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 غالمعباس بهرامینام نویسنده مسئول: 
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 :چکيده

 وریم رآن کق در دینی و ریشه های اعتقادی ودـوج رغمـعلی اسالمی ایران جمهوری اقتصاد گانه هس بخش های از یکی وانبعناون تع بخش

 توجه خاص از اهمیت و نشان که(1393 اردیبهشت 17 ه آن درــاصالحی و 1370 )درسال تعاون قانون بخش ویبـتص و انبیای الهی تعالیم

 فاصله شده هنوز با هدف تعییناد ـصـاقت در برای آن درصدی 25سهم  تعیین طرفیو از  این بخش می باشد المی بهاس جمهوری نظام

 دقت در با تانـعربس ر وـقط ازجملهمنطقه کشورهای در همین بخش با تعاونبخش  مزایای معایب و، ژگی هاـویمقایسه  با .زیادی دارد

مشکل عدم نهادینه  ارتیــبه عب انی یاــابع انســمن به بعد آن، به مبتال کالتمش از بسیاری احساس می شودمدیریتی وحقوقی آن،  محتوای

می  اونی هاـــتع اون وــتع به بی اعتمادی عمومی ایجاد  زمان طول به تبع آن در و جامعه در سیستمی گرشن و میـتی گ کاردن فرهنـش

 همچنین و سازی مادواعت فاف سازیش لیکارهای عمـراهس ـسپ و ون اتع کرتف ریکل گیش در آن و اثر میتسیس نگرشمقاله  این در .باشد

 است. مطرح گردیدهتوسعه به  درجهت رسیدن الکترونیک دولت مزایایری کارگیره وری با بهبزایش اف ی ورعت بخشس

 

 .دولت الکترونیک ،سیستمینگرش  رشد،توسعه،  تعاون، :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

 دولت الکترونيک وتوسعه، تعاون

 غالمعباس بهرامی
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 غالمعباس بهرامینام نویسنده مسئول:  

 

 :مقدمه
ر یعنی بخش های ـنهم شبیه به دو بخش دیگآتعاون است که  قانون اساسی بخش 44یکی از بخش های سه گانه اقتصاد کشور براساس اصل 

رفتاری شبیه به آنها ، اقتصادی کشور شکل گرفته و اجرا می شود در بسیاری از موارد ماعیـ، اجتون در بستر فرهنگیـوصی چـخصی وـدولت

 از نظر مزایا و معایب دارد.

کشور  در 000ینه اقتصادی ،اجتماعی و یزان پیشرفتگی و استقرار نظام بهاز طرفی آنجه امروزه بعنوان یکی از مهمترین مبناهای سنجش م

بویژه هنگامی که سخن از توسعه نیروی   پایداربه تعاونی ها امری بدیهی است توسعه است ودراین میان وابستگی توسعه نظر است موضوع مد

 انسانی درمیان باشد,تعاونی ها درچارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش موثری ایفا نمایند .

ودرانتها نقش موثر و تحلیل آثار متقابل توسعه و تعاون  ابعاد مختلف آن مطرح سپستعاون وتعاریفی ازشده درابتدای بحث  این مقاله سعیدر

 .گرددمی پیشنهاداتی ارائه  "این دو بهم بررسی و نهایتا ل انکاردولت الکترونیک به عنوان یکی ازحلقه های اتصالغیر قاب

 

 تعاون :

واژه های  در زبان های اروپایی است. Cooprration آمده  و همسان با واژه تفاعل به معنای همکاری باب ودر "عون" تعاون ازریشه لغت 

 ( از آن مشتق می شوند.Cooperatism( ومکتب تعاون )Cooperativeشرکت تعاونی )

 کارورفاه اجتماعی )ادارات تعاون  ارائه درخواست تشکیل به وزارت  با عضو و 7حداقل با قوانین این بخش شرکت تعاونی براساس و درکشورما

         مجوزهای مربوطه تاسیس می گردد.   اخذ الزم,ضمن داتـوفراهم آوردن تمهی شهرستانی( اجرایی استانی و

 

 تعاون ونگرش سيستمی :

در نگرش سیستمی سازمان ودربعد وسیعتر  یم.ــته باشــمی داشـرش سیستـه نگـب اره ایـد اشـبای از پرداختـن به مبـاحث اصــلی قبـل

افزایش مزایا شامل ب نظم موجود دراجزا ی آن سبعالیت و شود که ف ای مرتبط به هم شناخته میزجهان به عنوان یک سیستم شامل اج

ی سیستم و یا حتی توقف و نابودی آمدو مشکل هریک ازاجزا سبب ناکار شد و درمقابل ضعف خواهد ... پایداری اجتماعی و و سود, راندمان 

 سیستم خواهد شد. آن سازمان یا

ها  ریزی ای یک سیستم هستند و بایددربرنامهزوتعاونی درایران اجشد سه بخش اقتصادی دولتی،خصوصی  که ابتدای بحث عنوان همانگونه

کرد ودر امتداد آن خود بخش تعاون که دراین مقاله مورد بحث ماست از یک نظر جزئی از سیستم  آنها بصورت یک کل یا یک سیستم نگاه به

دی، نظم، هوشمندی، ـاختار منــزایی، ســگی، هم افـزایی است و بحث هماهنــکه دارای اج اد بوده و از بعدی دیگــر یک کل بودهاقتص

 آن تقویت شود تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید.در  چابکی، و کار آیی و ... باید 

 درعصر حاضر با ورود رایانه ها وامکانات محیط های مجازی بسیاری ازاصول وتعاریف سازمانی دچار تغییر شده و حتی پارادوکس های موجود 

ازمان ها ی سنتی هر چه وسعت سازمان و پراکندگی آن ـا که در سـازمان هـارت در سـنیز برداشته و حذف شده اند از جمله پیچیدگی و نظ

رایانه  ینگیتورولی اکنون با وجود سیستم های مون می شد.وپرهزینه تررل و نظارت سخت تر ــآن افزدوده و کنت بر پیچیدگی بیشتر می شد

وکنترل مستقیم را از راه دور ممکن ساخته است .لذا به نظر می رسد  رفع شده  مجازی این مشکل محیط هایو کنفورماتیای اهای و شبکه 

 اثر بخشی و بهره وری گردد., سبب افزایش کار آیی توان نظارت مستقیم مدیر تقویت بنیه دولت الکترونیک می تواند با تقویت 

که یکی از مهمترین  و براساس تعریف کارآفرینی اجتماعی نهایتا با تقویت کل سیستم مواجه خواهیم شداست با تقویت اجزای سیستم  بدیهی

 اقتصادی است.ورشد توسعه ابعاد آن 

دستور العملهای حمایتی و تبلیغات بسیار زیادی که در  نامه ها وعلیرغم صدور بخش ات و تاریخچه موجود ازتعاونی ها,مستند یـبررس با

 درصدی آن در اقتصاد کشور هستیم . 10گیرد باز هم شاهد سهم کمتر از وسعه تعاونی ها صورت میگسترش و ت

بل از ق هاجتماعی مربوط آنچه که به عنوان یک اصل دردنیای امروزی نباید مغفول بماند اهمیت و تقدم شکل گیری تشخیصی نیاز و  دانش

من این نیست که نهضت تعاون را به تدریج وآرام,آرام بسط دهیم , بلکه باید کشور نظر "می گوید : "نهرو"نیاز اقتصادی است . وحس دانش 

آن را فعالیت اساسی هند,درهمه روستاها بسازیم و شیوه تعاونی راجزء نحوه تفکر عمومی مردم هند را با تعاون به تالطم وجنبش در آوریم, 

تا بینش و بصیرت کافی در زمینه اهمیت نیاز و آثار ومزایای یک موضوع برای  دیگر به عبارت. با مداقه در نظریه صدراالشاره "هند بنماییم 

خواهد عملی  نو ایجادارتقاء کیفی وکمی درکل و اجزاء آن بوده آن فاقد اثربخشی  و ... به سمتفرد یا جامعه روشن نشود تشویق و انگیزش 

ارتقاء کیفی و کمی ورشد  لیارائه شده وهای زیادی درزمینه توسعه تعاونی بود. همانطور که دردولت های اخیر تسهیالت و اهرمهای تشویق

 ر پایین تر از حد متوسط است.  .آنها در حد انتظار نبوده و بسیا
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 غالمعباس بهرامینام نویسنده مسئول: 

 توسعه :

 به آن تفکیک و گیرد می بر در  را ... و مدیریتی ،اجتماعی ،اقتصادی های مقوله از خیلی دلیل بهمین ,است وکالنی وسیع مفهوم توسعه

 توسعه بگوییم است بهتر که است معتقد(  meier) یر می دلیل  همین به .نیست مقدور و صحیح چندان ... و اجتماعی یا ،اقتصادی توسعه

 . نیست چیزی چه(  اقتصادی)

 :زیر است که مشترکات آنها بشرح هگردید مطرح زیادی درخصوص توسعه تعاریف حال هر به ولی

 بصورت, استپیش نیاز توسعه اقتصادی  اینکه توسعه اجتماعی مستمر بودن فرآیند و طوالنی و, جامعه ظرفیت تولیدی افزایش تعاریفدراکثر 

 .قرار گرفته است ضمنی مورد توجه یا وصریح 

 ولوژیـتکن ریعـس رشد .است ها شاخص و هاـارزش عمیق وذــنف و شدن دار ریشه به وطــمن ماعیاجت توسعه که کرد اشاره نیز مهم باید به این

 درطول لذا و نداده را نفوذ این المج آن پتانسیل و مزایا مازاد به نیاز به توجه بدون ولوژیــتکن ریعــس انیـبروزرس بگوییم است رـبهت البته

 از صد در صد اینکه بدون دهیم می ارتقاء باالتر مدل به را موبایل"سریعا" ثالم) ایم گردیده شکیبایی فرهنگ حذف شاهد مدیدی مدت

 .(ببریم بهره قبلی ظرفیت

 ,جامع تعریف ارائه برای مانعی این و هستند متضاد گاهی و متفاوت مختلف درجوامع که ارزشهاست به نسبی نگاه توسعه یفرتع عمده مشکل

 .شود می جهانی واحد و استاندارد

 : است سؤال سه این به پاسخ شامل  که دهد ارائه تعریف یک و عتجمی را مشترکات کرده عیس شده ذکر های تنوع رغم علی "سیرز دارلی "

 ( است واقعی مفهوم به تعاونیخروج از فقر فعالیت درقالب  راههای از یکی) ؟افتاده اتفاقی چه فقر برای -1

 ؟افتاده اتفاقی چه بیکاری برای -2

 ؟افتاده اتفاقی چه نابرابری برای -3

 نداده رخ توسعهرفته باشد بازهم  باال سرانه درآمد چند هر باشد عکس اگر ولی است توسعهبیان کننده  باشند یافته کاهش "اکثرا یا" اگرکال

 است.

 بیشتر را افراد انتخاب قدرت که دانند می رایطیش قتحق را اقتصادی عهتوس ,مورگان و الگان والتر – آرتورلوئیس لهجم از دیگر منداندانش

 .کند

 شامل و شود می قتصادی جنبه بر عالوه اجتماعی و روانی های جنبه شامل که خصوص ارائه نموده این در تری جامع تعریف گولت دنیس

 . است آزادی و نفس به ماداعت ،معیشت محوری ارزش سه

 : نتياس آمار تعریف

 به منجر باید توسعهرفی ــط از .برند می نفع آن از مردم که شد خواهد هایی آزادی گسترش موجب که نستاد فرآیندی توان می را توسعه

 فرصتهای دان یا کمبودفق ,ستمگری و رفق: از دــارتنـعب  لـوامــع این.  دــکن می دودــــمح را انسانها آزادی که شود عواملی وــمح

 .گر سرکوب دولتهای تازی هیک و ناپذیری انتقاد و عمومی های بودجه از غفلت ،شده هنهادین اجتماعی های محرومیت و اقتصادی

 می اطالق پیشرفته درکشورهای یشرفتپ فرآیند به عمدتا است که رشد معتقد توسعه و رشد فرآیند بودن مجزا بر تأکید ضمن: استرتین پاول

 .است توسعه حال در کشورهای با طمرتب دیفرآین توسعه درحالیکه. شود

ر( دیده می شود می توان چنین نتیجه گرفت واالشاره و بررسی آن ها در مقایسه با آنچه درجامعه )کشردتعاریف و تحلیل های صدرتامل  با

نباید دچار این اشتباه راهبردی شد که برای رسیدن به توسعه نسخه هایی از جنس اجتماعی و فرهنگی  ،در برنامه های توسعه اقتصادیکه ما 

و آثار آن اکثرا  نظر بوده یا رشد کیفی مدنظر است که آثار آن عمیقتر و ماندگارتر است ولی در رشد کمیت مد هدرتوسعه نحورشد پیچید زیرا 

 ورکرده اند.رح است که  از مرحله توسعه عبرشد برای کشورهایی مطضمنا  .نمایدایجاد بارتری  آثار به مراتب زیانمی تواند موقت بوده و 

تعاونی  مدیریت  برای اطالعاتی الزم وارتباطی  حلقه مفید اصولی می تواند بعنوان ابزاری و صحیح یصورت پیاده ساز در ،الکترونیک دولت 

 . سازد برقرار بازارهای امروزی تکنولوژی و ونیازهای انسانی  بیشترین انطباق سازمانی با با را  ها

 : الکترونيک  دولت

 و بوده زا تورم که اقتصاد ای یهحاش و تولیدی رـغی های فعالیت و قانونی فرج و خلل عمل سرعت و ها فعالیت (onlineبرخط کردن ) با: الف

عدیده  مشکالت حالت این با زیرا ،تکراری تسهیالت از مندی بهره از جلوگیری" مثال .دکن می حذفاست  قانونی های الخ و کالتمش از ناشی

عامه مردم  ماداعتو یا عدم  دولتی ایه گاهدست و کارکنان به بدبینی "مثال دارد مخربی بسیار اثرات طوالنی درزمان که شود می ایجادای 

 .شخص یک طتوس امتیاز دچن از دیمن بهرهدرخصوص مزایای تعاون بدلیل 

 مانع که دارد وجود (بستانهایی و بده) رسمی غیر روابط کشورها ترین پیشرفته در حتی و توسعه مسیر درحکومت ها  همه درمی دانیم ب: 

 تر ضعیف آنها در الکترونیک دولت ساخت زیر که رشد درحال کشورهای در وردم این. شوند می استفاده سوء و رانت سبب و قانون اجرای

 .شود می دیده بیشتر است
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 غالمعباس بهرامینام نویسنده مسئول: 

( چه تعمدی و سودجویانه و باشد غیرتعمدی و ناشی از قصورچه بستان ها ) بده و غیرشفافازاقدامات نیکی شدن فعالیت ها بسیاری والکتر با 

 متوقف خواهد شد. و معلوم شده

 کار کندی سبب و داشته معکوس اثر توجه عدم صورت در کهآموزش است  باشد نظر مد بایدکه  یمهم نکته الکترونیک دولت درخصوص :ج

 :شود می متعددی موانعایجاد  و

   شود حذف سنتی قسمتنباید  دهنش کامل مراجعین و مشتریان اطالعات و دانش خصوصا ها ساخت زیر همه تادراین رابطه 

 دارند فعالیتهایشان در"ذاتا که کارآیی عدم از غیر ها دولت چون ،اقتصادی توسعه منظور به G4Bو G4C به G2G از گرایش تغییر و لزوم( د

 واین کنند می شکار خود نفع به هم را خصوصی بخش چربتر های لقمه  گاهی متأسفانه کنند فعالیت عمومی کاالی زمینه در باید "وصرفا

 .است توسعه مانع امر

 حذف با صحیح و دقیق اجرای صورت در تواندمی الکترونیک دولت کهخواهیم دید  :شود دقت عهــتوس از آمارتیاس تعریف به اگر ,درپایان

 .دهد کاهش شدت به شده ذکر که را محرومیت عوامل شهروندان و دولت سویه دو ارتباط و تعامل ،سازی شفاف و موانع

 :بحث ونتيجه گيري

شمرده شده نیاز به درونزا بودن و یابه عبارتی حس نیاز به آن قبل از انگیزش بوسیله و اهداف و مزایایی که برای آن  تعاون براساس تعریف آن

و می توان  تائید شدهاعی در قالب تعاونی از نظر علمی اهرمهای تشویقی دولت ها دارد به عبارتی باور عمومی بر اینکه فعالیت اقتصادی و اجتم

ور و باد و حتی اثر بخشی وکارآیی آن در مواردی از بخش دولتی و خصوصی بیشتر است امری ضروری و اساسی است و این به آن اعتماد کر

 .همایش ها و ... امکان پذیر نیست ،این نگرش از رسانه ها آ کتب درسیاعتماد جز با تقویت نگرش سیستمی در عامه مردم و برشمردن مزایای 

... از جمله و"نوا همان نانوایی که دوست ماست نا  "ن را که پخته استاین نا "ز قبیل رسی اول دبستان آیتم هایی ابه عنوان مثال درکتاب فا

یری انگیزه فعالیت می تواند منجر به شکل گ "مواردی است که می توان به عنوان آموزش و تقویت نگرش سیستمی از آن یاد کرد و نهایتا

 شود.بصورت تعاونی 

بدل اطالعات و ایجاد ساختار  آنچه که می تواند سرعت استقرار ساختار سیستمی و رد و زم و ملزم دانستن نگرش سیستمی و تعاون،حال با ال

 ون نانوشته در این رابطه نماید همان زیر ساخت های دولت الکترونیک هستند.ارتی قانبه عب قانونمند یا

 ه کنید:تفسیر بیشتر موضوع به مثال زیر توج به منظور

اشخاص به عنوان متصدی امر در کنار نازل های سوخت به صورت دستی  اگر بجای سیستم هوشمند توزیع سوخت با کارت ها ی الکترو نیکی،

 میزان مصرف و سهمیه بندی را کنترل می کردند چه می شد؟ 

 : سرعت کار کند و اشتباهات زیاد می شد."اوال

کاله فکری آقای ادوارد دو بنیو کاله  6تعارفی و احساسی هستیم براساس تئوری تکنیک " ایرانی ها اکثرا : با توجه به فرهنگ غالب ما"ثانیا

تقاضای غیر واقعی و توقعات غیر معمول دارند و لذا با مشکالت اجتماعی و برخورد  "قرمز هستیم و افراد احساسی و تعارفی )کاله قرمز( اکثرا

دوستان و خانواده ها را  وزیع سوخت آنچنان که مورد انتظار بود پیش نمی رفت و ممکن بود اختالفاترفقا و فامیل مواجه و ت های دوستان،

 .وجود دارد که مجال طرح آنها نیست. ولی با تعبیه کارت سوخت این حس و توقع از بین می رود و مثال های دیگری در این زمینه سبب شود

ی گیرد وخارج توسط سیستم انجام م وشن تر می شود یعنی با عادت کردن به شیوه انجام کار کهبا دقت در مثال فوق موضوع قانون نانوشته ر

غیر مستقیم قانونمند و منضبط می شویم که این امر قابل تسری به تعاونی که از اجتماع  ". ما به صورت عملی و تقریبااز کنترل انسان است

  معرفی تعاونی های امکان دولت الکترونیک صحیح مدیریت وساخت  زیرگردد. ضمنا  وحرکت به سمت توسعه تسهیل میافراد است می باشد 

 شد. خواهد نیز به تعاون اعتماد ایجاد و موجب ترغیب سرمایه گذاران مردم فراهم و به عامه را برتر

 دهیم:می  پاسخ  مطروحه به سئواالت   زبان دارلی سیرز رجوع به تعریف توسعه ازبا در پایان 

 رونق  ،اشتغال ،موجب تولید تعاونی شکل گرفته و را(اندک مردم )فقهای  ت سرمایهیمدیر با ؟برای فقر چه اتفاقی افتاده است

 را ازبین می برد. اقتصادی شده که فقر

 برای بیکاری چه اتفاقی افتاده ؟ 

بهره افزایش  و تولید باتقویت درآمدتعاونی مشاغل جدید ایجاد وحتی درصورت عدم کفاف فرصتهای شغلی ایجادشده بطور مستقیم  تشکیل با

طرفی  از و شده  بیشتر وطوالنی تر  خدمات رسانی آنها . تقویت وبهزیستی و.. ،)ره(کمیته امداد امام خمینیوری صندوق های بیمه بیکاری، 

 Social))کارآفرینی اجتماعی = مزایای حاصله ترغیب کرد با پرداخت از  ندارد داوطلب کار  را به محل هایی کهر بیکامی توان نیروی 

Enterpreneurship 

 بری چه شده ؟ برا نا 
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 غالمعباس بهرامینام نویسنده مسئول: 

همچنین ممانعت از انجام امور  ثبت آنها و باتقویت زیرساخت دولت الکترونیک وبکارگیری درتعاونی ها بدلیل شفاف سازی عملکردها و

عدل هرچیزی "مبنی براینکه  شبکه مصداق عملی فرمایش امام علی )ع( فرایند قانونی بدلیل مدیریت سیستم رایانه و استاندارد وغیر

 .یه عدالت اجتماعی امکان پذیرنیستزدر ساـــلکرد جخواهد داد ومی دانیم ماندگاری آثارمثبت عم رخ "راسرجایش قرارمی دهد

 

 پيشنهادات :

و با تلفیق صحیح مزایای قانون بخش تعاون )بعنوان جنبه اجتماعی( و تجهیزات و ابزار دولت الکترونیک )بعنوان سخت افزار( می توان زمینه 

 توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را فراهم کرد.بستر الزم برای 

در محله های مختلف شناسایی  ی( مجموعه افراد مستعد فعالیت بصورت تیمی )تعاونی(ملسنتی و غیر عانجام تبلیغات کارشناسی شده )نه  با

مطابق پتاسیل های اقتصادی منطقه روکسب وکارکاقوانین تجارت، کار آفرینی و آموزش رایانه، ای ه ز آموزشی با برگزاری دورهخور نیاو به فرا

 بعبارتی به تشکیل تعاونی های واقعی روآورد. واقدام به تشکیل تعاونی نمود  یالکترونیکزیرساختهای  و پس از آماده سازی

ی کار و ایمنی و تعاون با بروز تعاون کار ورفاه اجتماعی با بررسی قوانین و آیین نامه های مربوط به تشکلهای اجتماعی روابط کار،بازرس وزارت

رسانی قوانین نسبت به بزرگتر نمودن سهم دانش فنی و اجتماعی اعضای تشکلها و تعاونی ها در فهرست شرایط اخذ مجوزها و تشکیل تعاونی 

راها، انجمن ها و هیئت ها اقدام نماید به بیان دیگر شرط سواد خواندن و نوشتن که در پاره ای از قوانین بعنوان حداقل شرایط عضویت شو

تکنولوژی بهره برداری از  و سوادی با رشدبه نرخ  باتوجه باید  بوده وعی مانع بزرگی بر سر راه توسعه ـها ذکر شده و امثال آن به نمدیره 

 برای آن چاره اندیشی شود. امروزی

 ()سیستم مبتنی بر تجهیزات E P Lالزامات سیستم از که  ...ه دولت ور، پنجسامانه ثبت شرکت ها با ایجاد سامانه های ثبت قرارداد های کار،

سرعت بخشیدن به فعالیت های حوزه تعاون و جلوگیری از بهره برداری  –است در شفاف سازی  (سیستم مبتنی برانسان) OPL درمقابل

  اقدام گردد.خلل وفرج  قوانین موجود ناقص یا سوء استفاده از 
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 غالمعباس بهرامینام نویسنده مسئول: 
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