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حمد ،خداوند متعال را كه برترين موجودات ،و خليفه خود در زمين را چنان آفريد كه با جمع
شدن در كنار يكديگر ،پديده جامعه را به گونه اي شكل مي دهند ،كه روح و رفتار مستقلي را به
عنوان يك موجود متفاوت دارا است؛ و در پس خلق تك موجود متعالي كه روح او در آن دميده
شده ،خلقي ديگر ،در تركيب و به هم پيوستن اين تك موجودات نهفته است .و تكامل و تعالي اين
خلق ديگر ،در يافتن انسجام و يكپارچگي در قالب يك نظم سازمان يافته عقالني ،و جريان يافتن
اقتدار در آن ،در قالب پديده دولت است؛ كه خود خلقي ديگر است .فتبارك اهلل احسن الخالقين.
و تجلي زيبائي اين خلق احسن زماني بيشتر مي شود ،كه اين موجود ،از برترين و زيباترين
آفريده هاي خود در اين دوران ،يعني فن آوري اطالعات ،بستر نوع ديگري از اين خلق ديگر را پي
ريزي كند؛ دولت الكترونيك! فتبارك اهلل احسن الخالقين.
و خداوند متعال را حمد كه ما را به اين نقطه هدايت كرد ،و اگر هدايت و ياري او نبود ،هرگز
به اينجا نمي رسيديم؛ و اين توفيق را به ما داد كه اين طرح را به نقطه اي برسانيم كه نتايج و مستندات
كنوني آن ،در دست مخاطبان گرامي است.
طرح مطالعه ،طراحي معماري و تدوين سند دولت الكترونيكي كشور ،از سال  1381در مركز
فن آوري اطالعات رياست جمهوري ارائه شد .با فراز و نشيبهاي اجرائي بسياري كه در سه سال بعد با
آن مواجه شده و موجبات كندي فراواني گرديد ،فاز صفر طرح براي تبيين صورت مسئله ،و ابعاد
اساسي طرح ،به حمد و ياري خداوند در انتهاي سال  ،1383به پايان رسد.
نكته اساسي در اين طرح ،رويكرد متفاوتي است كه طرح در برنامه ريزي توسعه اتخاذ كرده،
و نگاه متفاوتي است كه به پديده دولت الكترونيك ،و برنامه ريزي توسعه آن داشته است .هر چند كه
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اين رويكرد و نگاه متفاوت ،در ابتداي امر ممكن است توسط بسياري از صاحبنظران و كارشناسان و
مديران حوزه هاي مرتبط ،آشنا و قابل هضم نباشد ،و گنجاندن مفاهيم ،برنامه ها و روشهاي آن ،در
كليشههاي موجود و متداول برنامه ريزي توسعه ،براي آنان دشوار باشد .اما با كمي سعه صدر ،صبر ،و
صرف وقت در مطالعه عميقتر (و نه نگاه اجمالي و سرسري به فهرست ،و تصميم گيري بر اساس آن،
آنچنان كه امروزه رايج است) ،وآمادگي براي اجتناب از تعصب بر روشهاي پيشينيان در صورت يافتن
حق در روشي متفاوت ،روش و رويكرد اين طرح را كامال علمي ،و عملي مي يابند.
در اين مطالعه ،زمينه يك نظريه پردازي مفصل در حوزه دولت الكترونيك فراهم شد .هر چند
كه ما هنوز در ابتداي مسير اين نظريه پردازي هستيم ،اما در همين اوان راه هم ،بنيادهاي اين نظريه در
تركيب و شالود ه اي از تبيين روابط نظري بين نظريه هاي دولت ،جامعه اطالعاتي ،اطالعات ،فن آوري
اطالعات ،معماري و مهندسي نظامهاي كالن ،شكل گرفت.
اغلب خرده گيريها ،نقدها و مقاومتهائي كه در مورد اين سند مي شود( ،با تاسف) نه خرده
گيريهاي منطقي و فني ،بلكه حاكي از ناباوري مبني بر اين است كه بتوان روشي را كه در كشورهاي
غربي هم بدين شكل مرسوم نبوده ،در ايران ابداع نمود .و ناباوري در امكان پيوند عملي بين نظريه ها،
معماري ،و طرح و برنامه راهبردي و عملياتي است.
ما اين را نشان داده ايم ،و به ياري و خواست خداوند متعال در ادامه راه نيز نشان خواهيم داد،
كه چنين چيزي عملي است .و در اميد خود اطمينان داريم ،خداوند كريم كه به كرم خود ما را در اين
مسير داخل ساخته است ،اين طي طريق را به ثمر خواهد رساند؛ چرا كه گفته اند االكرام باالتمام.
ابعاد مطالعه در خود مستندات ،و حداقل در چكيده آن مطرح شده است .نقدهاي فني و علمي
صاحبنظران محترم ،قطعا ما را در ادامه مسير و پخته كردن اين كار ،ياري خواهد رساند .كما اينكه تا
كنون نيز استفاده بسياري از اين نقدها ،در اين جهت داشته ايم .لذا اميدواريم اين نقدها كماكان ياري
رسان ما در رفع نواقص و اصالح مسير باشد ،و لذا مواكدا آن را طلب و از آن استقبال مي كنيم.
مستنداتي كه اكنون در اختيار داريد ،يك مستندات مياني است ،كه با توجه به ضرورتهاي
اجرائي ،بدين شكل و در اين مرحله ،در اختيار مخاطبان محترم قرار گرفته است .با توجه به محدوديت
زماني و فشارهاي اجرائي ،هنوز تدوين و ويرايش نهائي صورت نگرفته است .لذا جاي جاي آن هنوز
داراي اشكاالت تدويني فني و ادبي است .هدف و تالش ما بر آن است كه اين مجموعه ،پس از
تدوين دقيقتر و ويرايش ،در شكل چند كتاب منتشر شود (ان شاء اهلل) .مستندات خروجي اين مطالعه و
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طرح ،شامل مجموعه اي از اساليدها ،ارائه نماها ،1و مستندات مكتوبي است كه بر اساس توضيح آن
اساليدها آماده شده ،و نمونه آن در اختيار شما است.
اين فعاليت حاصل يك كار گروهي طي مدت سه سال است .هر چند كه مطالعات مربوط به
روش و رويكرد ،و برخي از ابعاد ديگر طرح ،حداقل  14سال است كه آغاز شده است .و در صورت
خواست و ياري حق تعالي ،كماكان ادامه خواهد يافت.
در اينجا الزم است تا از جناب آقاي دكتر محمد رضا عارف ،معاونت محترم رياست
جمهوري كه حركت اين طرح را در مراحل اوليه و آخر آن ،مورد حمايت و توجه جدي قرار دادند،
و بخصوص از جناب آقاي مهندس مجتبي جعفري ،مشاور محترم نهاد و رياست مركز فن آوري
اطالعات رياست جمهوري ،و جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي ،مدير كل محترم دفتر
تحقيقات و برنامه ريزي مركز فن آوري اطالعات رياست جمهوري ،كه با فراهم ساختن زمينه عملياتي
و اجرائي طرح ،و نيز شركت در مباحثات فني ،راهبردي و علمي ،قدم اساسي را در انجام اين طرح
برداشته اند ،و نيز كليه همكاراني كه در پژوهشها ومباحثات علمي ،راهبردي و فني ،و امور اجرائي
ياري كرده اند ،تشكر و قدرداني شود.
اميدواريم اين كار مورد توجه و عنايت حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء و عجل اهلل تعالي
فرجه ،قرار گيرد ،و خداوند متعال توفيق تكامل طرح و معماري ،وعملي شدن و شكل گيري آن را به
عنوان بستري براي دولت كريمه فراهم سازد.
اردوان مجيدي
بابلسر
دوم تيرماه 1384

 - 1فيلم توضيحات اساليدها
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نهاد رياست جمهوري ،براي انجام وظايف اصلي خود نيازمند تعامل موثر با دستگاهها ،چه به شكل دستيابي
و ارائه اطالعات ،و چه به شكل انجام فعاليتها و دريافت و ارائه خدمات است؛ به نحوي كه بخش اصلي اطالعات
و فعاليتهاي نهاد ،در تعامل با ساير دستگاهها شكل مي گيرد .به همين دليل ،پرداختن به حوزه فن آوري اطالعات
و ارتباطات(فاوا) نهاد رياست جمهوري ،بدون پرداختن به بستر فعاليت دستگاهها در حوزه فن آوري اطالعات و
دولت الكترونيك ،ممكن و موثر نيست .مركز فن آوري اطالعات نهاد رياست جمهوري با علم به اين موضوع،
از سال  ،1381فعاليت طرح مطالعه ،طراحي و تدوين معماري و سند ملي دولت الكترونيك را آغاز نمود .در فاز
صفر اين فعاليت كه به حمد و ياري خداوند متعال به پايان رسيده است ،رويكردها ،روشها ،بنيادهاي نظري،
دورنماي معماري و ابعاد راهبردي دستيابي به دولت الكترونيك در كشور ،مورد مداقه ،تبيين و طراحي قرار
گرفته است.
ضمن آنكه به موازات انجام اين مطالعه ،و مبتني بر آن ،دو فعاليت عملياتي و توسعه اساسي نيز آغاز و دنبال
گرديد؛ از يك سو طرح نظام فاواي نهاد ،براي ايجاد بستر فن آوري اطالعات و دولت الكترونيك در نهاد،
مبتني بر طراحي معماري نظام فاوا؛ و از سوي ديگر طرح شبكه دولت ،به عنوان ايجاد زير ساختهاي دولت
الكترونيك در سطح كشور .به عبارت ديگر طرح دولت الكترونيك را مي توان به عنوان بستر سازمان دهنده،
يكپارچه ساز و معماري بنيادين فعاليتهاي مركز فن آوري اطالعات نهاد طي اين مدت ،نيز محسوب نمود.
در اين ارائه به اجمال به تبيين چكيده طرح دولت الكترونيك ،و پس از آن ارائه گزارش مختصري از دو
فعاليت عملياتي مورد بحث ،پرداخته خواهد شد (ان شاء اهلل) .محورهاي بحث در تبيين چكيده طرح دولت
الكترونيك عبارتند از:
•

مقدمه اي بر تبيين پديده دولت الكترونيك ،ديدگاههاي مختلف در تبيين اين پديده

•

ضرورت ،خصوصيات ،رويكرد و ابعاد اساسي طرح و محصوالت محوري
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•

اشاره اي به مطالعه تطبيقي انجام شده

•

اشاره اي اجمالي به متدولوژي

•

نگاهي اجمالي به چارچوب نظري دولت الكترونيك و محورهاي بنيادي آن

•

نگاهي سريع به دورنماي معماري دولت الكترونيك

•

اشاره مختصر به مسير تحقق ،گامها ،چشم انداز دولت الكترونيك در  1400و راهبردهاي دولت
الكترونيك

•

معرفي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك

پديده دولت الكترونيك از ديدگاههاي مختلفي تبيين و به آن پرداخته مي شود .برخي از اين ديدگاهها به
اين پديده نگاهي ابزاري دارند؛ به صورت ي كه دولت و حكومت ،با همان ساختار و بنيادهاي موجود ،ابزار فاوا را
در فعاليتهاي خود بكار مي گيرد .اما ديدگاههاي ديگري نيز وجود دارد كه به تحول دولت ،ساختارها و حتي
مفاهيم مطرح در آن ،بر اثر بكارگيري وسيع الطيف فاوا ،قائل هستند .از پنجره نگاه اين ديدگاهها ،نوع جديدي
از دولت در حال شكل گيري است .رويكردي كه در نگاه ابزاري وجود دارد ،با رويكرد در نگاه تحول دهنده،
متفاوت خواهد بود .رويكرد تحول دهنده به پي ريزي زير ساختي براي تحول ميپردازد و مكانيزمهاي اساسي و
راهبردهاي چنين پي ريزي را تبيين مي كند .در حالي كه رويكرد ابزاري ،تنها به تعريف طرحها و پروژه هاي
ايجاد كننده ابزارها مي پردازد .و البته دستيابي به رويكرد تحول دهنده ،مستلزم فراهم سازي مقدمات نظري و
طراحي است.
از سوي ديگر ،پديده دولت الكترونيك ،ماهيتا نيازمند تحقق يكپارچگي (و نه تمركز) در فعاليتهاي
نظامه اي فن آوري اطالعات دستگاههاي دولتي است .در اينجا توجه به چند واقعيت ضروري است .اول آنكه
دولت الكترونيك بايد ايجاد شود و پوشش كاملي از ارائه خدمات و اطالعات را فراهم كند .دوم آنكه دولت
الكترونيك در دستگاههاي مختلف به اشكال مختلف و خصوصيات مختلف ايجاد مي شود .و سوم آنكه ماهيت
دولت الكترونيك ،تعامل بين دستگاهي و يكپارچگي آن را طلب ميكند .لذا يكپارچگي ،و سازگاري و امكان
تعامل بينابيني ،به همراه كيفيت ،از خصوصيات مورد انتظار دولت الكترونيك است .اين واقعيتها ،نياز به يك
وفاق (چه به شكل راهبردي ،چه به شكل عملياتي ،چه به شكل فرابخشي ،و چه به شكل بخشي) را ايجاب مي
كند .سند ملي دولت الكترونيك ،مي تواند چنين وفاقي را براي تضمين دستيابي به كميت ،كيفيت ،يكپارچگي،

چارچوب نظري دولت الكترونيك 15

سازگاري و امكان تعامل بينابيني ،تامين كرده؛ و بستر و مكانيزمي براي دسترسي به اين خصوصيات را فراهم
نمايد.
در اينجا اين نكته قابل تعمق خواهد بود كه دو دسته ديدگاههاي ابزاري و تحول دهنده ،نگاههاي متفاوتي
را به سند دولت الكترونيك و وفاق مورد انتظار خواهند داشت .سند ملي در ديدگاههاي دسته اول ،توسعه
ابزاري د.ا .و فراهم كردن ملزومات و برخي استانداردها را ،حداكثر براي همكاري ،هماهنگي و تعامل بين
سيستمها و دستگاهها ،مد نظر قرار مي دهد .در حالي كه در ديدگاههاي دسته دوم ،اين سند بايد تضمين كننده
توسعه بنيادي ساختارها ،مفاهيم و رفتارهاي دولت در بستره فاوا باشد ،و شكل گيري نوع جديدي از دولت را
تبيين و تمهيد نمايد .اين طرح ،بر اساس تحليلهاي نظري انجام شده ،از زاويه ديدگاههاي دسته دوم به پديده
دولت الكترونيك مي نگرد.
تحول و توسعه يك نظام كالن نظير دولت الكترونيك كشور ،بخصوص در تطابق و تعادل با تحوالت سريع
محيط اطراف ،نيازمند يك حركت مدبرانه و برنامه ريزي شده است .چيزي كه در اين ميان اهميت بسيار زيادي
پيدا مي كند ،اتخاذ رويكرد مطلوب ،و انتخاب مسير مناسب براي انجام اين حركت است .عدم وجود طراحي
معماري براي نظام كالن و نيز عدم وجود بنيانهاي نظري ،به نحوي كه شالوده يكپارچهاي را براي معماري نظام
فراهم آورد ،چيزي است كه به عنوان يك خالء در رويكردهاي متداول قابل مشاهده است .خالئي كه اين طرح
سعي در رفع آن داشته ،و برنامه ريزي توسعه مبتني بر طراحي معماري و نيز مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري
واحد را ،به عنوان دو رويكرد اساسي ،اتخاذ مي كند.
به همين لحاظ ،طرح تعدادي از سئواالت پيشيني و پسيني را پيش روي خود قرار مي دهد .سئواالتي نظير
اينكه تعريف دولت الكترونيك چيست ،خصوصيات مطلوب د.ا .و د.ا .مطلوب چيست ،و كاركردها و پيامدها،
عوارض و ملزومات تحقق د.ا .چيست ،از سئواالت پيشيني هستند كه مطالعه نظري انجام شده به آنها پاسخ مي
دهد .و سئواالت ي نظير اينكه د.ا .بايد چه ساختار ،معماري و رفتاري داشته باشد ،چشم انداز ،راهبرها و گامهاي
تحقق د.ا .چه بايد باشد ،از سئواالت پسيني هستند كه در ساير بخشهاي مستندات طرح به آنها پاسخ داده شده
است.
در مراحل انجام شده فاز صفر اين طرح ،پس از مطالعه تطبيقي در ساير كشورهاي جهان و نيز بررسي
فعاليتهاي انجام شده در ايران (نتايج در  :مستندات مطالعه تطبيقي) ،متدولوژي و چارچوبي براي طراحي معماري
تبيين و ترسيم شده (مستندات چم) ،مطالعه اي در چند حوزه مختلف نظري انجام شده و چارچوب اوليه نظري
دولت الكترونيك تبيين شده (مس تندات چارچوب نظري) ،دورنماي معماري د.ا .طراحي شده (مستندات
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دورنماي معماري) ،برنامه عملياتي و كليات طرح تبيين شده (مستندات كليات طرح و برنامه عملياتي) ،و در
نهايت راهبرد ملي دولت الكترونيك (سند) تدوين شده است.
مطالعه تطبيقي انجام شده ،به جمع بندي محورهاي فعاليتهاي انجام شده ،ديدگاهها ،رويكردها و روشهاي
مورد استفاده ،مفاهيم و اصطالحات موجود در اين حوزه در جهان پرداخته و تالش مي كند ،برداشت يكپارچه
اي را از پديده دولت الكترونيك در جهان (و نه لزوما برداشت ما از اين پديده) ،ارائه كند .براي اين كار ضمن
بررسي پد يده جامعه اطالعاتي از منظر ديگران ،تبيين سير تكاملي پديده دولت الكترونيك ،به كالبد شكافي اين
پديده از نگاه افراد مختلف و اسناد كشورهاي مختلف مي پردازد .در اين مطالعه ،همچنين به اجمال به برخي
حركتهاي انجام شده در كشور در اين حوزه پرداخته مي شود.
متدولوژي و چارچوب معماري (چم) ،ضمن تبيين ابعاد نظامهاي خرد و كالن و تفكيك آنها ،فراروند
اساسي در دستيابي به توسعه در نظامهاي كالن و خرد را ،مبتني بر تبيين مباني نظري مهندسي نظامهاي كالن،
مورد بحث قرار داده ،و چگونگي توسعه مبتني بر معماري را طي يك فراروند تكامل تدريجي ،تبيين مي كند.
چم تبيين مي كند كه چگونه معماري نظام بايد مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري در يك پارادايم واحد ،طراحي
شود .همچنين چم نقش عقالنيت را در زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم ،از مخاطبان مستقيم گرفته تا
مخاطبان نهائي -مردم – صاحبان اصلي دولت ،و چگونگي مبنا قرار دادن آن را در طراحي معماري نظام نشان
مي دهد .ضمن آنكه چم به اين نكته كه يك نظام كالن بايد در فرهنگ و بطن جامعه و افراد نهادينه شود ،توجه
داشته و تمهيداتي متدولوژيك را براي اين نهادينه ساختن ،ارائه مي كند.
در مطالعه نظري طرح ،چارچوب نظريه دولت الكترونيك ،مبتني بر ارائه چارچوب نظريههاي جامعه
اطالعاتي ،فن آوري اطالعات و دولت بنا مي شود .در اين تبيين نظري ،نشان داده مي شود كه تحقق دولت،
زماني رخ مي دهد كه حكومت بتواند تصميم گيري و رفتار خود را در بطن جامعه و افراد ،دروني كرده و از قوه
محركه جامعه استفاده كند .و حكومت و دولت الكترونيك ،امكان تحقق چنين چيزي را فراهم مي كند .در اين
بحث نظري ،همچنين تبيين مي شود كه حركت جامعه به سمت جامعه اطالعاتي ،شكل گيري حكومت و دولت
الكترونيكي را (در دسته دوم ديدگاهها مورد بحث در اوائل اين متن) ،الزام آور و اجتناب ناپذير و خودجوش
مي سازد .در چارچوب نظري سپس به تبيين خصوصيات ،كاركردها ،پيامدهاي مطلوب ،عوارض ،و ملزومات
تحقق دولت الكترونيك پرداخته مي شود؛ و نشان داده مي شود كه چگونه شكل گيري ملزومات مورد بحث
ميتواند عوارض را به حداقل برساند.
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بر اساس مطالعه نظري و متدولوژي و چارچوب مورد بحث ،دورنماي معماري دولت الكترونيك ،اليه ها و
مولفه هاي بنيادين و رفتارهاي محوري دولت الكترونيك را تبيين كرده و نشان مي دهد كه شكل گيري نظام
كالن دولت الكترونيك ،مستلزم تحقق بنيادهاي فرهنگ ،طرح و برنامه ،قواعد و ساختار و سيستمهاي عملياتي
خرد است ،كه در ميدانهاي زير ساختي مختلف كالن و ميدانهاي زير ساختي خرد ،به صورت باز ،سامان مي
يابند .اين دورنماي معماري به نحوي اليه ها و ميدانهاي زير ساختي را تبيين مي كند ،كه بتوان راهبردها و برنامه
راهبردي و نيز برنامه عملياتي توسعه را ،مبتني بر اين اليه ها سامان داد.
بر اساس بنيادهاي نظري و دورنماي معماري مورد بحث ،گامها و فازهاي تحقق دولت الكترونيك تبيين
شده ،و مشخص مي شود كه دولت الكترونيك ،طي هر گام  5ساله ،چه مرحله اي از رشد تكاملي خود را طي
خواهد كرد؛ و چشم اندازدولت الكترونيك در سال  1400چه خواهد بود .در اين تبيين مشخص مي شود كه
تحقق هر يك از گامها در هر يك از اليه ها و ميدانهاي زير ساختي معماري دولت الكترونيك ،چه خواهد بود.
ضمن آنكه راهبردهاي  5گانه فاز اول از چهار فاز طرح ،در اين نقطه تبيين مي شود .و به عنوان ارزيابي اينكه
طرح دولت الكترونيك ،در راستاي آرمانها و چشم انداز  20ساله مصوب جمهوري اسالمي ايران قرار دارد،
نشان داده مي شود كه اين طرح ،و ابعاد نظري ،معماري و راهبردهاي آن ،چگونه مولفه هاي چشم انداز  20ساله
را پوشش مي دهد.در انتها ،مولفه هاي اصلي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك ،معرفي مي شود.
نتيجه آنكه دولت الكترونيك در جامعه اطالعاتي يك ضرورت است؛ و تنها بكارگيري ابزار فن آوري
اطالعات در حكومت نيست؛ بلكه شكل جديدي از حكومت و دولت است .خصوصيات و ملزومات اساسي
دولت الكترونيك عبارت است از فراهم كردن بستر و ساختار باز براي حكومت و دولت ،بصورت ارگانيك،
زنده و خود سازمانده ،با تصميم گيري و عمليات توزيع شده ،طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت ،و
نهادينه شدن تصميم گيريها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه .اولين گام براي تحقق دولت الكترونيك
مستلزم شناخت اين پديده توسط دولت و جامعه ،عزم جدي ،و فراهم كردن ملزومات اساسي تحقق آن ،به شكل
بستر سازي بنيادهاي فرهنگي ،نظري ،معماري و فني آن است.
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دولت الكترونيك! چه پديدهاي است! چگونه به اين پديده نگاه كنيم؟ چگونه ميتواند توسعه
پيدا كند؟ ماهيت ،خصوصيات و ابعاد اين پديده چيست؟ اينها بحثهائي است كه سعي ميكنيم در
چارچوب نظري دولت الكترونيك بدانها بپردازيم.
رويكرد ما در بحث نظري  -در يك بحث نظري و علمي ،دو نگاه و رويكرد متفاوت به يك
پديده ميتواند وجود داشته باشد :نگاه و رويكرد توصيفي ،نگاه و رويكرد تجويزي.
در نگاه و رويكرد توصيفي ،ما تنها به وصف يك پديده حقيقي ميپردازيم ،و آنچه كه در
واقعيت هست را تبيين مي كنيم ،نه آنچه كه بايد باشد .بسياري از دانشمندان عقيده دارند كه بحث
علمي ،تنها بحث توصيفي است ،يعني موضوعي با نام تجويز در مباحث نظري وجود ندارد .نگاه دوم،
نگاه تجويزي است .در اين نگاه ،تجويز ميشود كه يك پديده چگونه بايد باشد.
ما به پديده دولت الكترونيك ،هم نگاه توصيفي داريم و هم نگاه تجويزي ،و نظريه دولت
الكترونيك را مبتني بر هر دو نگاه و رويكرد بنا ميكنيم .بدين منظور ،اين پديده ي در حال
شكلگيري را توصيف ميكنيم و مشخص ميكنيم كه چه چيزهائي ميتوانند شكل مطلوبتري به اين
پديده دهند .به عبارت ديگر ،طيف اشكال مختلفي كه اين پديده ميتواند داشته باشد چيست ،كدام
يك از اين اشكال مطلوبيت بيشتري خواهد داشت ،و تحقق هر كدام از اين اشكال و خصوصا اشكال
مطلوب تر ،نياز به چه اقدامات ،ملزومات و تبيينهاي نظري است ،همچنين چه خصوصياتي را دربر
دارد و چگونه ميتوان به آنها دست پيدا كرد.
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لزوم پرداختن به بحث نظري  -با توجه به اينكه اين چارچوب نظري در يك پروژه اجرائي
مورد استفاده قرار ميگيرد و به آن استناد ميشود ،و مبتني بر اين چارچوب نظري ،يك فراروند و يك
فعاليت برنامهريزي توسعه بنا ميشود ،لذا اين ديدگاه نظري اجتنابناپذير است .يعني نميتوان تنها به
توصيف اكتفا كرد ،بلكه در كنار توصيف واقعيت ،بايد تجويزي با هدف دستيابي بهتر به اين واقعيت
و يا حتي رسيدن به واقعيتي بهتر وجود داشته باشد.
جايگاه بحث نظري در پروژه فاز صفر  -در سال  ،1381در نهاد رياست جمهوري ،فعاليتي
در حوزه دولت الكترونيك آغاز شد تا اين پديده مورد شناخت قرار گيرد و يك برنامه توسعه براي
تحقق دولت الكترونيك يكپارچه (و نه متمركز) در سطح كشور تبيين شود .منظور از يكپارچگي
دولت الكترونيك اين نيست كه يك سيستم دولت الكترونيك در كل كشور وجود داشته باشد ،بلكه
منظور آن است كه يك حركت يكپارچه در تعامل با هم براي تحقق دولت الكترونيك در كشور
صورت گيرد .از اين رو ،در سال  ،1381فاز صفري براي اين فعاليت تعريف گرديد كه البته در 1383
بطور رسمي و با تالش بسيار زياد ،فعاليت اين فاز مورد شدت قرار گرفت و در انتهاي اين سال ،فاز
صفر به پايان رسيد .هماكنون در انتهاي اين فاز قرار داريم و چارچوب اوليه نظري دولت الكترونيك،
يكي از محصوالت آن است و همانطور كه قبال گفته شد ،برنامهريزي توسعه و معماري دولت
الكترونيك مبتني بر آن شكل ميگيرد.
مباحثي كه در اين چارچوب مورد بررسي قرار ميگيرند ،عبارتند از:
•

فصل اول  :مقدمه

•

فصل دوم  :اطالعات

•

فصل سوم  :فنآوري اطالعات

•

فصل چهارم  :جامعه

•

فصل پنجم  :جامعه اطالعاتي

•
•
•

فصل ششم  :دولت و حكومت
فصل هفتم  :دولت الكترونيك
فصل هشتم  :نتيجهگيري

فصل اول

چارچوب نظري دولت الكترونيك 20

قبل از اينكه وارد بحث شويم و عناصر اصلي بحث را مطرح كنيم ،الزم است كه ابعاد
چارچوب و رويكردمان را در اين بحث مشخص نمائيم.

همانطور كه به اجمال در قسمت چكيده مطرح شد ،ما در طرحي با عنوان "طرح تدوين سند و
برنامه توسعه دولت الكترونيك" قرار داريم .سعي و تالش اين طرح آن است كه بتواند بستري راهبردي
و برنامهاي براي توسعه دولت الكترونيك در كل حوزههاي كشور فراهم سازد .اين طرح ،يك فراروند
برنامهريزي توسعه را دنبال ميكند .پروژه فاز صفر ،چارچوبهائي را تبيين ميكند كه بر اساس آنها،
پروژه هاي طرح بايد انجام شوند.
تاكيد ميشود كه كل طرح ،يك فراروند برنامهريزي توسعه است و پروژههاي اين طرح ،خود
پروژههاي دولت الكترونيك نيستند ،يعني شكلگيري دولت الكترونيك در اين طرح پيشبيني نشده
است ،بلكه محصول اين طرح ،چارچوبهائي را ارئه ميكند كه در آن مشخص مينمايد چه
پروژههائي ،چگونه بايد انجام گيرند.
اين چارچوبها بايد همگرائي و يكپارچگي پروژه هاي طرح را تضمين كنند و مشخص
نمايند كه فعاليتهاي موجود در پروژهها ،در نهايت ما را به يك محصول يكپارچه ميرسانند ،و
همچنين خصوصيات و ابعاد خروجي نهائي طرح را نيز تبيين نمايند.
بنابراين ،اين بحث به تبيين چارچوب اوليه نظري ميپردازد.
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شکل  -1مساله توسعه دولت الكترونيك

مساله توسعه دولت الكترونيك ،ابعاد مختلفي دارد (شكل  .)1قصد ما آن است كه بتوانيم
پديده دولت الكترونيك را در كشورمان ايجاد كنيم و حركتي را به سمت تحقق و توسعه اين پديده
انجام دهيم .براي ايجاد چنين حركتي ،اوال بايد مشخص كنيم كه دولت الكترونيك چه پديدهاي
است و چه خصوصياتي دارد؟ ثانيا بايد بدانيم كه با چه ديدگاهي و از چه زوايائي بايد به اين پديده
نگاه كرد؟ همچنين حركت به سمت تحقق و توسعه با چه رويكردي بايد انجام شود تا بتوانيم به پديده
دولت الكترونيك مطلوب برسيم؟ و نيز طي چه گامهائي اين حركت بايد انجام شود؟ اينها سواالتي
هستند كه در توسعه دولت الكترونيك مطرح مي شوند و بايد به آنها پاسخ دهيم.

پديده دولت الكترونيك ،پديدهاي است كه نميتوان بسادگي آن را تنها با يك ديدگاه مورد
معرفي قرار داد و تبيين كرد .افراد مختلف ،با ديدگاههاي متفاوتي به اين پديده نگاه ميكنند و در واقع
ديدگاههاي گوناگوني در اين ارتباط وجود دارد.
براي بررسي اين ديدگاهها ،يك دستگاه دولتي را در نظر ميگيريم كه در آن تعدادي كارمند،
تعدادي سيستم كاربردي رايانهاي ،اطالعاتي در حوزه اين سيستمهاي رايانهاي ،تعدادي سيستم
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غيررايانهاي و دستي ،اطالعاتي در حوزه اين سيستمها (مانند كاغذها ،مدارك و  ،)...و نيز خدماتي كه
در اين دستگاه ارائه ميشوند ،وجود دارند .همچنين ،مخاطباني در خارج از اين دستگاه قرار دارند كه
از خدمات اين دستگاه استفاده ميكنند و با آن تعامالتي دارند .حال ديدگاههاي مختلف را بررسي
ميكنيم:
ديدگاه اول :يك سايت براي پاسخگوئي و خدمترساني به مردم -اين ديدگاه ،يكي از
سادهترين ديدگاههاي مطرحشده و متداول است .در اين ديدگاه ،مخاطبان براي برقراري ارتباط
الكترونيكي با يك دستگاه ،به يك بستره و سيستم نياز دارند كه اين سيستم همان سيستم سايت دولت
الكترونيك است .در اين ديدگاه ،سيستم و سايت دولت الكترونيك ،يك سايت براي پاسخگوئي و
خدمترساني به مردم است كه با بعضي از سيستمهاي كاربردي و رايانهاي داخل دستگاه ارتباط برقرار
ميكند و اطالعات و خدماتي را كه مخاطبان نياز دارند به آنها ميدهد و از اين طريق ،تعاملي را بين
مخاطبان و سيستمهاي كاربردي فراهم ميسازد .به عبارت ديگر ،در اين ديدگاه ،تعدادي سيستم به
شكل مستقل وجود دارند ،بطوري كه همه آنها الزاما با هم ارتباط نداشته و سيستم ديگري بطور
جداگانه به شكل يك سايت توليد ميشود تا برخي از خدمات موجود در دستگاه ارائه شوند (شكل
.)2
مشكلي كه در ديدگاه اول وجود دارد آن است كه سيستمهاي رايانهاي درون دستگاه
نميتوانند پيوند الزم را به شكل مطلوب با يكديگر برقرار كنند و در نهايت سيستم سايت دولت
الكترونيك نميتواند تمام خدماتي كه در دستگاه وجود دارد را به شكل يكپارچه ارائه نمايد.
همچنين ،در صورت ايجاد يك تغيير كوچك در سيستمهاي دستگاه ،بايد سايت دستگاه نيز مورد
تغيير و اصالح قرار گيرد .ممكن است تغييراتي در سيستمهاي دستگاه انجام شود كه نتوان آنها را در
سايت اعمال كرد .و نيز ناهماهنگيهائي كه بين سيستمهاي كاربردي رايانهاي وجود دارد منجر به اين
ميشود كه سايت نتواند كل خدمات الكترونيكي دستگاه را به شكل مناسب و كارآمد ارائه دهد.
از اين رو ،نتيجه گيري ميشود كه نميتوان بدون ايجاد بسترهاي در سيستمهاي رايانهاي كل
دستگاه و نيز بدون برقراري پيوندي يكپارچه مابين آنها ،خدمات مناسبي را در سيستم سايت دولت
الكترونيك انجام داد.
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شکل  -2ديدگاههاي مختلف از پديده دولت الكترونيك
ديدگاه دوم  :سازماندهي كل سيستمهاي رايانهاي و خدمات و اطالعات ارائهشده در آن –
اين ديدگاه چنين است كه ،سيستم دولت الكترونيك نه فقط يك سايت بيروني ،بلكه كل سيستمهاي
كاربردي رايانهاي ،اطالعات و خدمات مربوط به اين سيستمها است ،بطوري كه سيستمهاي موجود در
دستگاه بايد با يكديگر يكپارچه 1بوده و بتوانند با يكديگر ارتباطات الزم را برقرار نمايند و از اين
طريق ،اطالعات و خدمات مورد نياز كاربران را ارائه دهند.

 - 1يكپارچگي با تمركز يكسان نيست .زماني كه از يك سيستم يكپارچه رايانهاي صحبت ميكنيم ،الزم نيست
كه يك سيستم متمركز تمام عمليات دستگاه را انجام دهد ،بلكه سيستمهاي متفاوت ميتوانند با يكديگر تعامل داشته باشند
و پيوند مناسبي بين آنها برقرار شود تا بتوانند خدمات يكپارچهاي را ارئه دهند .به عنوان مثال ،هنگامي كه كاربري پس از
انجام عمليات ورود و واردنمودن نام و رمز كاربري به يكي از اين سيستمها وارد ميشود ،بتواند به سيستمهاي ديگر نيز
براحتي وارد شود و مجبور نباشد تا از نظر امنيتي هر بار نام و كلمه عبور خود را در بقيه سيستمها نيز وارد نمايد .يعني
اطالعاتي را كه كاربر در يكي از سيستمها وارد ميكند ،در بقيه سيستمهاي نيز شناختهشده و از آن باخبر باشند.
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اما يك سوال در اين ديدگاه مطرح ميشود و آنكه آيا تنها خدماتي كه سيستمهاي كاربردي
رايانهاي در يك دستگاه ارائه ميكنند را بايد در شكل يك سيستم دولت الكترونيك مورد توجه قرار
داد؟ به عبارت ديگر ،آيا ميتوان منتزع از ساير سيستمهاي غيررايانهاي و اطالعات موجود در سازمان
و بدون توجه به آنها يك سيستم يكپارچهاي را بنا كرد؟ آيا نقصي كه از عدم توجه به بخشهاي
غيررايانهاي وجود دارد ،مشكالتي در سازماندهي سيستم بوجود نميآورد؟ قطعا نميتوان بدون توجه
به سيستمهاي غيررايانهاي و اطالعات و خدماتي كه توسط آنها ارائه ميشود ،پديده دولت الكترونيك
را در سازمان بدرستي شكل داد.
ديدگاه سوم :سازماندهي كل فعاليتها و خدمات دستگاه در بستر فنآوري اطالعات –
حكومت – دولت مبتني بر فاوا – در اين ديدگاه ،هنگامي كه از پديده دولت الكترونيك صحبت
ميشود ،يك دولت الكترونيكي به معناي تمام كلمه ،يعني دولتي مبتني بر سازوكارهاي الكترونيكي و
فنآوري اطالعات مد نظر است .به عبارت ديگر ،تمام ابعاد و زواياي دستگاه دولتي و همه فعاليتها و
خدمات ارئهشده توسط اين دستگاه ،در بستره دولت الكترونيك و فنآوري اطالعات سازمان پيدا
ميكند  .البته لزوما چنين نيست كه همه كارها به صورت الكترونيكي انجام گيرند و تمام سيستمهاي
غيررايانهاي حذف شوند ،بلكه برخي از كارها هنوز ميتوانند به شكل دستي انجام گيرند ،وليكن
هدف آن است كه به كل دستگاه ،چه بخشهاي الكترونيكي و چه بخشهاي غيرالكترونيكي آن ،به
شكل يك سيستم يكپارچه نگريسته شود و بتوان دولت مبتني بر فنآوري اطالعات را بنا كرد.
اما آيا در چنين ديدگاهي ،همه ابعاد دولت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته شدهاند؟ در
حقيقت چنين نيست! در اين ديدگاه ،مخاطبان مورد نظر قرار نگرفتند و آنها جداي از سيستم دولت
الكترونيك هستند.
ديدگاه چهارم :سازماندهي كل فعاليتها ،خدمات و تعامالت دستگاه و مخاطبان در بستر
فنآوري اطالعات – حكومت مبتني بر فاوا در جامعه مبتني بر فاوا – طبق اين ديدگاه ،مخاطبان را
نميتوان از پديده دولت الكترونيك جدا كرد .يعني ،زماني پديده دولت الكترونيك شكل خواهد
گرفت كه نه تنها سيستمهاي رايانهاي و غيررايانهاي و اطالعات و خدمات موجود در اين حوزهها،
بلكه مخاطبان نيز مورد پوشش قرار گيرند و در واقع جايگاهي براي مخاطبان در سيستم دولت
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الكترونيك مدنظر قرار گيرد و فعاليتها ،خدمات و تعامالت دستگاه با مخاطبان در بستر فنآوري
اطالعات سازمان پيدا كند .از اين رو ،مخاطبان در جامعهاي با نام جامعه اطالعاتي تصور خواهند شد.
معادالتي كه در تبيين پديده دولت الكترونيك و در بستر فنآوري اطالعات لحاظ ميشوند،
بايستي هم سيستمهاي رايانهاي ،هم سيستمهاي غيررايانهاي و هم مخاطبان را پوشش دهند .بنابراين ،از
اين ديدگاه نميتوان معادله ناقصي را ترسيم كرد كه در آن تنها سيستمهاي رايانهاي مورد توجه قرار
گيرند ،بلكه اين معادله بايد همه اجزاي بيانشده را مورد لحاظ قرار دهد و در چنين صورتي ،يك
حكومت مبتني بر فاوا در جامعه مبتني بر فاوا خواهيم داشت.
ديدگاه چهارم ،درك مطلوب و كاملي از دولت الكترونيك ارائه ميدهد .ديدگاههاي اول تا
سوم ،ديدگاههاي ناقصي هستند و بدليل نواقص مطرح شده در آنها ،در بسياري مواقع ما را دچار
مشكل و سردرگمي خواهند كرد و پاسخگوي نيازها و تصميمگيريهاي ما در پديده دولت
الكترونيك نخواهند بود.
در دو ديدگاه اول و دوم ،دولت و سيستم موجود ،از ابزار فنآوري اطالعات استفاده ميكنند
و در واقع يك نگاه ابزاري به دولت الكترونيك دارند .اما در ديدگاه سوم و چهارم ،موضوع تنها
بكارگيري ابزار و سيستمهاي رايانهاي نيست! بلكه با بكارگيري فنآوري اطالعات ،دولت مورد تحول
واقع ميشود و كل دولت به مثابه يك سيستم ،شكل جديدي به خود ميگيرد و ميتواند دولت خوبي
را تشكيل دهد.
ما با ديدگاه چهارم ،به تبيين پديده دولت الكترونيك وارد ميشويم.

در ورود به بحث ،ما با تعدادي سواالت پيشيني و پسيني مواجه هستيم .سئواالت پيشيني به
فلسفه ،خواستگاه و مفروضات موضوع ميپردازند .سئواالت پسيني نيز به اجرا و عمل ميپردازند .در
بحث نظري ،به سئواالت پيشيني پاسخ ميدهيم .در سند كليات طرح ،معماري ،چارچوب و متدولوژي
معماري ،و سند دولت الكترونيك ،به سئواالت پسيني پاسخ ميدهيم.

سواالت پيشيني را كه در تبيين پديده دولت الكترونيك با آنها مواجه هستيم عبارتند از:
•

تعريف ما از دولت الكترونيك چيست؟
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•
•
•

آيا تنها بكارگيري ابزارها و ايجاد زيرساختها ،دولت الكترونيك را تحقق ميدهد؟
آيا تنها اتوماسيون فرايندها و ايجاد سيستمهاي اطالعرساني ،بانكهاي اطالعاتي و
امضاء ديجيتالي ،دولت الكترونيك را تحقق ميدهد؟
آيا دولت الكترونيك تنها ابزاري براي نظام دولتي با وضع موجود آن است؟

•

آيا دولت الكترونيك ابزاري براي حكومت است يا شكل خاصي از حكومت؟

•

آيا دولت الكترونيك بسترسازي بر تحول دولت ،و در واقع نوعي از دولت تحوليافته

•
•

است؟
آيا تنها تغيير در ساختار و سازمان ،و مكانيزمها ،آن را محقق ميكند؟
آيا تفاوتي بين دولت و حكومت وجود دارد؟

•

آيا دولت الكترونيك تنها به محدوده حكومت ميپردازد يا دولت؟

•

آيا مفهوم ،پارادايم ،ماهيت و ساختار دولت و حكومت در بستره دولت الكترونيك
دچار تغيير ميشوند؟

•

آيا اين تغيير و تحول در محدوده حكومت باقي ميماند؟

•

خصوصيات مطلوب دولت الكترونيك چيست؟

•

ملزومات تحقق دولت الكترونيك با اين خصوصيات مطلوب چيست؟

•

چه ضرورتهائي منجر به دولت الكترونيك ،با اين خصوصيات ميشود؟

•

چه كاركردها ،پيامدها و بنيانهاي نظري براي دولت الكترونيك متصور است؟

•

عوارض ،آثار و بازتابهاي دولت الكترونيك بر جامعه و شهروندان آن چيست؟

•

چه تعاملي بين دولت و شهروندان در دولت الكترونيك و از چه نوعي متصور است؟

•

رابطه دولت الكترونيك با جامعه اطالعاتي ،و اثرات متقابل آنها چيست؟

پس از پاسخگوئي به سواالتي كه در دو فصل قبلي مطرحشدهاند ،سواالت ديگري نيز وجود
دارند كه عبارتند از:
•

دولت الكترونيك چه ساختار و رفتاري بايد داشته باشد.
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شکل  -3بخشها و مستندات طرح؛ خروجي فاز صفر
•
•
•

دولت الكترونيك بر اساس چه معماري بايد بنا شود؟
آيا معماري دولت الكترونيك ،تحقق وفاقي را در دولت الكترونيك كل كشور تامين
ميكند؟
معماري دولت الكترونيك با چه روشي بايد ايجاد و طراحي شود؟

•

اهداف دولت الكترونيك چيست؟

•

چه چشماندازي براي دولت الكترونيك قابل ترسيم و مطلوب است؟

•
•

ماموريت ،راهبردها و خطمشيهاي تحقق دولت الكترونيك چه بايد باشد؟
براي تحقق دولت الكترونيك ،چه مسير و گامهائي بايد طي شود؟

فعاليتها و بخشهائي كه در طرح پروژه فاز صفر بدانها پرداخته ميشود و به عنوان
خروجيهاي فاز صفر مطرح ميشود ،در شكل  3آمده است .ما در اين بحث ،به تبيين چارچوب اوليه
نظري دولت الكترونيك خواهيم پرداخت كه تقريبا زيربناي تمام بخشهاي مطرح شده غير از
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چارچوب و متدولوژي معماري (كه البته چارچوب نظري مبتني بر چارچوب و متدولوژي معماري
قرار دارد) است.

همان طور كه قبال نيز اشاره شد ،براي آنكه بتوانيم برنامه توسعه دولت الكترونيك را تبيين
كنيم ،الزم است قبل از آن ،معماري دولت الكترونيك تبيين شود ،و براي تببين معماري دولت
الكترونيك ،ابتدا الزم است تا بنيان نظري دولت الكترونيك در يك دستگاه نظري تبيين شود.
مسالهاي كه در اين ارتباط مطرح ميشود آن است كه براي بناكردن يك نظام كالن مانند نظام
دولت الكترونيك يك كشور و يا ساير نظامهاي كالن مانند نظام اقتصادي و يا نظام آموزشي و نظائر
آنها به نحو مطلوب ،الزم است ابتدا يك دستگاه نظري براي اين نظامها تبيين شود .يكي از تفاوتهاي
عمده نظامهاي كالن با نظامهاي خرد ،در آن است كه يك نظام كالن ،مبتني بر نظرات علمي مختلفي
بنا ميشود .به عبارت ديگر ،ابعاد مختلف نظام كالن را نظريات علمي متفاوتي مورد پوشش قرار
ميدهند .اين نظريات علمي ،ممكن است در حوزههاي پارادايميك مختلف و بعضا ناسازگار با
يكديگر ،قرار داشته باشند.
از اين رو ،در صورتي كه بخواهيم بنيان يك نظام كالن مطلوب را پيريزي كنيم ،اولين كار
آن است كه اين نظرات علمي را به شكل يكپارچه و در يك دستگاه علمي واحد كه مبتني بر يك
حوزه پارادايميك واحد قرار دارد بنا كنيم (شكل  .)4اين دستگاه علمي واحد ،بايد بتواند ابعاد مختلف
نظريات علمي مربوط به بنيانهاي نظام كالن را به گونهاي تبيين كند تا نظريات مختلف بتوانند در يك
ساختار سازگار و در تعامل با هم و با رفتارهاي مشخص قرار گيرند و در نتيجه ،تناقضهاي موجود بين
نظريات به حداقل برسد.
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شکل  -4بنيان نظري يك نظام كالن
به عنوان مثال ،در نظام اقتصادي كشور ما ،برخي از نظريات در حوزه پارادايميك اقتصاد
كالسيك ،و برخي ديگر در حوزه پارادايميك علم فقه اسالمي هستند كه با يكديگر متفاوتند .از اين
رو ،اين نياز وجود دارد كه يك دستگاه علمي واحدي وجود داشته باشد تا اين دو نظريه را مورد
پوشش قرار دهد و روابط آنها را با يكديگر نشان دهد.

در حوزه دولت الكترونيك نيز چنين موضوعي اهميت دارد .بحث دولت الكترونيك ،بيشتر به
حوزه علوم اجتماعي (علم سياست و  )...و علوم مهندسي (مهندسي سيستم ،طراحي سيستم ،نرمافزار و
 )...مرتبط است كه بايد پيوند مناسبي ميان آنها برقرار شود .براي آنكه بتوانيم دستگاه نظري دولت
الكترونيك را تبيين كنيم ،بايد حوزه پارادايميك واحدي را شكل دهيم ،و سپس در اين حوزه
پارادايميك ،ابعاد دولت الكترونيك را مشخص سازيم.
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شکل  -5برخي از مولفههاي چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك
براي آنكه اين حوزه پارادايميك بتواند نظريه دولت الكترونيك را تبيين كند ،بايد چند نظريه
مختلف را در اين حوزه پارادايميك بتوان گرد هم آورد ،توجيه و تفسير كرد و روابط بين آنها را
مشخص نمود .اولين نظريه در اين خصوص ،نظريه دولت الكترونيك است كه اين نظريه ،پديده دولت
الكترونيك را تبيين ميكند .طبق مباحث گذشته راجع به ديدگاههاي مختلف دولت الكترونيك ،اين
پديده ،نوعي از دولت را بنا ميكند كه مبتني بر فنآوري اطالعات است ،لذا پيش از آن بايد پديده
دولت مورد نظر قرار گيرد كه اين كار در چارچوب نظريه دولت صورت ميگيرد .بنابراين ،نظريه
دولت ،با پديده دولت سروكار دارد و آن را تبيين مينمايد( .شكل )5
طبق نظريات مطرح شده ،دولت در وجود و نفس افراد قرار دارد و افراد ذاتا گرايش دارند كه
گرد هم آيند و تشكيل جامعه دهند و همچنين نياز به نوعي اقتدار و نظم در آن پيدا ميكنند .انسانها
فينفسه و ذاتا به دنبال تشكيل دولت هستند .از اين رو ،براي آنكه بهتر بتوانيم ابعاد دولت را در نظريه
دولت تبيين نمائيم ،الزم است تا رفتارهاي فرد و فرهنگ جامعه ،كه پديده آورنده دولت هستند را در
نظريه رفتاري فرد و فرهنگ مورد بررسي قرار دهيم و مبتني بر آن ،نظريه دولت را بنا كنيم .با اين
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كار ،چگونگي تاثير رفتارهاي فرد و تصميمگيري افراد و فرهنگ نهفته در نفس افراد و كل جامعه و
نيز علت پيدايش دولت مورد بررسي قرار ميگيرند.
از سوي ديگر ،مفهوم حكومت و دولت ،به شكل مستقل در نظريه دولت مورد توجه قرار
ميگيرد و بررسي ميشود.
از طرف ديگر ،نظريه فنآوري اطالعات ،مطرح ميشود .چرا كه طبق تعريف ،دولت
الكترونيك ،دولتي است كه در پهنه فنآوري اطالعات و مبتني بر آن بنا ميشود .از اين رو ،عالوه بر
پرداختن به نظريه دولت ،نظريه فنآوري اطالعات نيز در پديده دولت الكترونيك مورد توجه قرار
ميگيرد.
طبق ديدگاه چهارمي كه در بخش ديدگاههاي مختلف پديده دولت الكترونيك مطرح شد،
دولت الكترونيك ،در جامعهاي شكل ميگيرد كه مبتني بر فنآوري اطالعات بنا شده است .به عبارت
ديگر ،عالوه بر آنكه دولت ،مبتني بر فنآوري اطالعات بنا ميشود ،جامعه نيز مبتني بر فنآوري
اطالعات بنا خواهد شد .لذا براي آنكه جامعه نيز در اين ارتباط مورد توجه قرار گيرد ،پديدهاي به نام
جامعه اطالعاتي مطرح ميشود .اين جامعه ،جامعهاي با شكل جديد ،و رفتارها و خصوصيات نوين
است كه در بستر فنآوري اطالعات شكل خواهد گرفت .لذا نظريهاي به نام نظريه جامعه اطالعاتي
در اين خصوص مطرح ميشود .در اين نظريه ،ديدگاههاي مختلف در خصوص جامعه اطالعاتي مورد
بررسي قرار ميگيرند و مفهوم دقيق جامعه اطالعاتي مورد تبيين واقع ميشود.
دو نظريه جامعه اطالعاتي و فنآوري اطالعات ،وابسته به مفهوم اطالعات هستند .از اين رو،
پيش از پرداختن به اين دو نظريه ،بايستي مفهوم اطالعات مورد تبيين قرار گيرد .از سوي ديگر ،جامعه
اطالعاتي ،به مفهوم جامعه وابسته است ،بنابراين مفهوم جامعه نيز پيش از پرداختن به نظريه جامعه
اطالعاتي بايد مورد توجه قرار گيرد .حتي نظريه دولت و نظريه رفتاري فرد و فرهنگ ،و نيز مفهوم
حكومت و دولت هم به مفهوم جامعه وابسته است و لذا پيش از آنها بايد به مفهوم جامعه پرداخته شود.

ضمنا ،يك چارچوب و متدولوژي معماري سيستم به نام "چم" نيز وجود دارد كه طراحي
معماري ،در پهنه اين چارچوب و متدولوژي صورت ميگيرد (شكل  .)6اين موضوع قابل توجه است
كه هسته اصلي اين معماري سيستم ،چارچوب نظري است .در ادامه به اين موضوع خواهيم رسيد كه
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چگونه نتايج برگرفتهشده از چارچوب نظري ،محورهاي اساسي معماري را شكل ميدهند .به عبارت
ديگر ،چارچوب متدولوژي معماري سيستمي كه طراحي ميشود ،بابد بتواند حوزههاي نظري طراحي
معماري را مورد پوشش قرار دهد.
بنابراين ،هر چند چارچوب و متدولوژي معماري سيستم ،اختصاصا مورد استفاده قرار ميگيرد،
وليكن بايد ارتباطاتي را با نظريات مطرح شده داشته باشد .در غير اين صورت ،نتايج موبوط به
بحثهاي نظري ،تنها منحصر به تعدادي گزارش و كتاب خواهد شد كه كاربرد آنها نامشخص و
غيرقابل استفاده خواهد بود و چگونگي عملكرد و كاربرد نظريات در طراحي و برنامهريزي توسعه
نظام بدون پاسخ خواهد ماند .اين مشكل ،در حال حاضر به وضوح در جامعه ديده ميشود .تحقيقات و
پژوهشهاي زيادي در حوزههاي نظري انجام ميگيرد ،وليكن درصد باالئي از آنها در برنامهريزي
عملياتي و برنامهريزي راهبردي نظامهاي كالن كاربرد جدي پيدا نميكنند .با عنايت بر اين موضوع،
اهم توجه ما بر آن خواهد بود كه بنيانها و محورهاي نظام كالن را مبتني بر دستگاه نظري قرار
دهيم.
معماري چم ،خود در مباحث نظري نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .اما براي آنكه بتوانيم
معماري چم را به درستي تبيين كنيم ،بايد پيش از آن چارچوب نظريه مهندسي نظامهاي كالن را
ايجاد كنيم .اين چارچوب ،مشخص مينمايد كه نظامهاي كالن چيست؛ چه تفاوتي با نظامهاي خرد
دارد؛ چه انتظامي براي شكلگيري يك نظام كالن مطلوب بايد وجود داشته باشد؛ و چه گامها و
فعاليتهائي بايد طي شود تا به يك نظام كالن مطلوب دست پيدا كنيم .اين موارد در تحليل ،طراحي،
پيادهسازي و نگهداري نظام كالن ،از مسائل اساسي و محوري تلقي ميشوند.
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شکل  -6معماري چم در كنار مولفههاي نظري دولت الكترونيك
چم ،مبتني بر نظريه ديگري به نام نظريه معماري سيستم نيز بنا ميشود .در اين نظريه ،تعيين
ميشود كه معماري چيست؛ خصوصيات و ابعاد يك معماري كالن مانند دولت الكترونيك چيست؛
چگونه مورد عمل قرار ميگيرد و . ...
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شکل  -7نقش نظريه فراكتاليسم در دستگاه نظري دولت الكترونيك

در فصل قبل ،نظريه هائي مطرح شدند كه به عنوان چارچوبي براي دستگاه نظري دولت
الكترونيك مورد استفاده قر ار خواهند گرفت و دولت الكترونيك مبتني بر اين نظريات شكل خواهد
گرفت .از يك سو ،مباحث مهندسي نظامهاي كالن و معماري سيستم و همچنين اطالعات و فنآوري
اطالعات وجود دارند ،و از سوي ديگر ،مباحث جامعهشناختي ،كه با پديدههاي جامعه ،دولت ،فرد،
فرهنگ و نظاير آن سروكار دارند .دسته اول ،سيستمهائي مشخص و تا حدودي كليشهاي هستند ،در
صورتي كه دسته دوم سيستمهائي با مولفههاي هوشمند ،داراي قدرت تصميمگيري ،خالقيت ،و
همچنين تا حدود زيادي ناشناخته هستند .قطعا ارتباطات و پيوند مابين اين نظريات ،بسيار مهم خواهد
بود و بايستي مورد توجه قرار گيرد.
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شکل  -8دستگاه نظري دولت الكترونيك ،و نقش آن در معماري و راهبرد
ملي دولت الكترونيك
براي آنكه دستگاه نظري با مولفههاي مطرح شده ،بتواند همه نظريات را كنار هم جاي دهد،
نياز به عنصري داريم كه بتواند اين عمل را انجام دهد و در واقع نقش يك كاتاليزور را در اين دستگاه
ايفا نمايد.1
نظريه فراكتاليسم ،عنصري است كه ميتواند اين انتظار را برآورده نمايد (شكل  .)7اين نظريه،
يك گرايش و مكتب فكري است كه مشخص ميكند چگونه ميتوان سيستمهائي را ايجاد كرد كه
بتوانند از مولفههاي هوشمند استفاده كنند و در بطن خود داراي قابليت خودسازماندهي باشند .رفتار
اين سيستمها طبيعي و مشابه با سيستمهاي موجود در طبيعت هستند .فراكتاليسم ،مكانيزم شكلگيري
اين سيستمها را معين ميكند.

 - 1البته مابين نظريات پيوند و ارتباط وجود دارد ،وليكن براي آنكه به پيوند سريعتر ،شفافتر و بهتري دست پيدا
كنيم ،نياز به عنصر ديگري احساس شده است.
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شکل  -9الف  -مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك
در اين مرحله ،دستگاه نظري دولت الكترونيك شكل خواهد گرفت و بر اساس اين
چارچوب ،معماري دولت الكترونيك ،و مبتني بر آن راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيكي ،ايجاد
خواهد شد (شكل  .)8بنابراين ،دستگاه نظري دولت الكترونيك ،الزمه رسيدن به راهبرد ملي توسعه
دولت الكترونيك خواهد بود.

در اين فصل ،فعاليتهائي كه در حوزه نظري انجام خواهند گرفت را بررسي ميكنيم .پديده
ادارك و رفتار فرد را مدلسازي ميكنيم و پديدههاي محوري موجود در اين حوزه مانند نيازها،
ارزش ها ،فرارفتارها و نظاير آن را تبيين ميكنيم .مبتني بر پديده ادارك و رفتار فرد ،پديده فرهنگ را
مدلسازي ميكنيم و ماهيت پديدههاي محوري وابسته به آن را مورد تبيين قرار ميدهيم .همچنين
مشخص ميكنيم كه اين پديده چيست ،چگونه شكل ميگيرد و چه ابعادي دارد( .شكل  -9الف)
بر اساس تبيين فرهنگ و ادارك و رفتار فرد ،پديده جامعه را تعريف كرده و ابعاد كليدي آن
را تعيين ميكنيم .مكانيزم بنيادين شكلگيري روح و رفتار واحد جامعه را بررسي ميكنيم ،اينكه
چگونه جامعه به شكل يك موجود واحد و زنده ظاهر ميشود ،هر چند كه افراد در آن موجوديتهاي
مستقلي هستند و تصميمگيريهاي مستقلي دارند.
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شکل  -9ب -مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك
از سوي ديگر ،پديده حكومت 1كه در جامعه شكل ميگيرد و به عنوان نظامي براي اقتدار و
ايجاد نظم ايجاد ميشود ،مورد تعريف قرار ميگيرد و ابعاد كليدي آن مشخص ميشود.
مبتني بر تعريف جامعه و حكومت ،پديده دولت 2تعريف و ابعاد كليدي آن بررسي ميشود.
خصوصيات ،ملزومات و ديناميسم اين پديده نيز مورد تبيين قرار ميگيرند .الزم به ذكر است كه پديده
دولت ،متفاوت با پديده حكومت است ،هر چند كه رابطه تنگاتنگي با هم دارند.
اطالعات ،به عنوان يك پديده مشخص ،مورد تعريف اجمالي قرار ميگيرد و ابعاد آن
مشخص ميشود (شكل -9ب) .در ارتباط با پديده اطالعات ،به فنآوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)
ميپردازيم و ماهيت آن را تبيين ميكنيم .همچنين طيف و اليههاي نوع اثرات آن را نيز در يك سيستم
بررسي ميكنيم.

Government - 1
State - 2
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شکل  -9ج مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك
مبتني بر تعريفي كه از جامعه ،اطالعات و فنآوري اطالعات ،شده است ،پديده جامعه
اطالعاتي را تعريف ميكنيم و ابعاد كليدي آن را مشخص مينمائيم .خصوصيات ،ملزومات ،عوارض،
پيامدها و موارد ديگر آن را در جامعه مورد بررسي قرار ميدهيم.
مبتني بر تعريفي كه از جامعه اطالعاتي ،اطالعات ،حكومت ،دولت ،و فاوا شده است ،پديده
حكومت الكترونيك و پديده دولت الكترونيك مورد تبيين قرار ميگيرند (شكل -9ج) .اين دو پديده،
ارتباط تنگاتنگي با هم دارند ،آنها را تعريف كرده و ابعاد كليديشان را تعيين ميكنيم .ارتباط اين دو
پديده با هم و تفاوتهاي آنها با يكديگر را نيز بررسي خواهيم كرد .كاركردها ،پيامدها ،و عوارض
آنها را مشخص كرده ،خصوصيات ،ملزومات ،و اركان شكلگيري اين دو پديده را نيز تبيين مينمائيم.
همه پديدههاي ذكر شده ،با كمك فراكتاليسم و ساختارهاي فراكتالي تبيين خواهند شد
(شكل -9د) .به همين دليل ،الزم است تا خود اين پديده نيز تعريف شده و ابعاد كليدي آن مشخص
گردد .خصوصيات ،ملزومات ،اركان و اصول آن را نيز مورد بررسي قرار ميدهيم .همچنين رويكرد
طراحي در اين مكتب را نيز مورد تبيين قرار ميدهيم .همانطور كه در فصل قبل نيز به آن اشاره شد،
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شکل  -9د -مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك
فراكتاليسم ،به عنوان يك عنصر شفافكننده در اين ميان بكار گرفته ميشود و مشخص ميكند كه
چگونه يك نظام اجتماعي ،مبتني بر مولفههاي اجتماعي طراحي ميشود .فراكتاليسم بيان ميكند كه
چطور يك ساختار طبيعي با الهام از طبيعت و با ساختارها و طراحي طبيعي (چه در طبيعت گياهي و
جانوري ،و چه در طبيعت انساني) شكل ميگيرد و چگونه ميتوان يك نظام را اين گونه طراحي
كرد.1

اما چگونه پديده فرهنگ ،مبتني بر پديده ادراك و رفتار فرد بنا ميشود ،و پديدههاي جامعه،
حكومت و دولت شكل ميگيرند! ارتباط اينها با يكديگر چگونه است؟! و سير تكاملي دولت چگونه
است؟!
 - 1اين باور قديمي وجود دارد كه نظام هاي طبيعي با توجه به اصول و ماهيت خاص خودشان نميتوانند مورد
طراحي قرار گيرند .وليكن اعتقاد ما بر آن است كه چنين كاري ممكن بوده و ميتوان اصولي كه در ساختارهاي طبيعي و
زنده وجود دارد را در سيستمهاي طراحيشده قرار داد .فراكتاليسم به همين امر ميپردازد.
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شکل  -10بسط مدل فرد – فرهنگ
در اين خصوص ،بايد ابتدا به نوع بسطي كه در مدل رفتاري فرد – فرهنگ صورت ميگيرد
نگاهي بياندازيم .با نگاهي به اين مدل ،خواهيم ديد كه چرخهاي در اين مدل انجام ميشود كه از
ادارك شروع ميشود و سپس نياز ،ارزش ،خواست ،اراده ،عمل و بازتاب عمل (چه خودآگاه و چه
ناخودآگاه) در آن انجام ميگيرد .مشابه همين عمل ،در جامعه اوليه نيز صورت ميپذيرد و از اين رو
تا حدودي ميتوان گفت چرخهاي كه در مدل رفتاري فرد – فرهنگ انجام ميگيرد ،در مدل جامعه
اوليه نيز ميتواند انجام شود( .شكل )10
به همين صورت ،تعامالتي كه در دو مدل فرد -فرهنگ و جامعه اوليه صورت ميگيرد ،در
مدل جامعه مدني نيز قابلانجام شدن هستند .در جامعه مدني ،نوع خاصي از قواعد و مقررات و تمدن
حكمفرماست و در واقع يك جامعه متمدن محسوب ميشود .در اين نوع جامعه ،حكومت ميتواند
جايگاه مشخصي نداشته باشد.
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بهمين ترتيب ،پديده حكومت ،مبتني بر تعامالت داخلي مدلهاي فرد -فرهنگ و جامعه اوليه
شكل ميگيرد .اقراد نياز پيدا ميكنند كه يك نظام و سازمان مشخص بوجود آيد و قوانين و مقررات و
نظم را در جامعه برقرار كند .معموال ،جامعه مدني و جكومت در كنار يكديگر شكل ميگيرند.
بر اساس تعامالتي كه در مدلهاي فوق صورت ميگيرد ،مدل دولت اوليه شكل ميگيرد و
اقتدار ،طبق تعريفي كه جلوتر از آن خواهيم داشت ،حاصل ميشود .پديده دولت ميتواند تكامل پيدا
كند و به يك دولت مطلوب با نام دولت كريمه برسد .دولت كريمه هم يك نقطه مشخص و ثابت
نيست ،بلكه پديدهاي است كه دائما در حال تكامل و تغيير و تحول است.

•

اصول نظريه فراكتاليسم در ارائه جداگانهاي موجود است( .سند راهبردي و معماري
كالن نظام فنآوري اطالعات نهاد رياست جمهوري – بخش اصول –  .1382و
همچنين در كتاب نظام برتر ،آينده آموزش و آموزش آينده ،اردوان مجيدي ،نشر

•
•
•

ترمه.)1380 ،
نظريه رفتاري فرد – فرهنگ در مجموعه جداگانهاي ،در فرصتي ديگر ،انشاءاهلل ارائه
خواهد شد .مطالب محوري در بخش تعريف جامعه گنجانده شده است.
چارچوب نظريههاي مهندسي نظامهاي كالن و معماري سيستم و چارچوب و
متدولوژي چم ،در مجموعه ديگري ارائه ميشود.
چارچوبهاي نظريههاي فنآوري اطالعات ،جامعه اطالعاتي ،دولت ،دولت
الكترونيك ،در اين مستند ارائه مي شود.

•

اين تنها يك چارچوب نظري است.

•

هم در وجوه مطرح شده بايد نظريه پردازي عميقتري انجام شود.

•

هم وجوه ديگري وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.

•
•

اين سند تنها ابعاد مطالعه نظري و بستره همگرائي بخشهاي مختلف آن را روشن
ميكند.
مطالعهاي كه در گامهاي بعدي ،مبتني بر همين چارچوب بايد انجام شود.
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•
•

ضمن آنكه در اين مستند ،تنها كليات و رئوس محورهائي كه در مطالعه گذشته به آن
دست يافتهايم ،ارائه ميشود.
حجم قابل توجهي از مطالب ارائهنشده در حوزههاي مختلف وجود دارد كه در بايد در
گامهاي بعدي تكميل و ارائه شوند (ان شاء اهلل).

موضوع اصلي ،طراحي نظامي براي دولت الكترونيك است .اين طراحي ،يك طراحي نظام
كالن است كه مبتني بر اصول مهندسي نظامهاي كالن قرار دارد .مباني نظري اوليه ،در مستندات
مهندسي نظامهاي كالن تبيين شده است .مباني روششناسي ،چه در چارچوب نظري و چه در طراحي
معماري ،در مستندات چم (چارچوب و متدولوژي معماري نظامهاي خرد و كالن) تبيين ميشود.

فصل دوم
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در اين فصل ،براي تبيين اصل بحث و چارچوب نظري ،از پديده اطالعات شروع ميكنيم .از
اين رو ،در ابتداي تبيين مولفههائي كه منجر به تبيين نظريه دولت الكترونيك ميشود ،الزم است تا
مفهوم اطالعات و ماهيت آن مورد بررسي قرار گيرند .خواهيم ديد كه پديده اطالعات چيست ،و
مفهوم و ماهيت آن كدامند؟ با اين شناخت ،ميتوانيم دو پديده فنآوري اطالعات و جامعه اطالعاتي
را تبيين كنيم.

اطالعات چه پديدهاي است؟ وقتي كه ميگوئيم :فنآوري اطالعات ،يا نظام اطالعاتي يا
جامعه اطالعاتي و نظائر آنها ،منظورمان از اطالعات چيست؟ آيا منظور داده است؟ آيا منظور دانش
است؟ از اين رو ،الزم است تا ابتدا تعريفي مشخص از واژه اطالعات ارائه كنيم؛ در ادامه بحث نظري
دولت الكترونيك ،بر واژه اطالعات كه اكنون آن را بيان ميكنيم ،استناد خواهيم كرد .البته اطالعات،
واژهاي است كه بحثهاي نظري مختلفي در حوزه تعريف آن وجود دارد ،و به نظر ميرسد هنوز
امكان تعريف مشخصي از آن فراهم نشده است ،و بطور قاطع نميتوانيم تعريف دقيقي از آن ارائه
كنيم .افراد مختلف در حوزهها و رشتههاي مختلف ،به اشكال و زواياي متفاوتي ،اين واژه را تعريف
كردهاند.
همانگونه كه بحث دولت الكترونيك ،بحثي پيچيده است ،واژه اطالعات نيز پيچيده به نظر
ميرسد و نياز به بررسي و مطالعات بيشتري دارد كه البته مجال پرداختن به آنها در اين مباحث وجود
ندارد .اين تعريف ،يك تعريف مقدماتي است و تنها به واسطه كاربرد آن در چارچوب نظري مورد
توجه قرار ميگيرد.
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در اين قسمت ،تعريفي مقدماتي از اطالعات و ابعاد آن مطرح ميكنيم .واضح و روشن است
كه اطالعات ،وجوهي از حقيقت يا واقعيت يك پديده را آشكار و روشن ميكند .اطالعات در مفهوم
عام آن ،تبيين مجموعهاي از حقايق و واقعيتها در قالب عناصر مفهومي است ،اين تبيين به اشكال
مختلفي انجام ميگيرد كه عبارتند از (شكل :)11
•

دادهها؛ شامل مجموعهاي از حقايق به شكل قالببنديشده خام هستند .دادهها ،پختگي
الزم براي آنكه انسان ادارك درستي از آنها داشته باشد ،ندارند .البته خامبودن يا
پختهبودن آن ،بستگي به مخاطبانش دارد ،اينكه انسان باشد يا ماشين .ما بدليل نبود
فرصت كافي ،به همين تعريف بسنده ميكنيم و مخاطبان را در اين تعريف در نظر

•

نميگيريم.
اطالعات؛ با مفهوم خاص آن در حوزه فنآوري اطالعات ،تبيين حقايق داراي معناي
قابل درك براي انسان است .تفاوت مابين داده و اطالعات ،در همين معناي خاص
روشن ميشود .انسان مستقال نميتواند داده را مورد استناد و استفاده قرار دهد و آن را
درك نمايد .داده ها ،معموال به شكلي سازماندهي ميشوند كه سيستمهاي رايانهاي
بتوانند آنها را درك و پردازش نمايند .اما اصطالح اطالعات ،بيشتر زماني مورد استفاده

•

قرار ميگيرد كه انسان بتواند آن را درك كند.
دانش؛ اطالعات معنادار معتبري است كه واقعيتي را به شكل يك قاعده مشخص تبيين
ميكند .بنابراين ،اطالعات دانش ،بايستي مورد اثبات قرار گرفته باشد و اعتبار آن نيز
معلوم ،و قاعده مشخصي در آن موجود باشد .به عنوان مثال ،يك ليست حسابداري كه
داراي معنا و اعتبار مشخصي باشد ،دانش محسوب نميشود ،چرا كه واقعيتي را به

•

شكل يك قاعده مشخص بيان نميكند.
علم؛ مجموعهاي از دانشها ،و نظام و انتظامي براي تبيين و بررسي صحت آنها است.
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شکل  -11اطالعات و اشكال مختلف آن
شكل  ،11اشكال مطرح شده را در يك نمودار نشان ميدهد ،كه البته قرارگرفتن آنها در يك
سطح ،به معني همسطحي آنها بايكديگر نيست و هدف آن است كه اشكال مختلفي كه اطالعات به
صورت آنها بروز ميكند ،بيان شوند .لذا ،اطالعات به معناي عام ،به جاي هر يك از اشكال فوق قرار
ميگيرد .قطعا ،علم فراتر از دانش ،و دانش فراتر از دادهها و اطالعات است .درصورتي كه دادهها و
اطالعات اصالح شوند ،به دانش ،و زماني كه شكل خاصتري پيدا كنند ،به علم تبديل ميشوند.
اطالعات ،در نهايت منجر به آگاهي و بصيرت ميشوند و انسان ميتواند حقيقت يا واقعيت
پديدهها را درك كند .اين آگاهي و بصيرت ،در درك معناي حقيقت يا واقعيت پديدهها كمك
ميكند و در واقع ،آگاهي و بصيرتي براي درك معناي حقيقت يا واقعيت است .بسياري از اوقات،
اطالعات در محدوده كوچكي مانند دادهها يا اطالعات (در مفهوم خاص آن) بكار ميرود .اما در
بسياري از اوقات ،چيزي است كه منجر به شكلگيري آگاهي و بصيرت ميشود و دانش و علم را در
خود نهفته دارد.
تعريف اطالعات با معناي عام آن:
حال ميتوانيم اطالعات را در معناي عام آن تعريف كنيم .اطالعات ،تبيين مجموعهاي از
حقايق و واقعيتهاي پديدهها (نه لزوما همه حقايق و واقعيتهاي پديدهها) ،در قالب عناصر مفهومي
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شکل  -12استفاده يكسان از يك نماد اطالعاتي  -الكترونيكي
است كه به شكل دادهها ،اطالعات ،دانش يا علم ،نمايان ميشود و منجر به شكلگيري آگاهي و
بصيرت انسان در درك معناي آن حقايق و واقعيت هاي پديدهها ميشود.

با توجه به تعريفي كه از اطالعات در فصل قبلي ذكر كرديم ،هر چند واژه الكترونيك ،به
افزارها و علم و فنآوريهاي مرتبط در حوزه اين افزارها اتالق ميشود ،اما بكارگيري اين واژه در
واژههائي نظير تجارت الكترونيكي ،دولت الكترونيكي ،و  ....را ميتوان با تسامح (در وجه معنا و توجه
افزاري آن) ،به معنا و مفهوم مبتنيشدن وسيعالطيف آن حوزه به اطالعات و ارتباطات ،نظامهاي
اطالعاتي و فنآوري اطالعات و ارتباطات دانست .از اين رو ،تجارت الكترونيكي ،مترادف تجارت
مبتني بر اطالعات و ارتباطات و نظامهاي اطالعاتي و فنآوري اطالعات است ،و دولت الكترونيكي،
مترادف دولت مبتني بر اطالعات و ارتباطات و نظامهاي اطالعاتي و فنآوري اطالعات است.
بهمين دليل ،از نمادهاي اطالعاتي كه در شكل  12آمده است ،هم براي پديدههائي كه بحث

فصل سوم

اطالعات در آنها مطرح است ،مانند جامعه اطالعاتي ،و هم در مورد پديدههائي كه در حوزه
الكترونيك مطرح ميشوند ،مانند حكومت الكترونيك و دولت الكترونيك ،استفاده ميكنيم.
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اطالعات ،در حوزهها و مكانهاي مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد .هنگامي كه در مباحث
مطرح شده در اين حوزهها مانند تجارت الكترونيك ،دولت الكترونيك ،جامعه اطالعاتي و نظاير آن
صحبت ميكنيم ،بحثمان فقط اطالعات صرف نيست .بلكه حوزه اصلي بحث ،فنآوري اطالعات
است و در اغلب موارد واژه اطالعات و واژه الكترونيكي را با تسامح ،جاي فنآوري اطالعات بكار
ميبريم .در اين فصل ،هدف آن است كه مفهوم و ماهيت فنآوري اطالعات در پديدههاي تجارت
الكترونيك ،دولت الكترونيك ،جامعه اطالعاتي و نظاير آن بررسي و ابعاد آن مشخص شود.

در اغلب موارد ،فنآوري اطالعات و ارتباطات ،با مهندسي سيستمهاي رايانهاي اشتباه گرقته
مي شود و اين دو مفهوم به اشتباه با يكديگر يكسان در نظر گرفته ميشوند .بسياري از افراد ،تجسم
درستي از فنآوري اطالعات و ارتباطات ندارند و اين مفهوم را همان مهندسي سيستمهاي رايانهاي
ميدانند .اما واقعا چه تفاوتي مابين اين دو مفهوم وجود دارد؟ و به چه منظور از يكديگر تفكيك
ميشوند؟
ريشه تفكيك اين دو مفهوم را بايستي در اثراتي كه سيستمهاي رايانهاي در نظامهاي كاربردي
دارند و همچنين در اليههاي اين اثرات جستجو كرد .به عبارت ديگر ،براي آنكه درك كنيم كه چه
تفاوتي ميان اين دو مفهوم وجود دارد ،الزم است به اين موضوع توجه كنيم كه فنآوري اطالعات و
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ارتباطات ،در چه حوزهاي مطرح ،و بكار گرفته ميشود ،و همچنين علت پيدايش و شكلگيري آن
چيست.
مهمترين و بديهيترين عنصري كه منجر به شكلگيري فنآوري اطالعات شده است ،رايانهها
محسوب ميشوند .اما آيا رايانهها همان فنآوري اطالعات هستند! و يا بر اثر بكارگيري رايانهها پديده
خاصي شكل ميگيرد كه همان فنآوري اطالعات است! رايانهها باعث انتشار تغيير در چندين اليه
مختلف ،هم در وجه اطالعات و هم در وجه ارتباطات ميشوند (شكل  .)13اولين اليهاي كه رايانهها
باعث ايجاد تغيير در آن ميشوند ،كاربردهاي مستقيم سيستمهاي رايانهاي است .به عنوان مثال،
بكارگيري يك سيستم رايانهاي براي ثبت اطالعات در انبار ،باعث تغيير و تحوالتي در عمليات ثبت
خواهد شد .تا پيش از بكارگيري اين سيستم ،رويههاي ثبت از طريق كارتكس و دفاتر مربوطه صورت
ميگرفت ،ولي پس از بكارگيري رايانه ،اين امر تغيير مييابد و شكل جديدي به خود ميگيرد.
اما آيا تغيير در همين اليه باقي ميماند؟ قطعا خير! در اين اثر ،شيوههاي مديريت نيز دچار
تغيير ميشوند .يعني با شيوههاي قبلي مديريتي نميتوان سازمان و عمليات را مديريت كرد .مديران
الزم است تا شيوههاي مديريت و اجراي خود را تغيير داده و از شيوههاي نويني استفاده كنند ،تا بتوانند
استفاده و بهرهبرداري از سيستمهاي رايانهاي را به حداكثر رسانده و مسائل سازمان را در شرايط
جديدي كه ايجاد شده است درك كرده ،و هدايت آن را به نحو موثري بر عهده گيرند.
وليكن ،تغيير تنها در اين دو اليه باقي نميماند و در اليه ديگري نيز رخ ميدهد! اين تغيير در
ساختار سيستمها و طريقه سازماندهي سيستمها و در واقع در مهندسي سيستم اعمال ميشود .بر اثر
بكارگيري رايانهها در سازمان ،روشها ،ساختارها ،و حتي فراروندها و چرخه حيات تجزيه و تحليل و
طراحي سيستم ،و مهندسي سيستم دچار تحول شده و شكل جديدي از مهندسي سيستم بوجود آمده
است .اين سومين سطح از انتشار تغيير مورد بحث است.
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شکل  -13طيف و اليههاي انتشار تغيير بر اثر بكارگيري رايانهها
و اين انتشار تغيير ،به مهندسي سيستم نيز محدود نميشود .اليه بعدي ،چيزي فراتر از سيستم
است .اثرات بكارگيري سيستمهاي رايانهاي ،منجر به تغيير شرايط و ابعاد مسائل محيطي (محيط به
مفهوم عام آن) ميشود ،و اين منجر به آن ميشود كه اصول ،راهبردها (استراتژيها) ،ماموريتها و
سياستهاي سازمان دچار تغيير و تحول شوند ،به عبارت ديگر ،اين تغيير در اليه راهبردي سازمان رخ
ميدهد .سازماني كه به شكل وسيع از سيستمهاي رايانهاي استفاده ميكند از يك طرف ،و سازماني كه
در ميدان و محيطي قرار دارد كه در آن سيستمهاي رايانهاي نقش اساسي دارند ،مانند جامعه اطالعاتي،
از طرف ديگر ،در اين اليه دچار اين تغييرات ميشوند.
باز هم در اليه ديگري تغييرات رخ ميدهد .در اين اليه ،مفاهيم دچار تغييرات ميشوند و
حتي مفاهيم جديدي نيز شكل خواهند گرفت .به عبارت ديگر ،پديدههاي جديدي رخ ميدهند كه
پيش از اين وجود نداشتند و يا به گونه ديگري بودند .به همين دليل ،بايد از ابعاد مفهومي و نظري با
پديدهها مواجه شد .مثال ،تا پيش از روي كارآمدن سيستمهاي رايانهاي ،مفهوم پول به گونه ديگري
بود ،ولي اكنون با بكارگيري چنين سيستمهائي ،انواع جديدي از پول و اعتبار و همچنين طريقه
بكارگيري اين اعتبار پديد آمده است و در پي آن مفاهيم اقتصادي و تجارت مورد تغيير قرار گرفتند.
مفاهيمي كه قبال براي موضوعاتي مانند كار ،تحصيل ،مدرك ،پول ،بانك ،تجارت ،مبادله ،سازمان،
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شکل  -14پيدايش فنآوري اطالعات و ارتباطات
سند و دهها موضوع ديگر تعريف شده بود ،به تدريج اعتبار خود را در سالهاي گذسته از دست داده،
و يا در حال از دست دادن هستند .هر يك از اينها مفهوم جديدي را به خود ميگيرند .نظريات علمي
هم كه بر اساس اين مفاهيم شكل گرفته بود ،به سرعت اعتبار خود را زا دست مي دهند .بسياري از
نظريات اقتصادي ،مهندسي سيستم ،اجتماعي ،امنيتي ،و  ...كنار رفته و نظريات جديدي جايگزين آنها
مي شوند ،تا بتوانند شرايط جديدي را كه بر اثر استفاده وسيع از سيستمهاي رايانهاي ايجاد شده است،
توضيح دهند .تغيير بكارگيري اين سيستمها ،گريبان مفاهيم و نظريات علمي را نيز گرفته است.
در يك جمعبندي ،پنج اليهاي كه بر اثر بكارگيري وسيع سيستمهاي رايانهاي ،تغييرات در
آنها منتشر ميشود ،عبارتند از:
 -1كاربرد مستقيم سيستمهاي رايانهاي
 -2روشهاي مديريت
 -3مهندسي سيستم
 -4اصول ،راهبردها ،ماموريت و سياستها
 -5مفاهيم و نظريات علمي
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اين اليهها بايد بدرستي شناخته شوند تا بتوانيم اثراتي را كه رايانهها ايجاد ميكنند ،مورد تبيين
قرار دهيم .تا زماني كه بحث در سه اليه اول و دوم سوم باشد ،مهندسي سيستمهاي رايانهاي پاسخگوي
تغييرات است .اما زماني كه بحث به حوزه راهبردها و مفاهيم كشيده ميشود ،ديگر مهندسي
سيستمهاي رايانهاي پاسخگو نيست .بهمين دليل ،در اينجا واژه فنآوري اطالعات و ارتباطات شكل
ميگيرد (شكل  .)14فنآوري اطالعات وارتباطات ،مهندسي سيستمهاي رايانهاي را به خدمت
ميگيرد و معادالتي را تبيين ميكند كه فراتر از معادالتي است كه در مهندسي سيستمهاي رايانهاي
مطرح ميشود .البته ،فنآوري اطالعات و ارتباطات ،مبتني بر بنيان همان تغييراتي است كه منجر به اين
تغييرات شدهاند.

تفاوت بين فنآوري با علم چيست؟ علم ،شناسائي قوانين آنچه كه در محيط مادي و معنوي
وجود دارد است (آنچه وجود دارد) .اما فنآوري ،شناسائي روشها ،قوانين و ابزاري است كه براي
كنترل محيط مادي و معنوي قابل اعمال است (آنچه ميتواند باشد).

ماهيت فنآوري اطالعات و ارتباطات ،به شكل بسترهاي در ابعاد نظري ،سيستمي ،و ابزاري
است .اهداف اين بستره ،عبارتند از:
 oدرك مفاهيم و بنيان هاي نظري
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شکل  -15نوع تغييرات در هر اليه و محدوه اثر
 oسازماندهي راهبردي
 oكنترل راهبردي
 oهدايت راهبردي
محدوده اين فنآوري ،در حوزه نظامهاي خرد و كالن است كه سيستمهاي رايانهاي اطالعاتي
و ارتباطي به صورت اساسي در آنها به كار رفته است.

با توجه به ابعاد ماهوي مطرحشده ،فنآوري اطالعات و ارتباطات را اينگونه تعريف ميكنيم:
فنآوري اطالعات و ارتباطات ،بستره نظري ،سيستمي و ابزاري براي درك مفاهيم و
بنيانهاي نظري ،سازماندهي ،كنترل و هدايت راهبردي در نظامهاي خرد و كالن بهرهمند از
بكارگيري اساسي سيستمهاي رايانه اي اطالعاتي و ارتباطي است.

انوع تغييراتي كه در هر پنج اليه مطرحشده ايجاد ميشوند ،با يكديگر متفاوت هستند (شكل
 .)15هنگامي كه رايانهها در كاربردهاي مستقيم موجب تغيير ميشوند ،اين تغييرات در ابزارها اعمال
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ميشوند .اما وقتي كه تغييرات به اليه شيوههاي مديريت كشيده ميشوند ،روشهاي اجرا و هدايت
مورد تغيير واقع ميشوند .در صورتي كه تغيير در اليه مهندسي سيستم رخ دهد ،نوع تغيير در
ساختارها و مكانيزمها پديد ميآيد .تغييرات اليه اصول ،استراتژيها ،ماموريتها و سياستها نيز
موجب تغيير در ساختارها و قوانين كالن اجتماعي و محيطي مي گردند .در نهايت ،وقتي كه تغيير در
مفاهيم رخ دهد ،نوع تغيير در نظريات علمي مطرح ميشود.
اما محدوده اثر هر كدام از تغييرات مطرح شده چيست؟ ابزارها ،در حوزه محلي سيستمها
دچار تغيير ميشوند .وليكن ،روشهاي اجرا و هدايت و نيز ساختارها و مكانيزم ها ،در حوزه سازمانها
و دستگاهها مورد تغيير واقع ميشوند .همچنين ،حوزه تغييرات ساختارها و قوانين كالن اجتماعي و
محيطي و نيز نظريات علمي ،در حوزه نظامهاي كالن ،دولت و فرادولت (فراتر از سازمان) است.

اما با توجه به اليههاي مورد تغيير و حوزه هاي مربوط به آنها كه در فصل قبل به آن پرداخته
شد ،نوع برنامهريزي توسعه در هر كدام از اليهها چگونه است؟ قطعا برنامهريزي توسعه در هر كدام از
اليهها با يكديگر متفاوت خواهد بود (شكل .)16
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شکل  -16نوع اثر در برنامه ريزي توسعه
اگر ديدگاه تغييرات ما تنها به دو اليه اول و دوم محدود باشد ،نوع برنامهريزي توسعه ،به
خريد و تهيه ابزارها و زيرساختهاي فني محدود ميشود .اما اگر ديد وسيعتري از تغييرات وجود
داشته باشد و به اليههاي دوم و سوم منتهي شود ،نوع برنامهريزي توسعه ،اصالح ساختار است .در اين
صورت ،برنامهريزي توسعه تنها توانسته است سه اليه اول از تغييرات را درك نمايد .اگر فعاليت
برنامهريزي توسعه بتواند دو اليه ديگر ،يعني راهبرد و مفاهيم را نيز درك نمايد ،نوع برنامهريزي
توسعه ،اصالح ساختارها و بسترهاي اجتماعي و محيطي و قوانين ،مبتني بر نظريات علمي خواهد
بود .از اين رو ،در اين دو اليه ،براي انجام يك برنامهريزي مطلوب ،نيازمند به انجام نظريهپردازي
هستيم و بايد نظريات علمي را در اين حوزه مورد تبيين قرار دهيم ،و مبتني بر آن ،ساختارها و بسترهاي
اجتماعي و محيطي و قوانين را شكل دهيم .اگر بخواهيم بدانيم كه يك برنامهريزي توسعه تا چه حد
بكارگيري سيستمهاي رايانهاي را درك كرده و در چه اليهاي قرار دارد ،بايد ديد كه اين برنامه در
كداميك از سطوح مطرحشده قرار دارد.
در نتيجه ،براي رسيدن به دو اليه آخر كه مفهوم فنآوري اطالعات را شكل ميدهند ،بايد
يك دستگاه علمي و نظري را مورد تبيين قرار داد.
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فصل چهارم
با توجه به رويكردي كه در ابتداي بحث ذكر شد ،تنها با استفاده از اطالعات و فنآوري
اطالعات ،نميتوان به پديده دولت الكترونيك پرداخت .با توجه به ديدگاه چهارم در حوزه دولت
الكترونيك كه در فصل ديدگاهها مطرح گرديد ،تمايز اصلي اين ديدگاه عبارت بود از اينكه عالوه بر
آنكه پديده دولت الكترونيك تمامي فعاليتهاي يك دستگاه را مورد پوشش قرار ميدهد ،جامعه و
دستگاههاي دولتي و حكومتي موجود در آن نيز در حوزه مورد پوشش آن قرار ميگيرند .از اين رو،
معيارهاي جامعه را نيز بايد در معادالت دولت الكترونيك شركت داد.
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جامعهاي كه دولت الكترونيك در آن شكل ميگيرد ،يك جامعه معمولي نيست ،بلكه يك
جامعه اطالعاتي است و بايد اين نوع جامعه مورد تبيين قرار گيرد .وليكن ،جامعه اطالعاتي،
چالشهائي را در دوران حاضر با خود به همراه دارد .ديدگاههاي مختلفي توسط افراد مختلف راجع به
اين پديده مطرح شده است .بعضي از آنها مانند دانيل بل و يا كاستلز ،سعي نمودند كه با پديده انفجار
اطالعاتي و شواهد آن ،شكلگيري جامعه اطالعاتي را نشان دهند .بسياري از استدالل هائي كه اين
افراد در اثبات جامعه اطالعاتي ارائه نمودند ،تكيه بر پديده انفجار اطالعات و پيدايش مسائل جديدي
دارد كه در اين ارتباط در جوامع در حال شكلگيري است.
افراد ديگري نيز مانند آنتوني گيدنز اين نظريه را رد نمودهاند ،و عقيده آنها بر اين است كه
اصوال يك جامعه اطالعاتي نوع خاصي از جامعه است كه قبال هم وجود داشته است و تنها تركيب و
ابزارهاي بيشتري در آن بوجود آمده است.
اما قابل توجه ترين نظريهاي كه در اين زمينه وجود دارد ،توسط وبستر مطرح گشته است .او بر
اين عقيده است كه ديدگاههاي مطرح شده ،همگي داراي چالشهائي هستند .او ادعاي شكلگيري
شكل جديدي از جامعه را به چالش كشيده است .در بخشي از كتاب نظريه هاي جامعه اطالعاتي او
آمده است كه ":حتي ميتوان به آساني پذيرفت كه اين دگرگونيها براي رهبري زندگي روزمره
جوامع معاصر نقش محوري دارند .بنابراين چيزي كه نتوانستهايم ببينيم دليل يا استداللي است مبني بر
اين عقيده كه همه اينها نوع جديدي از جامعه را يعني" ،فراصنعتگرائي" كه حال را كامال از گذشته
جدا ميسازد ،نشان ميدهد".
با توجه به شكلگيري پديدههاي جديد در جامعه ،ديدگاههائي را كه افرادي مانند كاستلز و
بل مطرح كردهاند ،ديدگاههاي بيربطي نيستند ،وليكن نقدها و استدالل هائي كه به نظريات آنان وارد
شده است و ديدگاهي كه پديدآمدن جامعه جديدي به نام جامعه اطالعاتي را مطرح ميكند ،به
درستي وارد است .اما ديدگاهها و نقدهاي واردشده به آنها ،دليل بر آن نيست كه اصوال چيزي با نام
جامعه اطالعاتي وجود خارجي نداشته باشد ،بدين دليل كه تبيينهاي انجام شده در اين خصوص
ناقص بوده و تمام ابعاد موجود در آن را مشخص نميكند.
تا زماني كه مفهوم جامعه به درستي تعريف نشده باشد و ماهيت و خصوصيات آن مشخص
نگرديده باشند ،بخوبي نميتوان نشان داد كه جامعه اطالعاتي چه نوع جامعه اي است و خصوصيات
تعريفشده براي يك جامعه ،در جامعه اطالعاتي به چه صورت خواهد بود .در صورتي كه اگر ابتدا به

چارچوب نظري دولت الكترونيك 57

مفهوم و خصوصيات جامعه پرداخته شود ،ميتوان اختالفات ميان ديدگاههاي مخنلف در حوزه جامعه
اطالعاتي را سادهتر تبيين كرد.
به همين دليل ،قبل از پرداختن به جامعه اطالعاتي ،ابتدا به تبيين جامعه خواهيم پرداخت و براي
چنين كاري ،از مدل رفتاري فرد – فرهنگ استفاده خواهيم نمود .از اين رو ،ابتدا پديده فرد و سپس
پديده فرهنگ را مورد بررسي قرار ميدهيم و پس از

آن به تبيين پديده جامعه خواهيم رسيد1.

براي اينكه بتوانيم پديده جامعه را تبيين كنيم ،بايد ابتدا وجوه و پديدههاي اساسي انسان را
بشناسيم .اولين ركن مهم و اساسي كه براي انسان مطرح است و ميتوان گفت كه در فقدان آن
نميتوان در مورد انسان نظر داد و او را موجود زندهاي تلقي كرد ،ادراك است .انسان ،بر اساس
ادراكات خويش ،رفتار خاصي از خود نشان ميدهد ،يعني تصميمگيري ميكند ،انتخاب مينمايد،
فعاليتي را از خود نشان ميدهد و نظائر آن .تا زماني كه ادارك رخ ندهد و انسان پديدهاي را درك
نكند ،هيچ واكنشي از خود نشان نخواهد داد .بنابراين ،اولين چيزي كه سبب پيدايش رفتاري در انسان
ميشود ،ادارك است .ادارك انواع مختلفي دارد و گاه به شكل خودآگاه ،و گاه به شكل ناخودآگاه و
در اليههاي گوناگوني بروز ميكند.
ركن مهم ديگر در انسان ،نياز است .انسان ،موجودي نيازمند است و در تمام وجوه ،نيازهاي
مختلفي دارد .پس از آنكه انسان پديدهاي را ادارك نمود ،ميتواند به آن نياز پيدا كند .از اين رو،
ادارك ،مقدمهاي است براي پيدايش نياز .الكن هر اداركي نيز ممكن است به نياز منجر نشود .نياز،
گاهي دفعي و گاهي نيز بتدريج شكل ميگيرد.
بر اساس ادراك و نيازهائي كه در انسان شكل ميگيرد ،ارزشهائي براي او پديد ميآيند و
اين دو پديده ،نقشي اساسي را در پيدايش ارزش ايفا ميكنند .در اينصورت ،او حاضر است تالش
كند ،هزينه كند ،منابعي را صرف كند و نظائر آن ،تا به آن نياز دست پيدا نمايد .ارزشها ،سبب
ميشوند كه انسان به سمتوسوي مشخصي حركت كند.

 - 1در اين خصوص راه مفصل و زيادي طي شده است و مستنداتي نيز موجود دارد ،اما بدليل محدوديت اين متن
و تحمل مخاطب ،تنها به اجمال به برخي از ابعاد مهم و اساسي آن ميپردازيم .در فرصت مناسب ديگر ،به اليههاي زيريني
كه در اين بحث پنهان شده است خواهيم پرداخت.
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شکل  -17انسان؛ ادراك ،نيازها ،ارزش ها و رفتارها
اداركي كه سبب پيدايش نياز ،و نيازي كه منجر به شكلگيري ارزش شود ،ميتواند منجر به
بروز رفتار مشخصي در انسان شود .به عبارت ديگر ،رفتارهاي انسان ،وابسته به ارزشها ،نيازها ،و
ادراكاتي است كه براي او بوجود آمدهاند.
اين پديدهها ،براي تمامي انسانها مصداق دارد (شكل  )17و هر يك از آنها ادراكات ،نيارها،
ارزشها ،و رفتارهاي خاص خود را دارند.

با توجه به مقدمهاي كه به اجمال در فصل قبل در مورد شكلگيري رفتار انسان ذكر شد،
چگونه يك جامعه شكل ميگيرد؟
انسان در تعامل با انسانهاي ديگر قرار دارد .او ميداند كه انسانهاي ديگري نيز وجود دارند،
و در مرحله اول ،او وجود آنها را ادراك ميكند .پس از آنكه اين ادارك براي او رخ داد ،به ديگران
نياز پيدا ميكند .يعني اينكه نميتواند تمام كارها را خود انجام دهد و بايستي در تعامل با ديگران قرار
گيرد .بدليل اين نياز مطرحشده ،ارتباط با ديگران براي او ارزشي ايجاد ميكند و سپس منجر به
برقراري ارتباط و ايجاد تعامل با آنها ميشود.
بهمين ترتيب ،رفتارهاي ديگران نيز براي او مورد ادارك واقع ميشوند .انسان درك ميكند
كه ديگران در شرايط متفاوت ،رفتارهاي مختلفي در قبال او انجام ميدهند و همانطور كه او نيازهائي
پيدا ميكند ،نيازهاي ديگران را نيز ادارك مينمايد .مبتني بر اين عوامل ،او رفتار خود را در تعامل با
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شکل  -18انسان :خود و ديگري؛ بنيادهاي شكل گيري جامعه در نفس
ديگران ،با توجه به نيازها و رفتارهاي خود و ديگران ،تنظيم ميكند .اين تنظيم رفتار ،هم به شكل
خودآگاه و هم به شكل ناخودآگاه ميتواند ايجاد شود.
اينكه انسان رفتارش را به گونهاي تنظيم كند كه بتواند تعامل مناسبي با انسانهاي ديگري
برقرار كند ،يعني هم نياز خود را برآورده كند و به رفتارهاي ديگران پاسخ و واكنش مناسب بدهد و
نيازهاي آنها را درك كند ،يك سازماندهي و نظم در رفتار فرد ايجاد ميكند .اين موضوع ،تنها در
مورد يك انسان نيست ،بلكه در مورد تمام انسانهائي كه در يك مجموعه كنار هم قرار دارند ،صدق
ميكند .در اين صورت ،ميتوان گفت كه بنيانهاي شكلگيري جامعه در نفس افراد شكل پيدا كرده،
و در نتيجه پديده جامعه را بوجود آورده است( .شكل )18

طبق تبييني كه در فصل قبل در مورد پبدايش جامعه مطرح شد ،جامعه ،تعامل مجموعهاي از
انسانها است .دو وجه اساسي كه در شكلگيري جامعه موثر است ،يكي خصوصيات و رفتارهاي
انسان ،و ديگري تعامالت انسانها با يكديگر است .هر كدام از انسانها ،خصوصيات ،نيازها ،ارزشها،
ادراك و رفتارهاي خاصي دارند ،و اين خصوصيات در شكلگيري جامعه مطرح است .تازماني كه
اين خصوصيات ،با تعامالتي همراه نباشد ،جامعه شكل نخواهد گرفت( .شكل )19
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شکل  -19مولفه بنيادي جامعه

براي اينكه بتوانيم درك بهتري از پديده جامعه داشته باشيم ،و تعامالت و عوامل آنها را درك
كنيم ،و همچنين ابعاد اساسي آن را مشخص سازيم ،عوامل كليدي موجود در آن را بررسي ميكنيم.
اين عوامل كليدي ،در تبيين جامعه اطالعاتي نيز مورد استفاده قرار ميگيرند .بنابراين ،اگر بتوان به نحو
مطلوبي تبيين كرد كه ابعاد كليدي پديده جامعه كدامند ،در تبيين جامعه اطالعاتي نيز ميتوان به همين
ابعاد استناد كرد و نقش آنها را در جامعه اطالعاتي مشاهده كرد و بررسي كرد كه آيا اين عوامل دچار
تغيير و تحول مي شوند ،و آيا اين تغييرات و تحوالت بگونهاي است كه نوع جديدي از جامعه تلقي
شود .بنابراين ،وجود جامعه اطالعاتي ،و تفكيك پذيري آن از جوامع ديگر ،در تبيين اين ابعاد كليدي
مشخص ميشود.

اولين بعد از اين ابعاد كليدي ،بحث محيط و جغرافياست (شكل  .)20يك جامعه ،در محيطي
كامال مشخص قرار ميگيرد و در واقع ،شكلگيري جامعه در محيط انجام ميشود .محيط و جامعه ،بر
هم اثرپذير و اثرگذار هستند ،يعني محيط ميتوان باعث تغيير و تحول در جامعه شود و برعكس.
همچنين ،ساختار و رفتار يك جامعه ،در محيطهاي مختلف ،متفاوت است.
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شکل  -20جامعه در پهنه محيط و جغرافيا
از طرف ديگر ،جامعه در پهنه يك جغرافياي خاص شكل ميگيرد .جامعه با يك حوزه
جغرافيائي مشخص پيوستگي دارد و شرائط جغرافيائي بر آن اثر ميگذارد .مثال ،محدودهها و تقسيمات
يك كشور ميتواند يك جامعه (مانند جامعه كردها ) را بشكند و آن جامعه را از نظر پيوستگي قبلي
مورد تغيير قرار دهد و يا حتي رفتارها و فرهنگ آن را تغيير دهد .در اين صورت ،جامعه تقسيمشده،
ميتواند به شكل جديد درآيد و رفتارهاي تغييريافتهاي را از خود بروز دهد كه متفاوت با زمان
پيوستگي آن بوده است .گاه جامعه نيز بر جغرافيا اثر ميگذارد و در اين صورت ،جامعه سبب تغيير در
جغرافياي كشور و باعث پيشروي يا پسروي در مرزهاي آن مي شود.

بعد ديگر از پديده جامعه ،بحث انقياد افزارها ،موجودات و منابع است (شكل  .)21يك جامعه
انساني ،افزارهائي را مورد استفاده قرار ميدهد ،كه اين افزارها در جوامع مختلف ميتواند متفاوت
باشد .اين تفاوت ،ميتواند به عنوان نوعي تمايز در جوامع به حساب آيد .مثال جامعهاي كه هم اكنون
به صورت گسترده اي از اتومبيل استفاده ميكند ،و تمامي افرادش از اين وسيله براي عبور و مرور
استفاده ميكنند ،در مقايسه با جامعه صد سال قبل كه در آن اتومبيلي وجود نداشت ،رفتاري متفاوت
خواهد داشت .از اين رو ،تفاوت افزارها ،منجر به رفتارها و شكلگيري پديدههاي متفاوتي در جوامع
ميشود .همچنين ،موجودات زنده و منابعي كه جامعه از آنها استفاده ميكند ،نيز در انقياد جامعه نقش
دارند و اين عوامل ،متاثر و اثرگذار در ساختار و رفتارهاي جامعه هستند.
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شکل  -21انقياد افزارها ،موجودات و منابع
اين سه عامل مطرح شده را ميتوان به عنوان اعضاي درجه دوم جامعه محسوب كرد .يعني
هر چند كه ما جامعه را مجموعهاي از انسانها قلمداد ميكنيم ،ولي آن چنان اين سه عامل در فعاليتها
و مسائل جامعه دخيل ميشوند كه از آنها به عنوان اعضاي درجه دوم جامعه ياد ميكنيم .به عنوان
مثال ،وسعت بكارگيري و نوع برخورد با سگ ،در كشوري مانند ايران ،بسيار متفاوت با كشوري مانند
انگلستان است .در انگلستان ممكن است كه صاحب يك سگ را بدليل اينكه سگ او قسمتي از
خيابان را كثيف كرده است ،جريمه كنند .لذا ،برخوردي كه جامعه با اين عامل ميكند به گونهاي
است كه احساس ميشود عضو درجه دوم جامعه است ،و قواعد و مقررات و هنجارهائي براي آن
وجود دارد .در منابع طبيعي نيز اوضاع بدينگونه است .مثال ،نوع برخورد و بكارگيري كشورهاي
مختلف در مورد منبعي مانند دريا ،متفاوت از يكديگر است .كاربردها و استفادههائي كه از اين منبع
ميشود ،ممكن است در كشورهاي مختلف با هم فرق كند .حتي نقش دريا در فرهنگ يك جامعه نيز
ميتواند تاثيرگذار باشد و مواردي مانند لحن صحبت ،شعر ،طريقه زندگي ،كسبوكار و ديدگاهها را
مورد اثر قرار دهد.
عوامل يادشده ،ملزم به رفتار قابل قبول اجتماعي هستند و بايد تابعيت رفتاري اجتماعي داشته
باشند .از اين رو ،طبق تابعيت خاصي بايد در جامعه رفتار كنند .مثال ممكن است كه در يك جامعه
ورود سگ به بعضي اماكن داراي محدوديت و يا قانون خاصي باشد.
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شکل  -22جامعه ،به مثابه يك نظام

جامعه ،به مثابه يك نظام ،قابل تحليل و تبيين است و ميتوان آن را به چشم يك نظام نگاه
كرد .يك جامعه ،مولفههاي اساسي يك نظام را به صورت غيررسمي و رسمي دربردارد ،مانند قرارها،
قواعد ،قوانين و مقررات غيررسمي و رسمي؛ نهادها ،ساختارها و سازمانهاي غيررسمي و رسمي؛
اطالعات و اسناد مكتوب و غيرمكتوب؛ رويهها و مكانيزمهاي غيررسمي و رسمي؛ سيستمهاي مكانيزه.
(شكل  )22اينها همگي مولفههائي هستند كه هم در نظام و هم در يك جامعه وجود دارند.

در بين افراد يك جامعه تعامالتي وجود دارد ،كه اين تعامالت به اشكال همكاري با يكديگر،
ارائه خدمت ،رابطه صرف ،تنازع ،رقابت ،برخورد ،و نظاير آن بروز ميكند .وليكن اينها ،تنها نوع
تعامل نيستد ،بلكه كل محيط جامعه نيز با محيط خود ،با جغرافيا ،نهادها ،ساختارها و سازمانهاي
غيررسمي و رسمي ،رويهها و مكانيزمها ،قواعد و قوانين و مقررات ،اطالعات و اسناد ،سيستمهاي
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شکل  -23تعامالت
مكانيزه ،موجودات زنده ،منابع طبيعي ،و افزارها تعامل دارد (شكل  .)23از اين رو ،در تبيين پديده
جامعه ،بايستي هم تعامالت داخلي و هم تعامالت بيروني را مورد لحاظ قرار داد.

جامعه ،در پهنه زمان معنا پيدا ميكند .از اين رو ،هنگامي كه قرار است يك جامعه را مورد
بررسي قرار دهيم ،بايستي زمان آن را مشخص كنيم .آيا منظورمان جامعه فعلي است؟ جامعه صد سال
قبل است؟ جامعه اوليه است؟ جامعه كدام زمان و كدام عصر؟ جامعه ،يك پديده تاريخمند است و
خصوصيات آن در طي گذر زمان تغيير ميكند .جامعه فعلي با جامعه صد سال پيش ،و جامعه صد سال
پيش با جامعه دويست سال پيش بسيار متفاوت است .نميتوان گفت كه چون جامعهاي از گذشته
تاكنون در مكان ثابتي برقرار بوده است ،تغيير نكرده و همان جامعه قبلي است .جامعه ،يك پديده
شدني است ،نه بودني ،و دائما در حال شدن دائمي است .در هر برهه از زمان ،داراي ابعاد ،شرايط،
خصوصيات و مسائل خاص خود است .در نتيجه ،جامعه يك زمان ،متفاوت با آن جامعه در زمان
ديگر است.
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شکل  -24الف -فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد

فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد ،كه در اين فصل به آنها خواهيم پرداخت ،نقش بسيار مهم و
محوري براي درك پديده جامعه محسوب ميشوند ،و هم در تبيين پديده جامعه اطالعاتي و هم در
تبيين موتور اصلي حامعه كه جلوتر بدانها خواهيم پرداخت ،بسيار مهم هستند.
جامعه در يك محيط قرار دارد .در اين محيط ،فرهنگ خاصي بر جامعه حكمفرماست .هر
كدام از افراد جامعه داراي فرهنگ متفاوت و خاصي هستند (شكل -24الف) .البته ،در برخي از
ديدگاههاي جامعهشناسي ،فرهنگ فرد مورد پذيرش نيست .از ديدگاه اين افراد ،فرهنگ ،يك پديده
اجتماعي است و زماني از فرهنگ صحبت ميشود كه تعامل انسان با انسانهاي ديگر مطرح شود و
مسائل و هنجارهائي در فرهنگ مطرح ميشود كه در جامعه شكل ميگيرد .ما اين ديدگاه را
نميپذيريم و به عقيده ما هر فردي براي خود فرهنگ خاصي دارد.
به عنوان مثال ،در برخي كشورها مردم از درآوردن و تعويض لباس در اماكني مانند استخر
ابائي ندارند و اين عمل برايشان عادي است و بد تلقي نميشود و از ديدگاه آنها لزومي وجود ندارد
كه حتما در جائي لباس خود را در آورند كه فرد ديگري تباشد .در كشور ديگري اين قضيه ممكن
است برعكس باشد و مردم از اين عمل پرهيز كنند .حال اگر فردي از اين كشور به كشور اول سفركند
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و در مكاني قرار گيرد كه مشاهده نمايد مردم در پوشاندن خود تاكيدي ندارند و براحتي در معرض
ديد سايرين لخت ميشوند ،او چنين كاري را نميكند .هر چند كه بر خالف كشور خود ،در اينجا
برخوردي با بي لباسي نميشود و او ميتواند مانند ساير افراد در اين كشور عمل كند ،وليكن زندگي
در كشور خود و وجود هنجارهاي خاص در آن ،در او فرهنگي ايجاد كرده است كه خاص اوست.
بنابراين ،فرهنگ ،نه تنها در يك جامعه ،بلكه در فرد نيز شكل ميگيرد و موجب هنجار
شخصي در او ميشود و اگر او از اين قواعد هنجاري تخطي نمايد ،بدون اينكه كسي او را سرزنش
نمايد ،خودش با خودش دچار مشكل ميشود .حتي افرادي كه در موردي مانند حجاب همرنگ
جماعت ميشوند ،در درون خود تا مدتها كه هنجار جديد در آنها دروني شود ،ناهنجاري احساس
ميكنند.
حتي اين مساله بدون اينكه انتقال فرهنگ يك جامعه به جامعه ديگري صورت گيرد نيز
ميتواند رخ دهد .يعني ممكن است فردي در يك جامعه ،فرهنگي خاص خود داشته باشد و پديدهاي
اختصاصا براي او هنجار شده باشد ،در حاليكه ساير افراد جامعه اين فرهنگ را ندارند .به عنوان مثال،
در جامعهاي كه مردم به مسائل شرعي و اعتقادي خود چندان اهميت جدي نميدهند و فرائض خود را
به موقع و دقيق انجام نميدهند ،ممكن است فردي برخالف سايرين طبق هنجار شخصي خود عبادات
و فرائض را به موقع و با كيفيت مطلوبي انجام دهد.
نكته مهم و اساسي اين است كه در محيط و در فرهنگ جامعه و فرد ،پديدههاي مختلفي
وجود دارند كه جامعه تمام يا بخشي از اين پديدهها را ادراك ميكند (شكل -24ب) كه اين موضوع
خود فرهنگ محسوب ميشود .از اين رو ،هر چه فرهنگ پيشرفتهتري در يك جامعه وجود داشته
باشد ،قدرت ادراك ،شناخت ،تفكيك و طبقهبندي پديدهها بيشتر خواهد بود .اين قدرت ،هسته
اصلي فرهنگ را ميسازد .بسياري از افراد ممكن است آگاهي الزم از آنچه را كه در اطرافشان
مي گذرد نداشته باشند و از اين رو ،واكنش مناسبي را نيز نميتوانند در مواجهه با آنها از خود نشان
دهند.
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شکل -24ب -فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد
به عنوان مثال ،ممكن است در يك جامعه ،موضوع بهرهوري مساله شناختهشدهاي نباشد و
افراد جامعه به استفاده درست از منابع آشنا نباشند و حتي استتفاده بهينه و درست از منابع برايشان
بيمعني باشد .در اين صورت ،اين جامعه به شناخت و درك درست در مورد اين پديده نرسيده است و
نميتواند قدرت درك درستي از بهره وري داشته باشد .هر چقدر جامعه بتواند اين پديده را بيشتر
بشناسد و ابعاد آن را درك كند ،فرهنگش در اين مورد ،غنيتر و متعاليتر ميشود.
به عنوان مثالي ديگر ،درك افراد از كار خوب و انجام كار خوب متفاوت است .اگر از
كودكي در مورد اين موضوع سوال شود ،جوابي كه او ميدهد ،تنها منحصر به چند عمل خواهد بود،
اذيت و آزارنكردن ،كمك به پدر و مادر ،و چند مورد ديگر .در صورتيكه كار خوب ،ابعاد بسيار
زياد و پيچيدهاي دارد ،كاري ممكن است در مكاني و در شرايطي خوب باشد و در شرايط ديگر بد ،از
اين رو ،حاالت و طبقات مختلفي از كارهاي خوب وجود دارد و حتي اولويتهائي كه بين كارهاي
خوب وجود دارد ،نشان دهنده ابعاد زياد آن است .تا جائي كه در عرفان آمده است كه براي رسيدن به
كار خوب ،هزار منزل راه است و هزاراليه از اداراك بايد حاصل شود .اين موضوع ،در يك جامعه با
فرهنگ ابتدائي ،بسيار ضعيف و محدود است ،اما در جامعهاي ديگر ممكن است اين توانائي بسيار باال
باشد.
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شکل -24ج -فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد
جامعه ،به واسطه ادارك ،شناخت و قدرت طبقهبندي ،رفتار بامعنائي از خود نشان ميدهد
(شكل -24ج) و اين رفتار مبتني بر ادراك خواهد بود .طبق تعريفي كه از فرهنگ ارائه ميكنيم،
فرهنگ عبارت است از :ادراك ،شناخت و قدرت تفكيك و طبقهبندي پديدههاي مختلف و
طيفهاي مختلف آنها و شكلدادن و سازماندهي رفتارهاي بامعنا در مقابل هر يك از آنها است.
به عنوان مثال ،در مورد فضاي سبزي كه در بخشي از شهر ايجاد شده است ،افراد اداركهاي
مختلفي دارند و واكنشهاي متفاوتي از خود نشان ميدهند .يك رفتار آن است كه شخص فضاي سبز
را تنها مشاهده ميكند و از ديدن مناظر و طبيعت موجود در آن لذت ميبرد .رفتار ديگر آن است كه
شخص براي صرف غذا به آن جا ميرود و بدين شكل از فضاي سبز لذت ميبرد .لذا ادراكات
گوناگوني در اين رابطه وجود دارد .در مورد فضاهاي مختلف نيز برخوردهاي مختلفي انجام ميشود.
مثال ،فضاي سبز يك ميدان در داخل شهر ،فضاي سبز داخل يك پارك ،و فضاي سبز داخل جنگل،
سه فضاي سبز متفاوت و با شرايط خاص متفاوت هستند .رفتار معقول متفاوتي بايد در مقابل هر يك از
اين فضاها انجام شود .جامعهاي كه به اين قدرت درك رسيده است كه اين سه فضاي سبز را از
يكديگر تفكيك كند و بين آنها تمايز قائل شود ،رفتار بامعناي مطلوبي از آن سر ميزند .در اين
جامعه ،افراد براي انجام تفريح و سپرينمودن يك روز تفريحي ،از بين فضاهاي مختلف ،فضاي
مناسبتري را انتخاب ميكنند ،وليكن اگر چنين دركي در بين افراد نباشد ،تفاوتي را هم نميتوانند
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درك كنند و ممكن است كه در فضاي سبز داخل ميدان شهر رفته و در آنجا بساط پيكنيك پهن
كنند و از اين كار لذت ببرند .حتي فرهنگ فردي يك جامعه نيز در اين مورد ميتواند متفاوت باشد.
براي مثال ،در يك جامعه ،درك يك فرد روستائي نسبت به يك فرد شهري در مورد استفاده از فضاي
سبز مي تواند متفاوت باشد و در واقع ،فرهنگ آنهاست كه با يكديگر متفاوت است .در اين صورت،
فرد روستائي بدليل درك كمتر ،نميتواند تفكيك درستي از فضاي سبز داشته باشد.
به عنوان مثالي ديگر ،جوانان در مقابل هيجانات موجود در جامعه ،رفتارهاي متفاوتي از خود
نشان ميدهند و واكنش هاي مختلفي از آنها سر ميزند .جامعه اين رفتارها را گاهي خوب و گاهي نيز
بد تلقي ميكند .جامعه بايد بتواند اين رفتارها و طبقات آنها را بدرستي شناسائي كند و درك درستي
از آنها داشته باشد و برخوردهاي متفاوتي نسبت به آنها انجام دهد .از نمونه اين رفتارها ،ميتوان به
پرخاشگري اشاره كرد .بعضي اوقات ،اين پرخاشگري به منظور خودنمائي فرد ،و گاهي اوقات بدليل
فشار و مشكالتي است كه به او وارد مي شود ،و يا بدليل لجبازي است .بنابراين ،نوع رفتار آنها ،انواع و
اقسام مختلف ،و علتهاي گوناگوني دارد .جوامع مختلف ،برخوردها و واكنشهاي متفاوتي نسبت به
اين رفتارها از خود نشان ميدهند و اين تفاوت ،ناشي از اختالف فرهنگي (چه فردي و چه اجتماعي)
جوامع نسبت به هم است .جامعهاي كه بتواند در مورد هر يك از رفتارها و طبقات آنها درك بيشتر و
بهتري داشته باشد و برخورد مناسبتري از خود نشان دهد ،از فرهنگ باالتري برخوردار است.
درك متفاوت يك فرد شهري از مشاهده آسمان و حالتهاي وزش باد نسبت به يك فرد
روستائي ،مثال ديگري در مورد تفاوت فرهنگ در حوزه يك جامعه است .حداكثر دركي كه يك
فرد شهري با مشاهده آسمان و وضعيت جوي ميكند آن است كه بگويد هوا آفتابي ،ابري ،نيمهابري يا
موارد ديگر در همين محدوده است .ولي ،يك فرد زوستائي درك بهتري از مشاهده آسمان و وضعيت
جوي دارد .درك او تا به آنجا ميتواند باشد كه با مشاهده آسمان ،نظراتي را در مورد فعاليتهاي
مختلف كشاورزي و متناسب بودن وضعيت جوي با كاشت يك بذر خاص ارائه دهد .مثال ،بگويد كه
در اين هوا ميتوان فالن عمليات را انجام داد ،و يا اينكه نميتوان در چنين هوائي فالن كار را كرد.
حتي اسامي و نامهاي مختلفي براي وضعيت جوي مختلف بكار ميبرد .به عبارت ديگر ،درك اين فرد
روستائي از وضعيت جوي و طبقهبندي آنها و نامهائي كه به آن ميدهد ،بسيار وسيعتر از فرد شهري
است .اين نامهاي مختلف كه در فرهنگ جامعه وجود دارد ،بيانگر قدرت تفكيك و طبقهبندي جامعه
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است ،و بهمين دليل جوامعي كه زبانهائي با قدرت تبيين و تفكيك به صورت عبارات و واژههاي
كامال مشخص هستند ،در سطح باالتري از فرهنگ قرار ميگيرند.

پهنهها و حوزههاي گوناگوني براي فرهنگ وجود دارد و ممكن است كه يك فرهنگ در
يك حوزه ،طبقهبندي عميقتر و غنيتري ،و در حوزه اي ديگر ،طبقهبندي ضعيفتري داشته باشد.
عاملي كه سبب ميشود تا رفتار مشخصي در مقابل يك طبقه يا سطح خاصي از پديدهها شكل
بگيرد ،را فرارفتار ميناميم (شكل  .)25فرارفتار ،مشخص ميكند كه چه رفتاري در چه شرايط و
خصوصياتي بايد بروز كند و هنگامي كه خصوصيات و شرايط طبقهاي از پديده تحقق پيدا كرد ،انسان
را خودآگاه يا ناخودآگاه ،به رفتار بامعنائي در مقابل آن پديده هدايت ميكند .فرارفتار ،مهمترين
عاملي است كه به شكل عمدتا ناخودآگاه ،قدرتي را در شخص ايجاد ميكند كه رفتار با معنائي را در
مقابل طبقات مختلف از خود نشان دهد.
فرارفتارها به اشكال مختلفي ميتوانند بروز كنند (شكل  .)25برخي از آنها به شكل قرارها و
مقرراتي است كه معموال در جامعه نانوشته ،ولي موجود و پابرجاست .مثال در هنگام فوت فردي در
جامعه ،آشنايان و نزديكان و همسايگان آن فرد ،رفتارها و برنامههاي خاصي را از خود نشان ميدهند.
مثال ،در اولين روز فوت ،در محل ،صداي قرآن پخش ميكنند و همگي در منزل خانواده مرحوم جمع
ميشوند ،منتظر ميمانند و در مراسم تشييع جنازه شركت ميكنند و . ...
برخي از فرارفتارها ،به شكل هنجارها بروز ميكنند .به عنوان مثال ،نوع لباس و پوشش افراد
يك جامعه ،از هنجار خاصي پيروي ميكند و اين هنجار مشخص ميكند كه چه نوع پوششي مناسب و
چه نوع پوششي نامناسب براي افراد مختلف و سنين متفاوت است .اگر شخصي از اين هنجارها تبعيت
نكند ،جامعه نخواهد پذيرفت و با او برخورد هنجاري خواهد شد ،كه البته شكل برخوردها با هر يك
از پديدهها متفاوت خواهد بود.
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شکل  -25فرارفتارها  :عوامل شكل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگ
برخي از فرارفتارها ،به شكل عادت بروز پيدا ميكنند .مثل استفاده از چاي در هر مراسم
پذيرائي .و يا مثل چانه زدن در مراسم خريد كه به شكل ناخودآگاه بروز ميكند.
مهارتها نيز نوعي فرارفتار هستند .در اموري كه انسان در آنها مهارت دارد ،بدون اينكه فكر
كند ،بصورت ناخودآگاه تصميم ميگيرد و عمل خاصي را انجام ميدهند .مثال ،شخص تنها با
فراگيري دانش رانندگي ،نميتواند ادعا كند كه رانندگيكردن را فرا گرفته است .اگر او تنها با
فراگيري دانش مربوطه ،اقدام به رانندگي كند ،دچار مشكل خواهد شد و نميتواند تمام كارهائي را
كه فراگرفته و در ذهن خود دارد انجام دهد .او هنوز مهارت رانندگيكردن را بدست نياورده است.
وليكن پس از مدتي تمرين ،بسياري از اعمال رانندگي مانند دنده عوضكردن را بطور ناخودآگاه
انجام ميدهد و در واقع شخص در انجام آنها مهارت كسب ميكند .در واقع ،وقتي مهارت حاصل
شد ،انسان بدون فكركردن و ناخودآگاه وقتي در شرايط و حاالت خاصي از پديده ها قرار مي گيرد،
عمليات و واكنش هاي مناسب آن را انجام مي دهد.
مهارتها در مسائل اجتماعي نيز ديده ميشوند .به عنوان مثال ،مهارت در رفتن به بازار و
خريدكردن ،به گونهاي كه فرد بتواند جنس مرغوب و اصل را با قيمت مناسب و واقعي بخرد و
اصطالحا سرش كاله نرود .و يا در مثالي ديگر ،گرفتن تاكسي در شهرهاي بزرگ به مهارت خاصي
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شکل  -26گستره اي از وجوه مشترك
نيار دارد .اگر فردي چنين مهارتي نداشته باشد ،مدتها بايد كنار خيابان بايستد و نميتواند تاكسي
بگيرد.
باورها و ايدئولوژي نيز نوعي فرارفتار هستند .در باورها ،افراد نسبت به مسائل اعتقادي
باورهائي دارند .اين دو ،بسيار نزديك به هماند ،وليكن همه باورها شامل ايدئولوژي نيستند و نيز هميشه
ايدئولوژي به شكل باور در نميآيد.
بطور خالصه ،عوامل ذكرشده و همچنين عوامل ديگري كه ممكن است وجود داشته باشند،
مشخص ميكنند كه چگونه رفتارها شكل ميگيرند.

يكي ديگر از ابعاد كليدي براي درك پديده جامعه ،گسترهاي از وجوه مشترك است .هنگامي
كه يك جامعه شكل ميگيرد ،در آن وجوه مشتركي بوجود ميآيد (شكل  .)26يكي از مهمترين
وجوه مشترك ،زبان است .وجه بعدي مشترك ،عالئق است .مثال در يك جامعه ،افراد به ورزش عالقه
دارند (جامعه ورزشكاران) و طبق اين عالئق ،نسبت به يكديگر هم بستگي پيدا ميكنند .همچنين،
انگيزههاي مختلف و يا مشترك نيز ممكن است در يك جامعه وجود داشته باشد ،مانند انگيزه براي
انجام كار خير (جامعه خيرخواهان).
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شکل  -27الف -رفتار با معناي افراد در جامعه
ويژگيها نيز ميتواند منجر به پيدايش يك جامعه شود ،مانند جامعه روشنفكران يا جامعه
پزشكان ،كه يك سري ويژگيها و رفتارهاي خاص خود را دارند ،هر چند كه ممكن است در كنار
يكديگر نباشند .اين جامعه ،خود در درون جامعه بزرگتري ميتواند قرار گيرد .همچنين ،يك جامعه
ممكن است كه اهداف ،مذهب ،نژاد و موارد مشترك ديگري نيز داشته باشد.
نكته قابل توجه آن است كه ،در جوامع مختلف ،وجوه اشتراك متفاوتي ميتواند وجود داشته
باشد.

افراد جامعه مبتني بر خصوصيات ذكر شده در فصل قبل ،رفتار بامعنائي را از خود نشان
ميدهند .همانطور كه در فصلهاي قبلي ذكر شد ،عامل اين رفتار بامعنا ،ادراك ،شناخت و قدرت
تفكيك و طبقهبندي پديدههاست .از اين رو ،افراد به واسطه اين عامل ،وجود ديگران و رفتار آنها را
ادراك ميكنند .اگر فرد بتواند طيفهاي رفتاري ديگران را بنحو مناسبي درك كند ،ميتواند
رفتارهاي مناسبي را نيز در مقابل آنها از خود نشان دهد.
همچنين ،فرد ميتواند محيط و مسائل مختلفي كه در آن وجود دارد را درك كند و آنها را
مورد طبقهبندي قرار دهد .و همچنين خود و نبازها و خصوصيات خود را در برابر مسائل گوناگون
ادراك نمايد (شكل -27الف).
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شکل  -27ب -رفتار با معناي افراد در جامعه
همه اين موارد از يك سو ،فرارفتارهاي انسان كه رفتار انسان را به صورت عادت و مهارت و
نظاير آن شكل ميدهند ،از سوي ديگر منجر به تنظيم ،شكلدادن و بروز يك رفتار بامعنا در انسان
ميشوند و فرد رفتار خود را به صورت بازخورد درك ميكند (شكل -27ب).
اگر فرهنگ درستي در فرد شكل گرفته باشد ،رفتار او مورد بهبود تدريجي قرار ميگيرد .از
اين رو ،انسان بافرهنگ ،انساني است كه دائما به سمتي ميرود كه رفتارش مورد اصالح و بهبود قرار
گيرد.
ادارك و رفتار مورد بحث ،هم به شكل خودآگاه و هم به شكل ناخودآگاه ،ميتواند انجام و
شكل گيرد.

اگر موضوعات مطرحشده در فصل قبل ،در يك جامعه تحقق پيدا كند ،يعني افراد رفتار
بامعنائي را در قبال يكديگر داشته باشد و رفتارهاي خود ،يكديگر و محيط را درك كنند ،اين جامعه
ميتواند رفتاري به مثابه يك موجود و يك پديده زنده از خود نشان دهد .به عبارت ديگر ،اين جامعه
را مي توان به شكل يك موجود واحد و زنده تلقي كرد و نميتوان بين عناصر مختلفي كه در اين
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شکل  -28جامعه به مثابه يك موجود و پديده زنده
جامعه وجود دارند ،تفكيك و جدائي برقرار كرد .در اين جامعه ،يك روح واحد وجود دارد و از اين
رو ،جامعه ميتواند در مورد مسائل و پديدههاي گوناگون ادراك داشته باشد .در چنين جامعهاي ،اين
روح ،مجموعهاي از روح تكتك افراد جامعه است ،و ادارك جامعه ،ادراك تكتك افراد جامعه
است .به عنوان مثال ،اگر جامعهاي در مورد مساله رشوه از خود واكنش نشان دهد ،روح كل جامعه
توانسته است اين موضوع را ادارك نمايد.
در جامعهاي با اين خصوصيات ،رفتار بامعناي يكپارچهاي شكل خواهد گرفت .چنين
جامعهاي را ميتوان موجود زندهاي تلقي كرد كه به شكل خودآگاه يا ناخودآگاه رفتار بامعناي
يكپارچهاي را از خود نشان ميدهد (شكل .)28
نكته كليدي كه خصوصا در بحث فرهنگسازي وجود دارد ،نوع نگرش ما به جامعه است.
اين موضوع كه جامعه كلي و يكپارچهاي وجود دارد و روحي بر اين جامعه حاكم است و ادراكي در
كل جامعه برقرار است ،در نوع نگرش و رفتار ما و عمل و برخوردي كه با جامعه ميكنيم متفاوت
خواهد بود .اگر در چنين شكلي بخواهيم برنامهريزي و اصالح و تغييري را در جامعه انجام دهيم ،بايد
اين پديده را درك كنيم.
مثال ،در جامعه مشكل عملنكردن به قانون كمربند ايمني وجود دارد و افراد جامعه بخوبي به
آن عمل نميكنند .در اين خصوص ،چندين راهحل وجود دارد :اينكه چگونه افراد را آموزش داده و
آگاه كنيم ،اينكه جريمه كنيم ،و  . ...اين راهحلها ،راهحلهاي فردي هستند كه بر افراد جامعه اعمال
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شکل  -29تحول خودسازمانده جامعه
ميشوند و در واقع در آنها برخورد اجتماعي صورت نميگيرد .مشكل اصلي آن است كه جامعه بستن
كمربند ايمني را ادراك نكرده است و رفتار مناسبي را در مقابل اين موضوع از خود نشان نميدهد.
بنابراين ،دو راه حل ذكرشده ،دردي را دوا نميكنند .زماني ميتوان موفق شد كه اگر فردي به اين
قانون عمل نكرد ،ديگران او را بيمباالت تصور كنند و به او طور ديگري نگاه كنند .لذا راه درست آن
است كه بتوان جامعه را به سمتي حركت داد كه بتواند به شكل يك هنجار ،قانون كمربند ايمني را
درك كند و رفتار مناسبي را نسبت به اين موضوع نشان دهد و در واقع ،رفتار بامعناي يكپارچهاي در
جامعه شكل گيرد .در اين صورت ،با رعايتنكردن يك فرد ،جامعه و روح موجود در آن ،اين
موضوع را درك ميكند و رفتار متناسبي را در مقابل آن نشان ميدهد.

بعد كليدي ديگر براي درك پديده جامعه ،تحول خودسازمانده است .بديهي است كه جامعه
از افرادي تشكيل ميشود كه اين افراد هر كدام داراي روح و رفتار مشخصي هستند و بهمين صورت
جامعه نيز داراي روح و رفتار مشخصي است .روح و رفتار تكتك افراد موجود در جامعه ،قوه
محركه كافي به منظور ايجاد يك تحول خودسازمانده در رفتار و ساختار دروني دارد .بنابراين ،در
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شکل  -30پايداري جامعه
رفتار كل جامعه و در ساختارهاي دروني آن ،با نوعي خودسازماندهي مواجه هستيم كه روح افراد و
روح جامعه ،قوه محركه كافي براي شكلگيري اين خودسازماندهي را دارد .به عبارت سادهتر ،جامعه
در مواجهه با پديدههاي جديد ،ناخودآگاه ،رفتارهاي جديدي از خود نشان ميدهد؛ جامعه خودبخود
شكل ميگيرد ،خودبخود تغيير ميكند و خودبخود رفتارهاي درونيش تغيير ميكند .لذا ،تمامي
تحوالت در جامعه ،بايد با همين خصوصيت از جامعه ،يعني خودسازمانده انجام گيرند ،و نه دستوري و
اجباري( .شكل )29
تحول خودسازمانده ،يا به شكل تكامل (پيدايش رفتار و ساختار كاملتر و جديدتر) و يا به
شكل افول (حذف يك رفتار و ساختار) ميتواند بروز پيدا كند.
تحول خود سازمانده ،تنها درون يك جامعه رخ نميدهد ،بلكه در رفتار بيروني جامعه نيز
شكل مي گيرد و كل جامعه مانند يك سيستم ،رفتار خارجي مشخصي را انجام ميدهد و مورد تغيير
واقع ميشود ،كه اين موضوع به اشكال گوناگوني ماننند تطابق يا برخورد با محيط ،اثرپذيري،
اثرگذاري ،و نظاير آن انجام ميشود.

پايداري جامعه ،آخرين بعد كليدي است كه براي درك پديده جامعه آن را بررسي ميكنيم.
تحولي كه در جامعه به شكل خودسازمانده رخ ميدهد ،يكباره صورت نميگيرد ،بلكه معموال به
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شكل تدريجي انجام ميشود .حتي در انقالبها ،اين جامعه نيست كه تحول انقالبي پيدا ميكند ،بلكه
ساختارهاي حكومتي يا بخشي از ساختارهاي اجتماعي ،مورد تغيير واقع ميشوند .جامعه قبل از انقالب
و جامعه بعد از انقالب ،خصوصيات يكي و مشتركي را دارند .به عنوان مثال ،رفتارها ،خصوصيات و
فرهنگ مردم كشور ما در قبل از انقالب و پس از آن حفظ شده است و مورد انقالب واقع نشده است.
بدين منظور ،ساختار و رفتار جامعه ،پايدار تلقي ميشود (شكل  ،)30و جامعهاي كه از هم
بپاشد و محو شود ،از اين ديد ،جامعه نخواهد بود .جامعه ،بايستي باثبات و پايدار باشد و حتي با انقالب
نتوان آن را تغيير داد.

مبتني بر ابعاد 12گانهاي كه ذكر شد ،تعريف مبسوطي از جامعه ارئه ميدهيم .يك جامعه:
•

مجموعه اي از انسانها ،و نيز افزارها ،موجودات زنده و منابع تحت انقياد آنها

•

در يك نظام مشخص پايدار (و نه لزوما مدون)

•

سازماندهي شده در سازمانهاي رسمي و غير رسمي

•

در محدوده جغرافيائي و محيط مشخص

•

در رابطه و تعامل با يكديگر و محيط

•

كه داراي فرهنگ مشخص شكليافته طبق مجموعهاي از فرارفتارها

•

و نيز گسترهاي از برخي از وجوه مشترك

•

كه افراد در آن ،با درك وجود و رفتار خود و ديگران و محيط،

•

رفتار بامعنائي را تنظيم ،شكل داده و بروز ميدهند،

•

و كل آن جامعه نيز به مثابه يك موجود و پديده زنده و داراي روح واحد،

•

رفتار يكپارچه با معنائي را به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه ،از خود بروز ميدهد،

•
•

و روح و رفتارهاي افراد و جامعه ،قوه محركه كافي را براي
تحول دروني و خود سازمانده ساختار و رفتار دروني و رفتار بيروني ،ايجاد ميكند.

در اين تعريف ،مولفهها و ابعاد اساسي جامعه ذكر شدهاند .اگر هر كدام از مولفهها ،بدون
آنكه در مولفه ديگري گنجانده شود ،حذف گردد ،تعريف و مفهوم جامعه ناقص خواهد شد.
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شکل -31الف -موتور اصلي جامعه در تصميم گيريها و رفتارهاي كل جامعه

در فصل قبل ،تعريف مفصلي از جامعه ارائه شد .وليكن اين تعريف با وسعت رياد آن ،كار
ارجاع و نقلقول را دشوار ميكند و الزم است تا تعريف كوتاهتري نيز از جامعه داشته باشيم تا به
عنوان چكيده آن تعريف محسوب شود .وليكن ،تعريف چكيده بايد بگونهاي باشد كه تمام مولفههاي
موجود در تعريف مبسوط را به گونهاي در خود جمع كند كه هر يك از عناصر آن نماينده چند مولفه
از تعريف مبسوط باشد.
جامعه ،مجموعهاي از انسانها در يك نظام مشخص پايدار ،در رابطه و تعامل بامعنا با
يكديگر و محيط است ،كه داراي فرهنگ مشخص و گسترهاي از وجوه مشترك ،روح واحد و
خودسازمانده است.
بسياري از مولفههائي كه در تعريف مبسوط از جامعه ذكر شد ،در بخش آخر اين تعريف
(داراي فرهنگ  )...گنجانده شده است.

همان طور كه اشاره شد ،كل جامعه مانند يك موجود زنده داراي روح است ،از اين رو ،رفتار
يكپارچه و بامعنائي را از خود نشان ميدهد .همچنين ،يك بستره و فضاي تصميمگيري مشخصي در
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شکل -31ب -موتور اصلي جامعه در تصميم گيريها و رفتارهاي كل جامعه
جامعه وجود دارد كه تصميمگيري كل جامعه در آن نقش دارد .در اين بستر و فضا ،همه افراد موجود
در جامعه ،به شيوههاي مختلفي در آن دخالت دارند .هر شخصي با ايفاي نقش خود در جامعه،
ميتواند منجر به اتخاذ يك تصميم عمومي در جامعه شود( .شكل -31الف)
اين بستره و فضاي تصميمگيري ،لزوما مشابه با بستره و فضاي تصميمگيري كه در علوم
مديريت ،سياست و مهندسي تصميم وجود دارد ،انتخاب خودآگاه و مبتني بر اعالم افراد نيست .چنين
نيست كه براي گرفتن يك تصميم ،همه افراد جامعه كنار هم جمع آيند و تصميمي اتخاذ كنند و به
عنوان مثال شخصي را براي انجام كاري انتخاب كنند .در بيشتر تصميمگيريهائي كه در بطن جامعه
اتفاق ميافتد ،اعالم تصميم وجود ندارد و تنها رفتار ،بيانگر آن تصميمگيري است .جامعه تصميم مي
گيرد كه در آن شرايط چه رفتاري را داشته باشد .بنابراين ،تصميماتي كه جامعه ميگيرد ،به شكل
اعمال هنجارها و شكلگيري فرارفتارها بروز ميكند .از اين رو ،نوع تصميمگيري جامعه ،نوع
سازماندهي آن ،و مراحلي كه براي اتخاذ آن در جامعه انجام ميشود و خروجي آن ،متفاوت با
باورهاي رايجي است كه در مورد مساله تصميمگيري وجود دارد.
مبتني بر تصميمگيري جامعه ،رفتاري ناشي از آن در جامعه شكل مي گيرد .اما اين سوال پيش
ميآيد كه چگونه يك رفتار يكپارچه و يك روح واحد در جامعه شكل پيدا كند؛ جامعهاي كه طبق
خصوصيات آن ،از افراد مختلف ،مستقل و منفك از هم تشكيل شده است و هر كدام داراي
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خصوصيات و رفتارهاي خاص خود هستند .پاسخ اين سوال را بايد در خصوصيات فردي انسان
جستجو كرد .هر فرد براي خود روحي جداگانه دارد ،بستره و فضاي تصميمگيري خاص خود را دارد
كه تنها خودش در اين بستره و فضا قرار دارد و همچنين رفتار مشخص و خاصي از او سر ميزند.
براي روشتر شدن اين موضوع كه هر فرد براي خود بستره و فضاي تصميمگيري خاصي دارد
كه با بستره و فضاي تصميمگيري جامعه در ارتباط است ،مثالي ذكر ميكنيم .بستره و فضاي
تصميمگيري هر فرد ،مجموعهاي از باورها و عقايد او ،فرارفتارهايش ،و محيطي كه او در آن واقع
شده است ،ميباشد ،كه در اين صورت ،موجب ميشود در شرايطي خاص ،جريان تصميمگيري به
گونهاي هدايت شود كه او يك تصميم مشخصي را اتخاذ نمايد .افراد مختلف ،داراي فضاهاي
تصميمگيري متفاوت و مخصوص به خود هستند و باورها و اعتقادات ،فرارفتاهار ،و مسائل محيطي
خاص آنها سبب ميشود كه اگر دو نفر در شرايط مشابهي قرار گيرند ،تصميمات مختلفي را اتخاذ
نمايند.
بستره و فضاي تصميمگيري شخص ،با بستره و فضاي تصميمگيري كل جامعه ،داراي ارتباط
تنگاتنگي است .بستره و فضاي تصميمگيري هر شخص ،در درون بستره و فضاي تصميمگيري جامعه
قرار دارد و تصميماتي كه شخص ميگيرد ،در بستره و فضاي تصميمگيري جامعه اثر ميگذارد و
برعكس .از اين رو ،اثرگذاري متقابلي در اين ميان وجود دارد.
ارتباطي كه بستره و فضاي تصميمگيري هر فرد با بستره و فضاي تصميمگيري جامعه دارد ،در
پديدهاي با نام موتور اصلي جامعه قرار دارد .موتور اصلي جامعه ،قوه محركهاي براي جامعه محسوب
ميشود و يكپارچگي جامعه را تضمين مينمايد .به عبارت ديگر ،موتور اصلي جامعه ،درونيشدن
تصميمگيري در وجود عموم افراد جامعه و كل جامعه است .رفتارهائي كه جامعه از خود نشان
ميدهد ،در درون تكتك افراد جامعه (و يا عموم افراد) دروني ميشود و تصميماتي كه در جامعه
اتخاذ ميشود ،در بستره و فضاي تصميمگيري تكتك افراد (و يا عموم افراد) شكل ميگيرد.
بنابراين ،فضاي تصميمگيري جامعه ،به فضاهاي تصميمگيري افراد جامعه تقسيم ميشود كه موتور
اصلي جامعه ،ارتباط و تناظر آنها را با يكديگر برقرار ميكند و موجب ايجاد تصميمات يكپارچهاي در
جامعه ميشود.
درنتيجه ،يك تصميم جامعه كه منجر به يك رفتار مشخص در كل جامعه ميشود ،توسط
آحاد جامعه و در تصميمگيري و رفتار تكتك (نه همه) آنها شكل ميگيرد .لزومي ندارد همه افراد
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جامعه تصميمي را اتخاذ كنند ،بلكه تعدادي از آنها ،گاه حداكثر و گاه تعداد كمي ،ميتوانند منجر به
بروز رفتاري در كل جامعه شوند و در همه افراد اثر نمايد .موتور اصلي جامعه ،موجب انتشار
تصميمگيريهاي افراد و رفتار آنها در تصميمگيري و رفتار يكپارچه ميشود .رفتارهاي جامعه ميتواند
به شكل خودآگاه و يا ناخودآگاه صورت گيرد .به عبارت ديگر ،افراد جامعه ميتوانند به شكل
خودآگاه و يا ناخودآگاه رفتاري را از خود بروز دهند .در نتيجه ،نهادينهشدن تصميمگيري جامعه در
درون وجود افراد صورت ميگيرد.
اين نكته قابل توجه است كه پديده موتور اصلي جامعه ،محور و هسته اساسي شكلگيري
جامعه يكپارچه و پديدههائي است كه در نظريه دولت الكترونيك به آنها ميپردازيم .البته ،شكافتن و
بررسي عميقتر اين پديده ،كار وسيعي را ميطلبد و شايد بطور دقيق نتوان اين كار را انجام داد و در
واقع تا حدودي مشابه با اصطالح دست نامرئي آدام اسميت است كه به اعتقاد او اين دست نامرئي
رفتارهاي اقتصاد و بازار را سامان ميدهد .موتور اصلي جامعه نيز يك موجوديت نامرئي است كه البته
نامرئيبودن آن به معناي غيرقابل مشاهدهنبودن نيست ،بلكه بدان معني است كه نميتوان براحتي و
بطور شفاف آن را تبيين كرد.
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شکل  – 32جامعه مدني

جامعه مدني ،جامعهاي است كه همانند تمامي جوامع ،روح و فضاي تصميمگيري و نيز رفتار
يكپارچهاي دارد ،اما اين نوع جامعه ،رفتار يك جامعه متمدن را از خود بروز ميدهد .لزوما هر
جامعهاي رفتار متمدنانهاي ندارد ،و جوامع ابتدائي و جوامع وحشي جزء جامعه متمدن محسوب
نميشوند ،هر چند كه در آنها نيز قوانين و مقرراتي حاكم است.
يك جامعه متمدن ،داراي خصوصياتي است كه عبارتند از (شكل :)32
•
•

وجود ،شناسائي و رعايت نسبي حريمها؛ در يك جامعه متمدن ،حريمهاي خاصي
تعيين ميشوند و اين حريمها توسط افراد جامعه رعايت ميشوند.
ادراك ابعاد مسائل اجتماعي مبتال به توسط جامعه؛ سطحي از عقالنيت در يك جامعه
متمدن شكل ميگيرد كه رفتارهاي اجتماعي و فضاهاي تصميمگيري اجتماعي ،مبتني

•

بر اين عقالنيت بنا ميشود.
ايجاد شكل خاصي از نظم در تعامالت اجتماعي (نظم تمدني)؛ قوانين و مقرارت در
يك جامعه متمدن به وضوح احساس ميشود و افراد در شرايط مشخص ،رفتار كامال
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مشخصي را از خود بروز ميدهند .در اين جامعه ،از افزارهاي خاصي براي بكارگيري
نظم استفاده ميشود.
خصوصيات ديگري نيز وجود دارد كه در اين بحث ،لزومي به شمردن دقيق رفتارهاي جامعه
متمدن و جامعه مدني نيست و كمكي به بحث ما نميكند .البته ،خصوصيات يك جامعه مدني ،نسبي
است .ممكن است جامعهاي از جامعه ديگر متمدنتر باشد و يا اينكه جوامع متمدن مختلف در يك
حوزه مشخص مانند ارائه خدمات و رفاه ،رفتارهاي متفاوتي داشته باشند.
نكته مهم آن است كه در يك جامعه مدني ،قواعد و مقررات و نيز فرهنگي وجود دارد كه در
جامعه نهادينه شده است و اين موضوع با بكارگيري موتور اصلي جامعه ،تحقق پيدا ميكند.

فصل پنجم
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در فصل قبل ،جامعه را مورد تعريف قرار داديم و مشخصهها و ابعاد اساسي آن را بررسي
كرديم .ادعا نموديم كه اگر چنين كاري بخوبي انجام گيرد ،ميتوان به سادگي جامعه اطالعاتي را
مورد تبيين قرار داد .در اين فصل ،با تكيه بر موضوعات مطرحشده در فصل جامعه ،مفهوم ،ماهيت و
خصوصيات جامعه اطالعاتي را بررسي ميكنيم .قابل ذكر است كه بحث جامعه اطالعاتي در اين
فصل ،به اجمال مطرح ميشود تا بتوانيم بحث دولت الكترونيك را مبتني بر آن بنا كنيم .بحث جامعه
اطالعاتي ،نياز به توصيف مفصلتري دارد كه انشاءاهلل در فرصتي ديگر بيشتر به آن خواهيم پرداخت.
جامعه اطالعاتي ،نوع خاصي از جامعه است كه در آن سيستمهاي رايانهاي و فنآوري
اطالعات ،بطور وسيع بكارگرفته شده است و اشكال خاصي از ابعاد كليدي جامعه را تبيين مينمايد
(شكل  .)33جامعه ،ابعاد و اشكال خاصي دارد و جامعه اطالعاتي ،همه اين اشكال را دربر ميگيرد،
وليكن برخي ازآنها به شكلهاي مختلفي بروز ميكنند و اين اشكال ،در جوامع محروم از اين سيستمها
و فنآوريها ،متفاوت هستند.
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شکل  -33جامعه اطالعاتي

براي اينكه به تفاوتهاي ميان جامعه و جامعه اطالعاتي پي ببريم ،به ابعاد دوازده گانهاي كه
در مورد پديده جامعه مطرح شد ،اتكا ميكنيم و خصوصيات و چگونگي اين ابعاد را در جامعه
اطالعاتي بررسي مينمائيم.

اين بعد را در مورد جامعه بررسي كرديم ،اما اين بعد در جامعه اطالعاتي چگونه است؟ مسلما
اين بعد در جامعه اطالعاتي به گونه ديگري است .جامعه اطالعاتي ،در پهنه جغرافيا ،از مرزهاي رسمي
و حتي غيررسمي (مانند جامعه پزشكان) خارج ميشود و توسعه پيدا ميكند .مثال ،جامعه پزشكان،
داراي يك مرز غيررسمي است و در جامعه اطالعاتي پزشكان ،افراد بدون آنكه حتي پزشك باشند،
ميتوانند در مسائل مربوط به اين جامعه حضور پيدا كنند .دز مثالي ديگر ،فردي كه در شبكه سراسري
اينترنت قرار ميگيرد و عملي را انجام ميدهد ،عضوي از يك جامعه بدون مرز محسوب ميشود كه
ميتواند تعامالت گستردهاي را با ساير افراد و گروههاي مختلف انجام دهد.
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شکل  - 34جامعه اطالعاتي در پهنه محيط و جغرافيا
محيط نيز در جامعه اطالعاتي ،متفاوت با جامعه معمول است (شكل  .)34محيطهاي متفاوتي
مانند محيطهاي مجازي ،محيطهاي سيستمهاي رايانهاي و اينترنتي و نظاير آن ،از جمله محيطهائي
هستند كه در جامعه اطالعاتي وجود دارند و فعاليتهاي مربوط به اين محيطها مانند خريد و فروش،
فعاليتهاي علمي ،سياسي ،انتشار مستندات و مكتوبات و نظاير آن در اين محيطها به گونه ديگري
انجام ميشوند .حتي در محيطهاي اجتماعي كه اكنون با آن مواجه هستيم ،و نيز در تعامالت موجود
در آنها هم تفاوتهائي صورت ميگيرد .اين موضوعات ،به طور مفصل در كتب جامعه اطالعاتي از
آن بحث شده است و مثالهاي متعددي وجود دارد كه در اينجا به همين مقدار بسنده ميكنيم.
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شکل  - 35انقياد افزارها ،موجودات و منابع
افزارهاي متفاوتي در جامعه اطالعاتي وجود دارند كه نقش كليدي تري را در آن ايفا ميكنند.
همانطور كه به مثال اتومبيل در فصل جامعه اشاره شد ،هنگامي كه اين وسيله نقليه به شكل وسيع در
جامعه بكار گرفته شد ،نحوه تعامالت اجتماعي و بسياري از موارد ديگر را دچار تغيير نمود ،بهمين
ترتيب ،سيستمهاي رايانهاي و سيستمهاي متاثر از آنها و كاربردهايشان ،جامعه را دچار تغيير و
تحوالتي نمودند (شكل  .)35اين كاربردها عبارتند از بكارگيري رايانهها در ادارات ،منازل ،و همچنين
سيستمهاي كوچك رايانهاي مانند موبابل و نظاير آنها ،كه نوع تعامالت و مسائل جديدي را در جامعه
ايجاد ميكنند.
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شکل  - 36جامعه اطالعاتي به مثابه يك نظام
به عنوان مثال ،هر چند ابزاري مانند موبايل ،وجه بسيار كوچكي از پديده به كارگيري
سيستمهاي رايانهاي است ،وليكن ميتواند مسائل جديدي را در جامعه ايجاد كند ،كما اينكه چنين
چيزي نيز رخ داده است و مثال عكسبرداري با اين وسيله مشكالتي اجتماعي را در برخي جوامع ايجاد
كرده و منجر به بروز مسائلي شده است .اين موارد نشان ميدهند كه جامعه جديد ،با مسائل و
موضوعاتي مواجه است كه جامعه قبلي دچار چنين وضعيتي نبود.

جامعه اطالعاتي ،به مثابه يك نظام عمل ميكند ،اما در اين زمينه تفاوتهائي با جامعه دارد
(شكل  )36و اين تفاوتها در نهادها ،ساختارها و سازمانهاي غيررسمي و رسمي ،قرارها ،قواعد،
قوانين و مقررات غيررسمي و رسمي ،اطالعات و اسناد مكتوب و غيرمكتوب ،رويهها و مكانيزمهاي
غيررسمي و رسمي ،و سيستمهاي مكانيزه وجود دارند.
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شکل  -37تعامالت

در يك جامعه اطالعاتي ،نوع خاصي از تعامالت و شيوههاي آن وجود دارد كه اين تعامالت،
با تعامالت موجود در يك جامعه غير اطالعاتي متفاوت است (شكل  .)37به عنوان مثال ،سادهترين
نوع اين تعامالت را ميتوان در استفاده افراد از پست الكترونيك مشاهده كرد .تعامالت با محيط و
تعامالت بين انسانها به اشكال متفاوتي كه در بحث تعامالت در جامعه ذكر شد ،مانند همكاري ،ارائه
خدمات ،رابط صرف ،تنازع ،رقابت ،برخورد و نظاير آن ،نوع متفاوتي را در جامعه اطالعاتي به خود
ميگيرد.
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شکل  -38جامعه اطالعاتي در پهنه زمان
جامعه اطالعاتي ،در پهنه زمان معنا پيدا ميكند (شكل  )38و اين موضوع از دو وجه قابل
توجه است .اولين وجه ،خود زمان است .همان طور كه قبال ذكر شد ،يك جامعه در زمانهاي
متفاوت ،اشكال مختلفي به خود ميگيرد و به عبارت ديگر ،يك جامعه در يك زمان مشخص،
متفاوت با همان جامعه در يك زمان ديگر است .جامعهاي كه در محيط و زمان مشخصي قرار دارد ،با
يك جامعه ديگر كه در محيط و زمان ديگري قرار دارد ،متفاوت است .اين موضوع ،سادهترين
استدالل است براي آنكه بگوئيم پديده جامعه اطالعاتي وجود خارجي دارد .از اين رو ،ميتوان يك
جامعه را با بررسي خصوصيات و ويژگيهاي آن ،جامعه اطالعاتي توصيف كرد.
اين موضوع كه يك جامعه در پهنه زمان معنا پيدا ميكند ،بيانگر آن است كه در اثر تغييرات
زمان ،محيط و شرايط محيطي ،نوع جديدي از جامعه شكل ميگيرد .بنابراين ،نميتوان گفت كه در
مواجهه با جامعه اطالعاتي ،جامعه جديدي شكل نگرفته است و ما با همان جامعه قبلي روبرو هستيم.
حتي اگر فنآوري اطالعات نيز در جامعه بكار گرفته نشود ،طبق خصوصيات گفته شده ،جامعه دچار
تغييرات ميشود و ما ديگر با جامعه قبلي مواجه نيستيم.
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شکل  -39فرهنگ جامعه اطالعاتي و فرهنگ افراد
اما ميزان تفاوت در تغييرات و تحوالتي كه در جامعه رخ ميدهد ،مابين جامعه و جامعه
اطالعاتي به چه اندازه است؟ اين تفاوت ،در جامعه اطالعاتي بسيار سريعتر صورت ميگيرد و
نميتوان جامعهاي را با اين معيار ،با جامعه اطالعاتي مقايسه كرد (بجز تمدن افسانهاي آتالنتيس!).

بعد كليدي ديگري كه براي پديده جامعه مطرح شد ،فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد بود .در
پديده جامعه اطالعاتي ،قدرت ادراك ،شناخت ،و طبقهبندي افراد و جامعه ،در طيف خاصي از
پديدهها افزايش شديدي پيدا ميكند و البته شايد در طيفهاي ديگر كاهش پيدا كند (شكل .)39
حتي در مواردي مانند درك از طبيعت و محيط اطراف خود نيز ،افراد درك بهتري نسبت به
گذشته پيدا ميكنند و افزارهاي سيستمهاي رايانهاي ،منجر به تغييرات و تحوالت ،و در نتيجه
پديدآمدن قدرت درك و شناخت براي قشرهاي مختلف افراد جامعه ميشود .قدرت درك افراد در
جامعه اطالعاتي ،بسيار متفاوت از جوامع ديگر ديده ميشود و پديده فرهنگ و رفتارهاي بامعنائي كه
بر اثر اين طبقهبندي و افزايش قدرت شناخت و درك صورت ميگيرد ،بسيار متفاوت است.
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شکل  -40فرارفتارها  :عوامل شكل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگ
ما در جامعه اطالعاتي ،با فرهنگ متفاوتي مواجه هستيم و از اين رو ،فرهنگ جامعهاي كه از
فنآوري اطالعات به شكل وسيع استفاده ميكند ،بسيار متفاوت با فرهنگ جامعه عادي است و از اين
رو ،مسائل و پديدههاي متفاوت فرهنگي در پهنه محيط و فرهنگ شكل ميگيرد كه پيش از اين
معنائي نداشته است.

در پهنه فرهنگ يك جامعه اطالعاتي ،فرارفتارهاي جديدي اعم از قرارها و مقررات،
هنجارها ،عادتها ،مهارتها ،باورها ،ايدئولوژي و ساير موارد شكل ميگيرد (شكل  ،)40مثال ،باور
بسياري از مسائل در جامعه گذشته وجود نداشته است .قاعدتا جامعهاي كه فرارفتارهاي متفاوت و در
نتيجه فرهنگ متفاوتي در آن شكل گرفته است ،با جوامع ديگر متفاوت خواهد بود .نمونههاي زيادي
در اين ارتباط وجود دارد كه ميتوان آنها را در مستندات موجود يافت ،وليكن بدليل نبود فرصت
كافي در اين بحث ،از ذكر آنها اجتناب ميكنيم.
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شکل  -41گستره اي از وجوه مشترك

وجوه مشتركي كه در جامعه اطالعاتي وجود دارد ،متفاوت با جوامع قبلي است (شكل .)41
ويژگيهاي جديدي در جامعه اطالعاتي مابين افراد مطرح ميشود و آنها را به يكديگر پيوند ميدهد.
اين ويژگيها ،با ويژگيهاي جامعه قبلي بسيار متفاوت است .انگيزههاي جديدي افراد را به كار و
فعاليت وادار مي كند .اهداف متنوعتري نيز در جامعه اطالعاتي براي افراد بوجود ميآيد.
همچنين ،با طيف عالئق متفاوت و وسيعتري در جامعه اطالعاتي مواجه هستيم و امكان
جمعشدن عالئق متفاوت در يك جامعه اطالعاتي وجود دارد .در حالي كه ،در جوامع قبلي ،امكان
تنوع در عالئق و پاسخگوئي به همه آنها وجود نداشت .تعامل زباني وسيعتري در جامعه اطالعاتي
ميتواند وجود داشته باشد كه اين تنوع در هيچيك از جوامع قبلي وجود نداشت.

در جامعه اطالعاتي ،شيوهها و موارد ادراك افراد دچار تفاوت و تكامل ميشود و در ادراك
وجود ديگران و شيوههاي ادراك رفتار آنها ،تغييراتي بوجود ميآيد( .شكل  )42امروزه ،انسانها در
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شکل  -42رفتار با معناي افراد در جامعه اطالعاتي
پهنه ارتباطات الكترونيكي ،وجود ديگران و رفتار آنها را به نحو ملموستر و وسيعتري درك ميكنند.
چراكه بدليل آساني در شيوههاي تعامل با ديگران ،ميتوان با انسانهاي دوردست و خارج از كشور
براحتي ارتباط برقرار كرد.
محيط و اداركي كه از محيط در جامعه اطالعاتي ميشود ،متفاوت با جامعه قبلي است .حتي
شناخت خود نيز به شكل وسيعتر و عميقتري در جامعه اطالعاتي صورت ميگيرد .افراد ،نسبت به
جوامع پيشين ،بدليل تكامل در مسائل روانشناسي و رفتاري و تربيتي و همچنين نوع اثرات رسانهها در
شناخت خود و نظائر آن ،داراي شناخت بيشتر و ادراك دقيقتري از خود و نيازها و خصوصيات خود
هستند .مثال ،ادراكي كه امروزه جوانها از خود و نيازها و رفتارهاي خود دارند ،در بين جوانها در
جوامع گذشته وجود نداشته است .پديده اطالعات و جامعه اطالعاتي ،و وسعت ميدان اطالعات به
واسطه فنآوري اطالعات ،در اين زمينه نقش بسيار مهمي را ايفا كرده است.
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شکل  -43جامعه به مثابه يك موجود و پديده زنده
ما به جامعه ،به مثابه يك موجود و پديده زنده نگاه ميكنيم .در جامعه اطالعاتي ،شكلهاي
جديدي از رفتار كل جامعه در بستره سايبر مطرح ميشود (شكل  .)43در فضاي سايبر ،رفتارها و
واكنشهائي (مثال در مورد بازيهاي رايانهاي) از جامعه سر ميزند كه قبال براي ما قابل تصور نبود.

شكلهاي جديدي از خودسازماندهي و شكلهاي جديدي از تحول ،در جامعه اطالعاتي
بوجود ميآيد ،چه تحول رفتار دروني و تكامل و افول رفتارهاي دروني يك جامعه ،و چه تحول رفتار
بيروني و تطابق يا برخورد با محيط ،اثر پذيري ،و اثرگذاري آن( .شكل )44

در بحث مربوط به پايداري جامعه ،به اين موضوع اشاره شد كه يك جامعه ،معموال تحول
تدريجي دارد نه يكباره ،و پايدار است .نوع ،زمان ،محدوده و مدت اين پايداري ،در جامعه اطالعاتي
تغيير ميكند و شايد كوتاهتر شود ،و در واقع ،با نوعي پايداري جديد در جامعه اطالعاتي مواجه هستيم
(شكل .)45
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شکل  -44تحول خودسازمانده جامعه اطالعاتي
نوع پايداري جامعه اطالعاتي ،پايداري در تغييرات است .بدين معني كه قبال ،منظور از
پايداري ،عدم تغييرات و ثبات در مقابل تغييرات بود ،وليكن اكنون ،منظور از پايداري ،پايداري در
تغييرات قلمداد ميشود .يعني اينكه ،يك جامعه در تغييرات و تكامالت خود ،به پايداري ميرسد ،لذا
هميشه در حال تغيير و تكامل است و تكامل را به عنوان يك وجه نهادينهشده در خود ميپذيرد.
براي روشنتر شدن اين موضوع ،مثالي ذكر ميكنيم .خريد سيستمها و تجهيزات رايانهاي و
بروزكردن آنها در جامعه ،به سطحي از پايداري ميرسد .يعني اينكه ،افراد جامعه (درست يا نادرست)
اين موضوع را ميپذيرند كه اين سيستمها ،براي مدت محدودي بكارشان ميآيند ،و ميدانند كه در
آينده نزديك ،سيستمهاي پيشرفتهتري جاي اين سيستمها را خواهند گرفت .به عبارت ديگر ،با علم بر
اين موضوع ،در ميزان هزينهكردن و انتخاب سيستمها تصميمگيري ميكنند .اگر سيستم بسياري
گرانقيمت و پيشرفتهاي را انتخاب كنند ،پيشرفتگي زودگذر آن در مقابل هزينهاش ارزش درستي
ندارد ،و اگر سيستم خيلي عقبماندهاي را انتخاب كنند ،به سرعت از ميان ميرود .در هر صورت،
شخص با توجه به تغيير ،تصميمگيري ميكند .ولي در گذشته چنين نبوده است .افراد چيزي را انتخاب
ميكردند كه مدت بيشتري دوام داشته باشد و چندان به فكر تغييرات و تحوالت نبودند.
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شکل  -45پايداري جامعه اطالعاتي
اين موضوع ،بدان معني است كه تغييرات در معادالت و انتخابهاي افراد تاثير گذاشته و
درآن نهادينه گشته است و جامعه به يك نوع جديدي از پايداري رسيده است كه تغييرات در بطن اين
پايداري قرار گرفته و هضم شده است.

مبتني بر ابعادي كه از جامعه اطالعاتي در فصلهاي قبلي تبيين شد ،جامعه اطالعاتي را چنين
تعريف ميكنيم:
جامعه اطالعاتي ،گونه خاصي از جامعه است (يعني دربردارنده تمامي ابعاد 12گانه جامعه
است) كه سيستمهاي رايانهاي و فنآوري اطالعات را بطور وسيعي بكار گرفته ،و ابزارها،
نظامهاي اجتماعي ،فرهنگ ،وجوه مشترك و نظائر آن را در طيف خاصي بنا كرده ،كه اين طيف،
نسبت به انواع جامعه غير بهرهمند از اين سيستمها و فنآوري ،متفاوت است.
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شکل  -46اركان جامعه اطالعاتي

يك جامعه اطالعاتي ،داراي سه ركن مهم و اساسي است (شكل  .)46يك جامعه اطالعاتي،
از يك سو جامعه است ،يعني نميتوان جامعه اطالعاتي را بدون درنظرگرفتن جامعه و ابعاد 12گانه آن
تصور كرد ،از سوي ديگر مبتني بر اطالعات بنا ميشود ،و از سوي ديگر نيز مبتني بر فنآوري
اطالعات ،كه اطالعات را به جريان مياندازد و سازمان ميدهد و عملياتي را مبتني بر آن انجام
ميدهد ،بنا ميشود.
اگر هر يك از اين اركان فوق ،از يك جامعه اطالعاتي حذف شوند ،ديگر آن جامعه ،جامعه
اطالعاتي نخواهد بود.

جامعه اطالعاتي ،در محيطي قرار گرفته است كه تحوالت سريعتري در آن اتفاق ميافتد،
تنوع بيشتري در آن رخ ميدهد ،و با پيچيدگي بسيار بيشتري در اين محيط مواجه هستيم .اين سه مورد،
وجه تمايز محيط جامعه اطالعاتي ،با ديگر جوامع محسوب ميشوند( .شكل )47

برخي از خصوصيات كليدي جامعه اطالعاتي كه به روشني نشان ميدهند كه ما با جامعه اي
متفاوت و پديدههاي جديدي در آن مواجه هستيم ،عبارتند از (شكل :)48
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شکل  -47محيط جامعه اطالعاتي
•

مشاركت اقشار مختلف در فعاليتهاي جامعه  -در جوامع قبلي ،مردم چندان در
ساختارهاي رسمي حكومتي نميتوانستند دخالت كنند ،اما در جامعه اطالعاتي ،افزارها
و شرايطي فراهم است تا افراد بتوانند در امور رسمي جامعه ،خصوصا حكومت،
مشاركت كنند .در يك جامعه اطالعاتي مطلوب ،قشرهاي مختلف مردم در

•

تصميمگيريها و فعاليتهاي مختلف حكومت و ساختارهاي رسمي مشاركت ميكنند.
تعاملي بودن بيشتر  -در يك جامعه اطالعاتي ،تعامل بيشتر قشرهاي مختلف مردم با
يكديگر فراهم ميشود .در جوامع قبلي ،افراد تنها با خويشاوندان و همسايگان و افراد
نزديك خود ارتباط و تعامل داشتند ،اما اين تعامل در جامعه اطالعاتي ،وسعت بيشتري
پيدا ميكند .مردم ميتوانند با افراد متعددي تعامل برقرار كنند .البته ميتوان گفت كه
تعامالت خانوادگي نسبت به جامعه قبلي كمتر شده است ،ولي تعامالت كاري افزايش
پيدا ميكند .در جامعه اطالعاتي ،تعامالت فكري نيز افزايش پيدا ميكند ،هر چند اگر
ارتباط كاري وجود نداشته باشد .افرادي كه با يكديگر عالئق و ديدگاههاي مشتركي
دارند ،ميتوانند آسانتر ارتباط برقرار كنند .در صورتيكه در جوامع قبلي افرادي كه
عالئق و وجوه مشترك و يكساني داشتند ،ميبايست در باشگاه يا انجمني در كنار
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شکل  -48برخي از خصوصيات جامعه اطالعاتي
يكديگر قرار ميگرفتند ،از اين رو ،همه افراد نميتوانستند در اين باشگاه شركت كنند
•

و اين امكان براي همگان فراهم نميشد.
خارج بودن از محدوده مرزهاي رسمي -جامعه اطالعاتي ،از مرزهاي رسمي خارج
ميشود و ديگر نميتوان مرز مشخصي براي آن درنظر گرفت و در واقع ،جامعه
اطالعاتي ميتواند فراتر از يك مرز شكل گيرد .به عنوان مثال ،يك فرد ايراني كه در
خارج از مرزهاي كشورش بسر ميبرد ،ميتواند با مردم كشور خود تعامل برقرار كند
و حتي ميتواند در مسائل اجتماعي و حتي مسائل حكومتي كشور خود مشاركت نمايد
و يا حتي يك فرد غير ايراني نيز ممكن است تعامالت و مشاركتهائي را با مردم ايران

•

برقرار نمايد.
جهانيبودن – خارجبودن از مرزهاي رسمي ،ما را به جهانيشدن و رفتارهاي يكپارچه
جهاني ميرساند .فضاهاي تصميمگيري جوامع با هم متداخل ميشود و اثرگذاريهاي
متقابلي در اين فضاهاي تصميمگيري ايجاد ميشود و حركتهائي به سمت فضاي
تصميمگيري يكپارچه جهاني انجام ميشود ،چه به شكل رسمي تحت عنوان دهكده
جهاني ،و چه به شكلهاي غيررسمي.
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•

مردم محور – بدليل تعامليبودن جامعه اطالعاتي و مشارك اقشار مختلف مردم در
فعاليتهاي آن ،خواهناخواه جامعه به سمت مردممحوري حركت ميكند .در جامعه
اطالعاتي ،قدرت تعامل سطوح مختلف مردم و فعاليتهاي آنان آنقدر افزايش پيدا
ميكند كه رفتهرفته منجر به محوري شدن مردم در فعاليتهاي حكومت و ساختارهاي

•

حكومتي ميشود.
توزيعشدگي – يك از خصوصيات اساسي جامعه اطالعاتي ،توزيعشدگي است.
درجامعه اطالعاتي ،فعاليتها ،حوزهها و عمليات ،در بخشها و بسترهاي مختلف
توزيع ميشود .بدون آنكه ساختار متمركزي وجود داشته باشد ،هر فردي در جاي
خود ،تصميمگيري ميكند و رفتاري را از خود نشان ميدهد .تصميمات و رفتارهاي
مردم ،در بخشهاي مختلف به هم پيوند ميخورند و يك تصميم يكپارچه در بستره

•

فنآوري اطالعات ايجاد ميشود و رفتار يكپارچهاي در اين بستره بروز ميكند.
ويژهگرائي – در حامعه اطالعاتي ،امكان پاسخگوئي به نيازهاي متنوع افراد فراهم
ميشود و ويژهگرائي تحقق پيدا ميكند .هر كس ميتواند با توجه به خصوصيات

•

فردي خود ،به نيازهايش پاسخ دهد و به عالئق و سليقههايش دست پيدا نمايد.
اشكال جديد – اشكال جديدي از پديدهها و مسائل اجتماعي در جامعه اطالعاتي
شكل ميگيرند ،مانند پديده وبالگنويسي ،كه همه افراد ميتوانند به شكل يك
خبرنگار غيررسمي در امور رسانهاي دخالت كنند و فعاليتهاي رسانهاي انجام دهند.
اين اشكال جديد ميتوانند در نظامها و ساختهاي اجتماعي صورت گيرند .نظامها و
ساختهائي در جامعه اطالعاتي ايجاد ميشوند كه قبال وجود نداشتند ،مانند گروههاي
مجازي در اينترنت .مفهوم توسعه و پيشرفتگي و معيارهاي آن ،شكلهاي جديدي به
خود ميگيرند .در جامعه قبلي ،بحث توسعه تنها محدود به توسعه اقتصادي بود ،در
حالي كه در جامعه اطالعاتي ،شكلهاي متفاوتي از توسعه و رفاه مطرح ميشود .در
جامعه اطالعاتي ،پيشرفتگي جامعه ،نه تنها به فراهمآوردن وضعيت اقتصادي بهتر ،بلكه
به رشد عقالنيت ،رشد مشاركت مردم و نظائر آنها مربوط ميشود .جامعهاي پيشرفته
محسوب ميشود كه بتواند دانش را به نحو مطلوب در جامعه به جريان بياندازد،
مشاركت مردم را افزايش دهد و نظائر آنها.
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•

اشتراك وسيع و به جريانافتادن اطالعات و دانش و تجربيات و علوم – در جامعه
اطالعاتي ،اشتراك و به جريانافتادن اطالعات و دانش و تجربيات و علوم ،بسيار
شديدتر و وسيعتر از گذشته انجام ميشود .دسترسي افراد به منابع و علم و دانش بسيار

•

بيشتر ميشود.
تضادهاي (پارادوكسها) نو – در جامعه اطالعاتي ،شاهد تضادها و پارادوكسهاي نو
هستيم كه وجوه آنها عبارتند از:
 oرشد قدرت شركتهاي كوچك و سيطره شركتهاي جهاني بسيار بزرگ  -در
پهنه اين تضادها ،شركتهاي كوچك رشد پيدا ميكنند و قدرتشان افزايش پيدا
ميكند ،و در عين حال ،شركتهاي جهاني بسيار بزرگ چندمليتي نيز بر نقاط
مختلف دنيا ،سيطره پيدا ميكنند .مثال ،يك شركت كوچك با تعداد كمي افراد
در آن كه حتي ممكن است محل كار فيزيكي هم نداشته باشد ،ميتواند فعاليت
بزرگي را انجام دهد و اثر بسيار بزرگي در جامعه بگذارد ،و درآمد زيادي نيز
كسب نمايد.
 oبومي و محليسازي در كنار جهانيسازي  -موضوع بعدي آن است كه در عين
حالي كه تمامي جوامع در حال پيوند با هم هستند و جامعه جهاني را شكل
ميدهند ،بوميسازي نيز رخ ميدهد .هر حوزه و بخشي (مانند يك شهرستان)
ميتواند براي خود خصوصيات و رفتارهاي خاصي داشته باشد و قواعد و مقررات
و يك ويژهگرائي خاصي براي خود داشته باشد .فنآوري اطالعات اين امكان را
ميدهد كه هر محيط و هر محلي براي خود ويژهگرائي داشته باشد و مثال
آموزشي كه به افراد در يك روستا داده ميشود ،با توجه به مسائل خاص آن
روستا باشد ،نه با توجه به دستورالعمل كلي كشوري.
 oتوزيعشدگي در كنار تمركز – در عين اينكه ساختارهاي متمركزي براي ايجاد
انسجام و يكپارچگي در فعاليتها وجود دارند ،بسياري از فعاليتها نيز توزيع
ميشوند .اين دو در كنار هم رشد پيدا ميكنند ،در برخي از حوزهها ،تمركز
بيشتري ميتوان ديد و در برخي حوزهها توزيعشدگي بيشتري.
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•

توسعه قواعد ،مكانيزمها و استانداردها – در جامعه اطالعاتي ،با توسعه قواعد،
مكانيزمها و استانداردهاي جديدي مواجه هستيم كه در جامعه قبلي به اين صورت

•

نبودند.
خودسازمانده و فعال در شكلگيري – در جامعه اطالعاتي ،با خودسازماندهي فعال در
شكلگيري جامعه مواجه هستيم ،و جامعه ،به شكل بسيار قدرتمندتري نسبت به

•

گذشته ،در حال تغيير و سازماندهي مجدد و از درون است.
ساختار فراكتالي – همانطور كه قبال نيز اشاره شد ،در ساختارهاي فراكتالي ،نوع
جديدي از نظم (نه يك نظم كليشهاي و سازماندهيشده مانند نظم كالسيك) مشابه با
نظمي كه در طبيعت و موجودات زنده مطرح است ،وجود دارد .با توجه به اين
موضوع ،نوع جديدي از نظم در ساختارهاي اجتماعي و رسمي جامعه وجود دارد كه
در بحث ساختارهاي فراكتالي به تبيين آن پرداختهايم.

اما مسائل كليدي يك جامعه اطالعاتي چيست؟ در يك جامعه اطالعاتي ،مسائلي مطرح
ميشوند كه عبارتند از (شكل :)49
•

سواد اطالعاتي – در يك جامعه اطالعاتي ،افراد بايد درك خاصي از پديده اطالعات،
و دانش كافي براي دستيابي ،به جريانانداختن و توليد آن داشته باشند .دانش و شيوه
انجام اين كار را سواد اطالعاتي گوئيم .افراد بايد دانش اوليهاي داشته باشند تا بتوانند
در جامعه اطالعاتي عمليات خود را در بستره اطالعات و مبتني بر فنآوري اطالعات

•

انجام دهند.
منابع اطالعاتي – براي اينكه يك جامعه اطالعاتي بتواند به حيات خود ادامه دهد و
فعاليتهاي خود را انجام دهد ،بايد تعدادي منابع اطالعاتي در اختيار داشته باشد ،همان
طوري كه يك جامعه صنعتي براي حفظ حيات خود به مبنعي مانند برق نياز دارد .منابع
اطالعاتي ،در حوزههاي مختلف يك جامعه اطالعاتي مطرح ميشوند .به عنوان مثال،
در حوزه دانش ،منابع اطالعاتي دانش بايد وجود داشته باشد تا چرخه اين حوزه به
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شکل  -49مسائل كليدي جامعه اطالعاتي
حركت درآيد و در حوزه اطالعات كليدي جامعه ،منابع اطالعاتي شناسنامهاي افراد
•

بايد وجود داشته باشد.
محتوي – محتوي ،از ديگر مسائل كليدي در يك جامعه اطالعاتي است كه بايد مورد
توجه قرار گيرد .تامين محتوي ،تنها ايجاد بسترهاي براي ارائه اطالعات نيست ،محتواي
اطالعات و موضوعاتي كه در بستره اطالعات تبيين ميشود ،مانند توليد محتوي ،به

•
•

عنوان يكي از مسائل كليدي است.
اطالعرساني – اطالعاتي كه در حوزههاي مختلف به شكل محتوي و در منابع
اطالعاتي وجود دارند ،بايد به افراد مورد نظر ارائه شوند.
سيستمهاي اطالعاتي – سيستمهائي كه در يك جامعه اطالعاتي وجود دارند ،بايد
عملياتي كه در اين جامعه انجام ميشوند را مورد سازماندهي قرار دهند ،پردازشهاي
الزم بر منابع اطالعاتي را انجام دهند و همچنين عمليات اطالعرساني مورد نياز را به

•

انجام رسانند.
شبكههاي اطالعاتي – شبكههاي اطالعاتي ،امكان جريان اطالعات را در بستره جامعه
اطالعاتي فراهم ميكنند ،منابع اطالعات را در آن به جريان مياندازند و به افراد
ميرسانند .همچنين امكان فعاليت سيستمهاي اطالعاتي را به شكل توزيعشده در جامعه
اطالعاتي فراهم ميكنند تا محتويات ،در جامعه مورد توزيع واقع شوند.
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•

افزارهاي اطالعاتي – افزارهاي اطالعاتي ،امكان عمليات سيستمهاي اطالعاتي را
فراهم ميكنند و يا اينكه مبتني بر سيستمهاي اطالعاتي و در بستره شبكههاي اطالعاتي،

•
•

عمليات اطالعرساني يا دريافت و ارائه اطالعات را انجام ميدهند.
نيازمنديهاي اطالعاتي – اين نيازمنديها ،در هر حوزه از جامعه اطالعاتي وجود
دارند و مشخص مي كنند كه چه اطالعاتي بايد توليد و ارائه شوند.
فرهنگ اطالعاتي – فرهنگ اطالعاتي ،تبيين ميكند كه جامعه مبتني بر اداراكي كه از
اطالعات و پديدههاي مبتني بر اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي دارد ،چه رفتار
بامعنائي را بايد از خود نشان دهد.

موارد ذكرشده ،مسائل كليدي هستند كه در جامعه اطالعاتي وجود دارند و همگي درهم
تنيدهاند .مثال ،سواد اطالعاتي را نميتوان از سيستمهاي اطالعات و شبكههاي اطالعاتي جدا دانست.
سواد اطالعاتي ،دانش الزم براي آن است كه سيستمهاي اطالعاتي به خدمت گرفته شوند و فرد بتواند
در بستره سيستمهاي اطالعاتي فعاليت خود را انجام دهد ،و سيستمهاي اطالعاتي نيز خود در بستره
شبكههاي اطالعاتي به جريان ميافتند .همچنين ،محتوي ،در منابع اطالعاتي قرار دارد و اطالعرساني،
محتوي را ارائه ميدهد.

جامعه اطالعاتي ،ميتواند و بايد مزايا و اثرات مطلوبي داشته باشد تا بتوان آن را طلب نمود و
به سوي آن گام برداشت .اين مزايا عبارتند از:
•

بهبود كيفيت زندگي – جامعه اطالعاتي ،بايد منجر به بهبود كيفيت زندگي شود ،كه
اين امر ،با فراهمآوردن بسترهاي ذكرشده ،ميتواند صورت گيرد.

•
•

كاهش فقر
توسعه – همان طور كه قبال ذكر شد ،توسعه ،درحوزههاي مختلف ميتواند انجام
شود ،چه در حوزه اقتصادي و چه درحوزههاي دانش و افزارها و رفاه.

•
•

بكارگرفتن ،به جريانانداختن و رشددادن استعدادهاي نهفته و خالقيت
توسعه دانائي محور – توسعه يك جامعه در بستره جامعه اطالعات ،ميتواند و بايد
مبتني بر محوريت دانش باشد ،و دانش ،منبع اصلي توسعه و پيشرفت باشد .به عبارت
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ديگر ،جامعه اطالعاتي ميتواند بسترهاي را فراهم كند كه دانش منجر به توسعه در
•

حوزههاي مختلف شود.
ارتقاء آموزش ،دانش و مهارت – آموزش ،دانش و مهارت در يك جامعه اطالعاتي
ميتواند و بايد ارتقا پيدا كند ،و جامعه اطالعاتي اين خصوصيات را در بطن خود نهفته

•

دارد.
به جريانانداختن و اشتراك اطالعات ،دانش و تجربيات و علوم – دانش ،تجربيات
و علوم ،در جامعه اطالعاتي به جريان ميافتد و با استفاده از بستره فنآوري اطالعات و

•

سيستمهاي اطالعاتي و سيستمهاي مبتني بر اطالعات ،مابين افراد اشتراك پيدا ميكند.
تسهيل و ارتقاء تصميمگيري و فرايند آن به شكل توزيعشده و مشاركتي -در يك
جامعه اطالعاتي ،تصميمگيري آسانتر ميشود و ارتقا پيدا ميكند ،و نيز فرايند آن به
شكل توزيعشده و مشاركتي انجام ميشود .افراد و تمامي آحاد جامعه ،ميتوانند در
بستره جامعه اطالعاتي و مبتني بر فنآوري اطالعات ،به مشاركت و تعامل بيشتر در
تصميمگيريها مبادرت كنند .اين مشاركت و توزيع تصميمگيري ،در سطوح مختلف
محلي ،ملي و بينالمللي انجام ميشود.

در عين اينكه جامعه اطالعاتي اثرات مطلوبي ميتواند داشته باشد ،عوارضي نيز دارد كه بايد
مورد توجه قرار گيرند ،و از اين رو اقدامات و ملزوماتي بايد مورد پيشبيني واقع شوند تا اين عوارض
كاهش پيدا كنند .ابن عوارض عبارتند از:
•

شكاف ديجيتالي – اين شكاف ،هم در سطح بين جوامع ،و هم در داخل يك جامعه
ميتواند ايجاد شود .جامعهاي كه در بستره فنآوري اطالعات پيشرفته است ،در مقابل
جامعهاي كه از اين لحاظ پيشرفته نيست ،خصوصيات و ويژگيهاي متفاوتي پيدا
ميكند كه منجر به پيدايش شكافي ميانشان ميشود .در داخل يك جامعه و در ميان
اليههاي مختلف آن نيز اين شكاف ميتواند بوجود آيد .اليهها و سطوحي از جامعه كه
توانستهاند بيشتر از بستره فنآوري اطالعات استفاده نمايند ،پيشرفت بيشتري نسبت به
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سطوحي كه نميتوانند از اين بستره استفاده كنند و يا امكان آن برايشان فراهم نشده
•

است ،پيدا ميكنند.
تعامل بينالمللي فرهنگها و زبانها – اين عارضه ،هر چند ميتواند مطلوب و يا در
برخي موارد ضروري باشد ،وليكن به عنوان يك عارضه در جامعه اطالعاتي مطرح
ميشود .بين زبانها و فرهنگهاي مختلف ،تعاملي بوجود ميآيد كه اين تعامل قبال

•

بدين شكل وجود نداشته است.
برداشتهشدن مرزها – برداشتهشدن مرزها هم ميتواند مطلوب ،و يا نامطلوب باشد.
منظور از مرزها ،تنها مرزهاي كشوري نيستد ،بلكه بسياري از اوقات حريمها نيز برداشته

•

ميشوند.
تغيير وجوه حاكميت و اقتدار سياسي – هنگامي كه جامعه اطالعاتي شكل ميگيرد،
نوع جديدي از حاكميت و اقتدار مطرح ميشود و حاكميتي كه تنها در يك مرز
مشخص و توسط يك حكومت مشخص اعمال ميشود ،شكل ديگري به خود
ميگيرد .قدرت ديگر بدين شكل نخواهد بود كه بطور خاصي بر افراد در يك كشور
حاكم شود تا آنها نتوانند از پهنه اين قدرت خارج شوند .در صورتي كه اين شكل

•

جديد از حاكميت و اقتدار مورد شناخت قرار گيرد ،ميتواند مطلوب واقع شود.
بيهويتي فرهنگي از طريق سرايت و تهاجم بيريشه فرهنگي – فرهنگ كاذب – در
پهنه فنآوري اطالعات و شبكههاي اطالعاتي ،افراد يك جامعه ميتوانند با فرهنگي
كه در جامعه ديگري وجود دارد ،برخورد كنند و اين موضوع ممكن است كه باعث
سرايت و انتقال فرهنگ آن جامعه به اين افراد شود .اما مسئله مهم آن است كه فرهنگ
هر جامعه ،به داليل خاصي كه در آن جامعه وجود داشته است ،شكل گرفته است ،مثال
نوع لباس مردم يك منطقه ،ميتواند داليل خاصي مانند مذهب و يا شرايط جوي هوا
داشته باشد .عادت ،فرارفتار و هنجار در هر جامعه ،با منطق و فلسفه مشخصي شكل
ميگيرد ،از اين رو ،فلسفه خاصي براي شكلگيري هر كدام از رفتارها در فرهنگ
وجود دارد .از سوي ديگر ،تنها بدليل ارتباطي كه در جامعه اطالعاتي (و يا با نام
بهتري ،جامعه اطالعاتي و ارتباطي) مهيا ميشود ،فرهنگ ميتواند از يك جامعه به
جامعه ديگر سرايت كند ،بدون آنكه فلسفه آن بوجود آيد .اگر در جامعه ديگري
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بدون آنكه ابتدا فلسفه فرهنگ بوجود آيد ،فرهنگ تسري پيدا كند ،فرهنگي شكل
ميگيرد كه بدليل آنكه مبتني بر فلسفه خود نيست ،يك فرهنگ كاذب شناخته
ميشود و ميتواند يك تهاجم بيريشه فرهنگي محسوب شود.

براي تحقق يك جامعه اطالعاتي ،ملزوماتي وجود دارد كه بايد شكل گيرند (شكل  .)50اين
ملزومات عبارتند از:
•

غيرفنيسازي در حوزه كاربري فاوا – اگر جامعه بخواهد به سمت استفاده از بستره
فنآوري اطالعات حركت كند و به شكل وسيعي از آن بهرهمند شود ،الزم است تا
آحاد و سطوح مختلف افراد جامعه ،بتوانند از ابزارها و سيستمهاي فنآوري اطالعات
بطور ساده استفاده نمايند .بدليل اينكه كه نميتوان انتظار داشت آحاد جامعه اعم از
كودكان و بزرگساالن و روستائيان و افراد كمسواد و  ...بتوانند از بستره فنآوري
اطالعات بطور مطلوب استفاده كنند ،الزم است تا سادهسازي استفاده از اين فنآوري
به گونهاي صورت گيرد كه نياز به دانش زياد و سطح باال نداشته باشد .به عبارت

•

ديگر ،فعاليت در پهنه اين فنآوري بايد بتواند به شكل غيرفني انجام گيرد.
فرصتهاي عادالنه و ملزومات در استفاده از فاوا – براي آنكه بتوان از فنآوري
اطالعات به شكل وسيع در جامعه استفاده كرد ،و آحاد جامعه بتوانند اين بستره را بكار
گيرند و جامعه اطالعاتي شكل گيرد ،فرصتهاي عادالنه و ملزومات بايد فراهم شوند.

•

افراد جامعه بايد بتوانند با شرايط مناسب از اين فنآوري استفاده كنند.
فرصتهاي ويژه و يارانهاي در كاربرد فاوا – با توجه به اين موضوع كه همه افراد و
سطوح جامعه اين توان را ندارند كه در كاربرد فنآوري اطالعات مشاركت كنند ،بايد
فرصتهاي ويژه يارانهاي در اختياز آنها قرار گيرد و از اين طريق به آنها كمك شود.
براي كاهش شكاف ديجيتالي ،به شيوههاي مختلفي نظير توسعه نرمافزارهاي متن باز،
توليد محتوي ،توليد فرهنگ توليد محتوي ،طرحهاي حمايتي از حوزههاي فقير مالي و
فرهنگي در فاوا (مانند آموزش و پرورش) و  ...ميتوان عمل كرد.
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شکل  -50ملزومات جامعه اطالعاتي
•

خارجشدن از حصار و ابزارهاي دولتها  -براي اينكه موتور اصلي جامعه بتواند فعال
شود ،جامعه اطالعاتي بايد ار حصار و ابزارهاي دولت خارج گردد .تا زماني كه توسعه
بستر فنآوري اطالعات با حمايت دولت و در بستر دولت صورت ميگيرد ،و تا زماني
كه فعاليتهاي جامعه مبتني بر بستر دولت با فنآوري اطالعات ارتباط پيدا ميكند،
جامعه اطالعاتي نميتواند با مفهوم اصلي يك جامعه شكل گيرد و موتور اصلي جامعه
كه فعاليتهاي جامعه را در تكتك افراد دروني ميكند ،نميتواند فعال شود .از اين
رو ،الزم است انحصار دولت در اين حوزه گسسته شود و جامعه بتواند در پهنه

•

حكومت داخل شود و برعكس ،دولت هم بتواند در پهنه جامعه داخل شود.
مشاركت مردم – حكومت در شكل دولت – مردم و حكومت بايد در ايجاد جامعه
اطالعاتي مشاركت داشته باشند .كمي جلوتر نشان خواهيم داد كه شكلگيري دولت
الكترونيك ،وابسته به شكلگيري جامعه اطالعاتي است و نيز ،شكلگيري جامعه
اطالعاتي به شكلگيري دولت الكترونيك وابسته است .يعني تازماني كه حكومت
الكترونيك و دولت الكترونيك شكل نگيرد ،تحقق مطلوب ،كارآمد و حقيقي جامعه
اطالعاتي امكانپذير نخواهد بود .ناتواني حكومت بدون استفاده از موتور اصلي جامعه
در جامعه جديد ،منجر به آن خواهد شد كه اگر جامعه اطالعاتي بدون حكومت
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الكترونيك شكل گيرد ،هم حكومت از هم بپاشد و هم جامعه ،و اين دو نتوانند در
كنار يكديگر بستر مفيدي را شكل دهند .مادامي جامعه اطالعاتي ميتواند شكل گيرد،
•

كه دولت الكترونيك به نحو مطلوبي سازمان پيدا كرده باشد.
چارچوبهاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت – براي ايجاد مشاركت مردم –
حكومت در شكل دولت ،و خارجشده از حصار و ابزارها ،الزم است تا چارچوبهاي
قانوني و سياسي جديد و متفاوتي در جامعه و حكومت شكل گيرد تا جامعه اطالعاتي
بتواند بنا شود.

•

احترام به آزاديهاي معقول و فراهمآوردن فرصت براي ارائه ديدگاهها و نظرات و
مشاركت در فعاليتها – براي تحقق چارچوبهائي كه در مورد قبلي ذكر شد ،نياز به
آزاديهاي معقول و فراهمآوردن فرصت براي ارائه ديدگاهها و نظرات و مشاركت در
فعاليتها وجود دارد .تا زماني كه به افراد جامعه اين آزادي داده نشود كه بتوانند در
فعاليتهاي دولت و حكومت مشاركت كنند ،نظام جامعه اطالعاتي نميتواند تحقق

•
•

پيدا كند و بهمين دليل ازهمگسيختگي جامعه و حكومت رخ ميدهد.
جريان آزاد ايدهها – ايدهها بايد در جامعه جريان پيدا كنند تا موتور اصلي بتواند در
جامعه بكار آيد و جامعه بتواند به شكل خودسازمانده دروني خود شكل پيدا كند.
حفظ حريمها و اطمينان و امنيت و ايمني – جامعه اطالعاتي ،بايد براي ازهم
پاشيدهنشدن شيرازه جامعه ،بستري را فراهم كند تا در عين فعالشدن در بستره فنآوري

•

اطالعات ،حريمها نيز حفظ شوند و امنيت و ايمني افراد جامعه تضمين گردد.
ارتقاء دانش ،مهارت ،فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني – جامعه اطالعاتي،
مبتني بر تصميمگيريها و واكنشهاي مردم و مشاركت آنهاست .در صورتي كه
دانش ،مهارت ،فرهنگ و آگاهي عمومي افراد جامعه ارتقا پيدا نكند ،امكان بناشدن

•

جامعه اطالعاتي وجود نخواهد داشت.
تعامل و مشاركت جهاني – جامعه اطالعاتي ،انحصارا در درون يك كشور شكل پيدا
نميكند ،بلكه در حال شكلگيري در جهان است .مرزهاي كشورها نميتوانند سبب
محدوديت در شكلگيري جامعه اطالعاتي شوند .به همين دليل ،براي تحقق جامعه
اطالعاتي ،الزم است تا تعامل و مشاركت مفيدي بين كشورهاي جهان و مردم
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كشورهاي مختلف صورت گيرد ،كه اين موضوع بر اساس ماهيت جهاني جامعه
•

اطالعاتي و بسترهاي فاوا است.
درك فرهنگهاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه – براي ايجاد تعامل ذكرشده در
مورد قبلي ،الزم است تا فرهنگهاي متفاوت درك شوند و تعامل آگاهانهاي بين
فرهنگها ايجاد شود .افراد در جوامع مختلف و با فرهنگهاي مختلف ،هنگامي كه در
پهنه فنآوري اطالعات و جامعه اطالعاتي ،يك جامعه اطالعاتي وسيعي را بنا ميكنند،
و ارتباطي مابين فرهنگها برقرار ميشود ،بايد اين موضوع را آگاهانه درك كنند كه
رفتارها و فرارفتارهائي كه در هر حوزه فرهنگي در هر كشور وجود دارد ،به چه دليل
ايجاد شده است؟ آيا شكلگيري آنها در جامعه خودشان مناسب است؟ و آيا انتقال
اين فرارفتارها به جامعه خودشان مطلوب واقع ميشود؟ و يا اينكه اين فرافتارها بايد با
شكل جديدي در جامعه انتقال يابند .به عبارت سادهتر ،تعامالت فرهنگي ،بايد به شكل

•

آگاهانه شكل گيرند.
چندزبانيشدن بسترهاي اطالعاتي – با توجه به تعامل و مشاركت جهاني ،و براي
ايجاد ارتباطات ميان افراد مختلف در جوامع مختلف ،بسترهاي اطالعاتي بايد چندزباني

•

شوند.
رشد عقالنيت – مهمترين الزمه تحقق جامعه اطالعاتي ،رشد عقالنيت است .تا زماني
كه افراد جامعه به طور منطقي پديدهها را درك نكنند و فلسفه مسائل را نتوانند هضم
كنند ،و از منطق مناسبي براي برخورد پديدهها استفاده نكنند ،تنوعي كه در ساختار
جامعه اطالعاتي وجود دارد ،امكان برخورد كليشهاي و بدون فكر و از روي تقليد را
براي افراد بوجود ميآورد .افراد آنقدر با مسائل متنوعي سروكار دارند كه اگر به شكل
عقالني آنها را درك نكنند و نتوانند تصميمگيري مناسبي در رفتار خود در هر حوزه
صورت دهند ،درنهايت ،تصميمات درستي در جامعه اطالعاتي شكل نخواهد گرفت و
جامعه اطالعاتي به شكل مطلوب بوجود نميآيد.
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اما براي آنكه جامعه اطالعاتي ،به شكل مطلوب تري تحقق پيدا كند ،چه اقداماتي و توسط چه
كساني بايد مورد توجه قرار گيرد؟ دولت ،مهمترين عنصري است كه ميتواند در شكلگيري
مطلوبتر جامعه اطالعاتي نقش داشته باشد و از اين رو ،اقداماتي را بايد در اين راستا انجام دهد .بايد
توجه داشت كه ،اگر هم دولت نخواهد جامعه اطالعاتي را شكل دهد ،جامعه اطالعاتي شكل خواهد
گرفت ،بنابراين ،كاري كه دولت ميتواند انجام دهد ،آن است كه به اين شكلگيري جهت دهد و
موجب شكلگيري مطلوبتري از جامعه اطالعاتي شود .اقدامات دولت در اين خصوص ،عبارتنداز:
•
•
•

اراده سياسي
اراده عملياتي
تنظيم سياستهاي ملي و منطقهاي متناسب با ابعاد جامعه اطالعاتي – اگر چنين
تنظيمي صورت نگيرد ،منجر به ايجاد بحران و پديدههاي نامطلوب در جامعه اطالعاتي

•
•
•
•
•

ميشود.
توسعه زيرساختها
ايجاد و اتخاذ استانداردها و معيارها
فرهنگسازي در حوزه جامعه اطالعاتي ،براي دستيابي به فرهنگ مطلوب جامعه
اطالعاتي
آموزش
...

فرادولتها ،از قبيل ساختارهاي بينالمللي و دستگاههاي بينالمللي نيز ميتوانند در شكلگيري
مطلوبتر جامعه اطالعاتي نقش داشته باشند .اقدامات ممكن آنها عبارتند از:
•

تنظيم سياستهاي بين المللي

•

توسعه بسترها و زيرساختها

•

ايجاد و اتخاذ استانداردها و معيارها

•

فرهنگسازي

•

آموزش

•

...
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سازمانها و گروههاي مردمي و غيردولتي ،از قبيل انجمنهاي تخصصي و گروهها و نظائر
آنها ،نيز ميتوانند در كنار دولتها و فرادولتها ،در شكلگيري مطلوبتر جامعه اطالعاتي نقش
جدي داشته باشند .اقدامات ممكن آنها عبارتند از:
•

اراده عملياتي

•

تنظيم سياستهاي محلي و موضعي براي ويژهگرائي جامعه اطالعاتي

•

توسعه بسترها

•
•

ايجاد و اتخاذ استانداردها و معيارها
فرهنگسازي

•

آموزش

•

...

فصل ششم
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پيش از آنكه مستقيما به سراغ پديده دولت الكترونيك رفته باشيم ،در فصلهاي قبلي ،به
مباحث اطالعات ،جامعه و جامعه اطالعاتي پرداختيم .اما در اينجا نيز قبل از آنكه به بحث دولت
الكترونيك وارد شويم ،الزم است تا قبل از آن ،پديده دولت و حكومت را مستقل از دولت
الكترونيك ،مورد بررسي قرار دهيم .لذا ،در اين فصل ،به مفهوم ،ماهيت ،خصوصيات دولت و
حكومت ميپردازيم.
دولت با ترجمه متداول  Stateو حكومت با ترجمه متداول  Governmentدر اين بين چه
نقشي دارند؟ آيا مگر قصدمان آن نيست كه به پديده  E-Governmentيا حكومت الكترونيك (كه
معموال واژه دولت الكترونيك به جاي آن بكار ميرود) بپردازيم؟ آيا اصال الزم است پديده دولت يا
 Stateدر اين مباحث مطرح شوند؟
نتيجهاي كه در انتهاي فصل هفتم خواهيم گرفت ،آن است كه دولت و حكومت ،بايد هر دو
در تبيين پديده حكومت الكترونيك و دولت الكترونيك مورد توجه قرار گيرند .نميتوان تنها به
پديده حكومت الكترونيك يا  E-Governmentپرداخت .اگر به شكل مطلوب و طبق ديدگاه چهارم
دولت الكترونيك ،به حكومت و حكومت الكترونيك بپردازيم ،خواهناخواه پديده  Stateمطرح
ميشود .اين موضوع را در فصل هفتم مورد بررسي بيشتري قرار ميدهيم.
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شکل  -51دولت با حكومت متفاوت است
از اين رو ،در اين فصل ،به مباحث دولت و حكومت به شكل مستقل ميپردازيم .بسياري از
نظريهپردازان علم سياست ،ديدگاههاي مختلفي راجع به اين پديدهها مطرح ميكنند .اين ديدگاهها،
پديدههاي مذكور را از زواياي مختلف مورد بحث قرار ميدهند .اگر ما ديدگاه شفاف و مشخصي را
در دستگاه نظري از پديده دولت و حكومت ارائه نكنيم ،اين امر منجر به سرگرداني افرادي ميشود كه
اين چارچوب را مورد بررسي قرار ميدهند و ممكن است وجوه مختلف آن را به شكلهاي مختلفي
برداشت كنند .بنابراين ،الزم است در اينجا ،تبيين شفاف و روشني از پديدههاي دولت و حكومت
داشته باشيم .اين تبيين شفاف ،مبتني بر تبيينهاي قالبي و ديدگاههاي مختلفي انجام ميشود كه در علم
سياست از اين پديدهها مطرح است .سعي ما بر آن است كه به يك جمعبندي در اين حوزه برسيم ،به
صورتي كه بتواند ديدگاههاي قالب را در اين حوزه نشان دهد ،ضمن آنكه وجوهي نيز به اين
ديدگاههاي قالب اضافه شده تا كاملتر گردند و نيز شفافيت الزم را پيدا نمايند ،از جمله تبيين پديده
دولت در بستر جامعه و ارتباط آن با مفهوم جامعه (با مفهومي كه در فصل جامعه ذكر شد)

ابتدا الزم است تا واژه دولت را به درستي تبيين كنيم .دولت چيست؟ واژه دولت ،در
كاربردهاي مختلف ،رواج ،و معاني متفاوتي دارد (شكل  .)51در يكي از كاربردها ،معني حكومت

چارچوب نظري دولت الكترونيك 117

رايج است .خصوصا اين معني در ميان عامه مردم رواج بيشتري دارد .برخي اوقات ،دولت ،به قوه
مجريه اطالق ميگردد .اين معني ،هم درميان عامه مردم رواج دارد و هم در ساير قواي سهگانه و
دستگاههاي حكومتي .مثال ،منظور از اين جمله كه "رئيسجمهور رئيس دولت است" ،آن است كه اين
شخص ،رئيس قوه مجريه است .قوه مجريه ،در واقع بخشي از حكومت است .واژه دولت ،در داخل
قوه محريه و بعضا خارج آن ،عمدتا به معني كابينه است .كابينه ،بخشي از حكومت و قوه مجريه است.
دولت در علم سياست ،و همينطور در اين سلسله مباحث ،مجموعه يكپارچهاي از حكومت و
جامعه است .با اين مفهوم ،دولت ،چيزي فراتر از حكومت است و در واقع حكومت ،در بخشي از آن
قرار گرفته است .با اين تعريف ،واژه  Stateبه دولت اطالق ميشود .انديشمندان علم سياست به طور
شفاف و صريحي اين مفهوم را بيان نكردند و تنها به ابعاد و خصوصيات آن پرداختهاند .سعي خواهيم
كرد كه در ادامه ،به تعريف دقيقتري از اين واژه برسيم ،هرچند كه تعريف ما نيز قاعدتا نميتواند به
يكباره تحولي اساسي ايجاد نمايد و اين پديده را به شكل قاطع تبيين كند .سعي خواهيم كرد با
مشخصكردن ابعاد مختلف اين پديده ،تعريف نسبتا دقيقتري را ارائه دهيم.
با خصوصيت ابتدائي كه از پديده دولت ،يعني مجموعه يكپارچهاي از حكومت و جامعه،
مطرح نموديم ،دولت با حكومت متفاوت خواهد بود .حكومت ،نظام و سازمان رسمي حاكم بر يك
كشور ،شامل دستگاههاي حكومتي ،قواي سهگانه ،قواي مسلحه ،و نظائر آن است و به شكل يك نظام
سازمان يافته سلسله مراتبي است و معموال ترجمه اين واژه را به  Governmentاطالق ميكنند.
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شکل  -52ماهيت دولت از ديدگاه برخي متفكران علم سياست
دولت حكومت نيست ،بلكه سازمان رسمي اجرائي (نه فقط قوه مجريه ،بلكه شامل قضا و
قانونگذاري و ارتش) و كارگزار دولت است.

هر يك از متفكران علم سياست ،ماهيتي براي دولت تبيين كردهاند (شكل  .)52برخي از اين
ديدگاهها عبارتند از:
•

دولت ،كل جامعه است و از كل جامعه جدا نيست.

•

دولت ،نظام قدرت در كل جامعه است.

•

دولت ،نظام رفاه قلمداد ميشود و سازماني براي رفاه جامعه است.

•

دولت ،نهادي اخالقي و تضمينكننده رفاه و اخالق جامعه است .از اين رو ،دولت،
نهادي است كه بر اثر عقالنيت جامعه و شكلگيري يك عقالنيت واحد پديد آمده
است .اين عقالنيت ،سبب ميشود كه يك نظام اخالقي در كل جامعه سازمان پيدا

•
•

كند.
دولت ،يك اجتماع سازمان يافته طبق قانون تلقي ميشود.
دولت ،مترادف با واژه ملت است.

تعاريف ديگري نيز در اين حوزه وجود دارد كه ماهيتهاي مختلفي براي پديده دولت در آنها
مطرح شده است .هر چند كه ماهيت هاي مطرح شده براي پديده دولت كامل نيستند ،وليكن تقريبا
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همگي آنها درست هستند و وجوه پديده دولت را تبيين ميكنند .در صورتي كه اين ديدگاهها با هم
جمع شوند و در كنار هم قرار گيرند ،ماهيت دولت مشخص خواهد شد .سعي خواهيم كرد كه اين
كار را انجام دهيم.

يك دولت ،از چه عناصر بنيادي تشكيل شده است؟ تقريبا متفكران علم سياست ،در چهار
مولفه اصلي بنيادي دولت اتفاق نظر دارند:
•
•
•
•

دولت داراي سرزمين است .دولتي كه سرزمين نداشت باشد ،دولت محسوب نميشود.
دولت ،حكومت يا سازمان اجرائي است .در صورتي كه حكومت وجود نداشته باشد،
دولت نميتواند شكل گيرد.
دولت داراي حاكميت است ،كه استقالل و قدرت ،در بطن آن نهفته است و به عنوان
موجوديت حاكم در جامعه محسوب ميشود.
دولت داراي مردم است .در اين صورت اگر مردمي وجود نداشته باشند ،هرچند
حكومتي باشد ،دولتي شكل نخواهد گرفت.

ما عنصر ديگري را نيز به عناصر بنيادي دولت اضافه ميكنيم .اين عنصر ،همراهي مردم يا
نهادينهشدن حاكميت در بدنه جامعه است .ممكن است كشوري داراي مردم ،سرزمين ،حكومت و
حاكميت باشد ،ولي دولتي در آن كشور تشكيل نشده باشد .به عنوان مثال ،در يك كشور ديكتاتوري
كه يك ديكتاتور بر آن حكومت دارد ،چهار عنصر بنيادي ذكرشده وجود دارد ،اما مردم براي
شكلگيري و اجراي يك حاكميت واحد ،با اين حكومت همراهي نميكنند .زماني ميتوان از پديده
دولت صحبت كرد كه همراهي مردم و نهادينهشدن حاكميت در بدنه جامعه شكل گرفته باشد.
زماني كه دولت به يكپارچگي دست پيدا نمايد و حكومت در تمام جامعه به صورت يك
سازمان نهادينهشده قوام پيدا كند ،مثال زماني كه حكومت تصميمي ميگيرد ،مردم نيز همان تصميم را
بگيرند و برعكس ،در اين صورت ميتوان پديده دولت را شكلگرفته تلقي كرد.
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شکل  -53موتور اصلي جامعه در تصميمگيريها و رفتارهاي كل جامعه
در بسياري از كشورها ،حكومت وجود دارد ولي دولتي شكل نگرفته است .ممكن است دولت
در بخشهاي معدودي و با شكلهاي معدود و متفاوتي شكل گرفته باشد و حتي ممكن است كه در
دوراني دولت شكل بگيرد و در دوراني ديگر ،از هم پاشيده شود.

نكتهاي كه در تبيين جامعه مطرح شد ،در اينجا به عنوان يادآوري ذكر ميشود .يك جامعه،
داراي روح يكپارچهاي است و يك بستر و فضاي تصميمگيري يكپارچه و همچنين رفتار يكپارچه اي
در آن انجام ميگيرد (شكل  .)53گفتيم كه اين رفتار ،ناشي از تصميمگيري انجام شده در كل جامعه
است .اما اين سوال مطرح گرديد كه چگونه يك رفتار يكپارچه و يك روح واحد شكل ميگيرد؟ در
پاسخ به اين سوال ،موتور اصلي جامعه يا قواي اصلي كه منجر به بروز رفتاري يكپارچه در جامعه
ميشود ،تبيين شد .اين موتور ،مبتني بر درونيشدن تصميمگيري در وجود عموم افراد جامعه و كل
جامعه ،عمل ميكند .اين موضوع يعني ،يك تصميم جامعه كه منجر به يك رفتار مشخص در كل
جامعه ميشود ،توسط آحاد جامعه و در تصميمگيري و رفتار تك تك (نه همه) آنها شكل ميگيرد،
چه به شكل خودآگاه و چه به شكل ناخودآگاه .اين بدان معني است كه تصميمگيري جامعه در درون

چارچوب نظري دولت الكترونيك 121

شکل  -54جامعه مدني  +حكومت
وجود افراد نهادينه شده است .هر تصميمي كه فرد ميگيرد ،در تصميمات كل اثر ميگذارد و
تصميمات كل جامعه ،در بستره و فضاي تصميمگيري تكتك افراد شكل ميگيرد.

با توجه به اين موضوع كه جامعه مدني ،جامعهاي است كه با حكومت رابطه تنگاتنگي دارد،
ميتوان اين پديده را با پديده حكومت تركيب كرد (شكل  .)54جامعه ،در اثر پيدايش تعامالت افراد
و بر اثر ادراك ديگران ،نياز خود به ديگران ،ادراك نيازهاي ديگران و تنظيم رفتار خود براي تعامل با
ديگران شكل ميگيرد ،و سطح خاصي از نظم نهادينهشده اجتماعي با نام نظم تمدني ،در آن پديدار
ميشود.
از طرف ديگر ،حكومت ،سازمان كارگزار و داراي قدرت است كه بر اثر احساس نياز مردم به
ايجاد نظم ،شكل ميگيرد .افراد جامعه ،نياز به نظم را احساس ميكنند و پس از آنكه نظم تمدني شكل
گرفت ،مشكالت و مسائل موجود در اين نظم ،آنها را نيازمند به اين موضوع ميكند كه يك سازمان
نهادينهشده و داراي قدرت براي اعمال نظم را شكل دهند .از طرف ديگر ،نياز به قانون و امنيت ،اين
پديده را تقويت ميكند و موجب ميشود كه مردم ،قدرت خود را به يك حكومت واگذار كنند .البته
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شکل  – 55مسئله اصلي در رابطه با حكومت
هميشه چنين نيست! گاهي اوقات نيز اميال افراد ،مانند سيطره يك فرد بر ديگران ،منجر به پيدايش يك
حكومت ميشود.
در ارتباطي كه بين جامعه مدني و حكومت وجود دارد ،مشاهده ميشود كه چرا جامعه مدني
شكل ميگيرد ،و چگونه حكومت نيز بطور مستقل شكل ميگيرد .اما مسئلهاي كه در تعامل ميان
حكومت و جامعه وجود دارد آن است كه تصميمگيريهاي حكومت و رفتارهاي آن ،مختص خودش
است و هنوز در جامعه نهادينه نشده است! هنوز از قدرت موتور اصلي جامعه ،در حكومت استفاده
نشده است! هنوز حكومت به عنوان سازمان كارگزار نهادينهشده ،در جامعه قوام نيافته است! و
حركتهائي كه درون جامعه در حال رخ دادن است ،نميتواند الزاما همراستا با حكومت باشد .نه
حكومت ميتوان اين حركتها را همراستا كند و نه جامعه ميتواند حركت حكومت را تغيير دهد و
اصالح كند .در واقع ،تفاوتهائي در بستر تصميمگيري حكومت و بستر تصميمگيري جامعه مدني
وجود دارد.

مسئله اصلي در رابطه جامعه با حكومت ،همان موتور اصلي جامعه است (شكل  .)55حكومت،
بستر و فضاي تصميمگيري و رفتار مختص به خود را دارد ،در حالي كه بستر و فضاي تصميمگيري
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شکل  -56الف  -دولت
جامعه كه در تعامل تنگاتنگ به واسطه موتور اصلي با بستر و فضاي تصميمگيري افراد است ،متفاوت
مي باشد .رابطه بين حكومت و جامعه ،رابطهاي حداكثر به شكل انتخاب حكومت توسط جامعه ،و
دستور حكومت به جامعه است .تصميمات افراد جامعه به عنوان موجودات مختار ،مستقل و داراي
قدرت تصميمگيري ،و عقايد و فرارفتارهاي خاص ،لزوما با تصميمات حكومت همراستا نيست.
تصميمات حكومت هم ،لزوما تصميمات مردم و جامعه نيست .به عبارت ديگر ،تصميمات حكومت در
جامعه دروني نشده است.

در فصل قبل ،از درونينشدن تصميمات حكومت در جامعه صحبت كرديم .منظور از
درونينشدن تصميمات حكومت ،آن است كه از موتور اصلي جامعه استفاده نشده ،و حكومت،
رفتارها و فضاي تصميمگيري خود را با فضاي تصميمگيري جامعه متداخل نكرده است (شكل -56
الف).
اگر حكومت بتواند از قوه محركه موتور اصلي جامعه استفاده كند ،و نيز اگر پيوستگي و
تعامل مناسبي بين بستره و فضاهاي تصميمگيري حكومت ،جامعه و افراد ايجاد شود ،و اين فضاها
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شکل  -56ب  -دولت
بصورت يكپارچه درآيند (يعني فضاي تصميمگيري حكومت و جامعه از هم جدا نباشد) ،و همچنين
اگر بستر تصميمگيري و رفتار حكومت از حالت دستوري به دروني در جامعه تبديل شود (مانند
هنجاريكردن بستن كمربند ايمني و نه دستوريكردن آن) ،در اين صورت ميتوان گفت كه پديده
دولت شكل گرفته و ما با حكومتي مواجه خواهيم شد كه در جامعه نهادينه شده است .در چنين حالتي،
جامعه ،در فضاي تصميمگيري حكومت دخالت دارد .به عنوان مثال ،زماني كه دولت تصميم ميگيرد
كه افراد جامعه در حين عبورومرور در بزرگراهها كمربند ايمني ببندند ،بجاي آنكه با جريمه و يا حتي
با آموزش از طريق رسانهها اين كار را انجام دهد ،به گونهاي بستن كمربند ايمني را در جامعه به شكل
هنجار در ميآورد كه اگر شخصي از اين قانون تبعيت نكرد ،ديگران چنان با او برخورد نمايند كه
انگار او يك فرد بيسواد و عقبافتاده است .در واقع ،يك فضاي هنجاري براي بستن كمربند ايمني
در جامعه ايجاد كرده است .اگر حركتها و تصميمگيريهاي حكومت بدين شكل بروز كند ،آنگاه
ميتوان گفت كه پديده دولت شكل گرفته است (شكل -56ب).
اما هنجاركردن رفتارها در جامعه ،تنها در يك سو قرار دارد .از سوي ديگر ،در تصميماتي كه
حكومت اتخاذ ميكند ،مردم بايد دخالت مستقيم ،و در آن نقش جدي داشته باشند .اين دخالت ،نه
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شکل  -56ج  -دولت
فقط به شكل انتخاب يك نماينده يا انتخاب رئيس قوه مجريه ،بلكه به شكلي است كه تمام تصميماتي
كه در سطح حكومت گرفته ميشوند ،بايد در بستر جامعه شكل گيرند.
به عنوان مثال ،در رابطه با ايجاد و تبعيت از يك نظام ساختماني ،وزارت مسكن تصميمگيرنده
نخواهد بود .مردم خودشان انجمنهاي علمي و تخصصي و انجمنهاي صنفي تشكيل ميدهند و اين
انجمنها ،نظامهاي مربوطه را اتخاد مينمايند و تنها از حكومت ميخواهند كه از قدرت واختيارات
خود استفاده نموده و آن را اعمال كند .در چنين صورتي ،مردم ،معماران و صنف معماران و مهندسان
ساختمان ،از نظامي كه خود آنها وضع كردهاند تبعيت ميكنند .اين مثال ،تنها يك نمونه كوچك در
اين رابطه است .حالتهاي مفصل و پيچيدهاي وجود دارد كه در اينجا فرصت پرداختن به آنها وجود
ندارد.
در چنين حالتي ،ميتوان روحي براي كل دولت كه مجموعهاي است از كل جامعه و
حكومت ،درنظر گرفت .روح يكپارچهاي كه رفتار يكپارچهاي از خود بروز ميدهد و بستر و فضاي
تصميمگيري يكپارچهاي در بطن آن قرار دارد و نيز رفتار يكپارچهاي انجام ميدهد (شكل  -56ج).
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شکل  - 57بستر و فضاي تصميم گيري دولت

مهمترين محور شكلگيري اين پديده يكپارچه و عملكرد موتور اصلي جامعه ،شكلگرفتن
بستر و فضاي تصميمگيري يكپارچه ،و رفتار ناشي از آن براي پديده دولت است .نكته اساسي آن
است كه اين بستره تصميمگيري كه در دولت شكل ميگيرد ،مشترك و متعامل با بستر تصميمگيري
جامعه ،حكومت و تكتك افراد جامعه است (شكل  .)57تصميمهاي دولت و رفتار آن ،با تصميمهاي
جامعه و مردم و رفتار آنها ،ارتباط مستقيم دارد .نه به شكل يك دستور از حكومت و اجراي آن توسط
مردم ،بلكه به شكل ايجاد يك بستره.

اما چگونه چنين چيزي امكانپذير است؟ چگونه بايد ابعاد تصميمگيري متعامل و مشتركي را
كه بين دولت ،حكومت ،جامعه و مردم شكل ميگيرد ،تبيين و توصيف كرد؟ اين موضوع ،به نوع
نگرش ما و نيز به نوع سازماندهي فضا و بستره تصميمگيري بستگي دارد.
اوال ،بايد به شكل متفاوت ديگري به موجوديت تصميمگيري نگاه كرد .در اينجا ،موضوع
تصميمگيري ،موضوعي نيست كه بتوان به شكل كليشهاي كه در علم مديريت ،مهندسي سيستم و
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مهندسي سيستمهاي رايانهاي متداول است ،به آن نگاه كرد .مثال ،بدين شكل كه در علم نظريه تصميم،
طبق پارهاي از خصوصيات ،بين دو يا چند انتخاب موجود ،يكي از آنها بكار گرفته شود .اين نظريهها
همگي در جاي خود معتبرند و كاربردهاي خاص خود را دارند .وليكن ،تصميمگيريهائي كه در
جامعه رخ ميدهد اينگونه نيست .چنان نيست كه مردم جامعه در كنار هم جمع شوند و با انجام يك
رايگيري ،تصميم بگيرند كه كدام لباس را بپوشند .هر كدام از افراد ،لباس خاصي را انتخاب ميكنند،
به گونه مشخصي رفتار ميكنند ،به گونه مشخصي حرف ميزنند و به گونه مشخصي در مورد يك
مسئله خاص مانند مراسم ازدواج برخورد ميكنند و . ...
اما چگونه اين گونههاي خاص و اين تصميمات اتخاذ ميشود؟ هنجارها و باورهاي مردم و
شكلگيري فرارفتارهائي كه در جامعه وجود دارد ،و ارتباط بين پديدههاي رفتاري كه در جامعه وجود
دارد ،اين فضاي تصميمگيري را ايجاد ميكند و مشخص مينمايد كه بستره تصميمگيري كه در
جامعه وجود دارد ،چيست .نوع اين بستره ،با نوع بستره در علم نظريه تصميم و مديريت و نظائر آنها
متفاوت است .ما بايد اين نوع را درك كنيم و بفهميم كه چگونه اين اتفاقات ميافتد.
اين نوع تصميمگيري ،همجنس و مشابه با آنچه است كه در طبيعت اتفاق ميافتد .در طبيعت
مشاهده ميكنيم كه هيچ سازمان و ستاد برنامهريزي مشخصي 1وجود ندارد تا مشخص نمايد كه كدام
درخت در كدام ناحيه رشد كند ،رودخانه از كدام مسير عبور نمايد و  . ...بلكه ،ميداني است كه بر اثر
شرايط موجود در آن ،حركتهائي شكل ميگيرد كه منجر به بروز يك رفتار مشخص ميشود .مثال
دانهاي در يك محل مشخص ميافتد ،آب و هواي مشخصي شكل ميگيرد ،و دانه در اين ناحيه رشد
ميكند و . ...
اين اتفاقات در جامعه نيز رخ ميدهند ،و البته چندان غير قابل برنامهريزي و سازماندهي نيستند.
اين طور نبايد تصور كرد كه چون اين اتفاقات در طبيعت رخ ميدهند ،نميتوان در آنها دست برد.
بلكه ميتوان در آنها دخالت كرد و حتي به سوي مطلوبي هدايتشان كرد ،همان طور كه ميتوان
طبيعت را به سمت قهقرا و نابودي هدايت كرد .لذا انسان داراي اين توانائي است كه بتواند طبيعت و
محيط خود را به سمت تعالي و مطلوبيت بيشتر هدايت كند .شاهد اين مدعا ،حركتهائي است كه
سازمانهاي محيط زيست ،براي حفظ طبيعت انجام ميدهند ،با آنكه ادعا ميكنند طبيعت محور است
و بايد آن را حفظ كرد و خود طبيعت به هر سمتي كه ميخواهد حركت ميكند .مثال حوزههاي
 - 1البته طبق تعبير و تصور ما ،وگرنه هر برگي كه از درختي ميافتد ،حكمت و قوه الهي درآن نهفته است.
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شکل  - 58مهندسي تصميم و فراكتاليسم
خاصي را حصاركشي ميكنند ،از گونههاي خاصي حفاظت ميكنند و آنها را پرورش ميدهند و  ...به
هر حال ،اقداماتي انجام ميدهند كه طبيعت به شكل اصلي خود برگردد و حتي پس از آن نيز ميتوان
شكلهاي مطلوب تري براي آن تصور كرد.
در يك جامعه نيز به همين صورت ميتوان باورها و رفتارهاي جديدي را طبق برنامهريزي
ايجاد كرد .نه اينكه با تفكر آنارشيستي فكر كنيم كه جامعه هر طوري كه ميخواهد رفتار ميكند .بر
اساس ديدگاه ما ،درست است كه جامعه رفتارهاي خود را تبيين ميكند و فضاي تصميمگيري جامعه
متفاوت با سازمانهاي نظاميافته است ،وليكن ميتوان باور داشت كه با نظام سازمانيافته مشخص و با
شكل متناسب ،ميتوان بستر و فضاي تصميمگيري جامعه را شكل داد و جامعه را به يك سمت و
سوي كامال مشخصي هدايت كرد و رفتارهاي مورد انتظار را از آن طلب نمود .كمااينكه اين اصالح
رفتاري در موارد بسياري مشاهده ميشود و حتي رواج فرهنگ و رفتارهاي ناموزون و ناپسند نيز در
موارد متعددي ديده ميشوند و رشد پديدههاي منفي در جامعه بسيار آسانتر انجام ميشود .از طرف
ديگر ،ممكن است كشوري براي دخالت در كشور ديگر ،فضاي تصميمگيري آن را چنان دچار تغيير
كند كه منجر به واپاشي حكومت آن شود (شكل .)58
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طبق اين ديدگاه و نگرش نسبت به فضاي تصميمگيري ،مهندسي تصميم ،تالش ميكند كه
چنين فضائي را ايجاد كند ،فضائي كه جامعه ،حكومت و افراد در آن متداخل باشند و ساختار و نوع
تصميمگيري كه در اين فضا شكل ميگيرد ،متفاوت با نوع تصميمگيري در ساختارهاي كالسيك
باشد .اين نوع تصميمگيري ،يك ساختار تصميمگيري فراكتالي است كه در گرايش فراكتاليسم به آن
پرداخته شده است .انتظام مهندسي تصميم ،تالش ميكند تبيين نمايد كه چگونه يك بستر
تصميمگيري مشخص شود ،اما نه از جنس تصميمگيري كليشهاي ،و نه دموكراسي نمايندگي ،و نه
حتي تصميمگيري توزيعشده رسمي قانونمند متداول ،بلكه از جنس تصميمگيري در بدنه يك موجود
زنده .م هندسي تصميم به عنوان يك الگو ،ساختار فراكتالي را براي توضيح و توصيف چنين ساختاري
ارائه ميكند و نشان ميدهد كه چنين كاري نه تنها در طبيعت ،بلكه در ساختهها و سيستمهاي انسان،
بخصوص در سيستمهاي كالن جامعه نيز امكانپذير است .اين تبيين ،به شكل يك سبك ،گرايش و
مكتب طراحي نظامهاي كالن ،تحت عنوان فراكتاليسم انجام ميشود .فراكتاليسم ،بيان ميكند كه
چگونه ميتوان نظامي را با رويكرد مطرحشده بنا كرد ،و فضاي تصميمگيري آن چه ساختاري بايد
داشته باشد.
به عنوان نمونه ،در سالهاي  80و  ،81در اين حوزه فعاليتي انجام گرفت ،و اين رويكرد در
نظام آموزشي مدل گرديد .در اين فعاليت ،تبيين شد كه چگونه اين اتفاق در يك نظام آموزشي رخ
ميدهد و چگونه چنين فضاي تصميمگيري در نظام آموزش شكل ميگيرد .در اين راستا ،مكتب
فراكتاليسم و ساختارهاي فراكتالي مبتني بر اين پديده مورد توصيف قرار گرفتد .مستنداتي در همين
رابطه وجود دارند كه قابل ارجاع است.

در صورتي كه دولتي با فضاهاي تصميمگيري مطرحشده شكل گيرد ،ميتوان گفت كه آن
دولت ،جامعه اي مقتدر است .به عبارت ديگر ،قدرت هائي كه در حوزههاي مختلف جامعه وجود
دارند و توسط آحاد جامعه قابل دستيابي هستند ،ميتوانند كنار هم قرار گيرند ،يكپارچه شوند و به
يكديگر پيوند زده شوند و اقتداري را در سطح كل دولت شكل دهند .اين اقتدار ،از به هم پيوستن
تمام قدرتهاي موجود در سطح جامعه شكل ميگيرد (شكل .)59
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شکل  - 59دولت  :جامعه مقتدر
اما ،اقتدار چيست؟ يك تعريف نادقيق از اقتدار چنين است :قدرت فائقي كه بدون لزوم اعمال
زور توسط همه گردن نهاده ميشود .يعني بستر و فضاي يكپارچه تصميمگيري كه در كل جامعه شكل
گرفته است ،منجر به جريانانداختن قدرت افراد مختلف در اين فضا ميشود و قدرت يكپارچهاي را
ايجاد ميكند .در اين صورت ،الزم نيست براي انجام كاري در سطح جامعه و دولت ،زوري به شكل
فيزيكي و واقعي اعمال شود .وجود اين اقتدار در سطح جامعه و بستر تشكيلدهنده آن ،خودبخود
قدرتها را به سمت درستي حركت ميدهد و افراد اين موضوع را درك ميكنند كه اگر نخواهند در
جريان اين حركت قدرت قرارگيرند ،دچار مشكل خواهند شد و طبعا قدرت خود را در اين جريان
قرار خواهند داد .اقتدار ،جمع جبري قدرتهاي موجود در جامعه نيست ،بلكه پيوند يكپارچهاي از اين
قدرتهاست .ممكن است قدرتهاي مخالفي با اقتدار در جامعه وجود داشته باشند ،وليكن بدليل
فائقبودن اقتدار در جامعه ،قدرتهاي مخالف ،امكان حركت مشخص پيدا نميكنند.
سازماني كه موجب قوام و جريان اقتدار ميشود ،حكومت است .موتور اصلي جامعه ،نيرو و
يكپارچگي قدرتها را ايجاد ميكند و به آنها شكل ميدهد .به همين دليل ،نام اين قدرت نامرئي را
موتور اصلي جامعه قرار دادهايم .سازماندهي و يكپارچگي كه در جامعه منجر به ايجاد اقتدار ميشود،
نه به شكل يك ساختار مكانيكي ،بلكه به شكل ارگانيسم يك موجود زنده خواهد بود .در يك
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شکل  -60جامعه ،حكومت و دولت
ساختار مكانيكي ،عناصر مختلف ،طبق ضوابط و ابزار كامال كليشهاي ،براي بكارگيري قدرت مورد
استفاده قرار ميگيرند ،كه ممكن است حتي بسياري از نيروها تلف شوند .اما تمام عناصري كه در بدن
يك موجود زنده وجود دارند ،با حفظ استقالل و رفتار خاص خود ،در كنار يكديگر جمع ميشوند و
قدرتشان را براي دستيابي به موجود زنده واحد ،كنار هم قرار ميدهند.

جامعهاي كه بتواند به شكل منسجم براي ايجاد يك روح واحد به اقتدار دست يابد ،دولت را
تشكيل مي دهد .دولت يك جامعه مقتدر است (شكل .)60
حكومت ،ابزار سازماني ،فيزيكي و عملياتي دولت است .حكومت در صورت يافتن اقتدار
كامل در جامعه و قواميافتن بوسيله يك ايدئولوژي نهادينهشده در جامعه و يافتن ثبات اجتماعي ،دولت
را ميسازد.

مبتني بر تبييني كه از پديده دولت مطرح شد ،خصوصيات زير را ميتوان براي آن در نظر
گرفت (شكل :)61
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شکل  -61خصوصيات دولت
•

نهادينهشدن قدرت در بستره جامعه

•

استفاده از موتور اصلي جامعه براي به جريان انداختن اقتدار در جامعه

•

مشاركت ،محوريت و تعامل شديد با مردم  -مشاركت شديد مردم در دولت قابل
مشاهده است و محور فعاليتها بر مردم قرار دارد و همچنين تعاملي بين حكومت و

•

جامعه ،در دولت وجود دارد.
توزيع تصميمگيري – افراد مختلف در حوزههاي مختلف جامعه ،در تصميمگيريها
دخالت ميكنند .نه اينكه مانند افرادي كه دموكراسي مستقيم را مطرح ميكنند ،امكاني
فراهم شود تا هر كس در آشپزخانه خانه خود با فشردن يك كليد ،بتواند قانوني را
وضع يا رد نمايد .بلكه نوع تصميمگيري و نوع توزيع ،به شكل ديگري است.
همانطوري كه كل جامعه تصميم ميگيرند كه چه نوع لباسي بپوشند ،كل دولت نيز
بهمين صورت ،در مورد اينكه چه واكنشي در مورد موضوع خاصي بايد بروز دهد ،چه
رفتاري در حوزه آموزشي انجام شود ،چه تركيبي براي ساختمانها ايجاد شود و نظاير
آن ،در تمام حوزهها تصميماتي را صورت ميدهد.

•

بستر مشترك و متعامل تصميمگيري حكومت ،جامعه ،افراد
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•

خود سازماندهي – دولت ميتواند از درون به يك خودسازماندهي دست پيدا كند،
مثال از درون اصالحات صورت ميگيرد ،از درون شكلهاي جديدي از رفتارها و
فضاهاي تصميمگيري ايجاد ميشود و سازمانهاي جديد (نه لزوما سازمانهاي
حكومتي ،بلكه سازمانهاي اجتماعي و حكومتي) شكل جديدي ميگيرند.

•
•

تعامل و درهمتنيدگي شديد حكومت – جامعه
شكست حصار حكومت و تبديلشدن سيستم بسته حكومتي به يك سيستم باز –
حكومت ،حصارش شكسته ميشود و در كل جامعه و دولت گسترده ميشود و از يك
سيستم بسته حكومتي ،به يك سيستم باز تبديل ميشود و همه افراد در فعاليتهاي
حكومت دخالت و مشاركت ميكنند .از اين رو ،تصميمات همه افراد ،در تصميمات

•

حكومت و دولت اثر خواهد داشت.
توزيع در كنار تمركز و بوميسازي دركنار يكپارچگي ملي – در عين اينكه
ساختارهاي متمركز حكومتي ،يك تصميمگيري متمركز براي كل كشور انجام
ميدهند ،تصميمگيري در كل كشور انجام ميشود .يعني ،در عين اينكه يكپارچگي در
كل كشور برقرار ميشود ،هر كدام از حوزهها براي خود فضاي بومي مخصوص به

•

خود دارند و تصميمات خود را در آن حوزه اتخاذ ميكنند.
وابستگي به رشد عقالنيت جامعه و حكومت – عقالنيت جامعه و حكومت بايد رشد
كند تا پديده دولت شكل گيرد .درك عقالني مردم و تصميمگيري مبتني بر آن ،باعث
ايجاد كيفيت و مطلوبيت در دولت مي شود .هر اندازه كه عقالنيت باالتري در پشت
تصميمات و فضاي تصميمگيري دولت وجود داشته باشد ،تصميماتي كه اتخاذ
ميشوند ،مطلوبيت بيشتري خواهند داشت و در نتيجه تعالي بيشتري براي حامعه ايجاد

•

خواهند كرد.
ساختار ارگانيكي و زنده – دولت ،با تعريف و ابعادي كه از آن ذكر شد ،يك موجود
زنده داراي روح واحد و يك ساختار ارگانيكي است .عناصر دروني اين موجود را بايد
به شكل يك ارگانيسم ،مورد مطالعه و تحليل قرار داد ،نه يك ساختار سازماني و
كليشهاي حكومتي.
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•

ساختارهاي فراكتالي – تالش شده است كه ساختارهاي فراكتالي ،الگوي مطلوبي
براي نشاندادن ابعاد و پديدههاي دروني پديده دولت باشند.

اما موارد ذكر شده چگونه امكانپذير هستند؟ مواردي از قبيل درهمتنيدگي و خودسازماندهي
و شكستن حكومت و تبديل به يك سيستم باز و نظائر آنها ،چگونه بدون آنكه هرج و مرجي ايجاد
شود امكانپذير هستند؟خصوصا براي كساني كه به ساختارهاي حكومتي عادت كردهاند و تصور
ميكنند كه اگر ساختارهاي حكومتي با شكل موجود خود بنا نشوتد ،همه چيز از يكديگر پاشيده مي
شود!
كاري كه ما در حوزه نظام آموزشي به عنوان بخشي از كل دولت انجام داديم ،اين مسئله را به
عنوان يك مدل نمونه تبيين كرديم .در اين مدل ،نشان داده شده است كه نظام آموزشي دولت ( نه
حكومت) ميتواند شكل گيرد .در نظام آموزشي فعلي ،وزارت آموزش و پرورش و همچنين وزارت
آموزش عالي به عنوان بخشي از دولت ،تصميماتي ميگيرند و آنها را در مدارس و دانشگاهها ابالغ
ميكنند و اين تصميمات موبهمو اجرا ميشوند ،و اجازه تخطي از آن وجود ندارد .اين نوع نظام
آموزشي ،يك نظام آموزشي حكومت است .اما نظام آموزشي دولت ،يك نظام آموزشي است كه
مردم بتوانند در آن تصميم بگيرند و نوع جديدي از آموزش را شكل دهند ،حتي در يك حوزه بومي
و محلي! اما چگونه چنين چيزي امكانپذير است؟ ساختارهاي ارگانيكي و زنده كه از آن صحبت
ميكنيم ،در تبيين اين پديده نظام آموزشي مدل شده است .همين مدل ميتواند نشان دهد كه در كل
جامعه چنين چيزي ميتواند تحقق يابد و شكل گيرد .در آن مدل خصوصيات 12گانه ساختارهاي
فراكتالي مورد بحث قرار گرفتند.

ملزومات تحقق دولت ،با خصوصياتي كه در بخش قبل از آن ذكر شد ،چيستند؟ اين ملزومات
عبارتند از (شكل : )62
•

فرصتهاي عادالنه در تصميمگيريها – افراد مختلف جامعه بايد بتوانند در
تصميمگيريها شركت كنند .براي آنكه چنين فرصتي را بتوان فراهم كرد ،شكلگيري
ساختار تصميمگيري فراكتالي الزامي است .غير از اين ساختار ،امكان آن وجود ندارد
تا همه افراد بتوانند در تصميمگيريها مشاركت كنند.
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شکل  -62ملزومات دولت
•

خارجشدن از حصار و ابزارهاي حكومتها – براي شكلگيري ساختارهاي
فراكتالي ،بايد اين امكان وجود داشته باشد كه افراد بتوانند در فعاليتهاي حكومتي
مشاركت كنند.

•
•

مشاركت مردم در حكومت
ساختارهاي مناسب حكومت – ساختارهاي مناسب حكومت ،طبق ساختارهائي كه از
كليات آن بحث شد و به جزئيات آن در متون ديگر پرداخته شده است ،بايد شكل
گيرند.

•
•

چارچوبهاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت
احترام به آزاديهاي معقول و فراهمآوردن فرصت براي ارائه ديدگاهها و نظرات و
مشاركت در فعاليتها – افراد جامعه بايد بتوانند ديدگاههاي خود را مطرح كنند .به
عنوان مثال ،اگر ديدگاههاي متفاوتي در نظام آموزشي وجود دارد ،نظام آموزشي
حكومت ،نبايد جلوي اعمال آنها را بگيرد ،بلكه بايد سمت و سوي مشخصي به آنها
بدهد و نيز بايد بستري را براي رشد آنها فراهم سازد ،حتي اگر نگرشي در حوزه يك

•

مدرسه باشد.
جريان آزاد ايدهها – براي ايجاد جريان ايدهها ،بايد آزادي وجود داشته باشد.
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•

حفظ حريمها و اطمينان و امنيت و ايمني – در عين اينكه آزاديهاي معقولي بايد
وجود داشته باشند ،حريمهاي مشخصي نيز بايد شكل گيرند .امنيت و ايمني در سطح
جامعه در مقابل مسائل مختلف ،مانند اشتباهات و خطاها و خدشههائي كه افراد مختلف

•
•

ميتوانند وارد سازند ،بايد وجود داشته باشد.
ارتقاء دانش و مهارت و فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني – تا افراد و آحاد
جامعه ،بتوانند در فعاليتهاي دولت مشاركت كنند.
فرهنگهاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه – امكان شكلگيري فرهنگهاي
مختلفي كه در حوزههاي متفاوت ،با توجه به ديدگاههاي مختلف در آن حوزهها
وجود دارند ،بايد وجود داشته باشد و بين اين فرهنگها ،تعامل فرهنگي آگاهانه اي

•

بايد بوجود آيد.
رشد عقالنيت – به عنوان مهمترين عنصر ،عقالنيت جامعه بايد رشد پيدا كند.
ملزومات ديگري كه ذكر شدند ،الزم و ملزوم رشد عقالنيت هستند .به عنوان نمونه،
تازماني كه جريان آزاد ايدهها فراهم نشود ،و تا زماني كه فرصتهاي عادالنه در
تصميمگيري وجود نداشته باشد ،و نيز تا زماني كه امكان مشاركت مردم در حكومت
بوجود نيايد ،امكان رشد عقالنيت وجود نخواهد داشت .همچنين ،تا زماني كه
عقالنيت رشد نكند ،مشاركت مردم در حكومت شكل مطلوبي به خود نخواهد گرفت
و امكان شكلگيري ساختارهاي مناسب حكومت و خارجشدن از حصار حكومت،
امكانپذير نخواهد بود.

دولت موردنظر با خصوصيات مطرح شده ،دولتي پويا و داراي تغيير و تحول خواهد بود.
دولت ،موجوديت و مفهومي ايستا نيست .موجوديتي است كه در بطن خود ،پويائي و تكامل يابندگي
را دربر دارد و باطن مفهوم دولت ،در بردارنده ديناميسم است (شكل .)63
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شکل  -63ديناميسم دولت
منظور از بيان اين موضوع كه دولت ساختار ارگانيكي دارد ،به معناي شناختهشده تحت عنوان
نظريه ارگانيك در نظريههاي دولت ،كه توسط افرادي مانند اسپنسر ،شافل ،كنت و نظائر آنها ارائه
شده است ،نيست (شكل  .)64بلكه ساختاري است كه وجوه مشابه با ارگانيسمهاي زنده نظير بدن
انسان دارد ،اما نه كامال شبيه بدن و شامل تمام خصوصيات آن .در برخي از نظريههاي ارگانيكي ،براي
دولت اندامهائي مانند سر و دوست و نظائر آنها تصور شده است .در صورتي كه الزم نيست هر
ارگانيسمي سر و دست داشته باشد و لزوما همه وجوهي كه در يك ارگانيسم زنده وجود دارند ،نبايد
در پديده دولت وجود داشته باشند.
ما روحي براي دولت و جامعه قائل هستيم ،اما نه به معناي قربانيكردن فرد براي جامعه .داراي
روح بودن جامعه و يكپارچه بودن آن ،به معناي آن نيست كه اصالت با جامعه است و اگر جامعه به
سمتي حركت كرد كه حقوق افراد در آن ضايع شد و افراد زير دستوپا له شدند ،مانعي نداشته باشد.
و نيز به معني آن نيست كه اگر براي رشد جامعه انتخاب اصلح صورت گرفته ،پس افرادي كه اصلح
نيستند قرباني شوند .پديدهاي كه ما آن را ترسيم ميكنيم ،چنين معنائي ندارد و ساختار ارگانيكي از
نظر ما ،به معناي قربانيكردن فرد براي جامعه نيست.
ما قائل به درهمتنيدگي حكومت ،جامعه و افراد ،و تصميمگيري و زندگي و رفتارهاي آنها
هستيم .اما اين به معناي آن نيست كه سيستم حكومتي ،در جميع شئون زندگي افراد براي تبعيت از
دولت ،دخالت كند و پديده توتاليتاريانيسم شكل گيرد .اين ديدگاه كامال مردود است .ديدگاه ما
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شکل  - 64نكته مهم :لزوم تمايز در تبيين مفهوم ساختار ارگانيك
چنين نيست كه اگر حكومت بخواهد در سطح جامعه اقتدار يابد و نهادينه شود ،همگي بايد از آن
تبعيت كنند .آيا تنها جامعه و مردم بايد از حكومت تبعيت كنند؟ چرا حكومت نبايد از مردم تبعيت
كند؟ اين پديده ،پديدهاي دوطرفه است و در حقيقت شايد هم يكطرفه! اگر جامعه به عقالنيت مطلوبي
برسد ،اين حكومت است كه بايد از جامعه تبعيت كند ،نه جامعه از حكومت.

اما رويكرد ما چيست؟ رويكردي را كه ما در تبيين مفهوم ،ماهيت و خصوصيات دولت ،اتخاذ
كرديم ،خصوصيات مشخص و شايد منحربفردي دارد (شكل  .)65در عين اينكه ،نگاه تجويزي به
دولت داريم ،لزوم مهندسي دولت را نيز تبيين ميكنيم .اينكه دولت پديدهاي است كه ميتوان آن را
ساخت ،نه اينكه تنها بتوان آن را توصيف كرد .ميتوان دولت را مهندسي و بنا كرد ،و شكل مطلوبي
را به آن تجويز كرد و ميتوان نشان داد كه چگونه شكل مطلوبي از دولت ميتواند ايجاد شود.
در ضمن ،پديده دولت را به عنوان يك ساختار ارگانيك توصيف ميكنيم .بدين منظور ،نشان
ميدهيم كه چنين موجودي ،با شكل يك ارگانيسم زنده ،خودش بايد شكل گيرد .يعني به عنوان مثال،
نميتوان جاي تكتك عناصر را كامال مشخص كرد و تعامالت آنها را در محدوده مشخصي تعيين
كرد و مطمئن بود كه خارج از اين محدوده نميتوانند تعامالتي داشته باشند .بلكه ،با علم به اين
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موضوع كه موجودات زندهاي جامعه و دولت را تشكيل ميدهند ،و تنها بايد با رهنمودها و راهكارهاي
متناسب با چنين ساختاري ،دولت را به سمت مطلوبيت بيشتر هدايت كرد.
فراكتاليسم ،تالش ميكند كه اوال پديده ساختار ارگانيكي يك نظام كالن را توصيف كند،
يعني با ديدگاهي كه در نگرش توصيفي به پديده دولت وجود دارد ،مشخص مينمايد كه دولت چه
پديدهاي است و ماهيت آن چيست؛ و ثانيا رويكردي كه بايد در طراحي و دخل و تصرف در چنين
ساختاري داشته باشيم را توصيف ميكند .يعني مشخص ميكند كه چگونه ميتوان يك نظام كالن
(كه دولت يكي از حاالت آن است) را بنا كرد .فراكتاليسم ،نه تنها يك مكتب توصيفي ،بلكه يك
مكتب طراحي است و مشخص ميكند كه چگونه يك پديده مطلوب را بايد طراحي كرد.
اين تفاوت ،تقريبا شبيه به تفاوت بين شيوه درمان يك روانپزشك ،با شيوه تعمير يك
تعميركار اتومبيل است .يك تعميركار اتومبيل ،پس از انجام آزمايش و بررسي اتوموبيل ،عملياتي را
مانند تعويض يك وسيله و يا تعمير آن انجام ميدهد ،و يا در حالتي ممكن است دخل و تصرفي نيز
مانند قراردادن يك شلنگ در آن انجام دهد تا اتوموبيل را درست كند .اين كارها ،تماما عمليات
مكانيكي است كه اجزا را جزءبهجزء مشخص ميكند .مشابه اين رفتار را در حوزههائي مانند سازمان
مديريت و برنامهريزي ميتوان مشاهده كرد كه طبق همين رفتار مكانيكي ،كل جامعه و دولت تبيين
ميشود و تمام حركتها و قوانين تعيينشده با چنين نگرشي انجام ميگيرد .اما يك روانپزشك ،به
گونه ديگري رفتار ميكند .او ابتدا روان انسان را درك ميكند ،رفتارهاي او را ميفهمد ،مشكالت او
را در رفتارهايش شناسائي ميكند و سپس اقداماتي را انجام ميدهد .اين اقدامات ،از جنس اقدامات
روحي و رواني درون انسان است ،نه اقدامات صرفا مكانيكي .البته به استثناي برخي از روانپزشكان
امروزي كه فورا به قرص و دارو اكتفا ميكنند و سعي ميكنند شخص را به شكل فيزيكي و شيميائي
درمان كنند! براي درمان شخصي كه مثال مشكل وسواسيت دارد ،نميتوان اقدامات اجباري و دستوري
در نظر گرفت .حتي درمان داروئي نيز به تنهائي نميتواند چارهساز باشد .مشكل او بايد از طريق درك
و اصالح عقالنيت و نيز اصالح رويكردها و برخوردها و درواقع از طريق رهنمودهائي كه به او داده
ميشود ،درمان شود .از اين رو ،عمده درمان يك روانپزشك خوب ،زماني مطلوب خواهد بود كه
درمانش غيرفيزيكي و رواني باشد.
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شکل  - 65خصوصيات رويكرد ما در تبيين :مفهوم ،ماهيت و خصوصيات دولت
نگاه روانشناسانه به انسانها و ادراك و عقل آنها به عنوان عناصر اساسي شكلدهنده جامعه و
دولت ،در كنار نگاه جامعهشناسانه به دولت به عنوان پديده اجتماعي ،رويكرد ماست .هر چند براي
بناكردن ابعاد مدل دولت ،از پديدههاي رفتاري فرد استفاده كردهايم ،و نگاهي انسانشناسانه و
روانشناسانه به دولت داريم ،وليكن ارتباط كل انسانها و مسائل مربوط به جامعهشناسي را نيز مورد
توجه قرار دادهايم .بنابراين ،هر دوي اين ديدگاهها در كنار هم بايد وجود داشته باشد .نه جامعه را
ميتوان بدون تصور فرد ترسيم كرد ،و نه فرد را ميتوان بدون در نظرگرفتن جامعه و ابعاد آن ترسيم
نمود.
از طرف ديگر ،در رويكرد ما در تبيين مفهوم ،ماهيت و خصوصيات دولت ،ترسيم
آرمانگرايانه از پديده دولت ،در عين بررسي واقعگرايانه مسائل موجود و اقدامات واقعي كه مي توان
براي نزديكشدن هر چه بيشتر به آن پديده آرماني داشت ،انجام ميگيرد .يعني ،در ترسيم
آرمانگرايانه دولت ،واقعيتهاي موجود را نيز مورد بررسي قرار ميدهيم.
روش فلسفي براي تحليل و تبيين بنيادين پديده دولت ،دركنار توجه به عوامل تاريخي و
تجربي و تطابق تحليل با واقعيات ،از ديگر رويكردهاي ما براي تبيين پديده دولت است .يعني ،در
عين اينكه مبتني بر يك بناي فلسفي و مبتني بر سازوكار عقل ،ادراك و چگونگي رسيدن از ادارك به
نياز ،ارزش ،خواست ،اراده و عمل ،سلسله مراتبي را در تبيين فلسفي و منطقي شكل ميدهيم ،به عوامل
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تاريخي و تجربي هم توجه ميكنيم و تحليلمان را مطابق با واقعيات صورت ميدهيم .به عبارت ديگر،
در عين اينكه منطق مشخصي براي چگونگي ايجاد حكومت تبيين ميكنيم ،و زيربناي مولفههاي
حكومت ،دولت و جامعه را مبتني بر نفس و خواستههاي نفس انسان و نيز خصوصيات جامعه بيان
ميكنيم ،مصداقهاي تاريخي را نيز مورد توجه قرار ميدهيم و پديده اي تاريخمند كه واقعيتهاي
تاريخي گذشته را تبيين ميكند را مورد نظر قرار ميدهيم .انشاءاهلل در تبيين جزئيات بحث نظري،
يافتههايمان را ارائه خواهيم كرد و در آنجا مشاهده خواهد شد كه چگونه تمام اين ديدگاههاي مختلف
در نگرش ما لحاظ شده است ،و يك نگرش يكپارچهاي را با درنظرگرفتن اين ديدگاهها ارائه خواهيم
كرد.

در اين فصل ،پديده دولت را تعريف كرديم .اما آيا حكومت الكترونيك يا E-

 ،Governmentالزامي براي ما ايجاد ميكند كه به سمت  E-Stateهم حركت كنيم؟ و آيا بايد با
نيمنگاهي به  E-Stateپديده  E-Governmentرا ترسيم كنيم؟ اينها سواالتي است كه در فصل بعد
ضمن تبيين پديده  E-Governmentو  E-Stateبه آن خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه
حركت ما به سمت پديده  ،E-Governmentما را خواهناخواه به پديده  E-Stateخواهد كشاند.
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فصل هفتم
مبتني بر تعاريفي كه از پديدههاي اطالعات ،فنآوري اطالعات ،جامعه ،جامعه اطالعاتي ،و
حكومت و دولت ارائه نمودهايم ،به تبيين بخش اصلي نظريه در حوزه حكومت الكترونيك و دولت
الكترونيك ميپردازيم .اين پديدهها را تعريف كرده ،و ابعاد ،خصوصيات و ملزومات آنها را مشخص
ميكنيم.
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همان طور كه در فصل قبلي ذكر شد ،حكومت ،در تعامل و وابستگي جدي با جامعه است و
اين دو را نميتوان از يكديگر منفك دانست .البته ،جامعه اوليه ،بدون حكومت وجود دارد ،وليكن
جامعه مدني بدون حكومت ،قابل تصور نيست و حكومت هم بدون جامعه معنائي ندارد.
جامعه در حال حركت به سمت جامعه اطالعاتي است و جامعه اطالعاتي (طبق خصوصيات و
ابعادي كه براي آن ذكر شد) در حال شكلگيري است (شكل  .)66ساختار حكومتي اگر نتواند
ساختار مناسبي براي حكومت در جامعه اطالعاتي به خود بگيرد ،نميتواند نيازهاي اين جامعه را
برآورده كند و شكست ميخورد .خواهناخواه ،حكومت بايد به سمت حكومت الكترونيك حركت
كند تا بتواند نيازهاي جامعه اطالعاتي را پوشش دهد.
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شکل  - 66حكومت الكترونيكي براي جامعه اطالعاتي

در چنين شكلي ،حكومت الكترونيك ،بايد در بستر فنآوري اطالعات ،مبتني بر اطالعات،
براي خدمت در جامعه اطالعاتي و به جامعه اطالعاتي ،بنا شود (شكل  .)67در چنين صورتي است كه
ميتوان از حكومت الكترونيك تعريف مشخصي ارائه كرد.

حكومت الكترونيك ،سامانيافتن حكومت و سازمانها ،دستگاهها ،و قواي آن ،و
فعاليتهاي آنها ،در بستره فنآوري اطالعات ،مبتني بر سازماندهي ،مديريت ،نگهداري ،تامين و
توزيع اطالعات ،براي ارائه خدمات و اعمال حاكميت ،در جامعه اطالعاتي و به آن است.
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شکل  - 67بنيادهاي حكومت الكترونيك
با توجه به تبييني كه از جامعه و ارتباط آن با حكومت و جامعه اطالعاتي شد ،اين تعريف از
پديده حكومت الكترونيك ،تعريف دشواري نيست .نكته اساسي در نظريه دولت الكترونيك ،در اين
نقطه بنا ميشود كه اگر ميخواهيم به حكومت الكترونيك دست پيدا كنيم ،اين پديده خواهناخواه ما
را به سمت دولت الكترونيك خواهد كشاند و پديده  E-Stateشكل خواهد گرفت .حرف اساسي
نظريه دولت الكترونيك ،در همين نكته نهفته است.
حكومت الكترونيك ،پديده عجيبي نيست كه بخواهيم از آن در يك نظريه خاص صحبت
كنيم.

تبيين پديده حكومت الكترونيك ،به نحوي با پديده جامعه اطالعاتي گره خواهد خورد كه از
اين گره ،دولت الكترونيك بيرون خواهد آمد .براي انجام اين تبيين و روشنترشدن آن ،الزم است
برخي از خصوصياتي را كه براي جامعه اطالعاتي در بخش مربوطه ذكر كرديم ،در يك يادآوري بيان
كنيم.
برخي از خصوصيات يك جامعه اطالعاتي عبارتند از (شكل : )68
•

مشاركت اقشار مختلف  -اقشار مختلف ،در شكلگيري جامعه اطالعاتي مشاركت
ميكنند.
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شکل  -68برخي از خصوصيات جامعه اطالعاتي
•

تعامليبودن بيشتر – با توجه به جامعهبودن پديده جامعه اطالعاتي ،و با توجه به
خصوصيت مبتنيبودن جامعه اطالعاتي بر فنآوري اطالعات ،اين جامعه نسبت به
جوامع ديگر ،داراي درجه بيشتري از تعامل است.

•
•

خارج بودن از محدوده مرزهاي رسمي
جهاني بودن

•

مردم محور

•

توزيعشدگي

•
•
•
•
•
•

ويژهگرائي
اشكال جديدي از نظامها و اشكال توسعه را شكل ميدهد
اشتراك وسيع و به جريانافتادن اطالعات و دانش و تجربيات و علوم
تضادهاي (پارادوكسها) نو
توسعه قواعد ،مكانيزمها و استانداردها
خودسازمانده و فعال در شكلگيري – خودسازماندهي در بطن جامعه اطالعاتي شكل
ميگيرد و به طور فعال قابل مشاهده است.
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شکل  -69ملزومات جامعه اطالعاتي
•

ساختار فراكتالي

در يك جمعبندي ،بيان نموديم اصولي را كه براي ساختارهاي فراكتالي قائل هستيم ،با يك
ساختار زنده و نظير يك ارگانيسم يك ساختار زنده بنا ميشود.

گفتيم كه براي تحقق جامعه اطالعاتي ،ملزوماتي بايد شكل گيرند كه عبارتند از (شكل :)69
•
•
•

غيرفنيسازي در حوزه كاربري فاوا
فرصتهاي عادالنه و ملزومات در استفاده از فاوا
فرصتهاي ويژه و يارانهاي در كاربرد فاوا

•

خارجشدن از حصار و ابزارهاي دولتها

•

مشاركت مردم – حكومت در شكل دولت

•

چارچوبهاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت

•

احترام به آزاديهاي معقول و فراهمآوردن فرصت براي ارائه ديدگاهها و نظرات و
مشاركت در فعاليتها

•

جريان آزاد ايدهها
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شکل  -70تمايل شديد خصوصيات و ملزومات جامعه اطالعاتي به خصوصيات و
•
•
•
•

ملزومات دولت  :وجوه مشترك
حفظ حريمها و اطمينان و امنيت و ايمني
ارتقاء دانش ،مهارت ،فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني
تعامل و مشاركت جهاني
درك فرهنگهاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه

•

چند زبانيشدن بسترهاي اطالعاتي

•

رشد عقالنيت

در بخشهاي گذشته ،خصوصيات و ملزومات دولت (با معناي عام آن) و همچنين،
خصوصيات و ملزومات جامعه اطالعاتي مورد بررسي قرار گرفتند ،با كمي دقت ،مشاهد ميشود كه
وجوه اشتراك زيادي بين اين دو پديده (دولت و جامعه اطالعاتي) وجود دارد و به نظر ميرسد كه
تمايل شديدي بين خصوصيات و ملزومات آنها وجود داشته باشد (شكل .)70
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اين وجوه مشترك عبارتند از:
•
•
•

نهادينهشدن قدرت در بستره جامعه
استفاده از موتور اصلي جامعه براي به جريانانداختن اقتدار در جامعه
مشاركت ،محوريت و تعامل شديد با مردم

•

توزيع تصميمگيري

•

بستره مشترك و متعامل تصميمگيري حكومت ،جامعه ،افراد

•

خودسازماندهي

•

تعامل و در هم تنيدگي شديد حكومت  -جامعه

•

شكست حصار حكومت و تبديل شدن سيستم بسته حكومتي به يك سيستم باز

•

توزيع در كنار تمركز و بوميسازي دركنار يكپارچگي ملي

•

وابستگي به رشد عقالنيت جامعه و حكومت

•

ساختار ارگانيكي و زنده

•

ساختارهاي فراكتالي

اينها ،خصوصيات و ملزوماتي هستند كه در هر دو پديده جامعه اطالعاتي و دولت وجود
دارند.
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شکل  -71حكومت الكترونيك يا دولت الكترونيك
با توجه به وجوه مشتركي كه بين جامعه اطالعاتي و دولت در بخش قبل ذكر شد ،و با عنايت
بر اين موضوع كه حكومت در جامعه اطالعاتي ،خواهناخواه به سمت حكومت الكترونيك حركت
ميكند ،به اين نقطه ميرسيم كه از يك سو تمايل شديد خصوصيات و غرابتي كه بين پديده دولت و
جامعه اطالعاتي وجود دارد ،و از سوي ديگر تمايلي كه بين پديده دولت و حكومت وجود دارد،
منجر به اين خواهد شد كه بجاي آنكه حكومت انحصارا به حكومت الكترونيك برسد ،دولت
الكترونيك هم شكل گيرد .به عبارت ديگر ،اگر حكومت الكترونيكي ميخواهد در جامعه اطالعاتي
مفيد عمل كند ،بايد سمت و سو و خصوصيات دولت الكترونيك را به خود بگيرد (شكل  .)71دولت
الكترونيك ،پوشاننده وجوه حكومت الكترونيك نيز هست.

بنابراين ،تمايالتي كه در اين ميان وجود دارد ،شكلگيري دولت را به شكل يك حركت
خودجوش در ميآورد .از اين رو ،تجويزي در اين موضوع وجود ندارد ،و اينطور نيست كه بگوئيم
چون اين خصوصيات وجود دارد ،خوب است كه به سمت دولت الكترونيك حركت كنيم.
هنگامي كه حركت به سمت حكومت الكترونيك اتفاق ميافتد ،حركت به سمت دولت
الكترونيك ،به شكل ناخودآگاه رخ ميدهد (شكل  .)72به عنوان يك نشانه از شكلگيري اين
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شکل  - 72پيدايش دولت الكترونيك از حكومت الكترونيك؛ حركتي خودجوش
حركت ،بايد گفت كه ،خصوصيات ،خدمات و وجوهي كه در حكومت الكترونيكي ( )EGدر
كشورهاي مختلف مطرح ميشود ،ابعاد دولت است ،نه اينكه در حكومت مطرح باشد.
در بررسي تطبيقي كه در حوزه حكومت الكترونيك در كشورهاي مختلف جهان انجام شده
است ،پديده مشاركت مردم در تصميمگيري ،به عنوان يكي از ملزومات جدي حكومت الكترونيك
مشاهده ميشود .همچنين ،در حركتهاي جدي كه در حوزه حكومت الكترونيك انجام شده است،
توزيع عمليات در جامعه مطرح شده است .مردمساالري الكترونيكي و ارائه خدمات يكپارچه دولت
– كسب و كار -شهروندان نيز از ديگر مواردي هستند كه در اين ميان مورد توجه قرار گرفتهاند.
اما اگر تنها صحبت از حكومت الكترونيك است ،چه لزومي وجود دارد كه مردم در
تصميمگيريها مشاركت كنند؟ چه لزومي دارد عمليات در جامعه توزيع شود؟ چه لزومي دارد
مردمساالري الكترونيكي تحقق پيدا كند؟ چه لزومي به ارائه خدمات يكپارچه دولت – كسبوكار –
شهروندان وجود دارد؟
اينها پديدههائي هستند كه تقريبا در تمام متون اساسي و كليدي حكومت الكترونيك قابل
مشاهده هستند .موردهاي مكرر ديگري نيز وجود دارند كه اين مصاديق را نشان ميدهند .اين
خصوصيات ،نشان ميدهد كه افراد (افرادي كه به سمت حكومت الكترونيك حركت ميكنند و
فعاليتهاي حكومت الكترونيك را هدايت ميكنند) بدون آنكه لزوما از مباني نظري شكلگيري
دولت آگاه باشند ،با فراهمشدن بستر حكومت الكترونيكي ،پديدههاي دولت الكترونيك را لمس و
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درك ،و به آن احساس نياز ميكنند .بنابراين ،اين افراد بدون آنكه اين پديده را الزاما بشناسند و نامي
از آن ببرند ،آن را لمس و به آن احساس نياز پيدا ميكنند و حركتي را براي تحقق آن سازمان
ميدهند .آنها لمس ميكنند كه مشاركت مردم چه رفتاري ميتواند داشته باشد ،لمس ميكنند كه
جامعه اطالعاتي ،مشاركت مردم را طلب ميكند .لمس ميكنند كه اگر توزيع اطالعات در جامعه
اطالعاتي صورت نگيرد ،توزيع عمليات امكانپذير نيست.
جامعه اطالعاتي ،به سمت توزيع فعاليتها حركت ميكند .خدمات يكپارچه دولت –
كسبوكار – شهروندان ،در جامعه اطالعاتي شكل ميگيرد .پس اگر حكومت اطالعاتي بخواهد در
جامعه اطالعاتي عمل كند ،بايد اين موارد را در نظر داشته باشد .در اين صورت ،اگر اين موارد در نظر
گرفته شود و به سمت تحقق آنها حركتي انجام گيرد ،اين همان دولت الكترونيك خواهد بود .و
جامعهاي كه توانسته باشد چنين ابعادي را در خود متصور كند ،طبق تعريفي كه از حكومت و دولت
ارائه كرديم ،پديده دولت را شكل خواهد داد .و هنگامي كه پديده دولت در بستر فنآوري اطالعات
شكل گيرد ،دولت الكترونيك شكل خواهد گرفت.

حكومت الكترونيك ،پديده دولت را در بستر جامعه اطالعاتي تكامل ميدهد و در واقع،
حكومت را به دولت تبديل ميكند.
دولت الكترونيك ،شكل تكامليافته جامعه اطالعاتي و به عبارت ديگر ،دولت اطالعاتي
است .همان طور كه قبال اشاره شد ،جامعهاي كه به اقتدار دست پيدا كند ،دولت را ميسازد ،و
حكومتي كه براي نهادينهشدن در جامعه بتواند به سازوكار مناسب دست پيدا كند ،به دولت تبديل
ميشود .يك جامعه اطالعاتي كه به اقتدار دست پيدا ميكند ،دولت الكترونيك يا دولت اطالعاتي را
شكل ميدهد.
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شکل  -73اركان دولت الكترونيك
دولت الكترونيك يا دولت اطالعاتي ،يك جامعه اطالعاتي منسجم و داراي اقتدار است .اگر
حكومت الكترونيكي بتواند در سطح جامعه نهادينه شود ،يك دولت الكترونيكي را تشكيل ميدهد.

مبتني بر تبييني كه در بخش قبل از دولت الكترونيكي ارائه كرديم ،از كان دولت الكترونيك،
بر اطالعات ،فنآوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)  ،جامعه اطالعاتي ،و حكومت الكترونيكي بنا شده
است (شكل  .)73در اين صورت ،اگر بخواهيم دولت الكترونيكي را شكل دهيم ،بايد جامعه اطالعاتي
و حكومت الكترونيكي را تحقق دهيم ،كه البته اطالعات و فاوا در بطن اين دو نهفته است.
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شکل  -74دولت الكترونيك
به عبارت ديگر ،دولت الكترونيك ،هم بسترهاي مناسب براي شكلگيري و نهادينهشدن دولت
است و هم بسترسازي است براي تحقق و شكلگيري آن .دولت الكترنيك ،پديده دولت در بستر
جامعه اطالعاتي است كه تكامل پيدا كرده است (شكل  .)74يعني هنگامي كه حكومت به سمت
الكترونيكيشدن حركت ميكند ،بستر فنآوري اطالعات ميتواند امكان تشكيل دولت را بسيار
مطلوبتر و سريعتر از آنچه كه قبل از اين بستر قابل تصور بوده است تحقق دهد.
پديده دولت از زمانهاي بسيار گذشته مانند دوران افالطون وجود داشته و تبيين شده است،
وليكن شكلگيري اين پديده لزوما از آن زمان انجام نشده و تحقق پيدا نكرده است .در برخي از
موارد ،دولتي با مفاهيم فوق و با وجوه مختلفش شكل گرفته و پس از مدتي شيرازه آن از هم پاشيده
شده است و تنها حكومت و جامعه باقي ماندند .اما به نظر ميرسد كه دولت الكترونيك ميتواند يك
دولت ماندگار و پايدار را امكانپذير ،و تحقق بخشد.

نگرشهاي مختلفي به حكومت و دولت الكترونيك در جهان وجود دارد .اين نگرشها مرتبط
با همان ديدگاههائي هستند كه در بخش ديدگاههاي مختلف دولت الكترونيك مطرح شدهاند .اما در
اين قسمت ،ابن ديدگاههاي مطرحشده ،به شكل ديگري بيان ميشوند .بدليل اينكه در آنجا پديده
دولت و دولت الكترونيك با مفهومي كه اكنون ذكر ميكنيم ،هنوز بيان نشده بود ،نميتوانستيم
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نگرشها را بدين صورت نقل كنيم .ولي اكنون ميتوانيم بگوئيم كه ديدگاه چهارم به پديده دولت ،و
ديدگاه سوم تنها به حكومت الكترونيك اشاره ميكند .اين نگرشها عبارتند از:
•
•

در يك نگاه ،از حكومت الكترونيك ،به مثابه ابزاري براي حكومت نگريسته ميشود.
اين نگاه ،به ديدگاه اول و دوم مطرحشده به ابتداي بحث برميگردد.
در نگاه ديگر ،به مثابه متحول كننده ساختار حكومت ميتواند باشد .در اين ديدگاه،
نوع جديدي از حكومت مطرح ميشود كه در ديدگاه سوم و چهارم قابل مشاهده

•

است.
در نگاهي ديگر ،به مثابه متحولكننده مفهوم حكومت  -دولت نگريسته ميشود .اين
نگاه ،در ديدگاه چهارم مطرح است .يعني ،كافي نيست تمام ساختار دستگاه دولت و
دستگاه حكومت در بستر فنآوري اطالعات و دولت الكترونيك وارد شود ،بلكه بايد
مخاطبان حكومت ،يعني جامعه را نيز در اين پديده داخل كنيم .در اين صورت ،پديده
يكپارچهاي شكل ميگيرد كه جامعه را نيز تحت پوشش قرار داده است و در اينجا
مفهوم دولت شكل ميگيرد .بنابراين ،زاويه نگاه چهارم ،در واقع به پديده دولت نگاه

•

ميكند.
در نگاه ديگر ،به مثابه متحول كننده تعريف توسعه يافتگي و پيشرفت ،مبتني بر
محمل تحول مفهوم حكومت – دولت نگريسته ميشود .يعني ميتوان در نگاه
چهارم ،نگاه ديگري را اينگونه مشتق كرد كه نه تنها پديده دولت الكترونيك مفهوم
حكومت و دولت را متحول ميكند ،بلكه تعريف توسعهيافتگي و پيشرفت را مبتني بر
محمل تحول مفهوم حكومت و دولت بنا ميكند و بيان ميكند كه اگر بستر دولت
الكترونيك بدين شكل محقق شود و  E-Stateشكل گيرد ،نوع جديدي از
توسعهيافتگي خواهيم داشت كه تعريف متفاوتي دربر دارد و متكي بر مشاركت مردم
و رشد عقالنيت خواهد بود .كشوري پيشرفتهتر است كه عقالنيت متعاليتر و نزديكتر
به عقالنيت الهي در آن كشور و در دولتش شكل گرفته باشد .اين ديدگاه ،مبتني بر
ديدگاه چهارم است و ديدگاه چهارم ،زمينهساز ديدگاهي در برنامهريزي توسعه و
نگرش به مفهوم توسعه خواهد بود و ميتواند نگرش جديدي را در حوزه توسعه
امكانپذير سازد.
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اكنون ميتوانيم اليههاي فنآوري اطالعات و اليههاي استفاده و اثر سيستمهاي رايانهاي در
ساختار سازمان را بهتر مشاهده كنيم .اگر حكومت با نگاهش به اليههاي مختلف فنآوري اطالعات
بخواهد از اين بستر و فنآوري استفاده كند و مبتني بر اين بستر بنا شود ،به شكلهاي مختلفي ميتواند
ظهور كند .اگر نگاه حكومت در اليههاي اول دوم و سوم انتشار تغيير باشد ،حداكثر حركتي كه در
حكومت رخ خواهد داد ،در خريد و تهيه ابزارها و اصالح ساختارهاي حكومتي است ،و اين در نهايت
ميتواند حكومت را به تشكيل يك حكومت الكترونيك ( )E-Governmentسوق دهد (شكل .)75
اما اگر حكومت با نگاه كامل ،مفيد و مطلوبي به فنآوري اطالعات و به كارگيري آن و
سيستمهاي رايانهاي بنا شود و حكومت الكترونيك را شكل دهد ،به دولت الكترونيك ختم خواهد
شد .به عبارت ديگر ،اگر حكومت ،استفاده از رايانهها و استفاده از بناشدن در بستر فنآوري اطالعات
را بر مبناي اليههاي چهارم و پنجم قرار دهد ،يعني حكومت بداند كه بكارگيري فنآوري اطالعات
منجر به تغيير ساختارها ،استراتژيها ،راهبردها ،و حتي تغيير مفاهيم بنيادي خواهد شد و حركتي را كه
در اين تغيير و بكارگيري انجام ميدهد ،به شكل اصالح ساختارها و بسترهاي اجتماعي و محيطي انجام
دهد و نظام جدي حكومتي را مبتني بر نظريات علمي بنا كند ،در اين صورت تنها پديده حكومت
الكترونيكي شكل نميگيرد ،بلكه بطور خودجوش ،جامعه اطالعاتي و دولت الكترونيك در پهنه
جامعه اطالعاتي شكل ميگيرد.
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شکل  -75فن آوري اطالعات در خدمت حكومت و دولت؛ ابزار يا تحول حكومت
دولتفنآوري اطالعات در اليههاي چهارم و پنجم،
در واقع ،حكومت در صورت نگاه به وپديده
شكل جديد حكومت و پديده دولت را ميتواند ترسيم و بنا كند .به عبارت ديگر ،شكلگيري صورت
جديدي از حكومت و دولت (دولت الكترونيك) به واسطه بستر فنآوري اطالعات ،به گونه
مطلوبتري ميتواند تحقق پيدا كند .بين اليههاي فنآوري اطالعات و حركتهاي موجود در اين
اليهها ،با نوع ورود حكومت به دولت و پديده جامعه اطالعاتي ،تناظري وجود دارد .اين مسئله نقش
محوري در تبيين پديده دولت الكترونيك و برنامهريزي توسعه در دولت الكترونيك دارد.
بطور خالصه ،در صورتي كه پديده حكومت سه اليه اول را در معادالت خود لحاظ كند و
رفتارهاي توسعهاي را تنها در همين سه اليه حركت دهد ،فقط ميتواند به حكومت الكترونيك دست
يابد .اما حكومتي كه بتواند در اليههاي پائينتر سير كند ،ميتواند به جامعه اطالعاتي و دولت
الكترونيك برسد.

مبتني بر نگاهي كه به پديده دولت الكترونيك داشتيم ،خصوصياتي براي آن قابل تصور هست
كه اين خصوصيات تقريبا همان خصوصياتي است كه براي جامعه اطالعاتي بيان كرديم .به همين
دليل ،الزم به توضيح تكتك موارد نيست .اين خصوصيات محوري دولت الكترونيك عبارتند از:
•

نهادينهشدن قدرت در بستر جامعه
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•

استفاده از موتور اصلي جامعه براي به جريانانداختن اقتدار در جامعه

•

مشاركت ،محوريت ،در هم تنيدگي و تعامل شديد حكومت با جامعه

•

توزيع تصميمگيري و فعاليتها

•

ويژهگرائي

•

اشكال جديد نظامها و ساختارهاي اجتماعي و حكومتي

•

بستر مشترك و متعامل تصميمگيري حكومت ،جامعه ،افراد

•
•

خودسازماندهي
مبتني بودن بر جريان وسيع اطالعات و دانش و تجربيات و علوم

•

شكست حصار حكومت و تبديلشدن سيستم بسته حكومتي به يك سيستم باز

•

توزيع در كنار تمركز و بوميسازي دركنار يكپارچگي ملي

•

وابستگي به رشد عقالنيت جامعه و حكومت

•

ساختار ارگانيكي و زنده

•

ساختارهاي فراكتالي
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شکل  -76حكومت  -دولت الكترونيك :سه موضوع محوري
مبتني بر خصوصياتي كه در بخش قبل ذكر شد ،سه موضوع محوري جكومت و دولت
الكترونيك ،به شكلي ميتواند بنا شود (شكل  )76كه هدف بنيادين آن ساختار و عملكرد حكومتي
خوب به عنوان محملي براي توسعه است (يك  Good Governannveبراي شكلگيري يك
 .)Good Governmentكاركرد اساسي حكومت و دولت الكترونيك ،ارائه خدمات و اعمال
حاكميت براي ارائه خدمات است .بنياد عملكرد اين دو بر دسترسي به اطالعات بنا ميشود.

شكل محوري كاركردي دولت الكترونيك ،فراهمكردن بستر است ،نه انجام عمليات! به
عبارت ديگر ،كاركرد دولت الكترونيك به شكل انجام عمليات مطلوب نخواهد بود ،بلكه بايد تبيين
كنيم كه دولت الكترونيك چه بسترهائي را فراهم ميكند و كاركردهاي دولت الكترونيك را در
ايجاد اين بسترها مشاهده كنيم.

مبتني بر نگاهي كه به شكل محوري دولت الكترونيك داشتيم ،كاركردهاي اساسي دولت
الكترونيك ،فراهم ساختن بسترهائي است براي (شكل : )77
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شکل  -77كاركردهاي اساسي دولت الكترونيك
•

آگاهي از وقايع و حقايق جامعه ،حكومت و دولت – دولت الكترونيك بايد اين
امكان را فراهم كند تا حقايق و وقايعي كه در جامعه ،حكومت و دولت رخ ميدهد ،را
درك كنيم و آگاه شويم ،و نيز حوزههاي مختلف بتوانند به اين آگاهي دست

•

پيداكنند.
نظارت متقابل مردم – حكومت – امكان نظارت متقابل مردم -حكومت و بستري
براي تحقق آن بايد توسط دولت الكترونيك فراهم شود ،تا هم مردم بتوانند از طريق
اين بستر بر فعاليتهاي حكومت نظارت كنند و هم حكومت بتواند بر فعاليتهاي مردم

•
•
•

و جامعه نظارت كند.
پاسخگوئي متقابل حكومت – مردم – در مقابل تكاليف و وظايفي كه هر كدام از اين
طرفين در مقابل هم دارند ،بايد نسبت به هم پاسخگو باشند.
بهبود خدمات عمومي حكومت به مردم – بايد بستري وجود داشته باشد تا خدمات
عمومي حكومت به مردم بهبود پيدا كند.
سنجش و ارزيابي فعاليتهاي دولت و جامعه – بايد بستري وجود داشته باشد تا امكان
سنجش و ارزيابي فعاليتهايي كه در جامعه و دولت انجام ميشود ،فراهم شود.
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•

تدبير براي برنامهريزي – بايد بسنري وجود داشته باشد تا تدبير الزم براي برنامهريزي
در دولت (چه در حكومت و چه در جامعه) تحقق پيدا كند و تسهيل شود.

•
•
•

تدبير براي سازماندهي و بهبود ساختار
شناخت عميقتر مسائل و امور كوچك و بزرگ جامعه
تعامل در حكومت – جامعه و افراد بايد بتوانند در حكومت ،رفتارهاي متعاملي داشته
باشند.

•
•
•

تسهيل عمليات ،معامالت و فعاليتها در جامعه و دولت
انجام فني و كارشناسي شده فعاليتها
تصميمگيري به شكل توزيعشده و علمي – تصميمگيري بايد به شكل توزيعشده و
علمي صورت گيرد و يك فضاي تصميمگيري با شكل تصميمگيري فراكتالي بايد
شكل گيرد.

•
•

پاداش و تنبيه مناسب
سهولت دستيابي مردم – حكومت – امكان ارتباط نزديك و تنگاتنگ اين دو براي
انجام مشاركت مردم در حكومت ،بايد تحقق پيدا كند.

•
•

تسهيل رسيدگي و رفع مشكالت و امور كوچك و بزرگ مردم در هر سطح جامعه
رسيدگي ،شناخت و مديريت منابع

•

پيگيري فعاليتها و اقدامات

•

مديريت بحران

•

واكنش سريع در مقابل مديريت بران

•
•
•
•

شبيهسازي و تحليل فعاليتها
راهبرد و سياستگذاري كشور
ساماندهي و بهبود و تكامل قوانين
هماهنگي داخلي و بيروني دولت و جامعه

•

هماهنگي و همگرائي پژوهشهاي كاربردي

•

تبليغات و فرهنگسازي ملي

•

امنيت ملي و جامعه
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•

ايمني ملي و جامعه

تازماني كه اين بسترها ايجاد نشوند ،شكلگيري دولت الكترونيك ناقص خواهد بود .مثال
دولت الكترونيكي كه امكان واكنش سريع را فراهم نكرده باشد ،نميتواند سازوكار مناسب را در
حركت دولت در جامعهاي كه دائما در حال تغيير و تحول است ايجاد كند .دولت الكترونيكي كه به
هماهنگي و همگرائي پژوهشهاي كاربردي نپردازد ،نميتواند دانشهاي موجود را براي به
كارانداختن دو اليه پائين انتشار فنآوري اطالعات و ساماندادن فعاليتهاي دولت در بستر فنآوري
اطالعات انجام دهد و نميتواند يك دستگاه نظري مستحكمي براي انجام حركتهاي خود فراهم
كند.
هر كدام از اين بسترها ،بسترهائي هستندكه خصوصيات دولت الكترونيك ،آنها را ضروري و
امكانپذير ميكند ،يعني اين كاركردها هم امكانپذير و هم ضروري اند .اين كاركردها ،كاركردهاي
الزامي و جزء ملزومات دولت الكترونيك هستند .مثال ،اگر دولت الكترونيك بستر تدبير را فراهم
نكند ،ناقص خواهد بود و امكان تحقق دولت با خصوصياتي كه مطرح كرديم ،وجود نخواهد داشت و
امكان خودسازماندهي فراهم نخواهد شد.
اگر از زاويه ديگري به اين كاركردها نگاه كنيم ،مولفههائي هستند كه دين مقدس اسالم در
تبيين ساختار حكومت و دولت آنها را معين كرده است .تكتك اين مولفهها و بسترها و نيز پيامدهائي
كه در ادامه خواهيم گفت ،مواردي هستند كه از جمله در نامه اميرالمومنين به مالك اشتر ذكر شده
است و تمامي اين موارد در آن نامه مستتر است .انشاءاهلل در فرصتي جداگانه ،مبسوط به اين موضوع
مي پردازيم و تكتك اين موارد را از آن نامه منعكس خواهيم كرد و جايگاهشان را در نامه نشان
خواهيم داد.

در صورتي كه كاركردهاي مطرحشده ،در دولت الكترونيك تحقق پيدا كند و بسترهاي
مربوطه فراهم شود ،پيامدهائي در جامعه محقق خواهد شد .اين پيامدها عبارتند از (شكل :)78
•

تحقق عدالت برتر  -اگر كاركردها تحقق پيدا كنند و بسترهايي نظير نظارت مردم بر
حكومت ،مشاركت مردم در فعاليت حكومت ،خارج شدن از حصار حكومت و نظاير
آنها محقق شوند ،نوعي از عدالت برتر ،نسبت به عدالتي كه در حال حاظر در جامعه
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شکل  -78پيامدهاي اساسي دولت الكترونيك
وجود دارد و به عدالت مطلوب و متعالي مورد نظر اسالم نزديكتر است ،ميتواند
•

تحقق پيدا كند.
كارائي بيشتر ساختارهاي حكومتي  -در صورتي كه بسترهاي ذكرشده توسط دولت
الكترونيك شكل گيرند ،ساختارهاي حكومتي با كارايي بيشتري ميتوانند فعاليت

•

خودشان را انجام دهند.
بهرهوري منابع  -بسترها و كاركردهاي ذكرشده ،نقش موثري را در صرف منابع
كمتر ،و ارائه محصوالت مطلوبتر و با كيفيت و كميت بيشتري دارند و خدمات

•

بهتري را ارائه ميكنند و از منابع به نحو مطلوبتري استفاده ميشود.
افزايش آزادي عمل شهروندان  -بسترها و كاركردها ،ميتوانند منجر به افزايش
آزادي عمل شهروندان و نيز تعيين سرنوشت آنها توسط خودشان شوند .خصوصا در
حوزههاي محلي ،افراد ميتوانند اختيارات و تصميمات خاص خود را در آن حوزه و با
توجه به شرايط خاصي كه در آن حوزه وجود دارد ،اتخاذ كنند و ضمن اينكه
يكپارچگي و اقتدار كل دولت حفظ ميشود ،امكان قوميسازي ،اختصاصيسازي و
ويژهگرايي و متناسب شدن با شرايط محيط امكان پذير خواهد بود .اين طور نخواهد
بود كه تجويز يكساني براي همه افراد ،حوزه ها و مناطق ارائه شود .به عنوان مثال ،يك

چارچوب نظري دولت الكترونيك 164

دانشآموزي خوزستاني با يك دانشآموزي چهارمحال و بختياري با دانشآموز يك
شهر بزرگ صنعتي مانند تبريز ،مفاد آموزشي و ساختار آموزشي يكساني نخواهد
داشت .از اين رو ،ساختار اجتماعي يكساني نيز نخواهند داشت ،و حتي سازوكار
حكومتي يكساني هم در اين افراد حكم فرما نخواهد بود و هركدام ساز و كارهاي
متناسب با شرايط خاص خودشان را ميتوانند داشته باشند .در نتيجه ،امكان آزادي
•

عمل بيشتري متناسب با شرايط خودشان خواهند داشت.
كاهش اصطكاك در تعامالت  -در صورتي كه بسترهاي مناسبي ايجاد شوند،
اصطكاك بين حكومت و جامعه كه منجر به پديدآمدن اصطكاكهاي متعددي بين
ستوه مختلف جامعه ميشود (در تعامالت بين حكومت و جامعه ،حكومت و حكومت،
و جامعه و جامعه) ،ميتواند به حداقل برسد و كاهش پيدا كند.

•
•

بهبود كيفيت زندگي ،افزايش رفاه و كاهش فقر
كوچكشدن ساختار حكومت  -پديده مشاركت افراد و مشاركت جامعه در حكومت،
ميتواند منجر به كوچكشدن ساختارهاي حكومتي و توزيعشدن ساختار حكومت در
جامعه شود.

•
•

تحقق مشروعيت بيشتر و ايجاد حسن ظن و جلب رضايت مردم
استفاده از پتانسيلهاي نهفته در جامعه و رشد استعدادها و خالقيت  -بسترهايي كه
به عنوان كاركردهاي دولت الكترونيك مطرح شدند ،ميتوانند منجر به استفاده از
پتانسيلهاي نهفته در جامعه ،و رشد استعدادها و خالقيتهاي موجود در بطن جامعه و
افراد ،شوند .اينكه افراد امكان ابراز ايدهها ،افكار ،و فعاليتهايشان را در بستر جامعه
داشته باشند و امكان مشاركت در فعاليتهاي جامعه ،متناسب با خصوصيات و شرايط
آنها وجود داشته باشد .همچنين ،رفتارهاي حكومت در ارتباط با هر يك از افراد،
ويژهگرايي شود و متناسب با شرايط خاص هركدام از افراد ،با آنها رفتار شود .در اين
صورت ،اين امكان به آنها داد ميشود كه خالقيتهايشان را در جامعه بروز دهند و
رشد كنند.

•

انعطاف پذيري ،خودسازماندهي و تعادل و تطابق با تحوالت سريع ،و نيازمنديهاي
محيط  -در نهايت منجر به انعطافپذيري ،خودسازماندهي ،تعادل و تطابق با تحوالت
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سريع ميشود و دولت ميتواند خود را به سرعت با نيازمنديهاي محيط مطابقت دهد.
اين ساختار خودسازمانده ،در بطن جامعه گسترده است و از موتوراصلي جامعه براي
•

رفتارها و سازماندهيهايش استفاده ميكند.
تحكيم اقتدار ملي و دولت  -از طرف ديگر ،چنين ساختار خودسازماندهي كه با
شرايط محيط خود را تطبيق ميدهد ،اقتدار ملي را با شكل جديد و پديدههاي جديدي
كه در مسئله اقتدار جامعه اطالعاتي مطرح است شكل ميدهد و يك اقتدار قدرتمند،

•

كوشا و كاملي را تحقق ميدهد.
يكپارچگي بيشتر حكومت – جامعه  -بسترهايي كه در كاركردهاي دولت تبيين
شدند ،منجر به يكپارچگي بيشتر حكومت و جامعه ميشوند و پيوند وسيعي را در

•

حوزههاي مختلف بين حكومت و جامعه محقق ميكنند.
ارتقاء عقالنيت جامعه و دولت  -مشاركت و دخالت مردم در فعاليتها ،و سازوكاري
كه براي اين فعاليتها فراهم ميشود و همچنين بهجريانافتادن دانش و مهارتها و
تجارب در جامعه ،و استفاده از پتانسيلهاي نهفته در جامعه و رشد استعدادها و

•

خالقيت ،منجربه ارتقاي عقالنيت جامعه و دولت خواهد شد.
ايجاد انگيزه در حركت براي سازندگي و بهبود  -تمام موارد قبلي ،منجربه اين
خواهند شد كه انگيزه حركت براي سازندگي و بهبود ارتقا پيدا كند و افراد تمايل
بيشتري براي دخالت در سازندگي و بهبود پيدا كنند و حركتهايي در آحاد جامعه و
در حوزههاي مختلف در اين زمينه شكل گيرد و حكومت به اين وسيله در جامعه
نهادينه شود.

•
•

نهادينهشدن حكومت در جامعه
همراهساختن افكار عمومي در برنامههاي حكومت – افراد به واسطه مشاركت و
نظارتي كه در فعاليتها دارند و نيز به واسطه پاسخگويي كه بستر آن فراهم شده است،
ميتوانند در برنامههاي حكومت همراهي كنند ،تا دولت بتواند به نحو مطلوبتري به
مردم پاسخ دهد .نه اينكه مردم منتظر بمانند تا دولت در صدا و سيما گزارشهائي را آن
هم به شكل صوري ارائه كند.

•

ايجاد نظم پايدار و با ثبات

چارچوب نظري دولت الكترونيك 166

•

ارتقاء سالمت و كاهش فساد در حكومت – دولت  -به واسطه نظارتها ،و نيز به
واسطه شفافيتي كه بسترها فراهم ميكنند ،سالمت دولت و حكومت افزايش پيدا
ميكند و فساد كاهش پيدا مييابد و به طور جدي امكان برخورد با فساد بوجود

•

ميآيد.
افزايش شفافيت – بسترها ،همگي بستري هستند براي تحقق شفافيت و امكان
محققكردن آن.

•

تعالي جامعه و دولت

•

فراهمشدن بهتر زمينه تحقق و عمليشدن دولت اخالقي و كريمه طبق تعاليم عاليه
اسالم

بنابراين ،تصور ميكنيم كه بسترها و ساختارهائي كه وجود دارند ،ميتوانند اين پيامدها را
محقق كنند .ساختاري كه در بطن پديده دولت وجود دارد ،ميتواند در دولت الكترونيك تسهيل پيدا
كند.

اما همانطور كه جامعه اطالعاتي عوارض ناخواستهاي به شكل مطلوب يا نا مطلوب دارد،
دولت الكترونيك هم عوارض ناخواستهاي را در بردارد .ممكن است ما با انواع جديدي از مشكالت
مواجه شويم ،كه به هرحال نبايد از اين عوارض غافل بود .اين عوارض عبارتند از (شكل :)79
•
•

مشكل در بهرهگيري برخي از طبقات جامعه از برخي خدمات دولتي
شكاف ديجيتالي در طبقات جامعه  -هنگامي كه همه خدمات به شكل وسيع در
پوشش دولت الكترونيك ارائه شوند ،بسياري از طبقات جامعه ممكن است در
بهرهگيري از برخي از خدمات دولتي با مشكل مواجه شوند .اين عامل ،منجر به شكاف
ديجيتالي در بين طبقات جامعه ميشود .شكافي كه هم بين طبقات مختلف جامعه ،و
هم بين جوامع مختلف ميتواند وجود داشته باشد.
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شکل  -79عوارض اساسي دولت الكترونيك
•

پيدايش انواع جديد فساد اداري و سياسي و ساختارهاي زير زميني مجازي  -در
عين اينكه بسترهاي مطرح شده در كاركردهاي مطلوب دولت الكترونيك ،ميتوانند
منجر به افزايش شفافيت شوند و فساد را در دولت كاهش دهند ،انواع جديدي از فساد
در ساختارهاي زيرزميني مجازي ،چه در حوزه اداري و چه در حوزه سياسي ميتوانند
شكل گيرند.

•

وابستگي فعاليتهاي دولت به افزارها و بسترها و خلل در فعاليت دولت در صورت
خلل در افزارها – وابستهشدن فعاليتهاي دولت به افزارها و بسترهاي مطلوب ،در
صورتي كه خللي در اين افزارها ايجاد شود ،در فعاليت دولت خلل ايجاد ميكند و اين
ميتواند در مواردي حتي منجر به بحران شود.

•
•
•

پيدايش انواع جديد بحران
پيدايش انواع جديد مسائل امنيت
تغيير و تحول سريع محيط و ساختارها – تغيير و تحول سريع محيط و ساختارها،
ميتواند منجر به اتالف منابع شود .بدين معني كه ما قبل از آنكه از منابعي كه مبتني بر
يك محيط خاصي بنا كردهايم ،استفاده كنيم و به كارايي مطلوب آن دست يابيم،
محيط تغيير ميكند و ما مجبوريم كه منابع ديگري را صرف كنيم تا خودمان را با
محيط تطبيق دهيم .اين موضوع ،منجر به اتالف منابع ميگردد.

چارچوب نظري دولت الكترونيك 168

•

تغيير نوع حاكميت و اقتدار  -نوع حاكميت و نوع اقتدار ،شكل جديدي پيدا ميكند
و از اين رو ،بايد توجه مطلوبي به آن كرد.

•
•

تغيير نوع مرزها (از سرزميني صرف به انواع جديد)
مسائل فرهنگي جديد

حال براي تحقق دولت الكترونيك مطلوب كه كاركردها و پيامدهاي مطلوب داشته باشد و
عوارض را به حداقل برساند ،چه ملزوماتي بايد فراهم شود؟ به عبارت ديگر ،چه ملزوماتي بايد محقق
شوند تا دولت الكترونيك به نحو مطلوب تري شكل گيرد؟ (شكل )80
•

غيرفنيسازي در حوزه كاربري فاوا  -بحث غيرفنيسازي در حوزه كاربري فاوا كه از
ملزومات جامعه اطالعاتي بود ،در اينجا نيز قابل مشاهده است .افراد بايد بتوانند به نحو
سادهاي از فنآوري اطالعات استفاده كنند.

•
•
•
•
•

فرصتهاي عادالنه در تصميمگيريها
فرصتهاي عادالنه و ملزومات در استفاده از فاوا
فرصتهاي ويژه و يارانهاي در كاربرد فاوا
مشاركت مردم  -حكومت
خارج شدن از حصار و ابزارهاي حكومتها

•

ساختارهاي مناسب و جديد حكومت

•

چارچوبهاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت
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شکل  -80ملزومات اساسي دولت الكترونيك
•

احترام به آزاديهاي معقول و فراهم آوردن فرصت براي ارائه ديدگاهها و نظرات و
مشاركت در فعاليتها

•
•

جريان آزاد ايدهها
حفظ حريمها و اطمينان و امنيت و ايمني

•

ارتقاء دانش و مهارت و فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني

•

تعامل و مشاركت جهاني

•

درك فرهنگهاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه

•
•
•
•

چندزبانيشدن بسترهاي اطالعاتي
رشد عقالنيت
شناخت عميق مسائل جديد و ابعاد و واكنشهاي مناسب آن
شناخت عميق تعاليم اسالم و تطبيق بنيادين (و نه سطحي) ساختارهاي د.ا .با آن -
براي اينكه بتوانيم دولت را به تعالي برسانيم ،الزم است تا از تعاليم اسالم شناخت
عميقي پيدا كنيم و ساختارهاي دولت را به شكل بنيادين مبتني بر اين شناخت بنا كنيم،
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به شكلي كه امكان بناشدن دولت مطلوب و مطابق با آرمانهاي اسالم وجود داشته
باشد.
•
•

ساختارهاي امنيت ،نظارت ،ايمني ،و مقابله با بحرانها
ساختارهاي پشتيبان و اضطراري غيرالكترونيكي – بايد ساختارهاي پشتيبان و
اضطراري غيرالكترونيكي وجود داشته باشند تا در صورت خلل در فعاليتهاي
بسترهاي الكترونيكي ،اين ساختارها بتوانند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند.

اين موارد ،همگي ملزومات دولت و ملزومات جامعه اطالعاتي بودند كه پيش از اين مورد
بحث قرار گرفتند .به علت اينكه دولت الكترونيك نوعي از دولت است و در بستره جامعه اطالعاتي بنا
ميشود ،ميبينيم كه ملزومات آنها را دربر ميگيرد .به همين علت ،در اينجا به توضيحات اندكي
قناعت كرديم.

حال با توجه به عوارض و ملزوماتي كه مطرح شد ،آيا اين ملزومات ،عوارض را مورد پوشش
قرار ميدهند؟ بله ،ميتوانيم نشان دهيم كه تكتك اين عوارض ،توسط كدام ملزومات مورد پوشش
قرار ميگيرند و كاهش پيدا ميكنند .براي هر كدام از اين عوارض ،ملرومات مناسبي پيشبيني و ارائه
شدهاند ،و در صورت شكلگيري مطلوب و عنايت و ياري خداوند متعال ،اين ملزومات ميتوانند
عوارض را به حداقل برسانند( .شكل )81

مبتني بر تبييني كه از پديده دولت الكترونيك انجام شد ،بحثمان را تحت عنوان دولت
الكترونيك مطرح ميكنيم .از طرفي با توجه به اينكه واژه فارسي دولت الكترونيك ،در تبيين پديده
حكومت الكترونيك يا  E-Governmentرواج دارد ،و برداشتي كه از واژه فارسي دولت الكترونيك
و كاربري واژه انگليسي  E-Governmentميشود ،منظور و مقصود حكومت الكترونيك است.
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شکل  -81ملزومات :پيشبيني براي كاهش عوارض
در بحث نظري ،روشن شد كه اصل جهتگيري ما دولت الكترونيكي با مفهوم  E-stateاست
و ليكن بطور رايج در كشور ما و در دنيا ،به جاي توجه به  E-Stateبه  E-Governmentتوجه
ميشود .با توجه به اينكه معموال اقدامات عملي براي دولت الكترونيك از حكومت شروع مي شود،
يعني اينكه نميتوان دفعتا در بطن جامعه ،اقداماتي را براي شكلگيري دولت الكترونيك انجام داد،
بلكه بايد از درون حكومت اين اقدامات را شروع كرد ،لذا دو واژه دولت الكترونيك و حكومت
الكترونيك را با هم مخلوط ميكنيم و همان واژه رايج دولت الكترونيك را به جاي هر دو به كار
ميبريم (شكل .)82
زماني كه از دولت الكترونيك نام ميبريم و از نماد شكل  79استفاده ميكنيم ،منظورمان
حكومت الكترونيكي است كه بايد دولت الكترونيكي را شكل دهد و بستري را براي آن فراهم سازد.
از اين پس در متن ،ما دولت الكترونيك را هم به معناي دولت با وجه  ،Stateو هم به معناي حكومت
الكترونيك به كار خواهيم برد .در به كار بردن واژه دولت الكترونيك ،از دولت الكترونيك يا E-

 Stateو حكومت الكترونيكي صحبت ميكنيم كه بتواند دولت يا  Stateرا تشكيل دهد .بنابراين،
بحث ما ،هم ديدگاههاي حكومت الكترونيك و هم بحث دولت الكترونيك را پوشش خواهد داد.
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شکل  -82واژه دولت الكترونيك به جاي  :هم دولت و هم حكومت الكترونيك

فصل هشتم
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به عنوان نتيجهگيري در تبيين دستگاه و چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك ،دو نتيجه
مشخص را ميتوان بيان كرد.

•
•
•

اگر حكومت ميخواهد به ابزار مناسب در جامعه اطالعاتي دست پيدا كند ،ضرورتا
بايد به سمت حكومت الكترونيك حركت نمايد.
اگرحكومت ميخواهد ساختار مناسبي را براي فعاليت در جامعه اطالعاتي و ارائه
خدمات به آن داشته باشد ،بايد به ساختارحكومت در دولت نزديك شود.
كافي نيست حكومت ابزارهاي رايانهاي را در حكومت به كار گيرد و به حكومت
الكترونيك تبديل شود.

•

بلكه بايد به دولت الكترونيك يا  E-Stateتبديل شود.

•

براي حركت حكومت به سمت دولت الكترونيك ،خصوصيات و ملزومات دولت
الكترونيك بايد شكل گيرد.
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•

محور اساسي اين خصوصيات و ملزومات ،كه مبنا و بنيان پديده معماري دولت
الكترونيك خواهند بود عبارتند است از  :فراهمكردن بستر و ساختار باز براي حكومت
و دولت ،بصورت ارگانيك ،زنده و خود سازمانده ،با تصميمگيري و عمليات
توزيعشده طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت ،و نهادينهشدن
تصميمگيريها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه.

خوب ،با توجه به جمعبندي كه ارائه گرديد ،آيا ما توانستهايم چارچوب نظري مطلوبي را بنا
كنيم؟ بهترين راه براي پاسخدادن به اين سوال و ارزيابي چارچوب نظري بناشده ،مرور سواالت پيشيني
است كه در ابتدا مطرح شد .مرور اينكه آيا توانستهايم تعاريف مشخصي را از سواالتي كه در بخش
سواالت پيشيني مطرح شده بود دهيم؟ آيا چارچوب نظري توانسته است پاسخهاي مناسبي به اين
سواالت ارائه كند؟ از اين رو ،اين سواالت و پاسخ هاي آن را مرور ميكنيم.

تعريف ما از دولت الكترونيك چيست؟ ما پديده حكومت الكترونيك را تعريف كرديم و
مبتني بر آن ،پديده دولت الكترونيك را تبيين نموديم كه البته وابسته به تعريف جامعه اطالعاتي،
اطالعات ،فنآوري اطالعات ،حكومت و دولت بود.
آيا تنها بكارگيري ابزارها و ايجاد زيرساختها ،دولت الكترونيك را تحقق ميدهد؟ خير،
اگر ما حداكثر بتوانيم از ابزارها به نحو مطلوب استفاده كنيم ،فقط به حكومت الكترونيك دست پيدا
ميكنيم.
آيا تنها اتوماسيون فرايندها و ايجاد سيستمهاي اطالعرساني ،بانكهاي اطالعاتي و امضاي
ديجيتالي ،دولت الكترونيك را تحقق مي دهد؟ خير ،الزم است تا به پديده هائي فراتراز اينها هم
بپردازيم.
آيا دولت الكترونيك تنها ابزاري براي نظام دولتي با وضع موجود است؟ جواب منفي است،
ما بايد شكل جديدي از حكومت و شكل جديدي از نظام دولتي و دولت را ايجاد كنيم.
آيا دولت الكترونيك ابزاري براي حكومت است يا شكل خاصي از حكومت؟ پاسخ اين
سوال را داديم.
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آيا دولت الكترونيك بسترسازي براي تحول دولت ،و در واقع نوعي از دولت تحوليافته
است؟ پاسخ مثبت است ،ديديم كه چگونه.
آيا تنها تغيير در ساختار و سازمان ،و مكانيزمها اين دولت تحوليافته را محقق ميكنند؟
پاسخ منفي است ،ديديم كه تنها ساختار و سازمان و مكانيزمها نيستند كه تغيير ميكنند ،بلكه مفاهيم
نيز شكل جديدي به خود ميگيرند.
آيا تفاوتي بين دولت و حكومت وجود دارد؟ بله ،ديديم كه اين تفاوت چيست.
آيا دولت الكترونيك تنها به محدوده حكومت ميپردازد يا دولت؟ ديديم كه اگر دولت
الكترونيك تنها به حكومت الكترونيك بپردازد ،خواهناخواه به مفهوم دولت الكترونيك كشيده
ميشود.

آيا مفهوم ،پارادايم ،ماهيت و ساختار دولت و حكومت در بستر دولت الكترونيكي دچار
تغيير ميشود؟ بله ،ما با شكل جديد و پارادايم جديدي براي دولت و دولت الكترونيك مواجه هستيم
كه با پارادايم مورد تصور ما در حكومت و ساختارهاي جاري حكومت ،متفاوت است.
آيا اين تغيير و تحول در محدوده حكومت باقي ميماند؟ پاسخ منفي است.
خصوصيات مطلوب دولت الكترونيك چيست؟ اين خصوصيات را ليست كرديم.
ملزومات تحقق دولت الكترونيك با اين خصوصيات مطلوب چيست؟ اين ملزومات را
ليست كرديم.
چه ضرورتهايي منجر به دولت الكترونيك ،با اين خصوصيات ميشود؟ بحث اينكه براي
ورود به دولت الكترونيك الزامي وجود دارد ،و اينكه حكومت الكترونيك خواهناخواه به پديده دولت
الكترونيك كشيده ميشود ،و همچنين ضرورتهاي آن را تبيين كرديم.
چه كاركردها ،پيامدها و بنيانهاي نظري براي دولت الكترونيك متصور است؟ مورد تبيين
واقع شد.
عوارض ،آثار و بازتابهاي دولت الكترونيك برجامعه و شهروندان آن چيست؟ همگي اين
موارد ليست شدند.
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چه تعاملي بين دولت و شهروندان در دولت الكترونيك و از چه نوعي متصور است؟
ديديم كه چگونه شهروندان در فعاليتهاي دولت مشاركت ميكنند و نيز بايد مشاركت كنند.
رابطه دولت الكترونيك با جامعه اطالعاتي ،و اثرات متقابل آنها چيست؟ ديديم كه دولت
الكترونيك و جامعه اطالعاتي رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند .دولت الكترونيك در جامعه اطالعاتي
و براي ارائه خدمت به جامعه اطالعاتي شكل ميگيرد ،و جامعه اطالعاتي دولت الكترونيك را با
مفهوم دولتش طلب ميكند و حركت خود جوشي را به آن سمت ايجاد مينمايد.

در پايان ،يادآوري ميكنيم كه موضوع مورد بحث در اين مستند ،تنها اشاره به محورهاي
اساسي بحث نظريه دولت الكترونيك بود .انشاءاهلل خداوند متعال عنايت كند و در ادامه راه نيز ما را
ياري نمايد تا بتوانيم به شكل دقيقتري ابعاد نظريه دولت الكترونيك را تبيين كنيم ،كما اينكه تا اينجا
نيز عنايت او بوده كه ما را به اين نقطه رسانده ،و بدون عنايت او هيچ حركتي امكانپذير نبوده و
نخواهد بود و تمام حركتهاي انجام شده اگر جهت مطلوب و محصول مطلوبي داشته باشد ،از عنايت
اوست و در صورتي كه ضعف و نقصي داشته باشد ،از ضعف و نقص ما در جذب عنايات او بوده
است.
مستندات متعدد ديگري هم در اين حوزه آماده شده است كه بايد به هم پيوند خورند.
محصوالت مرحله بعدي كار ما ،در تبيين نه چار چوب ،بلكه خود دستگاه نظري دولت الكترونيك و
نظريه دولت الكترونيك است .از كليه عزيزاني كه روي اين بحث فرصت ميكنند و مطالعه مينمايند،
به خاطر تحملشان تشكر ميكنيم و اميدواريم كه نقطه نظراتشان را به ما منعكس كنند ،تا بتوانيم بنيان
بهتري براي اين دستگاه نظري بنا كنيم و اين دستگاه نظري را هر چه مستحكمتر و با شكل مطلوبتري
ارائه نمائيم.

