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 چکیده

های پیشگیری از پیشگیری از طریق فناوری الکترونیکی یکی از روش

به کار برده  هاادارهجرم است که به علت ویژگی دقت و سرعت، در 

شود. صرف توسل به برخی لوازم سنتی، برای پیشگیری از جرم می

کافی نیست و باید از جدیدترین ابزارهای الکترونیکی بهره گرفته 

اما نقش  بایست مورد توجه قرار گیرد؛میشود که این مهم نیز 

دولت در فضای سایبری در جهت پیشگیری از جرم به صورت مدیریت 

هایی برای مدیریت باشد. هدف دولت الکترونیک، ارائه روشامور می

در های ذخیره شده و در حال انتقال و ارتباطات و حفاظت از داده

اد اداری است. در ، کوچک کردن دولت برای پیشگیری از فسنتیجه

ای، در برخی از این پژوهش عالوه بر استفاده از منابع کتابخانه

ها و نهادهای دولتی نیز بهره موارد از تجربیات برخی ارگان

های مقابله با فساد اداری گرفته شده است. انواع تدابیر و روش

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی و کاربردهای آن

ان با استفاده از دولت الکترونیک، از اختیارات دولت کاسته تومی

چنین با کوچک هم ،و عملکرد کارکنان اداری را تحت نظر قرار داد

نمودن دولت و کاهش تماس فیزیکی با دولت از برخی جرائم پیشگیری 

 نمود.

دولت الکترونیک، مدیریت اطالعات، مدیریت ارتباطات، : کلیدیهایواژه

 نترل، پیشگیری از جرم.نظارت و ک

 درآمد

های اینترنت فضای جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. فناوری

های جدید تفکر در فضای عمومی قدرت را به وجود دیجیتال، شیوه

های نوین، شرایطی را به وجود آورده که حتی اند. فناوریآورده

الکترونیک کشورهای توسعه یافته نیز حیات خود را وابسته به دولت 

دانند. مفهومی که به تازگی در عصر اطالعات تولد یافته و با می
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ها قرار داده است؛ از جمله توجه به امکاناتی که در اختیار دولت

سرعت باالی ایفای خدمات، از اهمیت باالیی برخوردار است. زندگی 

در عصر اطالعات و ارتباطات شرایطی را به وجود آورده است که 

ترین سود را به دست آورد. این امر ترین هزینه بیشبا کمتوان می

جویی درهزینه نیز جویی در زمان نیست و شامل صرفهتنها صرفه

 (.6: 9334شود )شمس، می

های اطالعاتی و دولت الکترونیک به معنای به کارگیری فناوری

ارتباطی در فرایند ارتباط مربوط به اقدامات دولتی است. این 

م معنی دولت دیجیتالی است. اصطالح دولت الکترونیک در اصطالح ه

پدیدار گشت. در تعریف دیگر، دولت الکترونیک  9114اواخر دهه 

عبارت است از استفاده دولت از اینترنت در راستای ارائه خدمات 

ساالری ها و بهبود فرایندهای مربوط به مردمآوری دادهعمومی، جمع

(. دولت الکترونیک به 96: 9331، با دقت و سرعت باال )یعقوبی

توانند های اطالعاتی اشاره دارد که میاستفاده مؤسسات از فناوری

در ارتباط با شهروندان و مشاغل دیگر، ارکان دولتی را دگرگون 

نموده و اهدافی چون ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان از 

ال کنند که طریق آزادی اطالعات و مدیریت اسناد و مدارک را دنب

ها و تر، شفافیت، کاهش هزینهمنجر به کاهش فساد، رضایت بیش

 گردد.جلوگیری از وقوع جرائم عمدی و غیرعمدی کارکنان می

ها، در کنار فوایدی که دارند، آثار اختراعات و پیشرفت       

آورند. با به وجود آمدن انواع سوئی نیز با خود به همراه می

 ناوری، روش کار مجرمانت و پیشرفت فتجهیزا

های منحصر گردد. با استفاده از ویژگینیز به تبع آن عوض می    

توان به مدیریت ریسک جرم مبادرت ورزید. به فرد این تجهیزات، می

های وسیع سایبری با ارائه راهکارهای امنیتی و رایانه و سیستم

ر از خطمدیریتی، به افزایش شفافیت اداری و حفاظت از سیبل بی

 کند.کمک می هاادارهفساد اداری موجود در 

ولت و سطح باالی یکی از علل وقوع جرم کارکنان دولتی، بزرگی د

و برخی از کارکنان اداری است. این  هااختیارات مسئوالن اداره

امر سطح وسیعی از دامنه قدرت و اعمال نفوذ را بر مقامات فراهم 

(. استفاده از رایانه تاحدی گسترش 66: 9331آورد )ربیعی، می

اند که به ابزاری برای یاری رساندن به مدیران تبدیل یافته

مور صنعتی، گیری در ااند. این ابزارها برای کنترل و تصمیمشده

: 9441کنند )لوی، اقتصادی و غیره کمک شایانی به مدیران می

را  هااداره(. ازجمله علل استفاده از فناوری کامپیوتری در 996

ـ قابلیت ذاتی رایانه  9بندی نمود: توان به چند مورد تقسیممی

تر این فناوری نشان دهنده کارآیی بهتر و قابلیت اطمینان بیش

حاکی از آن است  هاادارهها و اط قوت و ضعف سازمانـ نق 9است؛ 

، به استفاده از این تجهیزات هاادارهکه برای افزایش قدرت 

های جدید، (. گسترش فناوری19: 9331نیازمندیم )عطارنیا و فالح، 

های مختلف اداری داشته است و روز به ای در عرصهتحوالت گسترده

شود. در فضای سایبری با می روز بر این تغییر و تحول افزوده

رونق گرفتن بانکداری الکترونیکی و مبادله الکترونیکی و به تبع 

های الکترونیکی، سطح اختیارات کارکنان تا حدی ها، پرداختآن
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اما سئوال این است که  (؛969،969: 9441یابد )کاتجا، کاهش می

شگیری دولت الکترونیک چگونه و با استفاده از چه تدابیری به پی

پردازد؟ با کوچک شدن دولت در محیط فیزیکی، از فساد اداری می

تواند گردد،  این امر میسطح قدرت دولت به فضای مجازی کشیده می

کاری را دامن جایی بزههمان ایراد پیشگیری وضعی در باب جابه

بنابراین تدابیری که مورد استفاده دولت الکترونیک  زند؛

 کاری جلوگیری نماید؟جایی بزهاند از جابهتوباشد، چگونه میمی

در این بحث به بررسی دو نقش اصلی دولت الکترونیک یعنی مدیریت 

شود. هدف این دو بررسی نقش ارتباطات و اطالعات پرداخته می

ساماندهی ارتباطات و اطالعات در محیط سایبری برای پیشگیری از 

 فساد اداری است.

 پیشینه تحقیق

گیری چون فرایند شکلالکترونیک مقاالت بسیاری هم در خصوص دولت

چنین به نقش دولت الکترونیک دولت الکترونیک نگارش شده است. هم

به عنوان ابزاری در جهت انجام امور اداری و قضایی تحریر یافته 

نامه کارشناسی ارشد آقای زاللی بوئینی توان به پایاناست که می

دادرسی الکترونیکی اشاره نمود.  با عنوان مکانیزه شدن فرایند

لیکن وجه ابداعی این مقاله عبارت از بررسی موردی نقش دولت 

باشد. کاری کارکنان دولتی میالکترونیک در پیشگیری وضعی از بزه

در این مقاله تالش در جهت نیل به هدف پیشگیری وضعی با اعمال 

 باشد.تبیین محاسن دولت الکترونیک می

 ارتباطات در پیشگیری از فساد ادارینقش مدیریت 

هاست که در کشورهای در حال ، سالهاادارهبروکراسی دست و پا گیر 

گردد. هایی نسبت به کارکنان دولتی میتوسعه موجب بروز نارضایتی

این امر به غیر از صرف هزینه و وقت، موجب ایجاد این حس درونی 

و یا پرداخت رشوه در شهروندان شده است که؛ بدون اعمال نفوذ 

امکان انجام امورات اداری متصور نیست. برای مقابله با این امر 

و از بین بردن این بروکراسی دست و پاگیر، بهترین شیوه، مدیریت 

ارتباطات مردم با دولت و دولت با دولت برای حذف کاغذبازی و 

 جایگزینی آن با خدمات الکترونیکی است.

همان الکترونیکی کردن امور اداری سیستم اتوماسیون اداری یا 

هایی در باب ارتباطات از راه دور و مدیریت ارتباطات، به موفقیت

رسیده و مزایای بسیاری برای مردم و دولت به وجود آورده است 

ولی معایبی نیز دارد؛ از جمله احساس عدم تعلق کارمند به شرکت 

 (.934ین، تر و غیره )عطارنیا، پیشیا اداره، وجدان کاری کم

 3(G2Cارتباط دولت با شهروند )

یکی از مباحث مدیریت ارتباطات، ارتباط دولت با شهروندان عادی 

برقراری ارتباط و  ،ICTاست. در این ارتباط، با به کارگیری 

های مختلف(، ها با اداره عمومی )مانند اعالنات و درخواستتراکنش

گردد های آن انجام میبه شکل الکترونیکی بر روی سایبر و شبکه

                                                           
3 Government – to – Citizen 
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دولت الکترونیک، موجب کاهش ارتباطات  (.916: 9319لوکیس، )

فیزیکی کارکنان با شهروندان شده و دسترسی کارکنان به سیبل 

ه و سوءاستفاده از موقعیت برای ارتشاء و اعمال نفوذ و مجرمان

نماید. دولت سایر جرائم مرتبط با فساد اداری را محدود می

 ICTسازد تا از طریق فناوری الکترونیک بخش عمومی را قادر می

های اداری بتوانند در تمام ایام هفته و در هر ساعتی، فعالیت

نیک با شهروندان از جمله را انجام دهند. ارتباط دولت الکترو

(. 91ترین ارتباطات است )یعقوبی، پیشین، ترین و گستردهمهم

های های اداری موجب ایجاد زمینهوآمد زیاد افراد به محیطرفت

 هاادارهباشد.  جهت پیشگیری از این امر، باید مؤثر بروز جرم می

د ها ارتباط برقرار کننبه صورت مکانیزه با افراد و دستگاه

(. ارتباط مکانیزه و به صورت مجازی نیز از 914: 9331)توکلی، 

کاری های بزهکاری با حذف فرصتجمله تدابیر پیشگیری وضعی از بزه

 باشد.می

 بانکداری الکترونیکی 

کاری، عبارت ازجمله راهکارهای پیشگیری وضعی برای مقابله با بزه

به هدف مجرمانه.  چنین دشوارسازی نیلاست از کنترل دسترسی و هم

، عبارت است از پرداخت هاادارههای روزمره مردم با یکی از فعالیت

های کاغذی جای خود را به وجه و خریدهای اینترنتی. امروزه پول

ها عالوه بر وجود های الکترونیکی داده و به تبع آن بانکپول

فیزیکی، در عالم مجازی نیز حضور دارند و به عنوان یک ابزار 

ها و خریدهای م در جهت باال بردن ضریب امنیتی در پرداختمه

باشند. یکی از مزایای مهم پول الکترونیکی حجم کم، اینترنتی می

ناپذیری، اطمینان باال و امکان دورکاری کارکنان دولتی استهالک

 است.

ایجاد بانکداری الکترونیکی و برقراری شبکه ملی داد و       

قصه در محیط سایبری، در قانون برنامه ستد جهت مزایده و منا

از وظایف قوه مجریه و قضائیه اعالم  99/6/9333چهارم توسعه مصوب 

وانتقال آسان را به افراد های مجازی امکان نقلشده است. بانک

کنند که افراد بتوانند با رمزدار دهند و شرایطی را ایجاد میمی

کنان دولتی به اطالعات های خود، از دسترسی دولت و کارکردن حساب

ها به عمل بیاورند. کددارکردن مشتریان بانک جلوگیریها، شخصی آن

و محرمانه نمودن هویت و اطالعات اشخاص روشی برای پیشگیری از 

های نوین (. این امر از شیوه14: 9111باشد )ریچارد، جرم می

ایی شوند مورد شناسباشد که اشخاصی که وارد سیستم میشناسایی می

 گردد.می جلوگیریمجوز  بدونقرار گرفته و از ورود افراد 

تجارت فروشنده و مشتری با  بانکداری الکترونیکی به         

کمک شایانی نموده است. این نوع تجارت شامل مبادالت  هااداراه

ـ مالی بین شرکت های دولتی است. تأمین نیازهای ها و سازمانتجاری 

ها از جمله مواردی ها و پرداخت عوارض مالیاتدولتی توسط شرکت

توان با استفاده از این فناوری انجام و از حضور است که می

ها و رای انجام مناقصات و مزایدهفیزیکی مسئوالن امور مربوطه ب

چنین بازرسان مالیاتی و امکان تبانی علیه دولت و به تبع آن هم
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ای که کارکنان اداری با ارتباط مستقیم با از جرائم خاصه

شوند، پیشگیری نمود. یکی از موارد فساد اداری شهروندان مرتکب می

تی است. در که بسیار هم مورد توجه بوده، تبانی در معامالت دول

فضای سایبری معامالت به صورت الکترونیکی است که از طریق 

توان شاهد یک های الکترونیکی و تجارت الکترونیک، میفناوری

(. از طریق بانکداری 364رقابت سالم بود )عطارنیا و فالح، پیشین: 

ها، توان عالوه بر مکانیزه نمودن امور اداری بانکالکترونیکی می

هایی انجام داد الکترونیکی در فضای سایبری، فعالیتبا پرداخت 

گیرد. به عنوان ها انجام میکه از طریق سیستم الکترونیک بانک

ای و شهری و توان به پرداخت الکترونیکی عوارض جادهمثال می

بنابراین، بانکداری  ها اشاره کرد؛چنین پرداخت مالیاتهم

فرادی شده است که همیشه ای بسیار امن برای االکترونیکی وسیله

ها هستند. بانکداری نگران اعمال نفوذ در مناقصات و مزایده

ها آغاز شد و الکترونیکی در ایران با مکانیزه کردن امور حساب

 (.661: 9331های خودپرداز ادامه پیدا کرد )مقدسی، سپس با دستگاه

 های مجازیدادگاه

به گروهی از  9334قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران در سال 

کارشناسان مسائل حقوقی و سیستمی، مأموریتی مبنی بر بررسی 

وفصل آسان و سریع اختالفات مردمی داد. مسائل، مشکالت و طرق حل

کار که یکی ساله، عبارت بود از ارائه هشت راهنتیجه این تالش یک

کارها، ایجاد دادگاه الکترونیکی یا مجازی بود. یکی از این راه

افزارهایی برای مدیریت ر از این راهکارها ایجاد نرمدیگ

های قضایی در مجتمع الکترونیکی بود. نخستین مجتمع قضایی پرونده

 9333الکترونیکی در ایران، مجتمع قضایی عدالت بود که درسال 

های مجازی، ایجاد در تهران ایجاد شد. یکی از اهداف دادگاه

وسیله آن مردم بتوانند به افزارهایی است که به شرایط و نرم

ی خود مطلع شده و جریان راحتی از طریق فضای سایبری از پرونده

دادرسی را از طریق فضای سایبری دنبال نمایند. این امر مانع 

گردد. این امر ها میاز ازدحام خیل عظیمی از مردم در دادگاه

درصد از  1/61دد که بدانیم گرجایی از اهمیت برخوردار می

شان ن، تنها برای پیگیری پرونده و کسب اطالع از پروندهجعامرا

 (33: 9333زالی بوئینی، کنند )به محاکم مراجعه می

هایی که در دادگاه الکترونیکی مورد نیاز است، یکی از سیستم

ها باشد. این سیستم به طرفین پرونده و وکالی آنمی Efiling سیستم

امکان تشکیل پرونده و ارسال مستندات مربوط را به صورت 

های پرداخت چنین دارای قابلیتدهد. این سیستم همالکترونیکی می

چنین هزینه دادرسی با استفاده از کارت اعتباری نیز هست. هم

ه عنوان سیستمی در دست وجوی الکترونیک بتوان به سیستم جستمی

تر به ها و نهایتًا از همه مهمعموم مردم برای پیگیری پرونده

اشاره کرد که به وسیله آن، طرفین دعوی و  E-COURTسیستم محیط 

توانند در یک دادگاه مجازی حضور داشته باشند ها میوکالی آن

رسی توان به دادها میبه کمک این سیستم (.16زالی بوئینی، همان، )

عادالنه کمک شایانی نمود و از وقوع جرائم بسیاری جلوگیری نمود. 

چنین در بسیاری از هم از جمله این موارد جرم ارتشاء قاضی است
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تواند دلیل بوده و احقاق حق هایی از پرونده که میموارد، برگه

های گیرند که با وجود دادگاهنماید تخریب یا مورد ربایش قرار می

ستم الکترونیکی دادخواهی، امکان این امر بسیار کم مجازی و سی

ها و احضارها کمک ها در جهت ابالغ اخطاریهچنین این سیستماست. هم

شایانی به کارکنان کرده و از تقصیرات جزایی کارکنان و ماموران 

باشند، ابالغ که امروزه اداره پست و نیروی انتظامی دخیل می

شود که بدانیم تر میامر زمانی بیش نماید. اهمیت اینپیشگیری می

ها بعضاً موجب تضییع حقوق افراد تقصیرات کارکنان در ابالغ احضاریه

چنین مأمور ابالغ نیز به صورت فیزیکی با شخص احضار گردد. هممی

شونده در ارتباط نیست تا با اخذ مبلغی از شاکی یا بدون آن، 

ر در مناطق کوچک و شخصی را بدون دلیل بازداشت نماید. این ام

تری دارند، مناطقی که اشخاص از رویه قضایی و قانونی اطالع کم

 افتد.تر اتفاق میبیش

 سایر مراجع الکترونیکی

تواند در مراجع های دولت الکترونیک میاز جمله دیگر استفاده

اجرایی چون نیروی انتظامی باشد. اگر نیروی انتظامی بخواهد 

ی جوابگوی نیازهای مردم باشد، تنها امروزه نیز به روش سنت

های گو باشد. در ایران پروژهها پاسخدرصد آن 94تواند نسبت به می

مختلفی برای دولت الکترونیک در نیروی انتظامی به کار برده شده 

های توان به پروژه امام علی )ع( اشاره کرد. اکثر پروژهاست که می

هدف جلوگیری از تخلفات  دولت الکترونیکی در نیروی انتظامی با

رانندگی، جلوگیری از تماس فیزیکی مردم با کارکنان دولتی، نظارت 

های انتظامی و نهایتًا و کنترل عملکرد مأموران دولتی و یگان

(. 13: 9333تر به مردم است )جوانمرد، تر و سریعارائه خدمات بیش

لیس با این امر با به وجود آمدن جرائم سایبری و لزوم مقابله پ

کند. الکترونیکی شدن امور این جرائم اهمیت چند برابری پیدا می

تواند تعامل پلیس با شهروندان را شفاف نماید. این امر موجب می

تری های پلیس اعتماد بیششود و مردم نسبت به فعالیتاعتمادسازی می

کارگیری (. پلیس از طریق به13-13: 9336کنند )وفادار، پیدا می

های الکترونیکی تا حد زیادی از تقصیرات جزایی در امان یفناور

های و ماشین DNAخواهد بود و با تجهیزاتی چون دستگاه تشخیص 

های پلیس مجهز به انواع تجهیزات برای کشف سرنخ و سایر سیستم

برای کشف انواع جرائم سایبری با اطالع سریع و آسان و غیره به 

(. از 999: 9331نمود )مقدسی، بهترین وجه خدمت رسانی خواهد 

های مرتبط با مردم، شهرداری الکترونیک است. اکثر دیگر ارگان

مردم خواه یا ناخواه با شهرداری برای حل مشکالت مختلف از جمله 

اختالفات ملکی یا امور اداری از جمله اخذ پروانه ساختمانی، 

 هستند.ها در ارتباط پرداخت عوارض و شرکت در مناقصات و مزایده

 های خودارتباط دولت با زیر مجموعه

ها برای پشتیبانی از همکاری )مثل مبادله اطالعات  ICTکارگیری به

های عمومی برای نیل به و برقراری هماهنگ اقدامات( میان سازمان

های مؤثر مشیهدف مشترک در سطوح راهبردی )مثل طراحی جمعی خط

های عمومی و ارائه مشیطعمدی( و عملیاتی )مانند اجرای جمعی خ
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(. 916خدمات مربوط به شهروندان و مشاغل( است )لوکیس، پیشین، 

افزاری اطالعات و فناوری ارتباطات موجب افزار و نرمتوسعه سخت

رشد و توسعه ارتباطات سریع درون سازمانی بین کارکنان و بین 

به های موجود را توانند اطالعات و دادهسازمانی شده است که می

این امر  (.61: 9336عرب مازیار یزدی، دیگر بفرستند )سرعت به هم

تواند حجم آید و در نظر اول میتحول بسیار عظیمی به حساب می

 مراودات و مکاتبات کتبی را بسیار کاهش دهد.

که بر رفتار شهروندان عادی فناوری الکترونیکی عالوه بر این       

های جدید گذارد، با استفاده از فناوریو مشاغل مختلف تأثیر می

بر سه گروه مرتبط اداری از جمله سطح فردی، گروهی  هاادارهدر 

پردازد و سازمانی نیز به طراحی، رهبری و مدیریت مشاغل اداری می

 .(39)وفادار، پیشین: 

ترین امری مشکل و حیاتی است. از مهم 0تعامل دولت با دولت       

الزامات این تعامل، تشکیل بانک اطالعات ملی از اطالعات دولتی 

دهد است که در یک نظام یکپارچه، نیازهای دولت را سامان می

ارتباط دولت با دولت شامل تعامل یک  (.993: 9331محمدی اصل، )

با کارکنان تحت امر آن اداره یا تعامل  نهاد یا اداره دولتی

 یک اداره با اداره دیگر است.

 ارتباط با کارمندان دولتی

های جدید، ارتباط و تعامل تنگاتنگی دولت با استفاده از فناوری

با کارمندان و کارکنان خود دارد. از جمله پرداخت حقوق به 

رضه بیمه کارکنان، عرضه امکانات رفاهی خاص، ثبت سوابق کاری، ع

اند. های دولتی از جمله این تعامالتخدمات درمانی و اعطای وام

دولت الکترونیک خدمات مختلف را با کیفت یکسانی به افراد ارائه 

شود تا کارکنان دولتی احساس برپایی عدالت دهد و این باعث میمی

تری انجام دهند و بکنند و مدیران وظایف خود را با اطمینان بیش

گردد. ور شامل سازماندهی، نظارت و استخدام کارکنان نیز میاین ام

تری بین کند تا ارتباط بیشدولت الکترونیک شرایطی را ایجاد می

مافوق و مادون ایجاد شود اگر چه این ارتباط در فضای سایبری 

تر کند تا بتوان با مدیران کمچنین شرایطی را ایجاد میباشد. هم

 (.991محمدی اصل، پیشین، ارت نمود )تر، نظبر کارکنان بیش

از طرف دیگر فناوری دولت الکترونیک موجب دورکاری      

کارمندان دولتی شده است و کارمندان به جای ارتباط فیزیکی، با 

شغل خود و محل فعالیت خود، به کمک رایانه و فضای سایبری با 

م اند و شغل خود را در محیط غیراداری انجااداره در ارتباط

های (. با این تغییرات، نیازمند مهارت19: 9441دهند )روبرت، می

های فناوری ارتباطات و اطالعات هستیم که این کارکنان در حیطه

امر نیز توسط نهادهای مختلف و به صورت مجازی و از طریق فضای 

با این وضعیت حتی نیازی به شرکت کارکنان  گیرد.سایبری انجام می

ری برای یادگیری امور اداری نیز نیست )مقدسی، های حضودر کالس

(. برقراری ارتباط با کارکنان در واحدهای گوناگون 36پیشین، 

                                                           
4 Government to Government 
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از وظایف مدیران است. ارتباط با کارکنان تا حدی مهم است که 

 افتد.بدون آن حیات یک سازمان به خطر می

کارکنانی که به صورت الکترونیکی با دولت در ارتباط هستند 

شان هستند و تنها به کنند: یا در محیط کاریبه دو شکل عمل می

های هایی از اداره برای اطالع از وضعیتجای حضور فیزیکی در بخش

اند. در این صورت در ارتباط برخطگوناگون، با آن بخش به صورت 

ها و اطالعات به صورت کامالً دقیق ادل دادهامکان ارتباط صحیح و تب

به  باالدستهای دستوری که ممکن است از طرف وجود دارد. مثل برگ

مأمور ارسال شود؛ از قبیل برگ بازداشت قاضی برای زندانی کردن 

صورت شان است مثل کارکنانی که بهو یا در غیر محیط کاری شخص

اند و کارهای ارتباطکنند و با اداره در دورکاری فعالیت می

شود تا دهند. این امر موجب میاداری خود را در خانه انجام می

کارمند به اموال دولتی و مردم دسترسی نداشته باشد از ارتکاب 

 جرایمی مثل ارتشا، اختالس و سرقت جلوگیری گردد.
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 هاارتباط با سایر اداره

ت با دولت یکی دیگر از ارتباطات دولت الکترونیک، ارتباط دول

باشد. یکی از طرق این ای با اداره دیگر مییا ارتباط اداره

ارتباطات، استفاده از پست الکترونیک و تبادل اسناد و مدارک 

 از طریق پست الکترونیک است.

افزارهایی که در دادگاه الکترونیک مورد استفاده از جمله نرم

ای نوان وسیلهی ثبت است که به عافزار ادارهگیرد، نرمقرار می

برای تشخیص مالک اصلی ملک، بدون حضور و مراجعه فیزیکی به 

با توجه به این امر  (.11زالی بوئینی، پیشین، ی ثبت است )اداره

ها، در نیاز به فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر دادگاه

توان گردد. از این طریق میدیگر مثل ثبت نیز احساس می هااداره

توانند در اسرع ها میجرائم ثبتی جلوگیری نمود و دادگاهاز وقوع 

های بارز وقت مبادرت به صدور رأی نمایند. این امر یکی از نمونه

جلوگیری از اطاله روند اداری و دادرسی است. برای برقراری 

نظامی جهت برپایی عدالت اجتماعی و قضایی، نیازمند ارتباط دولت 

ایتًا این امر موجبات پیشگیری از باشد که نهبه صورت فعال می

 سازد.تخلفات اداری را مهیا می

، ارتباط در خصوص امور بانکی هاادارهاز دیگر ارتباطات بین 

ها، ها به عنوان مجری مزایدهمختلف است. امروزه بانک هااداره

کنند. این عملکرد به این شکل است سهم مهمی دراجرای آن ایفا می

مزایده، تنها افرادی حق شرکت را دارند که  که در هنگام اجرای

از طرف بانک به اداره مربوطه، اطالعات شرکت کننده و پرداخت 

های بانکداری مبلغ اولیه آن تأیید شده است. از دیگر فعالیت

های مختلف های ارگانالکترونیکی در پرداخت الکترونیکی مالیات

یکی در این امر از طریق فضای سایبری و نقش بانکداری الکترون

 باشد.می
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 مدیریت اطالعات

کارگیری فناوری به درمدیریت اطالعات در دولت الکترونیک اشاره 

های اطالعاتی دولت و ادبیات سیستمهای اطالعات در فرایند فعالیت

گردد. میالدی برمی 9134و  9114های است. پیشینه این امر به دهه

شود ای و مخابراتی گفته میهای رایانهفناوریفناوری اطالعات به 

سازی، تبدیل، انتقال و که برای مدیریت اطالعات، پردازش، ذخیره

روند. برای وجود ارتباطی سالم و ها به کار میبازیابی داده

مؤثر، نیاز به اطالعات کافی است. مدیران برای کنترل و 

کنان، مردم و ریزی امور اداری و برای ارتباط با کاربرنامه

اداری و  سامانهدیگر، باید اطالعات مدیریتی در مورد  هااداره

ای از منابع اطالعاتی را دارا باشند. فناوری اطالعات به مجموعه

آوری اطالعات و استفاده شود که جهت تولید، جمعابزارها گفته می

رود که با کوچک کردن، ها در جامعه و سازمان به کار میاز آن

ن کردن و کاربردی ساده باعث شده تا دسترسی به اطالعات از ارزا

-93: 9331کیاکجوری و نوبتی، ) هرکجا و توسط هر شخصی ممکن باشد

91.) 

شود که منظور اصلی از مدیریت با دقت در مطالب مذکور مشخص می

اطالعات عبارت از برقراری نظام سالم اداری جهت حفظ تمامیت و 

ه و در دسترس عموم قرار دادن این اطالعات های ذخیره شدصحت داده

 جهت شفاف سازی امور است.

 افزایش صحت و تمامیت اسناد

یکی از نتایج اساسی دولت الکترونیک، جایگزینی فناوری به جای 

بروکراسی اداری است. برای پیشگیری از فساد اداری و به تبع آن 

اد و امالک، ها از جمله سازمان ثبت اسننارضایتی مردم از سازمان

های نوین از جمله ایجاد شبکه یکپارچه اطالعات باید به فکر شیوه

جهت ذخیره دفاتر ثبتی و اطالعات مربوط به هویت اشخاص و شناسنامه 

 ها بود.امالک جهت حفاظت از آن

های بسیار مهمی که در مجامع جهانی نیز مورد یکی از طرح

است که با  )حدنگاری(بررسی قرار گرفته است، طرح جامع کاداستر

 هدف مدیریت زمین، اسناد و اطالعات و کمک به دولت الکترونیک است

در این روش اسناد به صورت الکترونیکی  (.91: 9333جوادخانی، )

شوند و مثل اثر انگشت یک انسان، غیرقابل جعل دار میشناسنامه

های که کلیه اطالعات در رایانههستند. در این روش با توجه به این

اند، امکان سرقت اسناد بسیار کم شده بسیار پیشرفته ذخیره شده

ترسیم نقشه امالک بر سند  های هوایی وچنین با تعیین نقشهاست. هم

توان گفت مالکیت، از جرائم ثبتی پیشگیری نموده و به نوعی می

 هاادارهکاری کارکنان این ابزارها ازجمله تدابیر پیشگیرانه بزه

 روند.ثبت به شمار می

نیز به  9316ـ  9314قانون پنجم توسعه  66در بند )د( ماده 

بر تکمیل طرح حدنگاری الزام اداره ثبت اسناد و امالک مبنی 

)کاداستر( و الکترونیکی نمودن اسناد اشاره شده است. اهمیت 

به  939حدنگاری و ثبت وقایع به حدی است که در سوره بقره آیه 

 916لزوم ثبت وقایع توسط شخصی معتمد اشاره شده است. در ماده 

ها کشی از اراضی و ثبت آنقانون ثبت نیز به ایجاد طرح جامع نقشه
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ز طریق کاداستر اشاره شده است. کاداستر موجب تعامل با سایر ا

ای برای دستیابی به اطالعات و کاهش حجم بایگانی، و وسیله هااداره

ها، دریافت صحیح و عاالنه مالیات افزایش ایمنی در نقل و انتقال

گیری از علوم (. بهره934: 9331شود )سالجقه، از مردم و غیره می

مدرنیته در جهت ارتقاء کمی و کیفی کاداستر، های و فناوری

ی پایدار امنیت و عدالت اجتماعی است ترین زیرساخت توسعهمهم

توان با اجرای این (. این در حالی است که می93: 9331فر، )زارعی

از اشتباهات و  طرح و با تهیه نقشه کاداستر، عالوه بر پیشگیری

چون تصرفات ع جرایمی هماختالفات در خصوص اسناد ثبتی، از وقو

توان جلوگیری نمود. چرا که علت وقوع این غیرقانونی نیز می

: 9331قاسمی مقدم، های غیردقیق و نامشخص فعلی است )جرائم، نقشه

931.) 

که علت ارتکاب جرائم عمدی و خطای  هاادارهاز جمله مشکالت 

و نقص  عیبشود، مشکل نگهداری سالم و بیجزایی کارکنان دولتی می

ها های حفظ صحت و تمامیت دادهاطالعات و اسناد است. از دیگر روش

باشد. این ( میOISجهت حفظ از خطرات، سیستم اطالعاتی اداری )

ای است که عالوه بر افزاری شبکهفناوری، مجموعه ابزارهای سخت

پردازد. ها میمدیریت ارتباطات، به مدیریت اسناد و نگهداری از آن

های پردازش مبادالت اشاره نمود که هدف توان به سیستممی چنینهم

های سازمانی، انبارداری، مدیریت قراردادها ها کنترل فعالیتآن

باشد. جعل و تخریب اسناد کد دار ذخیره شده و کنترل موجودی می

تر از نوع ای بسی سختهای حساس و امنیتی محیط رایانهدر سیستم

 ط فیزیکی است.مشابه این موارد در محی

از دیگر تجهیزات فناوری الکترونیک جهت حفظ اطالعات، به وجود 

پستی  مامورانها بدون دخالت آمدن پست الکترونیک و ارسال داده

توان اطالعات را به صورت سالم و بدون دخالت است. در این روش می

قانون  139جهت مفتوح کردن، تخریب و غیره موضوع ماده  ماموران

اسالمی به دست فرد مورد نظر رساند. این ابزار به نوعی  مجازات

ی ارتباط بین شهروندان است، ولی هدف آن حفظ صحت اسناد وسیله

 باشد.از دسترسی مأموران دولتی به آن می

 پذیریآزادی اطالعات و دسترس

دهی بنیادین جامعه در راستای مبارزه ترین اصلی که برای سامانمهم

باشد. مورد توجه قرار گیرد، آزادی اطالعات میبا فساد باید 

براساس این اصل افراد حق برخورداری از اطالعات سیاسی، اقتصادی 

و غیره را دارند. اگر امور حکومتی شفاف باشد و حکومت خود را 

پذیری در مقابل مردم پاسخگو بداند، میزان فساد، کم و مسئولیت

ری شفاف و به تبع آن سالم گردد. برای داشتن امور اداتر میبیش

و به دور از فساد اداری، جامعه نیازمند برخورداری از اطالعات، 

باشد. این امر با توجه به وضعیت فساد اداری در بدون مانع می

نمایاند. کشورهای با نظام بسته اقتصادی بسیار آشکارتر نیز می

ی به در این جوامع، عدم اطالع مردم از امور اداری و عدم دسترس

اطالعات، موجب به وجود آمدن اقتصادهای پنهان و زیرزمینی شده 

 است.
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ای تواند برای آزادی بیان مقدمهحق دسترسی به اطالعات که می

و  9161اعالمیه جهانی حقوق بشر  91ضروری تلقی گردد. در ماده 

المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر و آزادی میثاق بین 91ماده  9بند 

یت شناخته شده که شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه بیان به رسم

گردد. تأثیر آزادی اطالعات به این نحو است که اطالعات نیز می

شوند و نه تنها خود مرتکب مردم از حقوق و تکالیف خود آگاه می

گردند. شوند بلکه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران نیز میجرم نمی

ها، احتمال ر مناقصات و مزایدهتوان داز جمله این موارد می

مداخله کارگزاران در قراردادهای ناسالم و دشوار و غیره اشاره 

: 9331دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، نمود )

ای بنابراین آزادی اطالعات به نوعی موجب ایجاد جامعه (؛999-991

های افراد گردد که مردم بر فعالیتشبیه به جامعه مکانیکی می

دیدها فضای بسیار امنی برای رهایی از تهکنترل دارند. اینترنت 

کند تا به افزایش شفافیت و است. این ابزار شرایطی را مهیا می

ای دولت الکترونیک دارای ویژگی اعات کمک نماید. ابتدآزادی اطال

نمود. این عمل بود که اصطالحات قدرت سیاسی و نهادی را فراهم می

موجب شد تا بعضی، از آن به توان یک انقالب اطالعاتی یاد کنند. 

پس از چندی این انقالب به انقالب افشاگری تبدیل شد. فناوری 

لوگیری از فساد اطالعاتی در امور اداری، با هدف ارتقای امور و ج

ساالری )که اداری بود که این عمل را از طریق آزادی سیاسی و مردم

های فاسد و خودکامه بود( انجام ی آن از بین رفتن حکومتنتیجه

توان به صورت واضح در بروز انقالب کشورهای داد. این امر را میمی

ی هامشاهده نمود که وجود فناوری 19تا  31عربی در طول سالهای 

ها شد و اطالعاتی و ارتباطاتی موجب آشکار شدن سطح فساد حکومت

های مردمی را انقالب به تبع آن مردم برای مقابله با این عوامل،

 به راه انداختند.

آزادی در اطالعات نه تنها موجب اطالع مردم از انواع اخبار          

ایش مشارکت گردد، بلکه موجب افزو اطالعات دنیا و جامعه خودشان می

ساالری شود که به آن مردمگیری نیز میمردم در فرایند تصمیم

شود. شفافیت اداری موجب مدیریت نیز گفته می 5الکترونیکی

های گذاریابزارهای دولت الکترونیکی و مشارکت عمومی در سیاست

ارائه بهتر خدمات شده و  موجبشود. دولت الکترونیک مختلف می

نهد. دولت الکترونیک مهندسی مجرد معماری ج میمشتری محوری را ار

جوانمرد، پیشین، پذیری به دولت )دولت است برای افزایش دسترسی

های اقتصادی دولت در کشورهای جهان سومی بسیار کدر فعالیت(. 31

های است و غالب تصمیمات اقتصادی و مالی در حاشیه و در اتاق

ساز د به اطالعات، زمینهدسترسی افرا نبودگیرد.دربسته صورت می

گردد )ربیعی، اقتصاد ناسالم و وقوع جرائم کارکنان دولتی می

های مهم حقوق بشر، آزادی بیان، (. از جمله مصداق939پیشین: 

آزادی اطالعات و حریم خصوصی است. مسبب اصلی بررسی این سه مورد، 

یی ها است. امروزه اطالعات تا جاوجود عامل اطالعات در میان آن

دانند. این اهمیت دارند که ارزش آن را با گندم و فوالد برابر می

اما  امر موجب شده عصر کنونی را با نام عصر ارتباطات بشناسیم؛

 به خصوصنکته بسیار مهم فضای سایبری، وجود آزادی در اطالعات 

آزادی بیان در فضای سایبری است. در کشورهایی که آزادی بیان 
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توانند از دسترسی افراد به اطالعات به ها میوجود ندارد، دولت

توانند به بهانه سری بودن اطالعات، ممنوعیت ایجاد کنند ولی نمی

این بهانه، آزادی نشر و آزادی بیان را محدود سازند چراکه 

توانند اطالعات د اطالعات، به راحتی میافراد از طریق فضای آزا

در دسترس خود را منتشر کنند و از این جهت ایجاد محدودیت از 

آفرینی شده طرف قوای حاکمه بسیار مشکل است. این فضا موجب جرأت

ها را در پشت سر و آن دهد؛و جرأت نشر و بیان را به افراد می

 (.61-63: 9336ی، جاللی فراهانرساند )گذاشتن خط قرمز یاری می

کاری هستند و نگاران مجبور به محافظهای روزنامهاگر در جامعه

از گزارش و ثبت فساد اداری و جرائم اقتصادی دولتمردان 

پردازان در محیط سایبری هراسند، وبالگ نویسان و نظریهمی

توانند بدون شناسایی، از طرف قوای حاکمه و بدون ترس از فشار می

مطالب مورد نظر خود را در سطح جهانی پخش نماید. دولتمردان، 

ها، حساسیت این امر نیز موجب هدایت افکار عمومی و فشار بر دولت

عمومی نسبت به یک امر و تقاضا از ارگان یا شخص مورد نظر برای 

 گردد.پاسخگویی می

آزادی اطالعات و حریم خصوصی افراد در برخی موارد در مقابل 

طرف جامعه آزاد، وجود شرایطی برای دسترسی به هم هستند. از یک 

طلبد و از طرف دیگر افراد در فضای امن و به تمام اطالعات را می

دور از مداخله دیگران حق دارند حریم خصوصی اطالعاتی داشته 

رکن است: محرمانگی، گمنامی و تنهایی.  3باشند. حریم خصوصی از 

چه اندازه در خصوص هر کسی حق دارد تصمیم بگیرد دیگران تا 

زندگی شخصی او بدانند و بیش از آن را منع کند. بر اساس این 

توان حریم خصوصی را حق نخستین افراد در مصون نگه توضیحات می

مجوز قانونی  بدونشان از هرگونه مداخله و تعرض داشتن حوزه خصوصی

، و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطالعات این حوزه دانست )اصالنی

9336 :91.) 

دولت الکترونیک شرایط ایجاد دموکراسی مجازی برای شرکت دادن 

مردم در امور دولتی را برای استفاده بهینه نیروی انسانی و 

ساالری و شهروندمحوری را فراهم نظارت مردمی و به بیان دیگر مردم

(. با وجود دسترسی همگان به اطالعات 61: 9331نماید )باطنی، می

ها ی سیر در مسیرهای داده اطالعاتی جهانی، بعضًا دولتآزاد برا

دهند که آزادی اطالعات هایی را در دسترس مردم قرار میتنها داده

برند. این کشورها تنها اطالعات محدودی را در را زیر سئوال می

که اسرار اختیار دیگران قرار داده و بقیه را به بهانه این

کنند ولی و از دسترس عموم خارج میمحرمانه دولتی هستند، فیلتر 

حال، چون دسترسی افراد به اطالعات، محدود به اطالعات و با این

ارتباطات داخلی نبوده و جهانی است مردم یک کشور به سادگی با 

 شوند.های جهانی از اخبار مطلع میاتصال شبکه
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 برآمد

 است. یکی از مناصب بسیار باارزش و حساس اجتماعی، مشاغل اداری

که عمومًا قشر تحصیل کرده و ماهر کارکنان دولتی با توجه به این

توانند نقش دهند، می)در امور اداری( یک جامعه را تشکیل می

بسیار مهمی در ایجاد اعتماد و حس وابستگی و وفاداری به دولت 

کارکنان دولتی اختیارات بسیار زیادی دارند  و کشور ایفا نمایند.

توانند ضربات غیر قابل جبرانی به کیان یک می و به همین علت

 حکومت بزنند.

های اطالعات و ارتباطات موجب شده تا به آسانی توسعه فناوری

سازی نائل شد. با قانون اساسی مبنی بر خصوصی 66به هدف اصل 

های فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش توجه به شرایط و ویژگی

ها ضای سایبری، ضروری است تا دولتهای بخش خصوصی در ففعالیت

تر شوند. فناوری اطالعات و ارتباطات، زمینه حکمرانی مطلوب کوچک

کند. این عمل از طرق مختلف و اصوالً را با دولتی کوچک مهیا می

گیرد. دولت الکترونیک به صورت حذف بوروکراسی اداری انجام می

مدیریت فضای بسیار مناسبی برای دموکراسی الکترونیکی، 

 کند.الکترونیکی و خدمات الکترونیکی ایجاد می

کاری، عبارت است ایراد عمده و شایع در پیشگیری وضعی از بزه 

که با الکترونیکی شدن چه واضح است اینآن 6جایی جرم.از جابه

جایی مکانی فساد اداری امور و توسل به دولت الکترونیک، جابه

اینکه دولت الکترونیک زمینه ممکن نیست. علی هذا با توجه به 

حکمرانی مطلوب و امکان نظارت مکانیکی و ارگانیکی را فراهم 

کاری در محیطی دیگر نیز به زمان بسیار جایی بزهنماید. جابهمی

های الزمه را دار د.بنابراین دولت الکترونیک و اعمال احتیاط

 اری باشد؛کمدت از بزهتواند روش بسیار مؤثری در پیشگیری کوتاهمی

های نوین و بنابراین با استخدام نیروی متخصص در امر فناوری

های جدید برای تهیه تجهیزات و فناوری هاادارهو کمک به  شناسیجرم

های جدید سایبری برای کمک کارگیری فناوریپیشگیری از جرم و به

توان به نهادهای مسئول به رشد روند تکامل دولت الکترونیک، می

 در امر پیشگیری از جرم کمک نمود.
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 حقوقی میزان.
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 فهرست منابع

 ( ،ــا ــالنی، حمیدرض ــی در جامعه  (، حقوق فناوری اطالعات: حریم9330اص ــوص خص

 اطالعات، با همکاری فناوری اطالعات ریاست جمهوری، بنیاد حقوقی میزان.

 ( نگاهی به فرایند شـــکل9335باطنی، ابراهیم؛ یزدانبخش مهدوی ،) گیری دولت

 های فراروی آن، مجله فقه و حقوق، سال سوم.الکترونیک و چالش

 ( نظام اداری و قاچاق کاال9331توکلی، کیاندخت ،) کارهای شناسی تا راهاز علت

 پیشگیرانه، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره چهاردهم.

 ( ــین ــایبری در ها و محدودیت(، مزیت9336جاللی فراهانی، امیرحس ــای س های فض

های آزادی بیان، آزادی اطالعات و حریم خصــوصــی، مجله حقوقی دادگســتری، حوزه

 ونهم.شماره پنجاه

 کاداستر چیست، نشریه سند، سال پنجم، شماره  (،9333دخانی، معصوم آباد )جوا

 وهشتم.چهل

 ( فرماندهی و کنترل در فضــای اطالعاتی، فصــلنامه دانش 9336جوانمرد، مهدی ،)

 انتظامی، سال هفتم، شماره دوم.

 -----------( ،9333 پیشـــگیری از بزهکاری: ازگفتمان قانون اســـاســـی تا ،)

 پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه حقوقی مجد، شماره دهم.گفتمان الیحه 

 ( رهنمودهای 9331دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســــازمان ملل متحد ،)

ــاد، ترجمه حمید  ــیون ملل متحد برای مبارزه با فس تقنینی جهت اجرای کنوانس

 ها.مند بگ نظر، تهران: مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهشبهره

 ( ساد، جامعه9331ربیعی، علی ساد در دولت(، زنده باد ف سی ف سیا سی  های شنا

 جهان سومی، تهران: نشر نی.

 سازی طرح کاداستر، نشریه سند، سال چهارم، (، دالیل بهینه9331فر، علی )زارعی

 وهشتم.شماره سی

 ( سن سی کیفری، پایان9333زالی بوئینی، مح شدن فرایند دادر نامه (، مکانیزه 

 دانشگاه مفید قم.کارشناسی ارشد، 

 ( سعید شگیری از جرائم ثبتی، پایان9331سالجقه،  شد، (، پی سی ار شنا نامه کار

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رفسنجان.

 ( دولت الکترونیک چالشــی فراروری دولت9334شــمس، کوروش ،) ها، نشــریه ابرار

 اقتصادی، شماره نودونه و صد.

 ( ـــعه ف9330عرب مازیار یزدی، محمد ( و ICTناوری اطالعات و ارتباطات )(، توس

ریزی با بحران فناوری نوین، دانش ضـــرورت مواجهه ســـازمان مدیریت و برنامه

 شماره هفدهم، پاییز و زمستان. حسابرداری،

 ( فناوری اطالعات و ارتباطات؛ با 9331عطارنیا، احمد؛ فالح، محمدرضــــا ،)

 خرد.های اطالعات، تهران: مبنای رویکرد جامع به سیستم

 ( پیشگیری از جرم در ایران؛ مطالعه موردی 9333قاسمی مقدم، حسن و دیگران ،)

های ملی و جرائم ثبتی، تهران: روزنامه تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین

 رسمی جمهوری اسالمی ایران.

 ( ــا های آن (، بانکداری الکترونیک و چالش9331کیاکجوری، کریم؛ نوینی، علیرض

 ماهنامه بانک و اقتصاد در ایران، شماره نودوسوم.در ایران، 

 ( (، تجارت الکترونیک )9331محمدی اصــل، کمالE-Commerce ،ارومیه: ادیبان ،)

 چاپ اول.

 ( مبانی فناوری اطالعات، مشهد: دانشگاه امام رضا، چاپ 9331مقدسی، علیرضا ،)

 دوم.
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 ( ضل سرا، ابوالف ساد مالی، علل، زمین9331همدمی خطبه  ها و راهبردهای ه(، ف

 مبارزه با آن، تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی، چاپ دوم.

 ( فناوری اطالعات و تأثیر آن در رفتار ســازمانی پلیس، 9336وفادار، حســین ،)

 فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم.

 ( ،دولت الکترونیک رویکرد مدیریتی، تهران: نشـــر 9335یعقوبی، نورمحمد ،)
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