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مشـکالت موجـود در نظامهـای اداری سـنتی و بـه ویـژه

تراکـم و تمرکز نیروی انسـانی ،اتلاف وقت مردم و مسـئوالن،

نظـام اداری ایـران ،اتالف منابـع ،وقت و سـرمایههای کشـور

مراجعـات مکـرر و پیاپـی اربابرجـوع و سـرگردانی آنهـا،

را بـه دنبـال داشـته اسـت .شـبکهای از سـازمانهای بـزرگ

قوانیـن پیچیـده و مبهـم اداری و عـدم بهرهگیـری از روشهـا و

و پیچیـده ،انبوهـی از شـعبهها و ادارات مختلـف ،مـوج

سیسـتمهای جدیـد باشـد ضـرورت بهکارگیـری روشهـای

گسـتردهای از کاغذبـازی و پروندهسـازی ،بخش عمـدهای از

نویـن در آن احسـاس میشـود.

نظـام اداری ایـران را تشـکیل میدهنـد .نظامـی کـه مبتنـی بر
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اصـول حکمرانـی خـوب یکـی از جنبههـای پارادایـم

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

جدیـد در مدیریـت دولتـی اسـت و تاکیـدی و یـژه بـر

چاپ رسـیده اسـت.

نقـش مدیـران دولتـی در ارائـه خدمـات بـا کیفیـت

در فصـل اول بـا عنـوان کلیـات و تشـریح مفاهیـم اصلـی

مطلـوب بـه شـهروندان و گروههـای مختلـف دارد.

کتـاب ،مـروری بـر مطالعـات پیشـین مرتبـط بـا موضـوع

تشـخیص اهمیـت تامیـن منابـع فنـی و انسـانی کـه مدیـران

شـده و در ایـن راسـتا ،مطالعـات داخلـی و خارجـی در حوزه

نیازمنـد آن هسـتند تـا بـه عملکـرد مـورد نظـر دسـت

حکمرانی خـوب و دولت الکترونیـک به اجمال مورد بررسـی

یابنـد و همچنیـن پذیـرش اهـداف دولتـی روشـنفکرانه

قـرار گرفته اسـت.

رقابتـی کـه بایـد کارمنـدان دولتـی در تقابـل بـا بخـش

موضـوع فصـل دوم ،دولـت الکترونیـک اسـت .در ابتدای

خصوصی انجـام دهنـد نیز از مـوارد مـورد تاکیـد حکمرانی

فصل مـروری بـر تاریخچه دولت الکترونیک شـده اسـت .در

خوب اسـت .از سـوی دیگر ،یکی از مهمتریـن فرصتهایی

ادامه ،ضـرورت و ابعاد دولت الکترونیک ،اسـتراتژی اسـتقرار

که فناوریهـای نویـن پیـش روی دولتمـردان و مدیـران قرار

دولـت الکترونیـک و راهکارهـای ارائـه خدمات نوین بررسـی

میدهد ،امـکان مهندسـی مجدد معمـاری دولـت و افزایش

شـده و سـپس مراحل و ابزارهای اجـرای دولـت الکترونیک و

قابلیـت دسترسـی ،تقویـت کارآمدی و پاسـخگوتر سـاختن

حقوق شـهروندان تشـریح شـدهاند .تدویـن و اجـرای قوانین

آن اسـت .اسـتفاده از مهندسـی مجدد در فرآینـد حکمرانی،

و مقـررات ،رفاه اجتماعـی و امنیـت در دولـت الکترونیک نیز

موجـب پیدایـش واقعیتـی بـه نـام دولـت الکترونیـک شـده

مورد توجه بـوده و تجربه موفـق ژاپن در این خصـوص ارزیابی

اسـت کـه پدیـده حکمرانـی الکترونیـک را در پـی دارد و هر

شـده اسـت .در پایـان فصـل ،تجربـه ایـران در ایـن حـوزه بـه

دوی آنهـا پیشنیـاز حکومت بـر جوامع نوین هسـتند .دولت

اجمـال مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.

الکترونیـک بهطـور روزافزونـی بهعنـوان ابـزاری مهـم بـرای

فصـل سـوم بـه موضـوع حکمرانـی خـوب اختصـاص

ارائـه خدمـات عمومـی در بسـیاری از بخشهـای دولتی در

دارد .در ایـن فصـل ضمـن بررسـی ویژگیهـا و دیدگاههـای

سراسـر دنیا تبدیل شـده اسـت .ایـن ابـزار در ارائـه بهتـر و با

مختلـف در ارتبـاط بـا حکمرانـی ،الگـوی حکمرانـی خوب

کیفیت مطلـوب خدمات دولتـی ،کاهش بوروکراسـی اداری

مـورد بررسـی و مبانـی نظـری آن مـورد نقـد و ارزیابـی

و رضایـت بیشـتر شـهروندان کمـک میکند .رشـد گسـترده

قـرار گرفتـه اسـت .در ادامـه ،هـر یـک از شـاخصهای

و موفقیـت تجـارت الکترونیـک باعث شـده تا بخـش دولتی

حکمرانـی خـوب شـامل پاسـخگو یی و حـق اظهارنظـر،

نیز وارد عرصه شـده و از فنـاوری تحـت وب در ارائه خدمات

ثبات سیاسـی ،اثربخشـی دولت ،کیفیـت قوانیـن و مقررات و

اسـتفاده کند.

حاکمیت قانون بـه تفکیک تبیین شـده اسـت .همچنین مبانی

کتـاب دولـت الکترونیـک و حکمرانـی خـوب سـازمانی،
اثـری از بهزاد پارسـا جلودارلو میباشـد که توسـط انتشـارات

و شـاخصهای حکمرانـی از دیـدگاه حضـرت علـی (ع) نیـز
مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.

گیوا منتشـر شـده اسـت .هدف از تالیف کتاب ،بررسـی رابطه

در فصـل پایانـی کتـاب ،ضمـن ارائـه تعاریفـی از عملکرد

بیـن دولـت و حکمرانـی خـوب سـازمانی بـا بهبـود عملکـرد

و اهـداف آن ،دیدگاههـای تاریخـی و ویژگیهـای ضـروری

کارکنـان اسـت و بـا توجـه بـه اهمیـت دولـت الکترونیـک و

در ارتبـاط با عملکـرد کارکنان تبیین شـده اسـت .شـاخصها

ضـرورت اسـتقرار حکمرانـی خـوب در سـازمانهای دولتی،

و اسـتانداردهای عملکـرد و همچنیـن اندازهگیـری و بهبـود

رابطه دولت الکترونیـک و تحقق حکمرانی خـوب و همچنین

عملکـرد نیـز از سـرفصلهای مـورد بررسـی در ایـن فصل از

تاثیـر آن بر بهبـود عملکـرد کارکنـان بخـش دولتی ،بررسـی و

کتاب بـوده و در پایـان ،پیشـنهادهایی در ایـن زمینه ارائه شـده

تحلیل شـده اسـت .ایـن کتـاب در چهـار فصـل تدویـن و به

اسـت.
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