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The current research aims to suggest an open data governance model to improve the adminis-
trative health with the establishment of E-government in the tax affairs organization. The ob-
jectives are practical using grounded theory for the qualitative analysis. The data were collected 
through the semi-structured interview. The population of the research was all the high level 
managers of the tax affairs organization, CEOs and their deputies, tax advisors, professors of 
economics department, experts and researchers of the information technology, elites in the field 
of governance and administrative health, and other managers of supervision centers. The sam-
pling was done to reach thick-data for the qualitative analysis, resulting in 12 participants. The 
data analysis was coded through open, thematic, and selective coding systems. The findings 
indicated six elements from the grounded theory: 1. Main elements such as shared data-base, 
responding system, organizational clarity, and technical infrastructures, 2. Interventional condi-
tion such as shared elements (domestic and foreign), domestic elements, and foreign elements, 
3. Causative elements such as shared elements (indo- and exo-organizational), individual ele-
ments, and social elements, 4. Contexts such as indo- and exo-organizational contexts, 5. Strat-
egies such as shared strategies (indo- and exo-organizational), indo-organization elements, and 
exo-organizational elements, 6. Shared consequences such as shared consequences (indo- and 
exo-organizational), indo-organizational consequences, and exo-organizational consequences. 
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارائــۀ مــدل حکمرانــی داده بــاز در راســتای ســامت اداری بــا اســتقرار 
دولــت الکترونیــک در ســازمان امــور مالیاتــی انجــام شــده اســت. تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف، 
ــزار  ــا اب ــود. اطاعــات نیــز ب ــوع نظریــۀ داده بنیــاد ب ــردی و از نظــر روش اجــرا کیفــی از ن کارب
ــران  ــام مدی ــامل تم ــاری پژوهــش ش ــۀ آم ــد. جامع ــردآوری ش ــاختاریافته گ ــۀ نیمه س مصاحب
رده بــاالی ســازمان امــور مالیاتــی، مدیــران کل و معاونــان، مشــاوران مالیاتــی، اســتادان گــروه 
ــی و  ــۀ حکمران ــال در زمین ــرگان فع ــات خب ــاوری اطاع ــان فن ــان و محقق ــاد، متخصص اقتص
ــه اشــباع  ــا توجــه ب ــۀ پژوهــش نیــز ب ــد. نمون ســامت اداری، مدیــران نهادهــای نظارتــی بودن
نظــری داده هــا در پژوهــش کیفــی مشــخص گردیــد و حجــم نمونــه دوازده نفــر انتخــاب شــد. 
ــاز،  ــذاری ب ــۀ کدگ ــه مرحل ــامل س ــذاری ش ــتفاده از روش کدگ ــا اس ــا ب ــل داده ه تجزیه و تحلی
کدگــذاری محــوری و کدگــذاری گزینشــی به صــورت دســتی انجــام شــد. نتایــج پژوهــش نشــان 
داد شــش مقولــۀ مــورد نظــر در نظریــۀ داده بنیــاد در پژوهــش شــامل ایــن مــوارد بــود: 1. عوامل 
ــفافیت  ــب و ش ــخ گویی مناس ــام پاس ــترک، نظ ــگاه داده ای مش ــود پای ــامل وج ــوری ش مح
ــی و  ســازمانی، و زیرســاخت های فنــی؛ 2. شــرایط مداخله گــر شــامل عوامــل مشــترک )داخل
خارجــی(، عوامــل داخلــی و عوامــل خارجــی؛ 3. عوامــل علّــی شــامل عوامــل مشــترک )درون و 
بــرون ســازمانی(، عوامــل فــردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بســترها شــامل بســترهای درون ســازمانی 
و بســترهای برون ســازمانی؛ 5. راهبردهــا شــامل راهبردهــای مشــترک )درون و بــرون ســازمانی(، 
راهبردهــای درون ســازمانی و راهبردهــای برون ســازمانی؛ 6. پیامدهــا شــامل پیامدهــای 

مشترک )درون و برون سازمانی(، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی. 
 .H ،H2 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه  
ــدی  ــی فراین ــر بشــر دارد. حکمران ــه عم ــاید ب ــی ش ــابقه ای طوالن ــازه نیســت؛ س ــی ت ــی بحث حکمران
ــر  ــی دیگ ــد و گروه ــم می گیرن ــا تصمی ــی از آن ه ــردم به نمایندگ ــی از م ــی آن گروه ــه ط ــت ک اس
ــی، 1393، ص. 162(.  ــی و شهنوش ــد )رفیع ــرا می کنن ــان اج ــت نظارتش ــا و تح ــی از آن ه به نمایندگ
حکمرانــی نخســتین بــار در ســال 1979م از ســوی ویلیــام ســون در ادبیــات اقتصــادی بــه کار رفــت و از 
ســال 1980م به بعــد کاربــرد ایــن واژه بیشــتر شــد. امــا هنگامــی کــه بانــک جهانــی در ســال 1989م 
ــی  ــی خــوب اختصــاص داد، هیچ کــس تصــور نمی کــرد حکمران ــه حکمران گــزارش ســالیانۀ خــود را ب
خــوب در ادبیــات توســعه جایگاهــش را بــه ایــن شــکل گســترش دهــد )ابراهیم پــور و الیکــی، 1395(. 

حکمرانــی خــوب مجموعــه ای از اصــول و معیارهــای مدیریــت اجتماعــی بــرای بیشــینه کــردن منافع 
ــدار کشــور اســت )Giao, 2021, p. 51( و فضــای  ــن توســعۀ هماهنــگ و پای ــج و تضمی ــی و تروی عموم
ــارج از  ــا خ ــد ام ــه در جامعه ان ــی ک ــه گروه های ــاید ک ــکان می گش ــن ام ــه روی ای ــدی را ب ــری جدی فک
 Peráˇcek, Mucha( دولــت قــرار دارنــد، ممکــن اســت نقــش مهم تــری در حــل مســائل ملــی ایفــا کننــد
Brestovanská, 2019, p. 88 &(. همچنیــن حکمرانــی خــوب دارای هشــت ویژگــی اساســی یــا شــاخص 
ــت و  ــئولیت پذیری، عدال ــفافیت، مس ــخ گویی، ش ــی، پاس ــارکت، اجماع گرای ــت: مش ــرح اس ــن ش ــه ای ب

 .)Bakkar & Ogcem, 2020, p. 177( انصــاف، اثربخشــی و کارایــی، و انطبــاق بــا اجــرای قانــون

ــه: عــدم افشــای عمومــی برنامه هــای  ــد؛ ازجمل ــی خــوب موانعــی نیــز ذکــر کرده ان ــرای حکمران ب
اســتراتژیک ســازمان ها، پیونــد بودجــه، ارزیابــی دقیــق عملکــرد کاری، شــاخص های خروجــی بیشــتر 
نتایــج به دســت آمده و همچنیــن  ســازمان ها، تجزیه و تحلیــل منابــع مختلــف تخصیص یافتــه و 

  .)Chien & Nghi Thanh, 2022, p. 3( ــی ــی داخل ــخت گیری سیاس س

ــه  ــه ب ــا توج ــم و ب ــررات اداری حاک ــول و مق ــت اص ــا رعای ــام اداری ب ــی نظ ــامت اداری یعن س
ــرا  ــی اج ــازمانی به خوب ــره وری س ــه به ــل ب ــرای نی ــش را ب ــده، وظایف ــل طراحی ش ــم اداری ازقب نظ
ــه نظــام  ــوده؛ به طــوری ک ــع ب ــن جوام ــای دیری ــد. ســامت اداری یکــی از خواســته ها و آرزوه می کن
اداری ابــزار توزیــع عادالنــۀ خدمــت بــه عمــوم شــهروندان اســت )یعقوبــی، 1396، ص. 207(. ســامت 
اداری معلــول عوامــل متعــددی همچــون فرهنگــی، ســاختاری، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی اســت 
ــن اســام ســامت نظــام  ــه شــود. دی ــدی ارائ ــای چندبُع ــد راهکاره ــن آن بای ــق یافت ــرای تحق ــه ب ک
اداری را مشــروط بــه ســامت کارکنــان به ویــژه مدیــران عالــی، رهبــران جامعــه، توجــه بــه نیازهــای 
ــه  ــارت چندگان ــال نظ ــور، اعم ــذاری ام ــا در واگ ــت اهلیت ه ــت، رعای ــان دول ــوی کارکن ــادی و معن م
ــخصی و  ــل ش ــط متقاب ــه در رواب ــای عادالن ــال روش ه ــران، اعم ــای مدی ــا و عملکرده ــر فعالیت ه ب
جبــران خدمــات، تحــول در ارزش هــا و باورهــا، تحــول در برنامه هــای آموزش وپــرورش نیــروی انســانی، 
ــا متخلفــان و امثــال این هــا تعریــف می کنــد )ایمانــی  مشــارکت مــردم در ادارۀ امــور، رفتــار قاطــع ب

ــری، 1395، ص. 18(.  ــدق، محمــدی و باق برن
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ــران  ــت مداران و مدی ــِش روي سیاس ــن پی ــاي نوی ــه فناوري ه ــي ک ــن فرصت های ــي از مهم تری یکـ
قــرار مي دهــد، امــکان »مهندســي مجــدد معمــاري دولـــت« و افـــزایش قابلیـــت دسترســـي، تقویـــت 
کارآمـــدي و پاســخ گوتر کــردن آن اســت. اســتفاده از مهندســـي مجـــدد معمـــاري دولـــت و ســـایر 
ــک  ــت الکترونی ــام دول ــه ن ــده ای ب ــش پدی ــب پیدای ــي موج ــد حکمران ــده در فراین ــات گفته ش امکانـ
ــتفاده  ــای اس ــک به معن ــت الکترونی ــي، 1390، ص. 172(. دول ــي اردکان ــی و اعای شــده اســت )مقیم
ــرای ایجــاد تغییــر در ســاختارها و فرایندهــای کاری ســازمان های  از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات ب

 .)Hariguna, Rahardja & Ruangkanjanases, 2020, p. 431( دولتــی اســت

ــد انجــام امــور اداری، کاهــش بوروکراســی و  ــا هــدف بهبــود در شــیوه و رون دولــت الکترونیــک ب
تشــریفات زائــد اداری و درنهایــت کاهــش فســاد اســتقرار می یابــد )یعقوبــی، 1396، ص. 18(. همچنیــن 
دولــت الکترونیــک به واســطۀ داشــتن راهکارهــای اجرایــی موجــود می توانــد در مقابلــه بــا فســاد مالــی 

و اداری در ســازمان و پیشــگیری از آن راهگشــا و مؤثــر باشــد )خلیلــی پاجــی، 1397، ص. 25(. 

چهــار زیرســاخت اساســی تشــکیل دهندۀ دولــت الکترونیــک کــه هرکــدام بــه شــکل های متفــاوت 
بــر ســامت اداری اثــر می گــذارد، عبــارت اســت از )ایــران زاده و داوری، 1391، ص. 57(:

ــۀ شــخصی،  ــرخ نفــوذ رایان ــت، ن ــرخ نفــوذ اینترن ــت الکترونیــک: شــامل ن ـ زیرســاخت فنــی دول
ارتباطــات بین المللــی، تــدارکات ســریع تر و کم هزین تــر و مطمئن تــر؛ 

ـ زیرســاخت قانونــی و قانون گــذاری دولتــی الکترونیــک: شــامل حداقــل معیّنــی از چارچوب هــای 
ــم  ــک، حری ــای الکترونی ــد امضاه ــک مانن ــت الکترونی ــی دول ــای قانون ــدارک جنبه ه ــرای ت ــی ب قانون

شــخصی، رمزنــگاری و اســتانداردها؛ 

ـ زیرســاخت منابــع انســانی دولــت الکترونیــک: شــامل ســطح حداقلــی از منابــع انســانی تعلیم دیــده، 
ــای پرســنلی،  ــروی انســانی، تســهیل فعالیت ه ــت، اســتخدام نی ــق اینترن ــا از طری ــوق و مزای پرداخــت حق
بهینه ســازی ارتباطــات میــان شــهروندان و ســازمان های دولتــی و افزایــش میــزان آگاهــی و دانــش کارمندان؛ 

ــرای مــردم، افزایــش  ــه اطاعــات ب ـ زیرســاخت فرهنگــی دولــت الکترونیــک: دسترســی آســان ب
ــش  ــاص، افزای ــای خ ــه گروه ه ــات ب ــۀ خدم ــکان ارائ ــات اداری، ام ــش تخلف ــی، کاه ــارکت مردم مش

ــی.   ــی، اصــاح بوروکراســی اداری و دولت ــات دولت ــوع در خدم تن

ســازمان امــور مالیاتــی بــا ایجــاد ســامانۀ ســنیم )مخفــف ســامانۀ نرم افــزاری یکپارچــۀ مالیاتــی( 
ــای  ــه پرونده ه ــیدگی ب ــِی رس ــامانۀ قدیم ــدن س ــت، برچی ــوی آن اس ــوی فرانس ــه از الگ ــه برگرفت ک
مالیاتــی کــه برمبنــای علی الــرأس و ممیزســاالری بــوده و تدویــن قانــون جدیــد )قانــون مالیات هــای 
مســتقیم مصــوب 94/4/31( بــا قابلیــت اجرایــی از ابتــدای 1395 به دنبــال واقعی ســازی داده هــا، اخــذ 
مالیــات براســاس اطاعــات واقعــی مؤدیــان و ایجــاد عدالــت مالیاتــی بــوده اســت؛ امــا به دلیــل شــرایط 
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ــرا  ــد شــد؛ زی ــق نخواه ــانی محق ــر به آس ــن ام ــه، ای ــی جامع ــی و مدیریت سیاســی، اقتصــادی، فرهنگ
ــرای مؤدیــان و فعــاالن اقتصــادی، نهادهــای مالــی و اقتصــادی،  نیازمنــد ایجــاد بســترهای مناســب ب
سیســتم قضایــی، فرهنــگ مالیاتــی و شــفافیت های مالــی طرفیــن اســت. در تحقیــق حاضــر، الگویــی 
بــرای حکمرانــی مناســب برمبنــای داده هــای بــاز اطاعاتــی و ایجــاد ســامت اداری بــا اســتفادۀ کامــل 

و جامــع از دولــت الکترونیــک و فنــاوری اطاعــات ارائــه شــده اســت.

2. پیشینۀ تحقیق
درخصــوص حکمرانــی داده بــاز در راســتای ارتقــای ســامت اداری بــا اســتقرار دولــت الکترونیــک 
ــل  ــوان تحلی ــا عن ــه ای ب ــی )1397( در مقال ــی پاج ــت. خلیل ــده اس ــام ش ــی انج ــات مختلف مطالع
ــامت  ــاد س ــی در ایج ــل اصل ــی از عوام ــاد، یک ــگیری از فس ــک در پیش ــت الکترونی ــرد دول کارک
نظــام مالــی و اداری در هــر کشــور را افــزون بــر مســائل فرهنگــی و اقتصــادی، تدویــن و تصویــب 
ــون  ــه در قان ــورد توج ــای م ــی از راهکاره ــت یک ــه گرف ــت و نتیج ــل دانس ــع و کام ــن جام قوانی
موصــوف جهــت پیشــگیری از فســاد، مکانیــزه کــردن امــور اداری و اســتفاده از ســاِزکارهای دولــت 

ــک اســت. الکترونی

مایــی و طاهــری )1397( در پژوهشــی بــا عنــوان توســعۀ کســب وکار الکترونیــک بــا مــدل نــوآوری 
در داده، داده بــاز دولتــی و نــوآوری بــاز، بیــان کردنــد داده بــاز به دلیــل ظرفیــت زیــاد آن بــرای نــوآوری 
خدمــات دیجیتــال، اغلــب به عنــوان یــک توانمندســاز در رشــد اقتصــادی توصیــف شــده اســت. فراتــر 
ــد  ــوآوری داده نیــز اســت، می توان ــاز کــه یکــی از موضوعــات ن ــوآوری در داده ب ــی، ن از مزیت هــای مال
ــت، کیفیــت و کمیــت خدمــات عمومــی و تعامــل بیــن ذی نفعــان و  از طریــق افزایــش شــفافیت دول
ــد  ــت و رش ــی مثب ــار اجتماع ــب آث ــدگان داده، موج ــران و ارائه دهن ــودن کارب ــد نم ــن توانمن همچنی

کســب وکار شــود.

 نتایــج تحقیــق یعقوبــی )1396( بــا عنــوان حکمرانــی خــوب و ارتقــای ســامت نظــام اداری، نشــان 
ــارکت،  ــخ گویی، مش ــفافیت، پاس ــد ش ــج بُع ــور از پن ــک در کش ــت الکترونی ــتقرار دول ــاد و اس داد ایج
ــه خدمــات دولتــی باعــث ارتقــای شــاخص  ــت و دسترســی ب ــری، کارآمــدی دول اعتقــاد و نظارت پذی

ــود. ــوب در کشــور می ش ــی خ حکمران

 ایمانــی برنــدق و دیگــران )1395( در تحقیقــی بــا عنــوان عوامــل مؤثــر بــر فراینــد و ســامت نظام 
اداری و مقابلــه بــا فســاد بیــان کردنــد براســاس نظــر کارشناســان، مدیــران و حسابرســان دســتگاه های 
ــی،  ــی، شــفاف عمــل کــردن مســئوالن دســتگاه های اجرای ــی، رعایــت کــردن نظــم اداری و مال اجرای
قانون گرایــی مســئوالن دســتگاه های اجرایــی، پاســخ گو بــودن مســئوالن  بــه عملکــرد خــود، احســاس 
مســئولیت بــه بیت المــال، تکریــم ارباب رجــوع و رعایــت موازیــن اخاقــی و تعهــد بــه مســئولیت های 

اجتماعــی عوامــل فزاینــدۀ ســامت نظــام اداری اســت.
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کپینــگ1 )2017( در تحقیقــی بــا عنــوان حکمرانــی و حکمرانــی خــوب: یــک چارچــوب جدیــد 
ــن  ــال یافت ــورها به دنب ــام کش ــر تم ــان تغیی ــرد در زم ــام ک ــی، اع ــای سیاس ــرای تجزیه وتحلیل ه ب
ــان ســازگاری دارد و از رشــد اجتماعــی  ــا شــرایط زم ــت هســتند کــه ب ــد از دول یــک مشــکل جدی
برخــوردار اســت و تمرکــز بــر ادارۀ کشــور براســاس سیاســت های قابــل قبــول اســت؛ بــرای بازســازی 
سیســتم قابــل قبــول سیاســت های دموکراســی چنیــن نظریه هــای عملــی و تئــوری دولــت اهمیــت 

ــود. ــت اداره می ش ــند دول ــل پس ــای قاب ــاس مدل ه ــیار دارد و براس بس

 د آگوســتینو2 )2018( در مقالــه ای بــا عنــوان داده هــای بــاز و ســامت عمومــی می نویســد 
ارتبــاط بیــن اطاعــات شــفاف و ســامت عمومــی از طریــق تعریــف اطاعــات دولــت شــفاف، اطاعــات 
ــوص  ــود. درخص ــی می ش ــوط بررس ــات مرب ــدی و اصطاح ــم کلی ــایر مفاهی ــی و س ــامت عموم س
ــر  ــه، ب ــن مقال ــی وجــود دارد. در ای ــم گوناگون ــی مفاهی ــات و ســامت عموم ــت شــفافیت اطاع اهمی

ــت. ــده اس ــد ش ــیار تأکی ــترس بس ــفاف و دردس ــات ش ــت های اطاع سیاس

 البوتکــووا3 )2018( در تحقیقــی بــا عنــوان حکمرانــی داده بــاز، درســی بــرای یادگیــری، بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه اطاعــات دولــت شــفاف بخشــی از رونــد دولــت شــفاف اســت. دولــت شــفاف بــر 
ســه هــدف متمرکــز اســت: شــفافیت، مشــارکت و همــکاری. شــفافیت: فراهــم آوردن اطاعــات بــرای 
عمــوم دربــارۀ فعالیت هــای دولــت. مشــارکت: بــر امــور عمومــی تأکیــد می کنــد و بدیــن معناســت کــه 
دولــت از اطاعــات مــردم بیشــتر بهــره می بــرد و آن را در امــور کشــور مشــارکت می دهــد. همــکاری: 
ــت را تشــکیل می دهنــد  ارتباطــی نزدیــک بیــن دولــت و ملــت اســت کــه شــهروندان بخشــی از دول
ــکل گیری  ــث ش ــفاف باع ــت ش ــات دول ــد. اطاع ــکاری می کنن ــت هم ــا دول ــی ب ــداف عموم و در اه

ــی و پیشــرفت اقتصــادی می شــود.  ــات عموم خدم

ــکارات  ــل ابت ــمت تجزیه وتحلی ــاز به س ــی داده ب ــوان حکمران ــا عن ــه ای ب ــدی4 )2013( در مقال ابال
دولــت بــاز، دریافــت کــه شــروع اطاعــات دولــت شــفاف و به خصــوص توســعۀ پرتــال دولــت شــفاف 
از اواســط دهــۀ 2000م، هــم در ســطح دولــت محلــی و هــم در مرکــزی در کشــورها رو بــه افزایــش 
ــن اهــداف ضــروری اســت. اهــداف پژوهــش  ــه همــۀ ای ــرای رســیدن ب اســت.  درک تمــام شــرایط ب
مزبــور  بیشــتر دربــارۀ اجــرای سیاســت های کلــی دولــت شــفاف و موضوعــات مربــوط بــه آن اســت. 
ــاز در  ــی داده ب ــوی حکمران ــن الگ ــال تبیی ــق به دنب ــده، محق ــب بیان ش ــه مطال ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای

ــا اســتقرار دولــت الکترونیــک اســت. راســتای ارتقــای ســامت اداری ب

1. Keping
2. D agostino
3. Laboutkova
4. Ubaldi
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3. چارچوب نظری

3ـ1. حکمرانی خوب
ــرای  ــی و اج ــش عموم ــات بخ ــان اصاح ــۀ 1990م در جری ــوب« در ده ــی خ ــاح »حکمران اصط
ــی خــوب درواقــع  مدل هــای مدیریــت عمومــی جدیــد در بســیاری از کشــورها تعریــف شــد. حکمران
 Chien & Nghi( فراینــد مســتمر حل وفصــل منافــع متنــوع، متضــاد و اجــرای اقدامــات تعاونــی اســت
ــاق  ــن انطب ــرای تضمی ــه ب ــت ک ــمی اس ــم های رس ــا و مکانیس ــامل نهاده Thanh, 2022, p. 2( و ش
ــت  ــا آن موافق ــع خــود ب ــه مناف ــرای دســتیابی ب ــردم و ســازمان ها ب ــه م ــی ک غیررســمی و توافق های
کرده انــد یــا پذیرفته انــد کــه قــدرت دارنــد )Commission on Global Governance, 1995(. همچنیــن 
ــا  ــهروندان و گروه ه ــه ش ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــا و نهادهای ــم ها، فراینده ــوب مکانیس ــی خ حکمران
ــی خــود و نشــان دادن تفاوت هایشــان از  ــرای بیــان نگرانی هایشــان، اعمــال حقــوق و تعهــدات قانون ب
ــر و  ــا یکدیگ ــهروندان ب ــه در آن، ش ــت ک ــادی اس ــط نه ــامل محی ــز ش ــد؛ نی ــتفاده می کنن ــا اس آن ه
 .)Ruohonen, Salminen & Vahtera, 2021, p. 35( ــد ــل دارن ــی تعام ــات دولت ــازمان ها و مقام ــا س ب
حکمرانــی خــوب فراینــد تصمیم گیــری اســت کــه جریــان تصمیم هــای اجراشــده را شــامل می شــود. 
ــا و  ــۀ نهاده ــه هم ــه ب ــدارد؛ بلک ــاص ن ــی( اختص ــی )عموم ــش دولت ــه بخ ــط ب ــوب فق ــی خ حکمران
ــول،5  ــی پ ــدوق بین الملل ــر صن ــق نظ ــر طب ــت. ب ــوط اس ــری مرب ــل در تصمیم گی ــای دخی جریان ه
ــردن  ــن ب ــی، از بی ــش دولت ــخ گویِی بخ ــی و پاس ــود اثربخش ــده، بهب ــت نظم دهن ــردن کیفی ــه ک تهی

 .)Petrov, 2011, p. 10( ــد ــمار می آی ــوب به ش ــی خ ــزار حکمران ــادی، اب ــرفت اقتص ــاد و پیش فس

حکمرانــی خــوب بــه ســاختار نهــادی، منابــع اقتصــادی موجــود و نهادهــای مناســب بســتگی دارد 
ــن امــکان می گشــاید کــه  ــه روی ای )Roy & Tisdell, 1998, p. 1325( و فضــای فکــری جدیــدی را ب
ــد، ممکــن اســت نقــش مهم تــری  گروه هایــی کــه در جامعــه هســتند امــا خــارج از دولــت قــرار دارن
ــن  ــد )Graham, Wynne Plumptre & Amos, 2003, p. 3(. همچنی ــا کنن ــی ایف ــائل مل ــل مس در ح
ــدار در نظــر  ــرد توســعۀ پای ــه راهب ــرای دســتیابی ب ــال ب ــای ایدئ ــی خــوب را زیربن ــوان حکمران می ت
ــری  ــار مســئولیت پذیری، پیش بینی پذی ــری در کن ــوان مکانیســم مؤث ــی به عن ــن تمرکززدای ــت. ای گرف
ــده  ــت داری خــوب اســت، دی ــه پشــتوانۀ حکوم ــون ک ــت قان ــات و حاکمی ــر انتخاب ــفافیت، پارامت و ش

 .)Bakkar & Ogcem, 2020, p. 179( می شــود

3ـ2. سالمت اداری و ویژگی های نظام اداری سالم 
ســامت اداری وضعیتــی اســت کــه همــۀ عوامــل ســازمان قابلیــت تأمیــن اهــداف آن را به طــور مطلــوب 
داشــته باشــند و بتواننــد انحــراف از هنجارهــای اداری و قانونــی و موانــع اهــداف ســازمانی را در اســرع وقــت 
ــده  ــز6 )1969( آم ــف مایل ــد. در تعری ــا لحــاظ کنن ــع آن ه ــرای رف ــگام را ب ــر الزم و بهن شناســایی و تدابی

5. International Monitary Fund (IMF)
6. Miles
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اســت: »ســامت ســازمانی بــه دوام و بقــای ســازمان در محیــط خــود و ســازگاری بــا آن، ارتقــا و گســترش 
توانایــی خــود بــرای ســازش بیشــتر اشــاره دارد« )جاهــد، 1384، ص. 117(. ســازمانی ســالم اســت کــه در 
مبادلــۀ اطاعــات مــورد اعتمــاد باشــد، انعطاف پذیــر و دارای خاقیــت بــرای ایجــاد تغییــرات الزم برحســب 
اطاعــات به دســت آمده باشــد و کارکنانــش بــه اهــداف ســازمان متعهــد باشــند و حمایــت داخلــی و تــرس 
از آزادی و تهدیــد را فراهــم  آورد؛ زیــرا تهدیــد بــه ارتبــاط خــوب و ســالم آســیب می رســاند، انعطاف پذیــری 

ــد. ــه کل نظــام، حفاظــت از خــود را برمی انگیزان را کاهــش می دهــد و به جــای عاقــه ب

ساعتچی ویژگی های سازمان سالم را به شرح زیر بیان می کند:

ــارۀ مشــکل  ــد نظراتشــان را درب ــد و عاقه مندن ــق می کنن ــازمان احســاس تعل ــه س ــان ب 1. کارکن
ــود؛   ــدام می ش ــی اق ــا خوش بین ــا ب ــردن آن ه ــل ک ــرا نســبت به ح ــد؛ زی ــراز کنن اب

ــکاری ســازنده در  ــرای هم ــان ب ــرد. کارکن ــه صــورت می گی ــه و داوطلبان 2. تشریک مســاعی آزادان
جهــت نیــل بــه اهــداف آماده  انــد و بدیــن منظــور تــاش زیــادی می کننــد؛  

3. هــرگاه بحرانــی مؤسســه را تهدیــد کنــد، بــرای رفــع آن بــا یکدیگــر متحــد می شــوند و خــود را موظف 
بــه رفــع بحــران می داننــد. کارکنــان یکدیگــر را فــردی مســتعد و توانا بــرای یادگیــری و توســعه می بینند؛  

4. انتقــاد گروهــی به منظــور پیشــرفت کار به طــور عــادی انجــام می شــود. صداقــت در رفتــار کامــًا 
مشــهود اســت و کارکنــان بــه یکدیگــر احســاس احتــرام و تعلق دارنــد و خــود را تنهــا نمی دانند؛  

5. کارکنــان کامــًا تحــرک دارنــد. براســاس انتخــاب و عاقــه در فعالیت هــا مشــارکت می کننــد و 
حضــور در مؤسســه برایشــان مهــم و لذت بخــش اســت )بــه نقــل از کمالــی، 1393، ص. 114(.   

3ـ3. دولت الکترونیک 
ــاوری اطاعــات بســیاری از پارادایم هــای  ــت و رشــد پیشــرفت های فن ــران اینترن افزایــش تعــداد کارب
تعامــل انســانی در انجــام فعالیت هــای تجــاری، فعالیت هــای آموزشــی و خدمــات دولتــی را دگرگــون 
ــر،  ــال های اخی ــول س ــت )Hariguna, Ruangkanjanases & Sarmini, 2021, p. 5(. در ط ــرده اس ک
تقریبــاً همــۀ ایــن فعالیت هــا به شــکل دیجیتــال درآمــده اســت. تأثیــر فعالیت هــای دیجیتــال در پنــج 
ســال گذشــته اغلــب انقــاب صنعتــی چهــارم نامیــده می شــود. تحــوالت فناورانــۀ کنونــی و اســتفادۀ 
تقریبــاً یکنواخــت از اینترنــت در تمــام ســطوح جامعــه، رونــد ایــن انقــاب صنعتــی را تســریع کــرده 
اســت )Herrando, Jiménez-Martínez & de Hoyos, 2020, p. 139(. فراینــد دیجیتالــی شــدن به طــور 
فزاینــده ای توســط همــۀ عناصــر، ازجملــه دولــت کــه تشــویق شــده اســت فعالیت هــای خدمات رســانی 
بــه شــهروندانش را بــا اســتفاده از دولــت الکترونیــک تغییــر دهــد، احســاس شــده اســت. انتظــار می رود 
ــی و اثربخشــی را در تســهیات شــهروندان ســرعت  ــد تحــول شــفافیت، کارای ــت الکترونیــک رون دول
بخشــد. دولــت الکترونیــک در خدمــت ارتبــاط بیــن جامعــه و دولــت اســت. تکامــل دولــت الکترونیــک 
بســیار ســریع اتفــاق می افتــد تــا مشــکات پیچیــده ای را کــه امــروز بــا آن هــا مواجهیــم، تســهیل کنــد 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

834

زمستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 4

احمد سامی و همکاران. مدل حکمرانی داده باز در راستای سالمت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی.

 .)Hariguna et al., 2021, p. 27( و بــرای تغییــرات در آینــده آمــاده شــود

درواقــع دولــت الکترونیــک به عنــوان »مدل هــای اجــرای هزینــه مؤثــر بــرای شــهروندان، صنعــت، 
ــتراتژی،  ــه اس ــی ک ــت؛ مفهوم ــن اس ــاری آنای ــات تج ــت تعام ــرل و هدای ــور کنت ــدان به منظ کارمن
 .)Gao & Lee, 2017, p. 21( گام هــای ســازمان و فنــاوری را یکپارچــه می ســازد« تعریــف شــده اســت
ــام ســطوح  ــد شــهروندان در تم ــک اجــازه می ده ــت الکترونی ــان خــان و هوشــاین7 )2013(، دول به بی
ــد. وو، چــن و اُلســون8 )2014( در  ــره بگیرن ــک به ــی به آســانی و به صــورت الکترونی ــات عموم از خدم
ــات  ــت از عملی ــرای حمای ــات ب ــاوری اطاع ــری فن ــته اند: »به کارگی ــک نوش ــت الکترونی ــف دول تعری
دولتــی، شــهروندان و ارائــۀ خدمــات عمومــی«. همچنیــن گفته انــد کــه دولــت الکترونیــک یــا دولــت 
ــرای جابه جایــی اطاعــات بیــن مــردم، ســازمان ها،  ــت از فنــاوری اطاعــات ب دیجیتــال اســتفادۀ دول
بــازار و ارکان دیگــر دولتــی اســت کــه ممکــن اســت از ســوی قــوۀ قانون گــذاری، قــوۀ قضائیــه یــا قــوۀ 
ــه دهــد و  ــا بهــره وری داخلــی را بهبــود بخشــد، خدمــات عمومــی ارائ ــه کار گرفتــه شــود ت اجرایــی ب

 .)Coelho et al., 2016, p. 22( ــد ــردم فراهــم کن ــرای م ــرا را ب ــی مردم گ روندهــای دولت

ــرای تحقــق مردم ســاالری و  از ضروریــات عصــر اطاعــات و ارتباطــات، اســتقرار دولــت الکترونیــک ب
تســهیل در امــور روزمــرۀ زندگــی شــخصی و شــغلی اســت. نفــوذ و گســترش روزافــزون فنــاوری اطاعات و 
ارتباطــات در همــۀ ابعــاد زندگــی انســان موجــب شــده اســت راه هــای ارتباطــی افــراد بــا جامعــه، روش های 
زندگــی و حتــی شــکل زندگــی افــراد تغییــر کنــد؛ به گونه ای کــه در دنیــای امــروز، زندگــی بــدون ارتباطات 
الکترونیــک امکان پذیــر نیســت. جریــان زندگــی الکترونیــک ســبب ایجــاد پارادایــم جدیــدی شــده اســت؛ 
ازایــن رو بســیاری از کشــورها بــا توجــه خــاص بــه گســترش فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در نظــام اداری، 
اقتصــادی و اجتماعــی خــود، به دنبــال اســتقرار دولــت الکترونیــک جهــت پیشــبرد اهــداف و برنامه هــا و 
ــی اســت و  ــر جامعــۀ اطاعات ــت الکترونیــک الزمــۀ حکومــت ب ــه جامعــۀ توســعه یافته اند. دول رســیدن ب
مدیریــت آن بــه خلــق دولــت الکترونیــک مقتــدر نیــاز دارد. دولــت الکترونیــک بــا عرضــۀ بهتــر خدمــات 
دولتــی، حــذف اقدامــات زائــد اداری، افزایــش ســامت کاری، شــفافیت در امــور، تســهیل امــور و افزایــش 

رضایتمنــدی مــردم از خدمــات را به دنبــال دارد )جمشــیدی، مجیــدی و آخونــدی، 1398، ص. 584(.

3ـ4. حاکمیت داده باز  
ــه  ــد ب ــهروندان بای ــه ش ــه اینک ــت ب ــر اس ــد و ناظ ــمار می آی ــی به ش ــازه در حکمران ــی ت ــاز9 مفهوم داده ب
حجــم انبــوه اطاعاتــی کــه نهادهــای دولتــی پیوســته جمــع می کنند، دسترســی داشــته باشــند. نخســتین 
قوانیــن مربــوط بــه داده بــاز در ســال 2009م تدویــن شــد. امــروزه بیــش از 250 دولــت در ســطوح ملــی، 
ــک  ــون بان ــازمان هایی همچ ــعه و س ــعه یافته و درحال توس ــور توس ــدود 50 کش ــهری، ح ــه ای و ش منطق
ــد  ــدارک دیده ان ــاز ت ــرای پیاده ســازی الزامــات داده هــای ب ــی ب ــل متحــد برنامه های ــی و ســازمان مل جهان

7. Khan & Hussain
8. Wu, Chen & Olson
9. open data
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)Nahon et al., 2014, p. 10( داده بــاز عبــارت اســت از: داده هــای دیجیتالــی کــه با مشــخصات فنــی و قانونی 
 Open data( الزم بــرای اســتفاده و توزیــع مجــدد، آزادانــه، در هــر زمــان و مــکان، در دســترس قــرار دارد
ــا داده ای اســت کــه مــردم بتواننــد از آن رایــگان  ــاز هــر محتــوا، اطاعــات ی charter, 2016, p. 10(. داده ب
اســتفاده و آن ر ا توزیــع کننــد، بــدون اینکــه بــا محدودیت هــای قانونــی، فنــی یــا اجتماعــی روبــه رو شــوند 
ــاز  ــاز آورده اســت: داده هــا در صورتــی ب )Hogge, 2010, p. 18(. بانــک جهانــی10 )2016( در تعریــف داده ب
محســوب می شــود کــه هــر شــخص بتوانــد به صــورت رایــگان، بــدون محدودیــت و بــرای هــر منظــوری از 
آن هــا اســتفاده و توزیــع کنــد. بنابرایــن در تعریــف بانــک جهانــی، دو شــرط بــرای داده بــاز قید شــده اســت:  

1. بــاز بــودن از لحــاظ فنــی: به شــکل اســتاندارد بــرای ماشــین خوانــا باشــد؛ یعنــی بتوانــد بازیابــی 
ــه پــردازش شــود؛  شــود و به طــور معنــاداری به وســیلۀ نرم افــزار رایان

ــه  ــوری ک ــد؛ به ط ــوز باش ــخص دارای مج ــح و مش ــور واض ــی: به ط ــاظ قانون ــودن از لح ــاز ب 2. ب
ــد.   ــته باش ــت را داش ــدون محدودی ــدد ب ــتفادۀ مج ــاری و اس ــاری و غیرتج ــتفادۀ تج ــازۀ اس اج

ــه آن  ــوان ب ــت بت ــدون محدودی ــه ب ــده  می شــود ک ــاز نامی ــی ب ــا اطاع ــر، داده ی ــی دیگ در تعریف
دسترســی یافــت، از آن اســتفاده کــرد و آن را بازنشــر داد. در حالــت ایدئــال، چنیــن داده هایــی بایــد در 
 ،RDF ( یــا ماشــین )ماننــدPDF و DOC ،HTML قالب هــای قابــل خوانــش به وســیلۀ انســان )ماننــد
 Nugroho et al., 2013,( 11عرضــه شــود و فاقــد اطاعــات شــخصی باشــد )CSV و  RDF،XMP ،JSON
p. 25(. به طــور خاصــه می تــوان گفــت داده بــاز بــه ایــن معناســت کــه امــکان اســتفاده یــا بازاســتفادۀ 
)به معنــای پــردازش و ترکیــب بــا دیگــر داده هــا بــرای دســتیابی بــه داده هــای جدیدتــر( آزاد و رایــگان 

هرکــس از آن بــرای مقاصــد قانونــی و مشــخص ممکــن باشــد.

داده باز انواعی دارد که هرکدام دارای کاربردهای خاصی است: 
ـ داده باز فرهنگی: اطاعاتی دربارۀ آثار و محصوالت فرهنگی، برای نمونه عناوین و نویسندگان؛ 

ـ داده باز علمی: اطاعاتی که درنتیجۀ پژوهش علمی به دست می آید؛
ــات  ــا( و اطاع ــارج و درآمده ــی )مخ ــاب های دولت ــه حس ــوط ب ــات مرب ــی: اطاع ــاز مال ـ داده ب

بازارهــای مالــی )ســهام، قیمت هــا، اوراق و...(؛
ـ داده باز آمار: اطاعات تولیدشده از سوی دفاتر آماری و نیز شاخص های اصلی اقتصادی و اجتماعی؛ 

ـ داده باز حمل ونقل: اطاعاتی همچون جداول زمانی و مسیرها؛  
ــا محیط زیســت همچــون ســطح آلودگــی و کیفیــت  ــاز محیط زیســت: اطاعاتــی مرتبــط ب ـ داده ب

.)Open Knowledge Foundation, 2010( ــا ــا و دریاه آب رودخانه ه

10. World Bank
11. اطاعات شخصی ممکن است شامل حریم خصوصی و محرمانگی شود؛ لذا قابل انتشار عمومی نیست.
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4. روش تحقیق 
ــۀ داده بنیــاد اســت.  ــوع نظری ــردی و از نظــر روش اجــرا  کیفــی از ن پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کارب
جامعــۀ پژوهــش حاضــر تمــام مدیــران رده بــاالی ســازمان امــور مالیاتــی، مدیــران کل و معاونــان، مشــاوران 
ــاوری اطاعــات خبــرگان فعــال در زمینــۀ  ــی، اســتادان گــروه اقتصــاد، متخصصــان و محققــان فن مالیات
حکمرانــی و ســامت اداری و مدیــران نهــاد هــای نظارتــی بودنــد. نمونــۀ پژوهــش نیــز بــا توجــه بــه اشــباع 
نظــری داده هــا در پژوهــش کیفــی مشــخص گردیــد و حجــم نمونــه دوازده نفــر انتخــاب شــد. نمونه گیــری 
بــه روش گلوله برفــی و نظــری انجــام شــد. ابــزار گــردآوری اطاعــات نیــز مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته بــود. 
تجزیه وتحلیــل داده هــا در بخــش کیفــی بــه روش کدگــذاری در ســه مرحلــۀ کدگــذاری بــاز، کدگــذاری 
محــوری و کدگــذاری گزینشــی به صــورت دســتی انجــام شــد. مراحــل کدگــذاری بــه ایــن صــورت بــود:

کدگــذاری بــاز:12 در مرحلــۀ کدگــذاری بــاز پــس از تبدیــل مصاحبه هــا بــه متــن، متن هــا چندیــن 
بــار مطالعــه شــد. ســپس کدهــای مفهومــی متــون به وســیلۀ پژوهشــگر اســتخراج گردیــد. بعــد از آن، 

نام گــذاری، طبقه بنــدی و توصیــف کدهــا انجــام شــد؛  
کدگــذاری محــوری:13 هــدف از کدگــذاری محــوری ایــن اســت کــه بدانیــم مقوله هــا چگونــه بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــن به دنب ــوری همچنی ــذاری مح ــوند؛ کدگ ــط می ش ــان مرتب ــای فرعی ش مقوله ه

ــوند؛  ــرورده ش ــتر پ ــاد بیش ــا و ابع ــاظ ویژگی ه ــا از لح مقوله ه
ــی، اتصــال نظــام دار  ــۀ کانون ــد انتخــاب مقول ــه فراین ــی ب ــی:14 کدگــذاری انتخاب کدگــذاری انتخاب
ــعۀ  ــح و توس ــد تصحی ــه نیازمن ــی ک ــل مقوالت ــط و تکمی ــن رواب ــردن ای ــا، روا ک ــر طبقه ه ــا دیگ آن ب

ــن، 1394(.    ــتراوس و کوربی ــاره دارد )اس ــترند، اش بیش
بــراي ایــن منظــور، ابتــدا داده هــا خط به خــط مطالعــه و کدهــاي بــاز انتخــاب شــد. ســپس کدهــاي 
مشــابه در یــک طبقــه قــرار داده شــد و طبقــات شــکل گرفــت. درنهایــت در کدگــذاري انتخابــي ارتبــاط 

طبقــات بــا هــم آشــکار گردیــد و فراینــد یکپارچه ســازي و بهبــود مقوله هــا انجــام شــد.  
5. یافته های تحقیق 

پــس از انجــام مراحــل کدگــذاری )بــاز، محــوری و گزینشــی( بــرای تمــام ســؤاالت به تفکیــک، درنهایــت 
یافته هــای عمــدۀ پژوهــش کــه در قالــب مفاهیــم/ کدهــا، مقوله هــای عمــده و تعییــن مقولــۀ هســته 
ــب  ــده برحس ــای عم ــام مقوله ه ــد تم ــاره بای ــود، دوب ــده ب ــه ش ــوری ارائ ــؤال مح ــر س ــک ه به تفکی
جنبه هــای شــرایطی، تعاملــی و پیامــدی بــا همدیگــر تلفیــق و یــک مــدل انتزاعــی و عمومی تــر کــه 
ــش  ــدۀ پژوه ــای عم ــدول 1، مقوله ه ــود. در ج ــتخراج ش ــت، اس ــش اس ــی پژوه ــش اصل ــر پرس بیانگ
ــده  ــۀ عم ــه مقول ــا ک ــه از آنج ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــده اس ــا داده ش ــر ارتق ــی باالت ــطح انتزاع ــه س ب

12. open coding
13. axial coding
14. selective coding
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ــۀ  ــد مقول ــب چن ــا در قال ــن مقوله ه ــاره ای ــت، دوب ــادی اس ــی زی ــی و مفهوم ــابهات معنای دارای تش
ــترها،  ــوری، بس ــۀ مح ــه مقول ــش وج ــاس ش ــد و براس ــه ش ــر خاص ــر و انتزاعی ت ــر، تحلیلی ت کلی ت
ــزاع  ــدی و انت ــد. در اینجــا از طبقه بن ــا بازســازی گردی ــر و راهبرده ــا، شــرایط مداخله گ ــی، پیامده علّ

ــد.   ــت آم ــر به دس ــدۀ دیگ ــای عم ــده، مقوله ه ــای عم ــدد مقوله ه مج
جدول 1. کدبندی مقوالت عمدۀ به دست آمده از مصاحبه ها 

کدبندی مقوالت عمده به تفکیک

نوع مقاله مقوله های عمده مقوله های عمدۀ نهایی ردیف

مقولۀ راهبردها

راهبردهای مشترک )درون و 
برون سازمانی(

ایجاد پایگاه دادۀ مشترک درون و برون سازمانی 1

توسعۀ همکاری های بین سازمانی و بین المللی 2

ایجاد عدالت سازمانی و اجتماعی 3

راهبردهای درون سازمانی

هوشمندسازی فرایندها و داده محوری 4

بهبود گزینش منابع انسانی و شایسته ساالری 5

مدیریت دانش کارکنان 6

وضع قوانین شفاف با ضمانت اجرایی 7

شفافیت سازمانی و بهبود نظام پاسخ گویی 8

بهبود زیرساخت های فناورانه 9

وجود نظام های تشویقی 10

راهبردهای برون سازمانی

اعتمادسازی مدنی 11

ایجاد نظام پیشنهادها و انتقادهای مردمی 12

فرهنگ سازی 13

وجود عزم ملی 14

مقولۀ پیامدها

مشترک )درون و برون سازمانی(

افزایش اعتماد عمومی و سازمانی 15

عدالت اجتماعی و سازماني 16

تسهیل دسترسی به داده ها و خدمات 17

رضایت مؤدیان و کارکنان 18

درون سازمانی

کاهش فساد اداری و نهادینه سازی اخاقیات 19

شفافیت سازمانی و بهبود نظام پاسخ گویي 20

تعالی سازمانی 21

تسریع فرایندها 22
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کدبندی مقوالت عمده به تفکیک

نوع مقاله مقوله های عمده مقوله های عمدۀ نهایی ردیف

مقولۀ پیامدها

درون سازمانی

داده های قابل اتکا 23

افزایش ضمانت اجرایی تصمیمات 24

افزایش مشروعیت سازمانی 25
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ــق  ــی و طب ــور کل ــدا به ط ــا ابت ــام مقوله ه ــود، تم ــن جــدول مشــاهده می ش ــه در ای ــور ک همان ط
ــوری،  ــای مح ــامل مقوله ه ــی ش ــتون اصل ــش س ــب ش ــپس در قال ــه و س ــورد مطالع ــای م حوزه ه
ــداد  ــه تع ــا ک ــد. از آنج ــدی ش ــا  طبقه بن ــی و راهبرده ــر، علّ ــرایط مداخله گ ــا، ش ــترها، پیامده بس
ــاره  مقوله هــا نه فقــط فــراوان، بلکــه بعضــاً مشــابه و متداخــل اســت، عملیــات کدبنــدی محــوری دوب
ــۀ  ــدد مقول ــپس مج ــد. س ــتخراج گردی ــا اس ــری از مقوله ه ــدود و انتزاعی ت ــداد مح ــد و تع ــام ش انج
هســتۀ نهایــی، یعنــی انتزاعیتریــن ســطح مفهومــی، انتخــاب شــد تــا بتوانــد تمــام مقوله هــای فــوق را 
در بــر گیــرد و خصوصیــت تحلیلــی نیــز داشــته باشــد. درنهایــت مــدل زمینهــای نهایــی حــول مقولــۀ 

هســته ترســیم گردیــد. 

شکل 2. طراحی الگوی تقویت حکمرانی داده باز در راستای سالمت اداری و با تأکید بر استقرار دولت الکترونیک 
در سازمان های دولتی
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5. بحث و نتیجه   
نتایــج پژوهــش بــا اســتفاده از مصاحبه هــای صورت گرفتــه بــا تمــام مدیــران رده بــاالی ســازمان امــور 
مالیاتــی، مدیــران کل و معاونــان، مشــاوران مالیاتــی، اســتادان گــروه اقتصــاد، متخصصــان و محققــان 
فنــاوری اطاعــات خبــرگان فعــال در زمینــۀ حکمرانــی و ســامت اداری، مدیــران نهادهــای نظارتــی 

به دســت آمــد کــه در ادامــه ذکــر شــده اســت. 

ــی  ــۀ حکمران ــی( در زمین ــور مالیات ــازمان ام ــور )س ــی کش ــازمان های دولت ــت س ــؤال 1: وضعی س
ــر  ــال های اخی ــک س ــت الکترونی ــتقرار دول ــر اس ــد ب ــا تأکی ــامت اداری و ب ــتای س ــاز در راس داده ب

ــه اســت؟ چگون

بیــن مــردم و ســازمان اعتمــاد مطلوبــی وجــود نــدارد. باید اطاعــات مؤدیان شــفاف باشــد و تمکین 
ــر فنــاوری ایجــاد شــود.  گــردد. در ایــن زمینــه عــزم ملــی شــکل بگیــرد و شــرایط جدیــد مبتنــی ب
داده هــا هوشــمند شــود و همــگان بتواننــد بــه آن هــا دسترســی یابنــد. همــکاری و تبــادل اطاعاتــی 
ــر شــود.  ــد و شــفافیت ســازمانی پررنگ ت ــا یاب ــن ســازمان ها بیشــتر شــود. نظــام پاســخ گویی ارتق بی
ــا تخلفــات اداری برخــورد قاطــع شــود. نهادینه ســازی اخــاق در دســتورکار قــرار گیــرد. همچنیــن  ب

مشــخص شــد کــه در حــال حاضــر نقــش و مســئولیت افــراد واضــح و مشــخص نیســت. 

ــت  ــر اســتقرار دول ــا تأکیــد ب ــاز در راســتای ســامت اداری و ب ــی داده ب ــرد حکمران ســؤال 2: کارب
ــی دارد؟  ــه پیامد های ــی( چ ــور مالیات ــازمان ام ــی )س ــازمان های دولت ــک در س الکترونی

بــا کاربــرد حکمرانــی داده بــاز در راســتای ســامت اداری و بــا تأکیــد بــر اســتقرار دولــت 
ــاد اداری  ــد: فس ــد ش ــق خواه ــج محق ــا و نتای ــن پیامده ــی، ای ــور مالیات ــازمان ام ــک در س الکترونی
کاهــش خواهــد یافــت؛ میــزان اعتمــاد عمومــی و ســازمانی و شــفافیت ســازمانی بیشــتر خواهــد شــد؛ 
ــریع  ــازمانی، تس ــی س ــازماني، تعال ــی و س ــت اجتماع ــت؛ عدال ــد یاف ــود خواه ــخ گویی بهب ــام پاس نظ
فرایندهــا و تمکیــن مؤدیــان شــکل خواهــد گرفــت؛ همچنیــن داده هــا و اطاعــات قابــل اتکاتــر خواهــد 
شــد؛ ضمانــت اجرایــی تصمیمــات و مشــروعیت ســازمانی افزایــش خواهــد یافــت؛ ســازمان داده محــور 
ــن  ــا، در چنی ــر این ه ــزون ب ــد؛ اف ــود می یاب ــز بهب ــان نی ــار کارکن ــد و رفت ــد ش ــور خواه و قانون مح
ــد  ــر خواه ــی بهت ــگ مالیات ــت فرهن ــت؛ وضعی ــد یاف ــق خواه شــرایطی، چشــم اندازهای ســازمان تحق
شــد؛ نحــوۀ دسترســی بــه اطاعــات و داده هــا و همچنیــن خدمــات ســاده تر خواهــد شــد؛ مشــارکت 

ــت بیشــتری خواهنــد داشــت. ــان رضای ــان و کارکن عمومــی مــردم افزایــش خواهــد یافــت؛ مؤدی

ســؤال 3: بــرای تقویــت حکمرانــی داده بــاز در راســتای ســامت اداری و بــا تأکیــد بــر اســتقرار دولــت 
الکترونیــک در ســازمان های دولتــی )ســازمان امــور مالیاتــی( چــه راهکارهایــی پیشــنهاد می شــود؟ 

ــاالری در  ــانی و شایسته س ــع انس ــش مناب ــود گزین ــت از: بهب ــارت اس ــنهادی عب ــای پیش راهکاره
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ــان،  ــش در کارکن ــت دان ــای مدیری ــاد و ارتق ــوری، ایج ــا و داده مح ــازی فراینده ــازمان، هوشمندس س
ــی،  ــت اجرای ــا ضمان ــفاف ب ــن ش ــع قوانی ــازمانی، وض ــرون س ــترک درون و ب ــگاه داده مش ــاد پای ایج
ــازمانی و  ــای بین س ــعۀ همکاری ه ــازمان، توس ــخ گویی در س ــام پاس ــود نظ ــازمانی و بهب ــفافیت س ش
بین المللــی بــا دیگــر کشــورها، بهبــود زیرســاخت های فناورانــه در ســازمان، ایجــاد عدالــت ســازمانی و 
اجتماعــی، تــاش در جهــت ایجــاد اعتمادســازی مدنــی، تشــکیل و تقویــت نظام هــای تشــویقی، ایجــاد 

ــازی. ــی و فرهنگ س ــای مردم ــنهادها و انتقاده ــام پیش نظ

ســؤال 4: چــه بســترهای مناســبی بــرای ایجــاد حکمرانــی داده بــاز در راســتای ســامت اداری و بــا 
تأکیــد بــر اســتقرار دولــت الکترونیــک در ســازمان های دولتــی )ســازمان امــور مالیاتــی( وجــود دارد و 

بایــد وجــود داشــته باشــد؟ چــه منابعــی ایــن امــر را محقــق می کنــد؟ 

ــه،  ــاخت های فناوران ــای زیرس ــفاف، ارتق ــن ش ــع قوانی ــت: وض ــارت اس ــترها عب ــع و بس ــن مناب ای
ــع انســانی ســازمان، فرهنگ ســازی، ایجــاد انســجام در ســاختارهای اجتماعــی  ــی مناب آمــوزش و تعال
جامعــه، ایجــاد شــرایط اقتصــادی و سیاســی مناســب در کشــور، کاهــش فعالیــت بخش هــای دولتــی 
ــک، ایجــاد  ــای الکترونی ــای فعالیت ه ــا و ارتق و فعال ســازی بخــش خصوصــی، هوشمندســازی  داده ه
پایــگاه دادۀ الکترونیــک مشــترک و دردســترس، سیســتم گزینش مناســب و شایسته ســاالری، کاربســت 
ــای نظــام پاســخ گویی ســازمانی و  ــردم، ارتق ــی ســازمان و م ــادل اطاعات تجــارب ســایر کشــورها، تب

اعتمادســازی مدنــی. 

ســؤال 5. چــه عوامــل مداخله گــری در زمینــۀ حکمرانــی داده بــاز در راســتای ســامت اداری و بــا 
تأکیــد بــر اســتقرار دولــت الکترونیــک در ســازمان های دولتــی )ســازمان امــور مالیاتــی( وجــود دارد؟ 

ــدم  ــن و ع ــی قوانی ــران، پیچیدگ ــتمر مدی ــر مس ــت از: تغیی ــارت اس ــر عب ــل مداخله گ ــن عوام ای
شــفافیت آن، فقــدان نظــام پاســخ گویی مناســب، عــدم همــکاری بین ســازمانی، فســاد ســازمانی، عامــل 
ــلیقه ای  ــدت، س ــای درازم ــم انداز و برنامه ه ــدان چش ــا، فق ــر برنامه ه ــت تغیی ــدان مدیری ــی، فق سیاس

ــان، مشــارکت عمومــی و منافــع صاحبــان قــدرت. ــودن برنامه هــا، افزایــش آگاهــی مــردم و کارکن ب

ســؤال 6. مــدل مناســب حکمرانــی داده بــاز در راســتای ســامت اداری و بــا تأکیــد بر اســتقرار دولت 
ــاخص هایی  ــا و ش ــه مؤلفه ه ــد چ ــی( بای ــور مالیات ــازمان ام ــی )س ــازمان های دولت ــک در س الکترونی

داشــته باشــد؟ 

ایــن مــدل بایــد دارای مؤلفه هــای نظــام پاســخ گویی مناســب و شــفافیت ســازمانی، عدالــت اجتماعی، 
قانون مــداری، تعامــات درون و بــرون ســازمانی، و بین المللــی، قابلیــت جــذب و حفــظ مشــتری، مدیریــت 
دانــش و مهــارت کارکنــان، نظــارت دقیــق، فسادســتیزی، رعایــت حریــم شــخصی، تســهیل دسترســی به 

داده هــا، زیرســاخت های فنــی، دادۀ متناســب بــا فرهنــگ جامعــه و پایــگاه داده ای مشــترک باشــد.
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احمد سامی و همکاران. مدل حکمرانی داده باز در راستای سالمت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی.

7. پیشنهادها 
ـ ارائۀ بیشتر خدمات به صورت الکترونیک )غیرحضوری(؛ 

ـ ارائۀ گزارش های عملکردی و برخورد با متخلفان به آحاد جامعه؛ 

ـ اســتفاده از تجربیــات کشــورهای پیــش گام و ســابقه مند در زمینــۀ ایجــاد حکمرانــی داده بــاز در 
راســتای ســامت اداری و بــا اســتقرار دولــت الکترونیــک؛ 

ـ کاهش تماس بین ارباب رجوع و کارمندان به منظور جلوگیری از فساد اداری؛ 

ــدان و  ــای کارمن ــور ارتق ــی به منظ ــا داخل ــی ی ــطح بین الملل ــی در س ــای آموزش ــاد کارگاه ه ـ ایج
بهبــود مدیریــت دانــش ایــن افــراد؛ 

ـ ایجاد انگیزش به صورت مادی و معنوی برای استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای سازمانی؛  

ـ استخدام منابع انسانی آموزش دیده و کارآمد در سازمان؛ 

ـ همکاری شفاف با دیگر سازمان ها برای دسترسی به منابع درآمدی افراد؛ 

ـ تصویب قوانین کامًا شفاف و روشن برای جلوگیری از هرگونه انحراف و تخلف؛ 

ـ ایجاد شبکه های ملی اطاعات و پایگاه داده ها و ارائۀ آموزش رایگان به عموم مردم. 
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