
 

 

 هوشمند نیکرونا بر توسعه حکمرا میپاند ثير أت

 1فرامرز نصری

 2تبرزدمحمد سعید 

 :چکیده
ذ است که به اتخا ییندها و ابزارهاایخوب، شامل ساختارها، فر نیحکمرا 

فراتر از دولت  میهوشمند مفهو نیشود. اما حکمرامیمات بهتر منجر میتص
ی هوشمند رويکرد نیخوب است. حکمرا نیخوب، حکومت خوب و حکمرا

 بردمثل َاَبرمساله کرونا کاری ط پيچيده و چندُبعدایشری ويژه برااست که به
 مین پاندایبعات از حکومتها از ابعاد و ت یار سیبی دارد. بحران کرونا و غافلگير 

ده و دیگر نیدر جوامع انسای و اجتماعی ده اقتصاددیسبب بروز مشکالت ع
د نموده است. لذا ضرورت  دیجهان را ته یاز دولت های ر سیاب سیاسیحيات 

ق توسعه  شيوه ریرابطه حکومت )دولت( و مردم  از طی و بازساز ی شدیبازان
ر شيوه ییک و تغتیدموکرا یندهاایهوشمند از قبيل بهبود فر نیحکمرای ها

ن مقاله ضمن ایگردد.در  میبيش از بيش احساس  میارائه خدمات عمو
 نیاز بحران جهای ناش نیحکمرای چالشها سیهوشمند به برر نیف حکمراریتع

 نیحکمرا یاصول و ابزارها وسعهو تی کرونا در جهان  و لزوم توجه و به کارگير 
 پردازيم.یمها ن چالشایهوشمند جهت مقابله با 

 دواژه ها:لیک
   هوشمند نیخوب، حکمرا نیحکمرا ،نیکرونا، توسعه حکمرا میپاند ،نیحکمرا
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 مقدمه
و ی و  اقتصادی اجتماعی هابرطرف کردن چالشی تالش برادر  در سراسر جهان  لیمحی دولت ها

ی فناور ی بکارگير ق ریرا از ط تیخدمات دولی ساز  هوشمندی ، برنامه ها دار ایحرکت به سمت توسعه پ
 ستمسی يکنقش شهروندان در انتقال به و اند.  يرفتهرا پذی مجاز ی در بستر فضا لیجيتادینوين ی ها

خدمات در توسعه  شهروندان  میشارکت عموم .شناخته شده است تمیبه رس دارایپی خدمات اجتماع
لکه به ب ،انجامد. می ترکتیادموکرجامعه  يکمشروع نه تنها به ی ير گ ممیتص ندایفر قریاز طی اجتماع

کند. شهروندان حامل و استفاده  میکمک به دولت  استراتژيک اطالعاتی جمع آور ی برای عنوان ابزار 
ی سازمانها يکدانش استراتژ  عنوانبه  ن اطالعات ای هستند ، که  لیکننده از دانش و تخصص مح

ی گذار شيیمو خطی م گير میند تصایاب در فرمیمنابع ک يصها و تخصيتاولو نییتعی برا - تیدول
ی ن برنامه هاایآحاد جامعه در  مشارکت جلب ليکن مطالعات نشان داده است که ت.اسی ضرور 

و  تایهدی برای ابزار هوشمند  نیحکمرا ست.نیآسان ی امر  میارائه خدمات عموی هوشمند ساز 
ی ر سیاست تا می و ارتباط یتاطالعا نوينی های فناور از ی ق بهره گير ریاز ط میمشارکت عمو يتتقو

ق توسعه ریطاز ی جمع يشرفتپی برا مردمو  حکومت ينابزار گفتگو ب يک جادایی برا دارایآشکار و پ
از فن  ریگیبا بهره م کهنیدا می نیجامع ف یکردرو یک را هوشمند تمیحاک ما ینارائه دهد. بنابرا دارایپ

اشکال  ، یقابله با مسائل و مشکالت اجتماعدر ارائه خدمات هوشمند با هدف م یننو یها یآور 
، 2کاراگليو و همکاران ؛76-78: 2013، 1لرمی)رومان و کند میمعرفی دولت و مردم را  یاز همکار  یدیجد
2011  :75-82) 

 هوشمند نیخوب و حکمرا نیبه مفهوم حکمرای نگاه
، مورد  سیاسی اقتصادی و توسعه ياتدر ادب ندهایفزی خوب به گونه ا نیو حکمرا نیحکمرا يممفاه

ها در جوامع  تیهمه زشی ا شهریگسترده، به علل ی ابد، به گونه نیاستفاده قرار گرفته است. حکمرا
کمک ها و وام ی عمده، به شکل گسترده ا لیالملينب لیمای ما، اشاره دارد. وام دهندگان و نهادها

 نایشود. در  می سرمیخوب  نیآن حکمرادهند که براساس  میقرار  تیاصالحای ن را بر مبناشاایه
 نیخوب و حکمرا نیحکمرا ،نیحکمرا نیشکل ممکن، معا نریاده تس مقاله تالش شده است تا به

 شود.ی هوشمند معرف

 خوب: نیحکمرا
شده، آشکار  نیبييشپهای ستسیاخوب، در اتخاذ  نیحکمرا ،نیبانک جها فریتع نریدتدیر طبق جب

 ییشفاف؛ پاسخگو سیدولت است(؛ بوروکراهای يتفعال يتهنده شفافددولت )که نشان حریو ص
 زنیو  سیسیاو ی خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعهای يتدر قبال فعال ییاجرای هادستگاه

 نریخوب، تم نیگفت که حکمرا توانمی لیطور ک. بهابدمییهمه افراد در برابر قانون، تبلور رابری ب
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. باشدمیشده  نییبه اهداف تع دنسیری کشور، برا يک منابع( …و ییاجرا ی،قتصادا ،سیسیا)  تریدیم
 ییآن، توانا قریط زای اجتماعی هااست که افراد و گروه ییراهکارها و نهادها يرندهدربر گ نریتم نای

 (.3: 1387)صباغ، داشته باشند هاتدیخود را با توجه به محدو نیو حقوق قانو قیدنبال کردن عال

 خوب نیاصول حکمرا
مورد ی مختلفی هاو شاخص يارهابا مع توانمیخوب را  نیکشور به اصول حکمرا بندی يکایپ زانمی
)که به عنوان مرکز  1 و اقيانوس آرام سیااجتماعی آ ی،ون اقتصادمیسیك قرار داد. ییو شناسايابی ارز 

 رگیبه توسعه فرا ابیتیدس یبرا کشورها ینب یهمکار  یجسازمان ملل متحد در ترو یمنطقه ا یهمکار 
 خوب معرفی نموده است: نیشاخص زير را جهت ارزيابی حکمراهشت .(کندمیعمل  یدار،و پا

 مشارکت:
. رودمیشمار خوب به نیحکمراهای هایپ نریتدیياز کليکی مشارکت مردم در امور جامعه  زانمی

. البته يردصورت گ (نیقانوی نهادها قری)از ط يرمستقيمغ يا يمبه صورت مستق تواندمیمشارکت 
بلکه  يرد،نظرات موجود مد نظر قرار گ میکشور، تما گيری يکممیانتظار داشت که در نظام تص توانمین

 دارد. نیجامعه مد ی يکو سازمانده هادگاهدیو تنوع  يانبی اشاره به آزاد نجا،ایمفهوم مشارکت در 

 قانون: تمیحاک
کامل از حقوق افراد  تایحم يرندهاست که در بر گ ننیاز قوای ارچوب عادالنهچا ازمندنیخوب  نیحکمرا

عادالنه ی اجرا گردد. الزم است ذکر شود که اجراای ستهای( در جامعه بوده و به صورت شهايتاقل يژه)بو
نظام  نایی برا ناپذير( فساد يس)پل ییاجرای بازو يکمستقل و  ییمستلزم وجود نظام قضا ن،نیقوا
 .باشدیم

 :يتشفاف
 ننیاست. همچهمهی سهل و آسان به آن برا سیدستر يتآزاد اطالعات و قابل انریج نیبه مع شفافيت،

 ننیدانست. در چ زنی ماتمیتصی اتخاذ و اجرا گیافراد جامعه از چگونی آگاه توانمیرا  يتشفاف
اتخاذ شده در نظام های ستسیاو نقد  يلو تحل يهقادر به تجز  تیبه راحی گروهی هارسانه ی،طایشر
 کشور خواهند بود. ییو اجراگيری ممیتص

 :ییپاسخگو
مشخص در برابر اعضاء خود و  نیو زما نیها و موسسات در چارچوب قانونهادها، سازمان ییپاسخگو

جامعه منجر  يکخوب در  نیحکمراهای هایاست که به استوار شدن پ لیارباب رجوع، از جمله عوام
 .شودمی
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 :میوفاق عمويری گکلش
 ،سیسیامختلف ی هاظهور نظرات متفاوت در عرصه نهمیفراهم نمودن ز د،دیگر يانکه ب همانگونه

نظرات مختلف را در  دای. حکمران خوب، بباشدمیخوب  نیاز جمله اصول حکمرا ی،و اقتصادی اجتماع
 تها اهداف کل جامعه داشرا ب ییهمگرا نریيشترهنمون گردد که ب تیبه سم میعمو لیقالب وفاق م

حرکت به سمت  رسیبلندمدت جامعه در مازهای نی يقشناخت دق ازمندنی تیيانقش ح نایفای ایباشد. 
 .باشدمی دارایتوسعه پ

 )عدالت(:ی حقوق مساو
افراد ممکن خواهد  میتمای برای شناختن حقوق مساو تمیدر جامعه، با به رس دارایو آرامش پ رفاه

خود در منافع جامعه  يتوجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعال نانمیاط نای دایبود. در جامعه ب
 برابر برخوردار باشند.ی هااز فرصت دایخوب، همه افراد ب نیدر حکمرا گردیخواهند بود. به عبارت  يمسه

 :ییو کارای اثر بخش
و يعی استفاده کارا از منابع طبی نهادها در راستا يتفعال يمتنظی برای خوب به عنوان ابزار  نیحکمرا از

است ی از جمله مباحث نیدر مقوله حکمرای و اثر بخش یی. کاراشودمی ياد زنی يستز  يطحفاظت از مح
 است.نموده يداپيشتری ب تمیکه با گذشت زمان، اه

 :یير پذ يتمسئول
ورد. درکنار موسسات شمار آخوب به نیحکمرای هامولفه نریتدیياز کليکی  توانمیرا پذيری مسئوليت
 هاستسیادر قبال  دایب زنیفعال در جامعه  نیمدی و نهادهای ها خصوصسازمان ،تیحکومی و نهادها

متصل به جيرای صورت زنخوب به نیعنوان نمود که اصول حکمرا دایو اقدامات خود پاسخگو باشند. ب
انتظار  توانمیمثال نی . براباشدمیاصول  رایسی شدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرا ییهم بوده و اجرا

 نیچندا ییقانون جنبه اجرا تمیو حاک يتبدون وجود شفاف ییو پاسخگوپذيری يتداشت که مسئول
 در جامعه داشته باشد.

 هوشمند نیحکمرا
يری گ ممیبهبود تصی اطالعات و ارتباطات برای استفاده هوشمند از فناور معنای هوشمند به  نیحکمرا

ی حالت ، ابزارها نایدر است. مختلف ، از جمله دولت و شهروندان  ينفعانذ ينبهتر بی ار همک قریاز ط
تواند  می سیاسیفضای  ، و باز بودن ی اجتماعی ها، مانند رسانه اتاطالعات و ارتباطی بر فناور  نیمبت

دولت ی رابی حکومتدار  ددیجی داده و از توسعه الگوها شایباشد که تعامل شهروندان را افز لیعوام
در ابتکارات شهر هوشمند  میممکن است نقش مه ننیکند. حکومت هوشمند همچمی تایهوشمند حم

)گابریال و داشته باشد ، دارد ينفعانذ رایدولت ها ، شهروندان و س ينده بيچيبه تعامل پ ازنیکه 
 (5: 1،2018همکاران
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 هوشمند نیحکمرای مؤلفه ها
 نیحکمرا از ساختار تیياجزئهای پژوهشگران نخست  به بیان  ق و یافتهقیيات تحادب سیبرر با 

 سیمنظور ما به برر نایی . برامنیک يتهوشمند تقو تمیتا درک خود را از حاک پردازیم  میهوشمند، 
، مشارکت تیدول های سازمان  نییع ما هستند  فریهوشمند که مطابق با تع تریدیم لیاصی مؤلفه ها

 پردازیم. میی و شهروندان( و استفاده از فناور  لتدوی مکار شهروندان )و به تبع آن ه

 تیسازمان دول
 يفاصطالح مستلزم ط نایاست.  تیدول ی سازمان هایهوشمند ، سازمانده نیمولفه حکمرا اولين

يری گ ممیها ، نگرش ها ، تصی ، چشم انداز و استراتژ  يزهاز جمله انگی فرعی از جنبه های گسترده ا
و منابع ی ، فناور  تی، نظار لیمنابع ما يهته ننیها و همچيتها و مسئولو نقشندها ایرف گیها ، هماهن

 ار این بین  2017یوویچ وهمکاران، )پرزبباشد.  میيره و غ نیدانش و فرهنگ سازما تریدی، م نیساان
و  یی( پاسخگو2( تعهد ، )1: )که شامل مهم هستند رسیاهوشمند ب تمیحاکی برا نیسازما گیيژ سه و

 .است تیياعمل تریدی( م3)

 مایلت زانمیبه  است که نیسازما ، تعهد هوشمند نیاز برای توسعه حکمرانیمورد  نیسازما گیيژ و اولين
فناوری  ری ازگیبهره با  ق ارائه خدمات به مردمریاز ط دارایمشارکت در توسعه پی برا تیدولسازمانهای 

ت ریدیوجه به تعداد زيادی مقاله در این خصوص ، مبا ت. است (1ICT) تیو اطالعا تیهای ارتباطا

؛ 8: 2008،  2د )اسالمسیجه نخواهد رتیبه ن لیمح تیدار، بدون همکاری سازمانهای دولایهوشمند پ
؛ 258: 2014، 5؛ رويو و همکاران 2081-2081:  4: 2010و بری ،  نی؛ پورت46-45: 2013،  3چيابی و همکاران

 (. 560: 8،2014کسری؛ هند54: 2016،  7سورنسن و تورفينگ ؛ 27: 2011،  6نام و پارو

نه بين دولت و شهروندان ، دولت ها را ریدیپاسخگو بودن دولت است. رابطه  نیسازما گین ويژ میدو
 60: 2011، 9وهمکاران سیک پذيرنده در قبال مردم تبدیل گردند )آلوریسازد تا به عنوان يک ش میملزم 

 12خورخه و همکاران-؛ انگلکن11،2013وز و همکارانتی؛ اس 48: 2013ابی و همکاران، ، چی318: 10،2015وتی؛ ار
( به منظور بهبود مستمر اثربخشی برنامه های مشارکت 85: 2014،  13؛ سانتوس و همکاران 2014، 
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کی را به ذينفعان اصلي)مردم( گزارش دهند و نید سطح مشارکت الکتروایکی ، رهبران دولت بنیالکترو
ت برخوردار است زيرا مین مثمر ثمر از اهیجاد همکاری آنالاین جنبه در اید موقت را ارائه دهند. بازخور

با  تیدولت به آنها ارتباط مستقيم و مثب ییکی از پاسخگونیتمندی شرکت کنندگان الکتروایزان رضمی
ماد به دولت دارد و اعت تیگيری های حکومممیادراک آنها از توسعه فردی ، تأثير درک شده آنها بر تص

 (. 90: 2015،  3؛ رويو و يتانو 14: 2015،  2؛ ژنگ822: 2012،  1) کيم و لي

را برای  تیک مبنای عملياسیکال نیسازما گین ويژ ایاست.  تیت عملياریدی، م نیسازما گین ويژ میسو
نها الزم است شده با فناوری با هر آنچه برای اجرای آ نیباتیپش تیت مشارکریدیتجهيز برنامه های م

ری از مقاالت سیاگيرد. ب میکند و انواع اقدامات و پيش شرط های تسهيل کننده را در بر  میفراهم 
 ی،اجتماع ی،تکنولوژيک ،ییستم های زيربناسیاز به يک رويکرد يکپارچه ترکيب نین ایکند که  میتاکيد 

يت های خدمات شهروندی ست ها و اولوسیاان بخشی بين حوزه مین پل زدن نیو همچ ،سیاسیو 
؛ الپیدو،  47: 2014، 7؛ پاسكالوا 230: 2015، 6؛ جانوفسکی27: 2011، 5؛ نم و پاردو130:  2010، 4ریدارد.)مولينا

 (.17: 2012؛ کارلسون، 82: 2014

تکرار شونده خوب با دستورالعمل  تیند مشارکاین يک فرنیند و رهبری هماهنگ و همچایت فرریدیم
ر مهم سیازی ، طراحی و اجرای استراتژيک بریده مراحل برنامه نیعناصر در هم تهای واضح برای 

بر شبکه سازی در بین بازیگران  نیمبت نیب ، طراحی های انعطاف پذیر سازماتین ترمیهستند. به ه
فناوری اطالعات و ارتباطات که با ابتکار عمل ، طراحی  نیباتی، خصوصی و مستقل با پش تیوابسته دول

؛ 340: 8،2015جدید شوند. )یتانو و رویو میک و پیاده سازی مشترک ، منجر به ایجاد خدمات عمومشتر 
؛ 54: 2016، 10و تورفینگ؛ سورنسون 90: 2014و همکاران، لی ؛80: 9،2014و همکارانكرويك شنك 

 (230: 11،2016ماندرسی

 میهش های پیشین به ما از است روشن است. با این حال، یافته های پژونیاز این رو، آنچه مورد 
ذینفعان  میماند. با وجود حمایت کال می قیگوید که این خواسته ها اغلب در قلمرو عبارات لفظی با

ری موثر این فناوری ها در ارائه خدمات ، گیعمل عدم بکار از تاثیر فناوری بر مشارکت شهروندان ،در
استهای توسعه پایدار با سیشود. بنابراین یمنه ها نمیر در این زگیاغلب منجر به اجرای تغییرات چشم
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باشند شبیه به شعارهای  تیالیتال به جای آنکه بیشتر کاربردی  و عمجیاستفاده از فن آوری های دی
 کنند. میپیدا ن لیهستند و جنبه عم تیغالیتب

 مشارکت شهروندان
در  میل عظیسیانق و پژوهش های صورت گرفته دارای پتقین مولفه که بر اساس ادبیات تحمیدو

توانند پيشنهادات مفيد  میهوشمند است ، مشارکت شهروندان است. شهروندان  نیحمایت از حکمرا
بهتر آنها را یاری دهند.  سیاسیهای ریم گيمیارائه دهند تا در تص تیوکاربردی را برای آژانس های دول

 (. 57: 2015، 2ا و همکارانگیتی؛ استرا 15: 2013، 1)الحجران و همکاران

ت از ایبا حم تیمیزان مشارکت شهروندان ، يافته ها حاکی از آن است که طرح های حاکمیبا توجه به 
مانند  تیو غير مشور تین ادبيات عمدتًا به فعاليتهای غير مشارکایج متوسطی دارند. ایفناوری نت

؛  80: 2014، .کند )كرويك شنك می، مشورت يا ارائه اطالعات يک طرفه اشاره  سیاسی نیباتیپش
کی معتبر ، که نیدهد که مشارکت الکترو میها نشان  سی( برر169: 3،2009؛ ادلمان132:  2010ناری، لیمو

بًا وجود ندارد ریشود ، در عمل تق میم گيری میق اقتدار شهروندان در تصریست از طسیار ییمنجر به تغ
نظران از صاحب خی. به گفته بر)264: 5،2014ان؛ رویو وهمکار31: 2016؛ کاپرا، 2077: 4،2015)ون و همکاران

بين شهروندان و دولت ها يک اسطوره است ، زيرا  لیجيتادیق تسهيل همکاری ریت بهتر از طمی، حاک
لر ، مینه ارائه دهد )رومن و مین زایتواند شواهدی از پيشرفت در  میاز مطالعات تجربی  میتعداد ک

جيتاليزه دیری از مقاالت با استدالل بر اینکه سیان نظر ، بای(. از 737: 6،2007؛ بکرز و هامبورگ69: 2013
ق تر شهروندی نشده است ، در ارزش ابزارهای فناوری اطالعات میشدن منجر به مشارکت گسترده تر و ع
 گرند..ینمو ارتباطات در مشارکت به دیده شک 

ت هوشمند ، از تنوع بیشتری میدر حاکها با توجه به ظرفیت و تمایل شهروندان برای مشارکت این یافته
ت میدر خصوص مساله نماینده بودن مشارکت شهروندان در حاک تیبرخوردارند . در این رابطه، سواال

هوشمند به وفور وجود دارد . مقاالت متعدد اظهار داشتند که الگوهای مشارکت از پیش موجود ، از 
های جدید در روابط دولت آوریای از اعمال فنجهتی، به عنوان ن نیاقتصادی و ف-جمله تفکیک اجتماعی

ل این امر دوگانه است لید (228: 8،2014؛نئوبائروهمکاران30: 7،2014تیرونیاند.)شهروندی تقویت شده -
است که معموال ً ار فعال را امکانپذیر کردهسیآوری , ظهور گروهی از شرکت کنندگان ب: از یک سو , فن

 سیاسیثروتمند , و تواناتر هستند و اطالعات و دانش بیشتری در مورد مسایل کرده , بیشتر تحصیل
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؛ 58: 2015او همکاران، گیتی؛ استرا2080: 2015؛ ون و همکاران ، 15: 2012، 1شهروندی دارند. )کارلسون
االت متحده که بيشتر به خاطر توجه به محيط زيست ای(. به عنوان مثال ، شهرهای 221: 2010،  2هانا

شوند که به شدت  میجوان ، آرمان گرا و مرفه شناخته  نیدار مورد توجه قرار گرفته اند ، با شهرونداایپ
ن نیآوری نوظهور همچگر ، فندی( از طرف 2014:99،  3دارشهری تأثير دارند )واشنگتنایست های پسیابر 

ازی خدمات شهروندی، کند که در برنامه های هوشمندس میجاد ایگروهی از شهروندان "رها شده" را 
کنند ، به طور معمول این طبقه از جامعه، افرادی با درآمد کم ، تحصيالت ناکافی که در  میمشارکت ن

کنند)مانند مهاجران ، معلولين ، سالمندان(  را می گیيا حاشيه شهرها زند ییمناطق جدا شده روستا
سان و  6،2015؛ یتانو و رویو2014:121 5لیت کانلر و جی؛ی4،2009:30ناری و فرولیشوند)مو میشامل 

هستند ، اما از نظر  میست و امور عموسیامعمواًل بيشتر مشغول  میدی(. اگرچه نسل های ق7،2011ناکاتا
ن هوون و جیدهند )وی می)چهره به چهره( را ترجيح  تیمهارت کمتری دارند و مشارکت سن لیجيتادی

نترنت ایانه ، ایجوانان تجربه قابل توجهی در استفاده از ر (.339: 2015؛ یتانو ورویو  8،2015:40همکاران
ست گذاری يا توسعه سیاندهای ایزه الزم برای مشارکت در فرگیهای هوشمند دارند ، اما عمدتًا انو تلفن

ق قیگر در ادبیات تحدیهوشمند نسبت به دو مؤلفه  نیشهری را ندارند . انگيزه های مشارکت در حکمرا
و پاداش های  تیدهد انگيزه ذا میوجود دارد که نشان  تیاند. اطالعاقرار گرفتهکمتر موردتوجه 
بر فناوری های  نیمبت نیم گيری برای مشارکت در حکمرامین کننده در تصییر تعسیانامشهود عوامل ب

رسد میبودند. به نظر  (لی)به عنوان مثال، پاداش پو نینوین ارتباطی نسبت به انگيزه های بيرو
از به حل مسئله در مسائل زيست محيطی نیو احساس  تینوع دوس ،گیل همبستیبه دال نیران مدبازيگ

( با این حال، 2017:390، 10؛ زيت2012:827، :9؛ کيم و لي2015:257گيرند )رويو و يتانو، میو جامعه انگيزه 
تهای لیر و فعاشهروندان آشنا به به کا نیرغم اراده مدلیکند که عمیشده تایید  سیمطالعات برر

وا و نیدهد )کرمیرا نشان  لییک کاهش ک می، عالقه شهروندان و مشارکت آنان در امور عمولیتاجیدی
 (.2013:80؛12لرمی؛ رومن و 11،2017رودال

 یاستفاده از فناور 
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 (1ICTفناوری اطالعات و ارتباطات) به ويژه ی،ت هوشمند، استفاده از فناور ریدین مولفه مریآخ
دار دارای ایبا هدف توسعه پ تیت مشارکمیندهای حاکایدر فر لیجيتادیهای ریناواست کاربرد ف

 های زير است:ويژگي
استراتژيک با هدف ایجاد تحوالت موفق و با اجرای اقدامات « جيتالدی نیحکمرا»رويکرد  -1

د دیتج جيتال را از ابتدا برایدیهای ها و دادهریل کامل فناوسیدت است. این رویکرد پتاننیمطوال
دار و شهروند محور ایکارآمد، پ تیسازی دولت برای ارائه يک بخش دولمجدد و ساده سینظر، مهند

 گيرند.میبدون توجه به کانال مورد استفاده توسط کاربر در نظر 
ت میبه رس میبرای بخش عمو سیراهبردی و توانمندساز اسا ییدولت اطالعات را به عنوان دارا -2

ر ییازها، شکل تحويل خدمات, درک عملکرد و واکنش به تغنی نیبيها برای پيششناسد و از دادهمی
 کند.میاستفاده 

کاری ها در فرمت های باز، همان اطالعات: دولت متعهد به افشای دادهریشفافيت و آزاد سازی ج -3
افيت، را در راستای اصول شف تیشهروندان به اطالعات غير دول سیو اجازه دستر نیدر مرزهای سازما

 میاست فراهم  لیجيتادیهای فعاليت و مشارکت شهروندی که زيربنای روش ییصداقت، پاسخگو
 کند.

ازهای کاربران و نیت کاربر محور: در این سبک از مدیریت بر ریدیتا يک م تیت دولریدیاز يک م -4
کند  یماتخاذ  لیتاجیانتظارات شهروندان متمرکز است:دولت رويکردی را برای تحويل خدمات دی

ازهای نیکه با فرهنگ و خواسته های شهروندان منطبق باشد تا کانالهای را برای  برطرف نمودن 
ست ها در خصوص آنها سیاز دولت را در هنگام تدوين نیشهروندان و مشاغل ایجاد نماید و  آنها 

 ت کنند.ایهد
: میارزش های عمو ییزابه بسترسازی برای هم اف میل نقش دولت  از  ارائه دهنده خدمات عمودیتب -5

است موثر و سیرا به طراحی  تیکنند که کارمندان دولمیرا ایجاد  تیهای حمایستمسیها اکو دولت
ستم با همکاری بين دولت، شهروندان ، مشاغل سین اکوایکند. میارائه خدمات باکیفیت هدایت 

و مهارت های جامعه در مقابله دهد تا از خالقيت ، دانش  میگران این مکان را دیو  نی، جامعه مد
 با چالش های پيش روی يک کشور استفاده کند.

 ست گذاری فعال و ارائه خدمات.سیا( به لیست گذاری واکنشي)انفعاسیااز  -6
ازهای نیتوانند  میکنند ،  میمنعکس  مین ابعاد  ذکر شده باال را در ارائه خدمات عموایکه  ییدولت ها

ن به جای واکنش به نیئه درخواست آنان به سرعت پاسخ دهند. آنها همچشهروندان خود را پيش از ارا
کنند. دولت متحول می، داده ها را به طور فعاالنه منتشر  میبه اطالعات بخش عمو سیدرخواست دستر

دهد تا  مسائل و میشدن جزئی و واکنشی بخشهای مختلف، اجازه  لیجيتادیشده و فعال ، بجای 
 و برابر زمانبندی تعیین شده برطرف شوند . میستسیر تا به طوایمشکالت نه
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هایی که برای تعامل متنوع آوریری دستگاه ها ، ابزارها و فنگیمطالعات گوناگون نرخ رو به رشد بکار 
 تیهای ارئه دهنده خدمات دولآوریدهد. یکی از متداولترین فن میاند را نشان د شدهلیتو لیتاجیدی

های وب کند به عنوان مثال پورتال میو مردم برقرار  تیه بین سازمان دول, که یک ارتباط یک طرف
است. این  تیاستهای حکومسیاز  نیباتیاین سازمان ها است.که هدف آن پش نیسایت های اطالع رسا

است شهروندان سیو افزایش مشارکت  سیابزارهای به طور کامال محسوس سبب کاهش موانع دستر
توانند با طرح  میاستگذاران سیشود. از طریق این کانال های ارتباطی ،  میامعه ج میدر اداره امور عمو

ری گیرا در مورد پیشنهادات خود فراتر از ابزار رایج رای  میایده ها و سنجش نظرات سطح توافق عمو
های آنالین ن نشان داد که پلت فرمنیکی آزمایش کنند. مطالعات همچنیکی و درخواست الکترونیالکترو

ها را فراهم ل و تجسم دادهلیسازی , تحسازی , مدلرهخیافزاری که امکان بازیابی , ذو ابزارهای نرم
کنند . این کاربردها معموال ً به طور مشترک با گردآوری اطالعات میایفا  میار مهسیکنند نقش بمی

 تیعات جغرافیایی مشارکستم های اطالسیبان ارتباطات و ابزارهایی مانند تیهای پشآوریمذکور و فن
ری گیممیتص نیباتیهای پشستمسی( , و 2PSSریزی)برنامه نیباتیهای پشستمسی( ,  1PPGIS)  میعمو

(3DSS مورد استفاده قرار )(.2014؛ السپیدو،2015رند )ون و همکاران،گیمی 

ز در نی ییت هادی، اما محدوکنند میفا ای تیمیندهای حاکایدر فر میاگرچه کاربردهای فناوری نقش مه
استفاده دارند ، عمدتا به دليل عدم وجود زيرساخت های فناوری و  يا دانش فناوری اطالعات و ارتباطات 

طبق  (.بر 2008 ،6؛ اسالم15 :2012 ، 5؛ کارلسون 2014:97 ، 4و همکاران لیاز جانب کارمندان و شهروندان )
ابطه ر نیپژوهشهای انجام گرفته ، سطح فناوری مورد استفاده در ارائه خدمات با سطح  مشارکت مد

کمتری به فناوری ها و داده ها دارند ، مشارکت بيشتر شرکت  گیکه وابست ییمعکوس دارد: پروژه ها
 نیباتیپش تین دليل است که پروژه های خدمااین امر به ایشدند و بالعکس ،  میکنندگان را شامل 

شهروندان از شده با فناوری اطالعات و ارتباطات با فناوری قوی و ماهيت داده محور مانع درک 
و  چارالبیدز ؛112 :2014،لیک کانلر و جیای ؛ 7،2016:35)کاپرا شود میستهای پيچيده سیاموضوعات و 

 (. 8،2012:380همکاران

ری از تعامالت سیا، هنوز هم بنیآنال ش مداوم خدمات ایدهند که با وجود افز میمطالعات نشان 
ن چيزی است که شهروندان ایزيرا  ،افتد میق ارتباط چهره به چهره اتفاق ریشهروندان و دولت از ط

شهروندان از . (2015:347؛رویو و یتانو،9،2015:53؛ ابوشناب و القوران2016:36)کاپرا، دهند میترجيح 
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ن دارد ایبه  گیکنند و این بست میانتخاب  تیبين روشهای مختلف مشارکت آنالین و سن قینظر منط
ز بر نیکی نیامه های مشارکت الکتروکه کدام روش راحت تر ، کارآمدتر و ارزان تر است. عملکرد برن

به شهروندان برای آنها دشوار است  سیکه امکان دستر ییت هاایگذارد: وب س میانتخاب کاربر تأثير 
 میشود شهروندان از مشارکت در آنها خودداری  میيا استخراج اطالعات از آنها دشوار است ،سبب 

ن شهروندان ، مشارکت یآفال میفعاليتهای عموسه با ایدر مق (2015:580 ، 2؛ هانگ1،2015کند)ژنگ
 تیکاری آنالین به راحهای همدهد. پروژه میسطح درگيری کمتر و نرخ ترک باالتری را نشان  لیجيتادی

شوند. میکم و یا هزینه فرصت رها  لیشده، مانند تعداد کم کاربران ، تراکنشهای مال عوامل اشارهلیبه د
اری از مردم، توجه سطحی، کمبود زمان و مشارکت زودگذر را به سیین بهای آنالتلیع فعاسیشبکه و

 3بیفولکو و همکاران ؛ 2015ژنگ، ؛ 2015:344رویو و یتانو،  ؛ 2014:827 ، لیهمراه دارد. )کیم و 
ازها و انتظارات نیدهد فناوری های موجود به جای توجه به  مین مطالعات نشان نی(.همچ145:2016،

کنند.مشکل دیگر دولت ها هستند که میخدمات آنالین را هدایت  کاربران ، طراحی زیرساخت های
کنند تنها با افزایش کانالهای ارائه خدمات آنالین،مشارکت شهروندان در این برنامه ها افزایش  میگمان 

جاد جوامع سبزتر ایت هوشمند را با میل حاکسییابد. اگرچه هم دانشگاهيان و هم متخصصان پتان می
،  5جر و بولوارمی؛  2013،  4نیدانند )پورت میمرتبط  گیادالنه تر و رونق اقتصادی و فرهن، سالم تر ، ع

هوشمند تا حد زیادی ناشناخته مانده  نیمشارکت شهروندان در برنامه های حکمرا گی( چگون401:2016
، ایجاد فرصت های كسب  ی(هوشمند توانمندسازی )اجتماع نیاست. مهمترین موضوعات در حکمرا

 است. ی(، افزایش فعاليت های انسان دوستانه )محيط زيست( و ظرفيت سازی )نهاد ی(كار )اقتصاد و
مدت نداشته  نیدار طوالایج پایدارندكه حكومت هوشمند هنوز نت میالبته در مقابل منتقدان  اظهار 

ن ای(. آنها بيشتر 345:2015؛ رویو و یتانو،112:2014 لیک کانلر و جی؛ ای95:  2014است )رويو و همكاران ، 
و اجتماعی ، مقياس پذيری  سیاسیتواند از منظر تأثير  میجيتال دیجاد دولت ایکنند که  میده را رد ای

( آنها به اثرات 2012:260،  7ن و همکارانتیتو مارری؛ پ 2014:49،  6داری ، ارزش داشته باشد )پاسکالواایو پ
دی بین افراد دارای فناوری و افرادی که به این فناوری نده فناوری که سبب شکاف اقتصاایمنفی رشد فز

ج نامطلوب زيست محيطی اشاره ایعی از نتسین به طيف ونیندارند شده است. و همچ سیها دستر
نچئون ، در تاالبهای ایاند. به عنوان مثال ، شهرهای اقتصادی جنوبی کره جنوبی مانند سونگدو و کرده

ک کانلر جیره را از بين بردند )ایسیان این گونه های ریاز نادرت خیاه برس شدند و زيستگسیگرانبها تأ
 (.112:2014،لیو 
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د كربن در سیتواند باعث كاهش انتشار دی اک میالبته اکثرمحققان تاکید دارند كه حكومت هوشمند 
ال كردن هوشمند، با فع نیكنند که حکمرا میشود. آنها تأكيد میهر دو سطح فردی )خانواده( و جمعی 
برای حفاظت  لیسیر رفتار و كاهش انرژی فییتوانند باعث تغمیشهروندان در مقياس های مختلف ، 

ز يافت شده است مانند مواردی که تا نیگری دین حال ، اثرات نامطلوب ایاز محيط زيست شوند. با 
توليد  و کاهش CO2ت هوشمند اروپا بوجود آمد و هدف آن کاهش میحدودی در يک پروژه حاک

کن در لیقابل توجهی در رابطه با مصرف انرژی گردید  ییگازهای گلخانه ای بود که سبب صرفه جو
و کاالهای مصرفی  ییی افزایش مصرف مواد غذانهمیش توليد گازهای گلخانه ای در زایموارد افز خیبر
، بهبود  سیاش شفافيت ، دموکرایهوشمند ،شامل افز نیز رخ داده است. جنبه اجتماعی حکمرانی

؛  2010:422،  2؛ زاوادسکاس و همکاران 2012، 1است)ولفرام میارائه خدمات عمو ییمشروعيت و کارا
 (.  2014،  4؛ آراجو و طاهر 2005:63،  3؛ کورول و همکاران 2013:80لر ، میرومان و 

 نیبحران کرونا و چالشهای حکمرا
است بلکه  نیو اقتصاد جها میيه سالمت عمودی بر علدید کرونا نه تنها تهدیهمه گيری ويروس ج

ری از نقاط جهان)از سیادر ب سیان دموکرانیت در سرتاسر جهان است.بمیو حاک سیمختل کننده دموکرا
 2020د قرارگرفته بود در طول سال دیز موردتهنیگيری ن همهایکا، فرانسه،برزيل و ...( از قبل از ریقبيل آم

، دولت ها با این چالش مواجه خواهند شد كه  چگونه به طور مؤثر به  و به احتمال زیاد فراتر از آن
 سیاسیاری از جنبه های ناشناخته پاسخ دهند. خطر عمده این است که رهبران سییك بحران آشكار با ب

ص خیشوند یا نتوانند تهدید را به طور کامل تش سیاسیر فلج گیو اداری از همکاری دست کشیده ، در 
 خیرسد بر مین به نظر نیقًا چقیکه منجر به خسارات جبران ناپذیری شود که متأسفانه د نیدهند تا زما

 (.2: 5،2020اویلیاز کشورهای بزرگ در مواجهه با بحران کرونا اینگونه پاسخ داده اند)وندروال و تا

COVID-19  بوجود  میاستگذارن عموسیبرای رهبران و میبه عنوان یک بحران فرامرزی ، چالش مه
به مقادیر زیاد داده ها  گیدسیدی مانند اقدام قاطع ، رلیرود عملکردهای ک میآورده است،  که انتظار 

با ذینفعان را به همراه داشته باشند. این  گیری های مهم در مورد تخصیص منابع و هماهنگیم می، تص
در شرایط   ز استگینبه اندازه کافی چالش برا  نیبدون وجود یک بحران جها تیح تیتهای مدیریلیفعا
استگذاران با وقایعی مواجه شده اند که به سرعت تغییر ماهیت داده و به اندازه کافی سی،  نیکنو

توانند پیوند بین علت و پیامد را نامشخص سازند. کرونا ويروس احتماال ستون  میپیچیده هستند  که 
و  میروهای نظانیان توسط مینظاکنترل غير ،تیندهای انتخاباایک مانند فرتیت دموکرامیهای حاک

 سیرا در مقابل دموکرا نیدر حکمرا ییط اقتدارگراایر دهد و به طور بالقوه شرییرا تغ نیج مدسیب
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ت کشورها،به انسجام میحاک سیهای اسابا با تاثير گذاری بر کارکردرین همه گيری تقایتر کند. برجسته
و  لیو مح لیابط غيرقابل حل بين دولتهای مجاد رواید فساد،دیحکومت ها ،تش سیاسی-اجتماعي

ن نیبا تاثيرات گسترده ای بر دولت ها خواهد گذاشت.در چریتاثيرگذاری غير مستقيم بر بازيگران، تق
است. این تفاوت بین محدود نمودن یک بحران با اجازه  تیپاسخ به موقع به بحران حیا تیوضعی

دهد. در میبرای عملکرد موثر را نشان  میسازمان عمو دادن به آن برای نفوذ و غلبه بر توانایی یک
از به درجه ای ازابتکار، فراتر ازظرفیت نیاینگونه بحرانها عواقب ناخواسته ممکن است رخ دهد و این 

 میکه برای انجام کارهای روزمره اعمال  نینیها دارد ، زیرا قوا سیماهرترین بوروکرا تیاستاندارد ح
خواهد گذشت  تیوجود ندارد و مد نیشوند. و هیچ پاسخ آسا میب و منسوخ شود ، به سرعت نامناس

م. با این حال نیم استراتژی های مدیریت بحران کشورها را به طور جامع ارزیابی و مقایسه کنیکه بتوا
قات و بهترین شواهد در مورد مدیریت و مدیریت بحران ممکن است در قی، بخش قابل توجهی از تح

م که نیک میرا برجسته  لیدرسهای مفیدی را ارائه دهند. در اینجا ، ما سه سازوکار ک یناین مقطع زما
رند.. اول گیهای پیش رو در نظر بتالش کنند برای مواجهه با بحران در ماه میممکن است رهبران عمو

ا عدم است ها برای مقابله بسیکه  میمدیریت بحران است. هنگا لیاز همه ، ارتباطات مؤثر ، ستون اص
ها برای محدود نمودن بحران ضمن برقراری ارتباط با رند ، دولتگی میقطعیت و ابهام در کنار هم قرار 

مردم در زمان واقعی ، باید تالش کنند تا این بحران را مهار کنند. برقراری ارتباط تحت شرایط عدم 
های ارتباط موثر  گییژ شود.مهمترین ومیهای دشوار مشخص و وضعیت میهای دائنان با تنشمیاط

در زمان بحران ،شفافیت و دقت در انتقال اطالعات،توانایی آماده سازی مردم برای آینده پیش رو و 
ن حفظ کانالهای ارتباطی با مردم در زمان بحران میو برقراری ارتباط صادقانه بامردم و تض لیایجاد همد

نه به نظر میکند. در این ز میموثر فراهم  هوشمند بستر مناسب جهت ایجاد این ارتباط نیاست.حکمرا
 لیار موفق بوده است ، در حاسیرسد که تاکنون ، سنگاپور در مهار شیوع ویروس و تعداد تلفات ب می

خود را طبق معمول  گیدهد تا حد زیادی زند میکه به شهروندان ، کودکان مدرسه و مشاغل اجازه 
م قیمست نیسنگاپور ، مانند پیام رسا لیتاجیو برنامه های دی ادامه دهند. استفاده از رسانه های اجتماعی

ای از نرم افزارهای از طریق شبکه میعمو نیری بیماران از طریق واتساپ ،اطالع رساگیو ردیابی و ره
,از این نیاجتماعی  به مهار انتشار ویروس کمک کرده و توسط ناظران از جمله سازمان بهداشت جها

هوشمند  میری از فنآوری های نوین ارتباطی در قالب ارائه خدمات عموگیبا بهره اقدامات سنگاپور که 
 به مردم انجام شده به عنوان " واکنش استاندارد طالیی ", نام برده شده است.

ت ویژه ای برخوردار است در این رویکرد از عموم میاز اه 1نسبت به جامعه لیدوم ، اتخاذ یک رویکرد ک
تا برای دوره های قابل مالحظه ای اما نامعلوم در اقدامات مهار از جمله دوری  شود میمردم خواسته 

از اجتماع ، خود قرنطینه سازی و حمایت از جامعه شرکت کنند. در رویکرد کل جامعه ، افراد ، خانواده 
ش کند تا از تال میر گی، بخش خصوصی ، رسانه ها و دیگران را در  نیها ، نهادهای مذهبی ، جامعه مد

های حمایت کنند تا آنها بتوانند مؤثر باشند و از مباحث مهم قانون و نظم که تشدید محدویت لیهای م
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ابی به این استراتژی ها باید تی. برای دستیموجود را بر عهده دارد ، حمایت کنند. ظرفیت بخش دول
ن که جامعه در طی دوره های نان از ایمیتمام ذینفعان در این امر مشارکت کنند. عالوه بر این ، برای اط

ر شدن فعال کارفرمایان ، دانشگاه ها و گیکامل متوقف نشود ، در  لیخود قرنطینه یا تعطی نیطوال
ار مهم است.که اتخاذ این رویکرد سیمدارس در ارتقاء کار از راه دور ، آموزش در منزل و آموزش آنالین ب

 تیبر فناوری های روز ارتباطی و اطالعا نیهوشمند مبت نیز مستلزم وجود زیرساخت های حکمرانی
 است.

، به جای  لیهای فعن دادهنیو همچ خیهای تاریبر شواهد داده نیهای مبتدر نهایت ، اجرای استراتژی
هایی که در مدارک کند. استراتژیمیاست ، بهتر عمل  سیاسیری براساس آنچه مصلحت گیم میتص

کمک  لیکنند و به طراحی سناریوهای احتمامین میز منابع را تضمعتبر ریشه دارند ، استفاده بهینه ا
ممکن است به  نیاس جهاقیو موسسات در یک م تیقاقیهای تحکاری با آزمایشگاهکنند . هممی

های الزم را اتخاذ کنند که تهدید عواقب ناخواسته را کاهش دهند . استفاده ها کمک کند تا اقدامدولت
دی در زمان اجرای اقدامات استثنایی ممکن است به جلب لیوان یک معیار کاز شواهد معتبر به عن

لندن  تیدی که توسط محققان کالج سلطنلیکمک کند . به عنوان مثال ، یک مطالعه ک میحمایت عمو
، احتماال ً به 19است دولت آمریکا در مقابله با بحران کویید سیر انگلستان و سیانجام شد ، به تغییر م

ری گیتواند با تسهیل جریان اطالعات و بهره  میهوشمند  نیهزاران نفر کمک کرد .حکمرا نجات جان
سازی , سازی , مدلرهخیافزاری که امکان بازیابی , ذآنالین و ابزارهای نرم لیتاجیهای دیاز زیرساخت

م مییند تصدر افزایش سرعت و  بهبود فرآ میار مهسیکنند نقش بمیها را فراهم ل و تجسم دادهلیتح
 کنند.ایفا  نیو پیچیده کنو نیری حکمرانان در شرایط بحراگی

 جمع بندی:

ری گیبرای جهان است ، هر بحران فرصت هایی برای نوآوری و یاد میتهدید مه COVID-19که  لیدر حا
که دارد  گیشود ، به این بست میت مدیریت قیکند. اینکه چگونه این بحران با موفمیز ایجاد نیپایدار 

تواند با آن هماهنگ و مؤثر با ذینفعان ، مقابله کند و جامعه را به مقابله با آن  میهر دولت چگونه 
شود. این یک آزمایش برای میری برای همه ما محسوب گیبرای یاد تیز فرصنیسوق دهد. این بحران 

ای سالهای متمادی توان گفت که پاسخ جمعی ما آینده را بر می تیاست و به راح نیستم های حکمراسی
کن در ساختار جدیدی که پس از پساکرونا شکل خواهد گرفت، تمام کشورها در لیشکل خواهد داد..

ق درک قیداده را به صورت درند و کشوری موفق خواهد بود که بتواند تحوالت رخگیمییک نقطه قرار 
ار جدی سیاز این دوره، ب پساکرونا یک چالش جدی در مقابل بشر است و گذار نیکند. درواقع حکمرا

 میمانند پاند نیهوشمنددر مواجهه با یک بحران جها نیت حکمراقیاست.کشور سنگاپور نمونه ای موف
کشورهای معدودی در جهان مانند سنگاپور  نیدهد به اذعان سازمان بهداشت جهامیکرونا را به ما نشان 

ق و کنترل موارد ابتال قیها امکان ردیابی دآنن به میتا این حد بر جمعیتشان نظارت و کنترل دارند و ه
رفتار  تیهای دولها و خواستهبه ویروس را داده است. از طرف دیگر مردم هم نسبت به فرمان
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در  کنند.میاز مردم دارد، تقریبًا تمام جمعیت همکاری  تیدولت درخواس تیای دارند. وقمطیعانه
توانند میدارند و  میاست گذاری های عموسیقوی در  آوری حضوریدکننده فنلیجوامعی که طبقه تو

جه تیکنند در نمیتری ارائه دهند، دولت و متخصصان اعتماد باالیی به خود جلب ریزی بلندمدتبرنامه
 ری یک ویروس مواجه شوند.گیمانند همه نیتوانند با بحرامیبهتر 
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