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 خوب حکمرانی اخلاقی چارچوب در الکترونیک دولت مدل طراحی

 

 2نیدو یاریاله حهیمل ،1عباس منوریان، دکتر *1رحمت اله قلی پورسوتهدکتر 

 رانیدانشگاه تهران، ا ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت .1

 رانیدانشگاه تهران، ا ش،یالملل ک نیب سیپرد ،تیریگروه مد .2
 (2/01/88پذیرش: ، تاریخ6/8/88تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

و  1سمت استفاده از فناوری اطلاعاا  سرعتبهی ارتباطی سنتی هاوهیش
 بارای فرصاتی عاالی 2الكترونیا  (. دولات1روند )ارتباطا  پیش می

 يا  و دولت عملكرد بهبود برای مانند ايران توسعه درحال كشورهای

 كشاورهای با موجود شكاف كاهش برای به رشدی رو راهبردی برنامه

 دولتای  بخاش كاارايی ساب  الكترونیا  (. دولت2است ) توسعه يافته
 4عمومی مديريت هایهزينه كاهش و دولت هایعملكرد در 3يیگوپاسخ

 اطلاعاا  فنااوری اساا  بر اينترنت كاربرد الكترونی  دولت( 3)است 

 " ايجااد بارای كااربران ازیاموردن خدما  و اطلاعا  كردن فراهم برای
 . (4) كندیم كارآمد "6خوب حكمرانی 5چوب اخلاقیچار
 
 
 

 
نیااز  7به پشاتوانه اخلااقی های حكمرانی خوبدولت الكترونی  به شیوه

های حكمرانی دارند. برای تحقق دولت الكترونی   نیازمند وجود شاخص
توانااد از اساات. حكمراناای خااوب ماای 8خااوب بااا زيرساااخت اخلااا 

ت الكترونی  باشد. اخلا  انسان را باه های موردنیاز برای دولزيرساخت
رساند و با حكمرانی مديريت جامعه باه اماور ماردر در می9تكامل درونی
آفاري  نقش 11پردازد و در دل حكومت و حاكمیت سیاسایهمه ابعاد می

خوب  اصول خاوب  11های حكمرانیكه با بررسی شاخصطوریاست به
 14مبارزه با فساد و شفافیت و   كنترل13مشاركت 12پذيریمانند مسئولیت

بنابراي  اخلا  و حاكمیات های   شوند؛از بعد اخلاقی تعريف و تفسیر می
 رار نوع رفتار خاص  توسطاااتعارضی با همديگر نداشتند و آثار آن استم

 
 
 

 چکیده
رفتار اخلاقی  در آن موفقیت كلید و است شهروندان و دولت بی  سازنده و فعال همكاری ر چارچوب اخلا  خوب د حكمرانیزمینه: 
 اخلاقی حكمرانی چارچوب در الكترونی  دولت مدل طراحی هدف پژوهش حاضر  .استنهفته  سیاسی مديريت در كنندهشركت هایقدر 

 خوب است.

نفت  وزار  كاركنان و . جامعه آماری شامل گروهی از مديران)رويكرد داده بنیاد ( بود روش پژوهش حاضر كاربردی از نوع كیفیروش: 
تحلیل  در .بودجمع آوری مصاحبه  ابزار شدند. انتخاب به عنوان نمونه گیری هدفمندبر اسا  روش اشباع و نمونهت  از خبرگان  17است. 

 استفاده شد. Maxqda افزارنرراز  با استفاده از   گزينشیكدبندی اطلاعا  شامل كدگذاری باز  محوریداده ها از روش 

 امنیت و نظار   اعتماد و مقوله شامل ارزيابی 18كد اولیه در قال   112شد.  شناسايی مفهور 923 میان از 112 نشان داد نتايجها: یافته
 و ی  شفافیتگذاراستیسسازمانی   و اداری متها  سلااجتماعی  رضايتمندی  زيرساخت و انسانی ارتباطا   توسعه و عمومی  تعامل

 مقررا   كیفیت و قوانی  اثربخشی  كیفیت و اطلاعا   كارايی مالی  فناوری سازمانی  عوامل تعهد و محوری  عزر پاسخگويی  عدالت
 يی به دست آمد.جومشاركتاجرا   بستر و روند الكترونی   مديريت خدما 

الكترونی   موفقیت دولت تواند عاملی مهم برایی حكمرانی خوب میهامؤلفههای اخلاقی در ی ارزشزيرهيپانتايج نشان داد گیری: نتیجه
 باشد.

 

 اخلا   دولت الكترونی   حكمرانی خوب.کلید واژگان: 
 

 
 

 Rgholipor@ut.ac.irنويسندۀ مسئول: نشانی الكترونیكی: 
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افراد مؤثر در جامعاه هادف و البتاه در ماديريت جامعاه اثرگاذار اسات 
توان آثار مطلاوب آن آيد كه میرمینوعی غال  دتدريج بهكه بهطوریبه

را در فرهنگ جامعه و حكومات مشااهده كارد. اخلاقیاا  در حاكمیات 
-عنوان سیستمی از ارزشها  بايد و نبايدهاست كه بر اسا  آن نیكایبه

( اهمیات 5شاود )های حكومت مشخص و از اعمال ناپسند متمايز مای
هاای ر مولفاهوجود اخلاا  در حكمرانای از زيرسااختی باودن اخلاا  د

 حكمرانی خوب مشاهده می شود.
هماه  اسات كاه ای برای حصول اطمینان از اي دولت الكترونی  شیوه

ر يكسان از فرصت مشاركت در تصمیماتی برخاوردا ایگونهبهشهروندان 
 (6) گذاردمی اثر هاآن 15بر وضعیت و كیفیت زندگی نوعیبه باشند كه

ونی  )جاايزه دولات الكترونیا ( در وزار  نفت در ارزيابی دولت الكتر
ممیزی خارجی قرار گرفت. وزار  نفات توساط ممیاز  97و  96سالهای 

( قرار گرفت كاه در بای  311بیرونی در دسته اول امتیازی )بی  صفر تا 
 311دستگاه ممیزی شده تنها سه دستگاه امتیاازی كمای بیشاتر از  57

ارزياابی و تشاخیص  )دسته دور( را كس  نمود. به نظر میرسد پایش از
های قابل سازی مبتنی بر ويژگیموانع داشت  الگويی مناس  جهت پیاده

وجاود  اجرا و لحاظ نمودن موانع پیشی  جهت بالا بردن درصد موفقیات
 (8  7نداشت )

 بلكاه عملكرد دولت الكترونی  تنها حمايات از بهباود خادما  نیسات
لكترونیا  توساط حامی و ترويج حكمرانی خوب است  پیشرفت دولت ا

اداره دولتای و  كاارايیحاكمیت خوب ازجملاه اجارای قاانون  اخلا  در 
 (.11  11  9) شوداثربخشی  مشاركت عمومی و انصاف تعیی  می

عوامل اثرگاذار  های حكمرانی خوب بر پايه اخلا   يكی ازبنابودن مؤلفه
عنوان رهنماود بر موفقیت دولت الكترونیكی است. ضارور  اخلاا  باه

كند تا بتوانناد باا مشااركت ها به افراد و سیاستگزاران كم  میفعالیت
افراد جامعه در سايه عدالت و حكمرانی مطلاوب باه دولات الكترونیا  

تحقیقا  تنها دستاوردهای حكمرانی خاوب پاا از موفق تبديل شوند. 
سازی دولت موفقیت پیادهاند اما كردهاجرای دولت الكترونی  را بررسی 

ه از ايا  نظار پاژوهش حاضار باه نیكی مورد بررسی قرار نگرفتاالكترو
 بررسی رابطه متقابل دولت و حاكمیت در چارچوب اخلا  پرداخته است

 

 روش
روش پژوهش حاضر كاربردی از نوع كیفای )رويكارد داده بنیااد ( باود. 

بود كاه از نفت  وزار  كاركنان و جامعه آماری شامل گروهی از مديران
گیاری تا  از خبرگاان بار اساا  روش اشاباع و نموناه 17 میان آنها 

 مصااحبه جمع آوری داده هاهدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار 
 بود. نیمه ساختار يافته عمیق 

در تحلیاال داده هااا از روش كدبناادی اطلاعااا  شااامل كدگااذاری باااز  
 استفاده شد. Maxqda افزارنرراز  با استفاده از محوری  گزينشی

 

 یافته ها

كد  112مفهور  بخش كدگذاری محوری  923 میان از كد 112 تعداد
اند كه اخلا  در تمامی اي  بندی شدهمقوله دسته 18اولیه در قال  

ارتباطا    و عمومی  تعامل امنیت و نظار   اعتماد و ها )ارزيابیمؤلفه
 و اداری ها  سلامتاجتماعی  رضايتمندی  زيرساخت و انسانی توسعه

 و محوری  عزر پاسخگويی  عدالت و گذاری  شفافیتسازمانی  سیاست
اطلاعا   كارايی و اثربخشی   مالی  فناوری سازمانی  عوامل تعهد

 و روند الكترونی   مديريت خدما  مقررا   كیفیت و قوانی  كیفیت
 كه شد خواسته خبرگان ازجويی( حكم فرماست. اجرا و مشاركت بستر

 هاآن بیشتر كه دهند را ارائه خود نظرا  مدل تدوي  فرايند مورد در

سازی و برای يكپارچه .شد اعمال هااصلاحی آن نظرا  تأيید و را مدل
خوب  پا  حكمرانی نظريه در چارچوب الكترونی  دولت مدل طراحی

ها در قال  پارادايم از شناسايی مقوله محوری و ربط دادن ساير مقوله
شده و پروراندن داده بنیاد  به پالايش الگوی طراحیسازی مند نظريهنظار

 (1 نگارهعوامل اصلی اقدار و مدل نهايی به دست آمد )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 : الگوی مفهومی پژوهش6نگارۀ 
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 الگاوی همان پديده اصلی موردنظر پژوهش يعنای ارائاه مقوله محوری 

ه خاوب اسات كا حكمرانای چارچوب اخلاا  در الكترونی  دولت مدل
های اصالی ديگار باه آن رباط دارناد. اسا  فرآينديست كه تمار مقوله

 اشاره شد.سامانی و سیاستگذاری مبتنی بر اخلا   مقوله تعهد
 ساازمانی و شافافیت  اداری  زيرسااختها  سالامت بعادبار  شرايط علی 

   تأكید شد.پاسخگويی مالی و عوامل
 ارتباطاا   توساعه و تعامال اتفا  باهاكثريت قري  به ای شرايط زمینه

عماومی  اشااره  امنیات و جاويی و اعتمااداجتماعی  مشاركت - انسانی
كردند كه چگونه اي  عوامال راهبردهاای اتخااد شاده كاار را تساهیل 

 میكنند.
 از اطلاعاا  بایش اجرا و فنااوری بستر و روند مديريت بعد به راهبردها 
 .نمودند اشاره سايري 

 خادما  مقاررا   كیفیات و قاوانی  تكیفیا بعاد شرايط مداخلاه گار 
 نظار  تأكید شد. و ارزيابی الكترونی  و

 عادالت شاوندگان ايا  پاژوهش بار بعادپیامدها و نتاايج  از مصاحبه .
 اثربخشی و رضايتمندی اشاره كردند. و محوری  كارايی

 مدل پايايی

كاپا و مفاهیم بر اساا  دو  شاخص از طراحی شده مدل پايايی سنجش
شاد.  محاسابه كاپاا مقايساه و شااخص -بندی ها  آن دساتهنفر تشاب
 تعاداد اي  از كه كردند ايجاد مفهور 16 ديگر و فرد مفهور 18 محقق

 هستند. مشترك مفهور 14
 

 : وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم6جدول 
  نظر محقق

 بله خیر مجموع
16 2=B 14=A نظر فرد  بله

 خیر D 4=C=1 4 دیگر
 مجموع 18 2 21

 
 گرفت معتبر قرار توافق سطح 484/1 با برابر كاپا شاخص

 

 وضعیت شاخص کاپا :2 جدول
 وضعیت توافق مقدار عددی شاخص کاپا

 ضعیف كمتر از صفر

 بی اهمیت 2/1تا  1بی  

 متوسط 4/1 تا 21/1بی  

 مناس  6/1تا  41/1بی  

 معتبر 8/1تا  61/1بی  

 عالی 1تا  81/1بی  

 

 

 

 بحث
 كاه اسات جدياد فنااوری از اساتفاده بارای راهكاری لكترونی ا دولت

 دولتای  خادما  و اطلاعاا  باه مناسا  دسترسی جهت لازر تسهیلا 
 در مشااركت بارای ترگسترده هایفرصت و ارائه خدما  كیفیت اصلاح

 پاساخگويی الكترونیا  دولات. كندمی اعطا مردر نهادهای و فرايندها
 و ارائه شهروندان به بلافصل صور به ار دولتی خدما  بهتري  كه است
كند و شركت و با آنان اخلاقی عمل می اجتماعی هایفعالیت در را هاآن

 دولتی خدما  ارائه. كندسازی میاز طريق همی  رفتار  اخلا  را فرهنگ
است و جزئی از اصول رفتاری اخلا  مدار اسات  دولت وظیفه كیفیت  با

 راهای آنلاي   مجاری از استفاده. فه ايجاد كندتا بتواند رابطه مثبت دوطر
 مردر با ارتباط و خدما  اي  ارائه زمان در شفافیت و كارايی بهبود برای
 خادما  ي  ارائه الكترونیكی  هایدولت الگوی هاچالش از يكی .است

های شناسايی شده كاه مقوله .است باكیفیت در چارچوب اخلا  عمومی
 و نظاار   اعتمااد و اخلا  است شامل ارزيابی ی وجودی آنها ازشالوده
اجتماااعی   و انسااانی ارتباطااا   توسااعه و عمااومی  تعاماال امنیاات

سااازمانی  سیاسااتگذاری   و اداری رضااايتمندی  زيرساااختها  ساالامت
 ساازمانی  عوامال تعهاد و محوری  عازر پاسخگويی  عدالت و شفافیت

مقاررا    و قاوانی  یاتاثربخشی  كیف و اطلاعا   كارايی مالی  فناوری
جويی اجارا  مشااركت بساتر و روند الكترونی   مديريت خدما  كیفیت
 باشد.( همخوان می5( و )4نتايج اي  پژوهش با مطالعا  ) است.
 در شاهروندان تمامی مشاركت برابر برای زمینه هاحكومت تغییر نقش با

 و  اطلاعاا فنااوری از هاادولات و شاده فاراهم گیاریتصامیم فرآيند
 حكمرانای تحقاق برای ابزاری عنوانبه ارتباطا  با در نظر گفت  اخلا 

ای برای موفقیات ايا  امار دارد. اخلا  نقش واسطه. گرفتند بهره خوب
پژوهشاگران  كناد.هاا  عملكردهاا را رهنماود مایگیاریاخلا  تصمیم

پذيری  پاسخگويی  پاسخگويی  حكومت  معتقدند اصولی مانند مسئولیت
قانون  عدالت ورزی  دادرسی  حق اظهارنظر  مشاركت  مبارزه با فساد و 

های حاكمیات خاوب بار پاياه اخلاا  شفافیت اخلاقی هستند. لذا مؤلفه
(. 8نشایند )هستند و باوجود اخلا  حكمرانای خاوب  بهتار باه باار مای

 ايی داشاته بااوجود ايا  هپژوهش مانند تحقیقا  ديگر باا محادوديت
 میدهد. پیشنهادهای ارائه

ای در اجرايی كردن دولت الكترونی  كنندهنیروی انسانی نقش تعیی  -
برای افراد در نظر ناس  مآموزش گردد دارد  پیشنهاد می نفت در وزار 

 ها اخلا  آموزش داده شود.گرفته و در اي  آموزش
تاأثیر زياادی دارد  بارای ايا   سازمانی در عدر اساتقرارعوامل برون -

هاای مجاری اعماال شاود و های كافی از سوی سازمانمنظور  حمايت
 های لازر برای اجرايی كردن دولت الكترونی   ارائه گردد.سیاست

 يیهاردهنفت   برای اجرايی كردن مناس  دولت الكترونی  در وزار  -
یار رفتارهاا باه اخلا  مدار برای كوچ  سازی سازمان و تغی تيرياز مد

 سمت اخلا  اجرای شود.
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  باه صاراحت  پاساخگوی شاودیما شنهادیپ  نفت وزار  رانيبه مد -
باودن  پاساخگودرخواست های محیطای باوده و ايجااد يا  فرهناگ 

  سعی نمايند با عملكرد شفافی در سطح جامعه بر اسا  مجمتع رانيمد
 ارزشهای اخلاقی در اي  زمینه فعالیت نمايند.

برای رفع ابهار در عملكرد و شود  یم شنهادیپ  نفت وزار  رانيبه مد -
ساازمانی را تبیای  و باه  قاانون  حيصارحدومرز های سازمانی  به طور 

 اطلاع كاركنان برسانند.

 

 نتیجه گیری
حكمرانی خوب زمانی موفق است  اخلا  را رهنمودی برای موفقیت خود 

 امنیات و نظار   اعتمااد و یارزيابهای خود نظیر بداند. بر اسا  مولفه
اجتمااعی  رضاايتمندی   و انساانی ارتباطاا   توساعه و عمومی  تعامل
 و سااازمانی  سیاسااتگذاری  شاافافیت و اداری هااا  ساالامتزيرساااخت

 مالی  فنااوری تعهدسازمانی  عوامل و محوری  عزر پاسخگويی  عدالت
 خادما  یاتمقررا   كیف و قوانی  اثربخشی  كیفیت و اطلاعا   كارايی

جويی كه همه بر اسا   اجرا  مشاركت بستر و روند الكترونی   مديريت
شوند موفقتر به هدف خود كه دولت شالوده و زيرساخت اخلا  اعمال می

 الكترونی  است  می رسد.
 

 ملاحظه های اخلاقی
در اي  پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده  اصل اخلااقی امانات داری 

معنوی مؤلفی  آثار محترر شمرده شده است و ساير  علمی رعايت و حق
اصول اخلا  علمی همچون رازداری و رضاايت آگاهاناه  رعايات شاده 

 است.

 

 هنام واژه
1. Information Technology  فناوری اطلاعا 

2. Electronic government  دولت الكترونی 

3. Responsiveness پاسخگويی 

4. Public management ت عمومیمديري 

5. Ethical framework چارچوب اخلاقی 

6. Good ruling حكمرانی خوب 

7. Moral support پشتوانه اخلاقی 

8. Ethics infrastructure  زيرساخت اخلا 

9. Internal evolution تكامل درونی 

10. Political rule حاكمیت سیاسی 

11. Governance indicators شاخص های حكمرانی 

12. Responsibility مسئولیت پذيری 

13. Partnership مشاركت 

14. Transparency شفافیت 

15. Quality of life  كیفیت زندگی 
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