPS سیستم مجمع جهانی اقتصاد،

میلیارد  616ش خصوصی و های بخ در هزینهمیلیارد دالر  011جویی به میزان  صرفه

زمان الزم برای بررسی پیشنهادها از . های بخش خصوصی شده است در هزینهدالر 

ها، کشورهای  بر طبق گزارش 0.ساعت به فقط دو ساعت کاهش یافت 31میانگین 

، اعالم شد که 2107اند و در ژانویۀ  عالقه نشان داده KONEPS سیستم گوناگونی به

جنوبی ارائه  با کمک کره KONEPS سیستم خود را ازویژه ۀ ویتنام قصد دارد نسخ

 .کند

 وساز شفاف ضدفساد سیستم ساخت

سیساتم   ،شاهر سائول باا همکااری بخاش خصوصای       دفتر مرکزی زیرسااخت کاالن  

 ،درواقاع ایان سیساتم   . انادازی کارد   راه 2100وساز شفاف ضدفسادی را در سال  ساخت

از عدم پرداخت یا تعویاق   سیستم اطالعات و پرداخت حقوق اینترنتی با هدف جلوگیری

بادین منظاور، سائول    . وساز باود  های ساخت حقوق کارگران پیمانکاران فرعی در پروژه

های پیمانکار اصلی را از پیمانکاران فرعی تفکیک کرد و سیستم اطالعات مدیر  پرداخت

در آن تماام   ورا ایجاد کرد کاه پلتفرمای دیجیتاال اسات     ( One-PMS)ای  پروژه تک

فوری پایش کنند و ببیند که آیاا پیمانکاار فرعای     صورت بهتوانند پروژه را  می نفعان ذی

ساایتی را   وب ،یا خیرآ برای عموم مردم، مسئولین شاهر  اندواقعاً مبلغی را دریافت کرده

هاا و   های شهر، مرل تصاویر سایت اند که تمام اطالعات الزم دربارۀ پروژه تأسیس کرده

 .دهد یار شهروندان قرار میتصاویر زنده ویدئویی را در اخت

                                                           
1  - https://www.weforum.org/ agenda/2016/01/4-reasons-why-businesses-should-be-

more-open/ 
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هاای   های اداری پروژه جنبه کاراییدرصدی  31همچنین، این سیستم با افزایش 

هااا و  و رضااایت پیمانکاااران، شاارکتوساااز شاافافیت تقریباااً کاااملی را ایجاااد  ساااخت

، در مجماع جهاانی دولات    2102در ساال  . های دولتای را فاراهم کارده اسات     سازمان

دسترسای باه اینترنات یکای از      0.بزار برای مبارزه با فساد تقدیر شدالکترونیک از این ا

ایان ابازار    اتا شاود   این نیااز ساب  مای   . ها است ملزومات کلیدی موفقیت این سیستم

، از دساتر  تماام   گیارد میقرار وب  فراد دارای دسترسی بهادر اختیار تمام  که درحالی

جناوبی، پوشاش اینترنات     کاره  در. خارج شاود  که فاقد دسترسی به وب هستندکسانی 

هاای اینترنات در    ترین اتصاال  ساز نیست، چون این کشور دارای پرسرعت لهئچندان مس

 3.درصد جمعیت این کشور به اینترنت دسترسی دارند 92و بیش از  2جهان است

 

 خدمت تدارکات الکترونیک در مراکز آسان: شیلی
 ساده است 

 منظاور  بهرا ( UTIC)ی ارتباطات و اطالعات ، دولت شیلی سازمان فناور0992در سال 

هاای اساتخدام، اطالعاات و     سازی و ارتقای توسعۀ فناوری اطالعات در حوزه هماهن 

اصالح جامع سیستم تدارکات دولت . تأسیس کرد باره دراینارتباطات و مشاوره به دولت 

 .یکی از اصالحات موفق این سازمان بود

                                                           
1-Anti-Corruption Clean Construction System.’ Anti-Corruption Clean Construction 

System - OPSI. OECD, n.d. Web. 15 Nov. 2016. https:// 

www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/ 

innovations/page/anti-corruptioncleanconstructionsystem.htm 

2-McDonald, Mark. ‘Home Internet May Get Even Faster in South Korea.’ New 

York Times. The New York Times Company, 21 Feb. 2011. Web. 22 Dec. 2016. 

http://www.nytimes.com/2011/02/22/technology/22iht-broadband22.html?_r=0. 

3-Miniwatts Marketing Group. ‘World Internet Users Statistics and 2016 World 

Population Stats.’ Internet World Stats. N.p., 2016. Web. 22 Dec. 2016. 

http://www.Internetworldstats.com/stats.htm 

4- One-stop-shop 
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های خریاد در   تدارکات را با متمرکزسازی تمام فعالیتسیستم اصلی این سازمان 

بارای   یهنگام وجود قارارداد  به سایت این وب. اصالح کردکامالً سایتی واحد  قال  وب

کند و مزایده را  های خصوصی ارسال می هایی به شرکت خودکار ایمیل صورت بهمزایده، 

ساازی   برای سااده  سیستم جدیدی تنها نهسایت  این وب. دهد آنالین انجام می صورت به

یی ایجااد کارده   گاو  پاساخ های جدیدی برای نظارت و  تدارکات دارد، بلکه روش فرایند

مرالً، این سایت حاوی آمار و سایر اطالعاات درباارۀ عملکارد قبلای پیمانکااران      . است

 .دولتی است

ChileCompra  یعناای، )دولاات شاایلی  تاادارکاتنهااادی اساات کااه سیسااتم

MercadoPúblico )کند و میزبان پلتفرم دیجیتالی اسات کاه مرکاز     یت میرا مدیر

( 2113ساخت سال )این ابزار، . های تدارکات دولتی است برای تمام فرصت خدمت آسان

هاای کوچاک و    بارای ساازمان   ویژه بهپذیرتر کردن تدارکات  و دستر  ارآمدسازیکبا 

زان تادارکات  از زماان اجارا، میا   . پاسخ داده است ،تغییر درحالمتوسط به نیازهای بازار 

، و میازان  0درصد افزایش یافته است 21های کوچک و متوسط به میزان  توسط سازمان

. درصد تولید ناخالص داخلی شیلی تجاوز کرده اسات  4/3اکنون از  جموعمتدارکات در 

تا شامول  های عمومی پرداخته  به تدوین سیاست ChileCompraهای اخیر،  در سال

پس از تأسیس،  ChileCompra Observatoryازمان س. و شفافیت را افزایش دهد

های فرایناد هاای فسااد در    کناد و نشاانه   را تعیین مای  های مطلوبویهراصول عالی و 

هایی بارای   پیش از ایجاد پورتال 2.مایدن شده توسط مؤسسات دولتی را بررسی می انجام

                                                           
1-Doing Business 2017: Equal Opportunity for All: Comparing Business Regulation 

for Domestic Firms in 190 Economies. Washington, DC: World Bank, 

2016.Print.http://www.doingbusiness.org/~/media/ 

WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf. 

 :نگاه کنید به - 
http://www.compraschile.cl (in Spanish) 
Casestudy:http:// www1.worldbank.org/publicsector/egov/eprocurement_chile.htm. 
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و  انجااام آنالیاان معااامالت دولتاای، سیسااتم تاادارکات دولاات در شاایلی پراکنااده بااود 

 (.2111، 0باسو)پاگیر گوناگون و گاه متناقضی داشت  و های نظارتی دست چارچوب

 

 زند آور گمرک الکترونیک تغییر را رقم می سیستم الزام: گواتماال

را برای تروی  تحویل الکترونیک « گمرک بدون کاغذ»، گواتماال برنامۀ 2101در فوریۀ 

. های کاغذی را حذف کارد  ویل نسخهپورتال وب شروع کرد و تح ازطریقاسناد گمرک 

ایان برناماه   . های گمرکی اجباری بوده اسات  ، تحویل آنالین اظهارنامه2104از ژانویۀ 

در ادارۀ گمرک پورتو باریو   2101برنامه یاد شده در ابتدا در مار  . آغاز شد  یتدر به

ساتم  گرچاه، سی . در تمام ادارات گمارک اجرایای گردیاد    2104شروع شد و در جوالی 

اساتفاده از آن الزامای نباود و     اماا  موجود باود،  2116تحویل الکترونیک اسناد از سال 

با سیستم الزامی تحویل الکترونیاک، اظهارناماۀ   . کردند از آن استفاده میتاجران اندکی 

شاوند و   واردات و اسناد و مدارک مربوطه تنها به فرمات الکترونیاک تحویال داده مای    

 .تسریع شده است ترخیص گمرکی درنتیجه

پیشرفت چشمگیر در بازۀ زمانی نسبتاً کوتااه، حتای   دهد  مورد گواتماال نشان می

و رسوایی جن  داخلی طوالنی در این کشور . مشکالت اولیه، کاری شدنی است باوجود

و  اعتماد باه دولات  . ه باشدریشه در ادارات گمرک داشت توانستیمدولت  فساد گسترده

هاای   دیادگاه ( ، بخش خصوصای ویژه به)نفعان مختلف  آن نیازمند احیا بود و ذی کارایی

، گمرک گواتماال با کماک بخاش خصوصای در اقادامی     درنتیجه. طرح کردندمخود را 

هاای جدیاد    را اجرا کرد که بارای موفقیات سیساتم   « گمرک بدون کاغذ»جمعی طرح 

 .ستضروری ا

                                                           
1 - Basu 
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 SWSنمونۀ پرقدمت : گمرک سنگاپور

TradeNet     هاای   سیستم مبادلۀ دادۀ الکترونیک سنگاپور اسات کاه تااجران، شارکت

هاای خادمات    ونقل، خطوط کشتیرانی، متصادیان باار، خطاوط هاوایی و شارکت      حمل

هاای مسائول بناادر     های دولتی مرل گمرک سانگاپور و ساازمان   با سازمان 0فرودگاهی

 TradeNetسازمان مختلف در  34 درمجموع)دهد  را به هم پیوند می دریایی و هوایی

ادارۀ مرکازی اسات کاه در آن اوراق تااجران توساط       ، نوعیاین سیستم(. حضور دارند

این سیستم زمان بررسی مجوزها را به کمتر . شود های دولتی بررسی و تأیید می سازمان

(. روز باود  7تاا   2ی باین  پیش از این سیستم، زمان بررس)دهد  از یک دقیقه کاهش می

و ( دالر سنگاپور بود 21تا  01رقم قبلی بین )دالر سنگاپور است  4هزینۀ این کار حدود 

. ظرفیت بررسی اسناد از ده هزار سند به حدود سیصد هازار ساند در روز رسایده اسات    

کار است، این سیستم نمونۀ قدیمی اسات کاه    درحال 0929از سال  TradeNetچون 

ساهولت انجاام    یبناد  رتبهها جزو کشورهای برتر در  کمک کرده است سال به سنگاپور

 .وکار بانک جهانی قرار گیرد کس 

 

GOV.UK :ها کد منبع باز برای استفاده توسط تمام دولت 

، (2106)های دولت الکترونیک و مشارکت الکترونیک ساازمان ملال متحاد     در پیمایش

کاد  . پیشرفت دیجیتالی در جهاان باود   زمینۀدرها  دولت انگلستان یکی از برترین دولت

ها در سراسر جهان از این پلتفرم  حاضر باز است و دولت درحال« GOV.UK»پلتفرم 

سب  تحاول دیجیتاال   ( GDS)خدمات دیجیتال دولت . کنند الگو استفاده می عنوان به

 بخشای از دفتار   GDS. دولت انگلستان شده و بدین ترتی  الگویی در این زمینه است

های دولتی برای گرد هم آمدن و رفع نیازهاای   دولت است و کمک به وزارتخانه هیئت

                                                           
1- Handling Agents 
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شاده در   راهبرد کلی انگلستان و تمام خدمات ارائاه . کاربر جزو اهداف این سیستم است

 Governmentبرای بخاش خصوصای، پورتاال    . اند ذکر شده joinup.euخبرنامۀ 

Gateway م ابزارها و خدمات دولات الکترونیاک   نام برای دسترسی به تما فرصت ثبت

یافتن مجموعاه ابزارهاای جاامع    . دهد فرما قرار می ها و افراد خویش را در اختیار شرکت

و ( از ثبت شرکت گرفته تا صدور مااهی زناده  )دولت الکترونیک برای بخش خصوصی 

 .استفاده از آن آسان است

شاده باه بخاش     گونااگون ارائاه   رویکرد انگلستان به دولت الکترونیک و خدمات

شاان را   ها است تا تجرباه  برای ادارات دولتی بلکه برای شرکت تنها نهخصوصی الگویی 

ابزارهای دولت الکترونیک در کشورهای دیگر در قیا  باا ایان الگاو ارزیاابی      درزمینۀ

تواند نقطۀ شاروع مقایساه باشاد و باعاث عادم تنااق  در        این معیار ارزیابی می. کنند

 .ورهای مختلف شودکش

 

 های تجاری دیجیتال در بازار واحد نشان: اتحادیۀ اروپا

کمیسایون اروپاا مراالی اسات کاه نشاان       ( OHIM)سازی بازار داخلی  دفتر هماهن 

ها و بهباود   توان از دولت الکترونیک برای از بین بردن تفکیک میان سازمان دهد می می

توساعۀ خادمات    ازطریاق برناماه  یان  ا .هماهنگی میان نهادهای مختلف استفاده کارد 

ای باا ادارات نشاان    های تجاری اروپا و همچنین رواباط شابکه   عمومی مربوط به نشان

 .فدرالی در اروپا ایجاد کرد حال نیدرعسیستم نشان تجاری یکپارچه و تجاری ملی، 

تاأثیر زیاادی    درواقع OHIMها و ابزارهای دیجیتال  مجموعه اطالعات، سیستم

باا تادوین اساتانداردهای     یساز تالیجید. دارد OHIMو هماهنگی سازمانی  بر آرایش

عاااملی باارای  عنااوان بااههااا و همچنااین  هااای ارتباااطی و داده فناای مشااترک، کانااال

هاای   ابزارها و سیساتم . سازی دارد پذیری، تأثیر زیادی بر ارتباطات و هماهن  کنش هم
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شاوند، سایلوها را    آفایس مای   های کااری در باک  فرایناد سازی مداوم  جدید سب  ساده

 .شوند می OHIMسازی بهتر در  شکنند و باعث یکپارچه می

ای از ادارات  بااه تقویاات ارتباطااات بااا شاابکه  یساااز تااالیجیدهمچنااین، ایاان 

ابزاری  Trade Mark Viewمرالً، ابزار . تجاری ملی در اروپا کمک کرده است نشان

 درواقاع این ابزار . طالعات مشترک بودمنابع و ا ازطریقسازی بهتر  مهم برای هماهن 

. پاردازد  و پشاتیبانی از آن مای  « های تجااری  ی نشانوجو جستابزار موتور »به ساخت 

چیازی   OHIMکاه    باعث شاده  یساز تالیجیدهای جدید  ، ابزارها و سیستمدرمجموع

پاذیری در کال شابکۀ ادارات     کانش  فراتر از ادارات ملی شود و مسئولیت افازایش هام  

 (.2100 0فونتن)تجاری و طراحی ملی در اروپا را بر عهده گیرد  نشان

 

Digital 5 : تبادل تجربه ازطریقیادگیری 

Digital 5 یا ،D5که هدفش تقویات   باشد میهای دیجیتال پیشرو  ای از دولت ، شبکه

جنوبی، استونی و نیوزلند اعضای مؤساس و فعلای    انگلستان، کره. اقتصاد دیجیتال است

بارای باازگو    تنها نهتوسعۀ دولت الکترونیک را  درزمینۀها  تجربه D5. دگروه هستناین 

کشاورهای عضاو   . گاذارد  کردن موفقیت بلکه برای یادگیری از اشتباهات در میان مای 

مانظم   صورت بهبرای پرداختن به موضوعات مشخص با یکدیگر مالقات منظم دارند و 

که سه کشور از کشورهای عضاو  ینانکتۀ جال  . کنند را در وبالگ منتشر می نظراتشان

D5  ًدر . اناد  راهبردهای دیجیتال داشته درزمینۀو پیشرفت سریعی  هستند کوچکنسبتا

، هریک از این کشورها، همانند بسیاری از کشاورهای اتحادیاۀ   «الگو»برای  وجو جست

اروپاا،  برای کس  اطالعات بیشتر دربارۀ اتحادیۀ . اروپا، نمونۀ خوبی در این زمینه است

 34روز درباارۀ   مراجعه کنید که حاوی اطالعاات باه   www.joinup.euسایت  به وب

و  سیساوئ اشاتاین،   شامل، کشورهای اتحادیۀ اروپاا، مقدونیاه، ایسالند، لیخاتن    )کشور 
                                                           

1- Fountain 

http://www.joinup.eu/
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ه اطالع هایی ب است و وضعیت فعلی توسعۀ دولت الکترونیک را در قال  خبرنامه( ترکیه

خالصه تاریخچه و وضعیت فعلای راهبردهاا و قاوانین کشاور را      صورت بهرساند که  می

برای بخش خصوصای، فصاول اطالعاات تجااری باه ابزارهاا و        ویژه به. دهند شرح می

 .پردازد می هاآن پوششهای فعال دولت الکترونیک و حوزۀ  پورتال

 توضیح

باه توصایف وضاعیت دولات      و روی کشاورها انجاام شاده   کاه  مطالعات بسیار زیادی 

هاای مربتای ارائاه     معماوالً روایات   ،پردازناد  ای خاص می الکترونیک در کشور یا منطقه

، این مطالعاات . های نویسنده باشد ارتباطات و وابستگی لیلدد که ممکن است به کن می

های ایان مطالعاات    یافتهکنند و  اثربخشی را غالباً از دیدگاه شهروندان بررسی می پدیده

. نیسات  گوناه  ایندر تمام موارد  مااممکن است برای بخش خصوصی نیز صادق باشد، 

پردازناد   دولات الکترونیاک مای    درزمیناۀ سوی دیگر، منابعی که به تجربۀ شهروندان از

هاا در ارزیاابی   هاا بتوانناد از آن   های سودمندی ارائه کنند که شرکت ممکن است بینش

  .بازاریابی استفاده کنندریسک، پیمایش مشتریان و راهبردهای 
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 های بعدی و تحقیقات بیشتر گیری، گام نتیجه

هاایش   تحقیقات دانشگاهی و تجربی نسبتاً اندکی دربارۀ نقش بخش خصوصی و انگیزه

ها  تر از دیدگاه شرکت تحلیل آگاهانه. برای استفاده از دولت الکترونیک انجام شده است

الکترونیاک، مانناد گمارک الکترونیاک و      دربارۀ اثربخشی ابزارهاای گونااگون دولات   

توساط بخاش خصوصای     هاا آن رشیپاذ تدارکات الکترونیک، به بهبود طراحی، اجرا و 

 .کند کمک می

هاای مرباوط باه آن نشاان      پیمایش دولت الکترونیک مؤسسۀ باازل و مصااحبه  

 های دولت الکترونیک کاامالً  المللی با اپلیکیشن های فعال در عرصۀ بین شرکتدهد  می

را تشویق، یاا   های تابعه وکارها و شرکت کس  یها ها بسیاری از شرکتآن. آشنا هستند

ها  ، دانش شرکتحال بااین. کنند حتی ملزم، به استفاده از ابزارهای دولت الکترونیک می

. شاود  دربارۀ استفاده از این ابزارها ظاهراً فقط در بخش مسئول به اشتراک گذاشته مای 

بارۀ نقاط قوت و ضعف غالباً در سیلوهای تجاری یاا مارالً در شارکت    دانش تفصیلی در

 .شود تابعه واقع در کشور پرریسک محصور می

. اناد  های دولت الکترونیک را شناساایی کارده  فرایندهای برخی  تحقیقات، ریسک

آمدن ریسک  وجود بههایی باشند که سب   ها باید در پی شناسایی نقص بنابراین، شرکت

هاا را   شود و همچنین باید این نقص شان می بزارهای الکترونیکی مورد استفادهرشوه در ا

در این زمینه، باید وضعیت . کنند شناسایی کنند در کشوری که از این ابزارها استفاده می

هاا بایاد    شارکت . کنونی توسعۀ الکترونیک در کشور مدنظر مورد مالحظاه قارار گیارد   

به راهبارد دولات الکترونیاک در ایان کشاور      « دولتی تمام»بررسی کنند که آیا رویکرد 

منتشر، اتخاذ و در چارچوب زمانی مقرر اجرا شده استآ این تصویر جاامع مهام اسات،    

کند و اصالحات و ارادۀ سیاسی نیز  فساد را حل نمی خود یخود بهچون دولت الکترونیک 

 .حیاتی است
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ترونیک احتمااالً باعاث   از نظر ریسک رشوه، عدم دسترسی به ابزارهای دولت الک

وکار شارکت   کامل تأثیر بالقوۀ دولت الکترونیک را بر کس  صورت بهها  ارزیابیشود  می

پاذیری و کیفیات    در ریسک رشوه برای ورود به بازار جدید باید دساتر  . روشن نکنند

 .ابزارهای الکترونیک دولت از دیدگاه پیشگیری از فساد و کاهش آن بررسی شود

هاای بااز را    های دولات الکترونیاک و داده   ی که فعاالنه توسعۀ پورتالهای شرکت

کنند ممکن  تقویت راهبرد پیشگیری از ریسک فساد خود پیگیری و بررسی می منظور به

ها، بدون اینکاه   مرالً، احتماالً شرکت. خود دست یابند اتیعملاست به مزایایی از انجام 

یافت اطالعات شوند، با استفاده از این ابزارهاا  مجبور به تعامل با اشخاص ثالث برای در

هاای ورود باه    توانند باه اطالعاات دسات یابناد و ریساک      و منابع اطالعاتی جدید می

توانناد   می درواقعها  شرکت. وکار موجود را ارزیابی کنند بازارهای جدید و گسترش کس 

کاار   باال ریسکدارای های مربوط به این مشاوران تجاری را، که در کشورهای  ریسک

آنالیان   صاورت  بههای باز و خدمات اطالعاتی که  کنند، با دسترسی مستقیم به داده می

هاا   نیروهای انتظامی مسئول تحقیق دربارۀ فسااد شارکت  . در اختیار دارند کاهش دهند

 .کنند استفاده از اشخاص ثالث و توجیه تجاری استخدام این افراد را بررسی می

ه دولت دربارۀ راهبرد دولت الکترونیاک مشاورت   لزوم، باید ب درصورتها  شرکت

را به دولت منتقال کنناد، چاون     ورد نظر خویشمها نیاز دارند که الزامات  شرکت. دهند

تاا باه اماروز،    . شاود ناه دولات    وکار است که منجر به نوآوری دیجیتال مای  این کس 

ضاوع  اناد و ایان مو   تحقیقات دانشگاهی و تجربی عمدتاً به رضایت شهروندان پرداختاه 

نیااز  در این حاال،  . کننده در سنجش موفقیت دولت الکترونیک بوده است معیاری تعیین

تر بخش خصوصای   تر و پیشدستانه در کنار رضایت شهروندان، از ارزیابی فعاالنه اتاست 

 .استفاده شود نیز دولت الکترونیک درمورد

هاای دیجیتاال پیشارفته باه هماراه       بارداری از فنااوری   از دیدگاه کشوری، بهره

 درزمیناۀ شاود برخای کشاورها پیشارفت زیاادی       ی دولت الکترونیک باعث مای ابزارها
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بخاش  . انداز ریساک را متحاول کنناد    ممانعت از فساد داشته باشند و برخی دیگر چشم

ها پشتیبانی کند، چون مزایای آن برای تمام ارکان جامعه  خصوصی باید از این پیشرفت

 .است( ها و همچنین شهروندان شرکت)

هاای ساازمان ملال متحاد، باناک       ناگونی با استفاده از مجموعه دادهمطالعات گو

هاای   جهانی و سایر مؤسساات و همچناین مارور ساایر مقااالت و رویکردهاای حاوزه       

هاای   یافتاه . اناد  گوناگون دانشگاهی به رابطۀ بین دولات الکترونیاک و فسااد پرداختاه    

پتانسیل کااهش فسااد را   کنند که دولت الکترونیک  مطالعات گوناگون همواره تأیید می

دامناه برخای   . شاود  باعث کاهش فساد نمی خود خودی بهدارد، اگرچه دولت الکترونیک 

مقاالت گسترده نیست و کیفیت پایینی دارند و تحقیقات فراکشوری نسبتاً اندکی نیز به 

در این گزارش هام، مارور مقااالت جاامع نیسات و در      . است بخش خصوصی پرداخته

مرال، بخاش   )نفعاان دولات الکترونیاک     ها، تحقیقاات بیشاتر باه ذی    بسیاری از حوزه

ایم مسایر   امیدواریم که برخی نکاتی که در اینجا مطرح کرده. کند کمک می( خصوصی

 .های بیشتر باز کند را برای بررسی

 

 پیشنهادهایی برای بخش خصوصی

 آن های تطبیق با قوانین مبارزه با فساد شرکت، ملزومات شناسایی  به سیاست

دسته از ابزارهای دولت الکترونیک را اضافه کنید که ریسک رشوه را کااهش  

 .دهند و در جای مناس  از این ابزارها استفاده کنید می

کارکنان غالباً دانش اندکی دربارۀ وجود و اهمیت ابزارهای دولت الکترونیک برای 

از  غلا  ا( کتدر دفتر مرکزی کل شر خصوص به)های تطبیق  بخش. خود دارند  شرکت

کنناده آگااه    استفاده اتیعملخود و   مکان استفادۀ ابزارهای دولت الکترونیک در شرکت

ها دربارۀ نقاش   دهد که آگاهی شرکت نتای  پیمایش دولت الکترونیک نشان می. نیستند
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 کاارایی نظر از بهبود کلای   صرف)ویژۀ ابزارهای دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد 

کنناد بایاد فعاالناه     المللی کاار مای   هایی که در سطح بین شرکت. نیست کامل( تجاری

را از ابزارهااای دولاات الکترونیااک در کشااورهای مختلااف آگاااه کننااد و   کارکنانشااان

گنجاد باه    برای تطبیق با قاوانین مباارزه باا فسااد مای      هایشان تالشدر  که درصورتی

 .کارکنان توصیه کنند از این ابزارها استفاده کنند

 دولتای کشاور را در قباال ابزارهاای      ارزیابی ریسک ضدفساد، راهبرد تمام در

دولت الکترونیک ارزیابی کنید و صالحیت شرکای تجاری، مشارکت انتفااعی  

 .ها را ارزیابی کنید و ادغام و اکتساب

ناشای از تعامال باا    )توانند ریسک درخواست رشوه  ابزارهای دولت الکترونیک می

در ارزیابی ریساک فسااد، بایاد وجاود و کیفیات      . را کاهش دهد( مقامات رسمی دولتی

ایان  . دولتی دولت الکترونیک، بلوغ و وضعیت اجرای آن را در نظار بگیریاد   راهبرد تمام

های تجااری انجاام دهیاد و همچناین     فرایناد  درموردمداوم  صورت بهها را باید  ارزیابی

. هاا را بررسای کنیاد    ابصالحیت شرکای تجاری، مشارکت انتفااعی و ادغاام و اکتسا   

بایاد نحاوۀ   های مبارزه با فسااد،   در ارزیابی راهبرد دولت الکترونیک و تالشها شرکت

ها بایاد   لزوم، شرکت درصورت. تعیین اهمیت ابزارهای دولت الکترونیک را بررسی کنند

های دولت الکترونیک و همچنین اطالعات آنالیان مرباوط باه ورود باه      کیفیت قابلیت

کلای   ناختشوجود . های کار و مجوزهای دولت الکترونیک را بررسی نمایند روشبازار، 

تواناد باه    ابزارهای دولات الکترونیاک مای    درمورداز زمینۀ راهبرد مبارزه با فساد کشور 

( اختیااری باودن   درصورت)شرکت کمک کند تا دریابد آیا از ابزارهای دولت الکترونیک 

 استفاده کند یا خیرآ

 های بااز دولتای یاا ابزارهاای دولات الکترونیاک،        به دادهدسترسی  درصورت

رواباط باا دولات یاا گاردآوری       درزمینۀارزیابی کنید که آیا به اشخاص ثالث 

 های بازار نیاز داریدآ داده



 زارش پژوهشیگ 18  

 

. شود بررسی می ازپیش بیشهنگام تحقیقات دربارۀ رشوه، استخدام اشخاص ثالث 

کنناد   کت در ادارات دولتی کاار مای  سومی که از جان  شر های طرفکاهش استفاده از 

توانناد نیااز باه     تواند باعث کاهش ریسک رشوه شود ابزارهای دولت الکترونیک می می

های باز، که  های شفافیت و داده پورتال. کارگزار یا نماینده را در برخی کشورها رفع کنند

هاایی درباارۀ    ها ممکن است، نیاز به مشاوران تجاری که دادهدسترسی از راه دور به آن

ها باید کارکناان را ملازم    بنابراین، شرکت. دهند کنند کاهش می بازارهای جدید ارائه می

های شفافیت یاا   های بازار، پورتال ، پیش از استخدام مشاور برای گردآوری دادهمایند تان

 .با دقت بررسی کنندسایر خدمات را 

  هاا   های تجاری و در تالشندفرایمؤثر بودن ابزارهای دولت الکترونیک را در

هاا را در هماان    ایان داده . ای با فساد بررسی کنید دوره صورت بهبرای مبارزه 

 .های شرکت در میان بگذارید کشور و خارج آن با سایر بخش

دانش، به افزایش سطح کلی آگاهی درباارۀ دولات    گذاری اشتراکبا به  ها شرکت

و تأثیرش بر جلوگیری از فساد و مباارزه باا    الکترونیک، نحوۀ طراحی و اجرای مؤثر آن

غیرمستقیم ساب  مسااعدتر شادن محایط      صورت بهاین موضوع . کنند رشوه کمک می

 .شود برای کار می

 های مشاورت باه   فرایناد های مشارکت عمومی خصوصای و   فعاالنه در طرح

 .دولت شرکت کنید

خصوصای کاه بارای توساعۀ ابزارهاای دولات        -هاای مشاارکت عماومی    طارح 

آفرینای   هایی را در اختیار بخش خصوصی برای نقاش  شوند فرصت الکترونیک انجام می

های  و تطابق بیشتر با نیازمندی وگو گفتها مسیری برای  شاید، این طرح. دهند قرار می

های ارائۀ مشورت به دولت وجود دارد، بخش خصوصی بایاد  فرایندوقتی . تجاری باشند

هاای ناادری بارای     ها فرصات فراینداین . شرکت کندها فرایندامکان در این  درصورت

شرکت فعاالنه در . ها و دفاع از مواضع بخش خصوصی هستند تأثیرگذاری روی سیاست
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هاای   هاا از دولات در حاوزه    ها نشان تعهد بخش خصوصی و انتظاار شارکت  فراینداین 

در ایان   .ها مرل سیاست مبارزه با فساد و مبارزه با رشوه اسات سیاستی کلیدی برای آن

هایی که اثربخشی ابزارهای دولت الکترونیاک   های متعلق به شرکت توان داده حال، می

هاا  بارد کاه دولات آن    کاار  باه کنند  را برای مشورت دادن به کشورهایی  را ارزیابی می

تدوین راهبرد یا ساخت ابزار پیشنهادی دولات   درزمینۀخواهان دیدگاه بخش خصوصی 

سازی در بخش دولتی و دساتیابی باه درک مشاترک از     برای ظرفیت. الکترونیک است

ن باین  دولت الکترونیک، در طرح انتقال کارکناا  درزمینۀمسائل و افزایش انتقال دانش 

 .بخش دولتی و خصوصی مشارکت کنید

هاای عماومی    در برخی موارد، انتقال کارکنان ممکان اسات بیشاتر از مشاارکت    

های ارائۀ مشورت به دولت و بخش خصوصی کمک کناد کاه بارای    فرایندخصوصی و 

پیشاگیری از فسااد از یکادیگر بیاموزناد،      منظاور  بهبهبود راهکارهای دولت الکترونیک 

 .اق  بود که از تضاد منافع جلوگیری شودگرچه باید مر

 

 ها برای دولتپیشنهادهایی 

اکوسیستم مشارکتی را سامان دهند و  یک ها باید تر از همه، دولت نخست و مهم

کنناده و واساط    رابط، تساهیل  عنوان به، بدیل شدن به نیروی مسلطتبدون تالش برای 

ورد وفااق  اناد کاه ما    ها متعهد به حصاول اهادافی شاده    چون، اغل  دولت. عمل کنند

های فرایندبرای بهبود . کاری دشوار است ،و مستلزم اجرای داخلی است، اینالمللی  بین

هاا   توسعۀ راهکارهای دولت الکترونیک، پیشنهادهای زیر را به دولات  درزمینۀمشارکتی 

 :کنیم ارائه می

 کشورهای عضو کنوانیسون مبارزه با فساد ساازمان ملال متحاد، باه      درمورد

ویاه  رت مربوط به گسترش سازوکارهای دولت الکترونیک عمل کنید و تعهدا



 زارش پژوهشیگ 13  

 

هاای فنااوری و خادمات الکترونیاک بارای ارائاۀ        نوآوری درزمینۀرا  مطلوب

 .خدمات عمومی به اشتراک بگذارید

   تلقاای کنیااد کااه نیازهااا و   اربریکاابخااش خصوصاای را منبااع، شااریک و

در هنگام تاالش بارای پیشابرد    . ارددولت الکترونیک د درزمینۀهایی  خواسته

هاا   اصالحات در دولت الکترونیک، راهبرد دولت باید تعامل فعاال باا شارکت   

 .باشد

باا بخاش    وگو گفتاستفاده از ابزارهای دولت الکترونیک اختیاری است،  کهمانیز

خصوصی در تمام مراحل توسعۀ دولت الکترونیک احتماالً باعث افزایش سطح پاذیرش  

منافع مشابهی نفعان ممکن است دریابند  مشورتی، ذی فراینددر این . دشو این بخش می

هنگاام طراحای و    هبا . اناد  مواجاه در توسعۀ دولت الکترونیک دارند و با موانعی یکسان 

( شادن )اجباری باودن   درصورت ویژه بهدولتی دولت الکترونیک،  تدوین راهبردهای تمام

وصی کاربر اصلی ایان ابزارهاا اسات، بایاد از     استفاده از این ابزارها یا وقتی بخش خص

و  ردهکا ها بایاد از فرصات اساتفاده     شرکت. پشتیبانی و نظرات این بخش استفاده شود

 ازطریاق دولت الکترونیاک   درزمینۀها و انتظارات خودشان را  ملزومات دیجیتال، دغدغه

بادین  . مشارکت عمومی خصوصی به دولت بیاان کنناد   ازطریقهای مشورتی یا فرایند

هاا باا مشاورت باا بخاش       پسند خواهد باود و اولویات   کاربر ،ترتی ، دولت الکترونیک

 .شود خصوصی تعیین می

      از حمایت و تخصص بخش خصوصی برای فائق آمادن بار مشاکالت فنای

توانناد تادوین و ارائاۀ راهبارد دولات       ها می بدین ترتی ، دولت. استفاده کنید

 .الکترونیک را بهبود دهند

. شود رسد و اجرای دولت الکترونیک تسریع می نفعان می به تمام ذی سود این کار

دسترسای  . گاذارد  شکاف دیجیتالی داخلی روی اثربخشی دولت الکترونیاک تاأثیر مای   
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ها به زیرساخت فناوری اطالعات و مخابرات میزان ظرفیت را برای  شهروندان و شرکت

 .کند کارگیری دولت الکترونیک مشخص می پذیرش و به

 های سراسری مرل خدمات مبادلاۀ پرداخات   فرایندآیا الزم است رسی کنید بر

کامل ارائه شود و بارای افازایش اثربخشای ابزارهاای دولات الکترونیاک و       

 آباشد یالزامکاهش رشوه، استفاده از این ابزارها از ابتدا 

 کارکنان دولتی مستقر در بخش خصوصی و برعکس را تشویق کنید. 

مسائل شوند و انتقال  از درک مشترک ایجاد یک توانند باعث یکارکنان مستقر م

. دولت الکترونیک بیاان کنناد   درزمینۀها را  های شرکت دانش را افزایش دهند و دیدگاه

. گاذارد  دیدۀ بخش دولتی بر اثربخشی دولات الکترونیاک تاأثیر مای     نیروی کار آموزش

ها کناد   انسان کامل یگزینهای آنالین را جا سیستمدولت الکترونیک وقتی بدیهی است 

هاا  برای اجرایی کردن ابزارهای دولت الکترونیک و کار با آن. خورد احتماالً شکست می

ها به مشارکت در این تحوالت باه نیاروی کاار توانمناد      و همچنین تشویق تمام بخش

کاار،   ریزی بلندمادت نیاروی   این موضوع ممکن است بر برنامه. بخش دولتی نیاز داریم

هاای   یشرفت شغلی کارکناان دولات و اصاالح گساتردۀ خادمات و همچناین برناماه       پ

 .تحصیلی تأثیر بگذارد

 :های زیر انجام شود کنیم تحقیقاتی بیشتری در حوزه پیشنهاد می

  خصوصی در دولت الکترونیک برای تحقیق درباارۀ   ربخشیتأثبررسی نقش و

ایان  . ری از فسااد کاارگیری ابزارهاای الکترونیاک در پیشاگی     اثربخشی و به

هااای بخااش خصوصاای باارای اسااتفاده از ابزارهااای دولاات  تحقیااق انگیاازه

 .کند الکترونیک را نیز روشن می
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  و مشکالت اتخاذ راهکارهای دولت الکترونیک برای کاهش  ها تیمزمقایسۀ

 .از فساد یشگیریپبه  0«انفجاری»ریسک رشوه با رویکرد 

 اختیاری و الزامی دولات الکترونیاک    ای که حاوی ابزارهای داده  ایجاد پایگاه

 .توانند از آن استفاده کنند ها می و شرکت ودهبتمام کشورها 

هدف تحقیق حاضار ایان اسات کاه بخاش خصوصای بتواناد وضاعیت دولات          

مرجاع در تحلیال    ۀداد گااه یپااز ایان  . مندتر بررسی کناد  نظام یصورت بهالکترونیک را 

ورود به باازار کشاوری    درمورد ادر باشندقها  تتوان استفاده کرد تا شرک ریسک بازار می

پیشانهاد  . خاص تصمیم بگیرند و از تحوالت الکترونیک در مکانی خاص بااخبر باشاند  

ای در  بنادی یکپارچاه   رتباه  ظامندر نظر گرفت و  داده گاهیپاتوان در این  را نیز می ولا

بزارهاا باا دیگاران در    های خودشان را از کار با این ا ها قرار گیرد تا تجربه اختیار شرکت

مخزن اطالعات بلکه ابزار ارزیابی تعااملی باشاد    تنها نهداده  این پایگاه  ومیان بگذارند 

ابزارهاای   درماورد . دهاد  ها نشان می که سودمندترین ابزارهای الکترونیک را به شرکت

 بهتر علت مؤثر باودن  وج  شناختمتواند  بندی می رتبه ظامنالزامی دولت الکترونیک، 

 .این ابزارها، از دیدگاه بخش تجاری، شود( یا نبودن)

   هاا بارای تعیاین میازان رضاایت       ساخت اپلیکیشن اینترنتی کاه از الگاوریتم

کناد و باه    استفاده می( ها و سایر کاربران شرکت)کاربران از دولت الکترونیک 

تر و افزایش دانش دربارۀ ابزارهای الکترونیاک موفاق و ضاعیف     درک عمیق

 .کند کمک می

هاای مشاابهی انجاام داد کاه مبتنای بار        اپلیکیشان  براسا توان  این کار را می

 .بندی رضایت کاربر نهایی هستند های رتبه سیستم

                                                           
1- Big-bang Approach 
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بنادی ابزارهاای    هدف تحقیق حاضر این است که کاربران، قاالبی را بارای رتباه   

اشاند تاا   دولت الکترونیاک در اختیاار داشاته ب    درزمینۀها الکترونیک و بیان تجارب آن

هاای   کنند مشخص شوند و ابزارهاا و سیساتم   کار می یخوب بههایی که  ابزارها و سیستم

این است که ارائۀ خدمات دولت الکترونیاک  هدف این تحقیق . ردندگضعیف نیز برمال 

هاای عماومی    نفعان امکاان یاادگیری داشاته باشاند و مشاارکت      بهبود یابد و تمام ذی

 .برند پردازند که از این تمهیدات سود میهایی ب خصوصی به حوزه

 متعدد با حضور بخش دولتی و خصوصای   نفعان ذیهایی با  برگزاری کنفرانس

افازار، کااربران نهااایی،    دهنادگان ناارم  دخیال در دولات الکترونیااک، توساعه   

بهتارین رویکردهاا در    درزمینۀدانشگاهیان و جامعۀ مدنی برای بارش فکری 

هاا   این کنفارانس . پیامدهای آن برای مبارزه با فسادقبال دولت الکترونیک و 

 .ارائه کنند شدر درحال سرعت بهدربارۀ این موضوع  را هایی توانند بینش می

 درزمیناۀ تواند مبنای بررسی انقالب صنعتی چهارم و اقدام جمعی  این تحقیق می

گون در طراحی و نفعان گونا با توجه به نیاز فزاینده به مشارکت ذی: مبارزه با فساد باشد

چین،  های دیجیتالی مانند بالک های حاصل از نوآوری توسعۀ دولت الکترونیک و فرصت

بهباود   منظاور  باه تسریع تحقیقات و رویکردهاای عملای    درزمینۀباید کارهای فراوانی 

 .خدمات دولت الکترونیک انجام شود
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