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چکیده:
حکمرانی خوب ،شامل ساختارها ،فرایندها و ابزارهایی است که به اتخاذ
تصمیمات بهتر منجر میشود .اما حکمرانی هوشمند مفهومی فراتر از دولت
خوب ،حکومت خوب و حکمرانی خوب است .حکمرانی هوشمند رويکردی
چندبعدی مثل َا َبرمساله کرونا کاربرد
است که بهويژه برای شرایط پيچيده و
ُ
دارد .بحران کرونا و غافلگير ی بسیار ی از حکومتها از ابعاد و تبعات این پاندمی
سبب بروز مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی در جوامع انسانی گردیده و
حيات سیاسی بسیار ی از دولت های جهان را تهدید نموده است .لذا ضرورت
بازاندیشی و بازساز ی رابطه حکومت (دولت) و مردم از طریق توسعه شيوه
های حکمرانی هوشمند از قبيل بهبود فرایندهای دموکراتیک و تغییر شيوه
ارائه خدمات عمومی بيش از بيش احساس می گردد.در این مقاله ضمن
تعریف حکمرانی هوشمند به بررسی چالشهای حکمرانی ناشی از بحران جهانی
کرونا در جهان و لزوم توجه و به کارگير ی و توسعه اصول و ابزارهای حکمرانی
هوشمند جهت مقابله با این چالشها میپردازيم.
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مقدمه
دولت های محلی در سراسر جهان در تالش برای برطرف کردن چالشهای اجتماعی و اقتصادی و
حرکت به سمت توسعه پایدار  ،برنامه های هوشمند ساز ی خدمات دولتی را از طریق بکارگير ی فناور ی
های نوين دیجيتالی در بستر فضای مجاز ی را پذيرفته اند .و نقش شهروندان در انتقال به يک سیستم
خدمات اجتماعی پایدار به رسمیت شناخته شده است .مشارکت عمومی شهروندان در توسعه خدمات
اجتماعی از طریق فرایند تصمیم گير ی مشروع نه تنها به يک جامعه دموکراتیکتر می انجامد ،.بلکه به
عنوان ابزار ی برای جمع آور ی اطالعات استراتژيک به دولت کمک می کند .شهروندان حامل و استفاده
کننده از دانش و تخصص محلی هستند  ،که این اطالعات به عنوان دانش استراتژ يک سازمانهای
دولتی  -برای تعیین اولويتها و تخصيص منابع کمیاب در فرایند تصمیم گير ی و خطیمشيگذار ی
ضرور ی است .ليکن مطالعات نشان داده است که جلب مشارکت آحاد جامعه در این برنامه های
هوشمند ساز ی ارائه خدمات عمومی امر ی آسان نیست .حکمرانی هوشمند ابزار ی برای هدایت و
تقويت مشارکت عمومی از طریق بهره گير ی از فناور ی های نوين اطالعاتی و ارتباطی است تا مسیر ی
آشکار و پایدار برای ایجاد يک ابزار گفتگو بين حکومت و مردم برای پيشرفت جمعی از طریق توسعه
پایدار ارائه دهد .بنابراین ما حاکمیت هوشمند را یک رویکرد جامع فنی می دانیم که با بهرهگیری از فن
آور ی های نوین در ارائه خدمات هوشمند با هدف مقابله با مسائل و مشکالت اجتماعی  ،اشکال
جدیدی از همکار ی دولت و مردم را معرفی می کند(رومان و میلر76-78 :2013 ،1؛ کاراگليو و همکاران،2
)75-82 : 2011

نگاهی به مفهوم حکمرانی خوب و حکمرانی هوشمند
مفاهيم حکمرانی و حکمرانی خوب به گونه ای فزاینده در ادبيات توسعه اقتصادی و سیاسی  ،مورد
استفاده قرار گرفته است .حکمرانی بد ،به گونهای گسترده ،به علل ریشه ای همه زشتی ها در جوامع
ما ،اشاره دارد .وام دهندگان و نهادهای مالی بينالمللی عمده ،به شکل گسترده ای کمک ها و وام
هایشان را بر مبنای اصالحاتی قرار می دهند که براساس آن حکمرانی خوب میسر می شود .در این
مقاله تالش شده است تا به ساده ترین شکل ممکن ،معانی حکمرانی ،حکمرانی خوب و حکمرانی
هوشمند معرفی شود.
حکمرانی خوب:
بر طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی ،حکمرانی خوب ،در اتخاذ سیاستهای پيشبينی شده ،آشکار
و صریح دولت (که نشاندهنده شفافيت فعاليتهای دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی
دستگاههای اجرایی در قبال فعاليتهای خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز
برابری همه افراد در برابر قانون ،تبلور مییابد .بهطور کلی میتوان گفت که حکمرانی خوب ،تمرین
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مدیریت (سیاسی ،اقتصادی ،اجرایی و…) منابع يک کشور ،برای رسیدن به اهداف تعیین شده میباشد.
این تمرین دربر گيرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروههای اجتماعی از طریق آن ،توانایی
دنبال کردن عالیق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیتها داشته باشند (صباغ.)3 :1387،
اصول حکمرانی خوب
میزان پایبندی يک کشور به اصول حکمرانی خوب را میتوان با معيارها و شاخصهای مختلفی مورد
ارز يابی و شناسایی قرار داد .كمیسیون اقتصادی ،اجتماعی آسیا و اقيانوس آرام ( 1که به عنوان مرکز
همکار ی منطقه ای سازمان ملل متحد در ترویج همکار ی بین کشورها برای دستیابی به توسعه فراگیر
و پایدار ،عمل میکند ).هشتشاخص زير را جهت ارزيابی حکمرانی خوب معرفی نموده است:
مشارکت:
میزان مشارکت مردم در امور جامعه يکی از کليدیترین پایههای حکمرانی خوب بهشمار میرود.
مشارکت میتواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گيرد .البته
نمیتوان انتظار داشت که در نظام تصمیمگيری يک کشور ،تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گيرد ،بلکه
مفهوم مشارکت در اینجا ،اشاره به آزادی بيان و تنوع دیدگاهها و سازماندهی يک جامعه مدنی دارد.
حاکمیت قانون:
حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادالنهای از قوانین است که در بر گيرنده حمایت کامل از حقوق افراد
(بويژه اقليتها) در جامعه بوده و به صورت شایستهای اجرا گردد .الزم است ذکر شود که اجرای عادالنه
قوانین ،مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و يک بازوی اجرایی (پليس) فساد ناپذير برای این نظام
میباشد.
شفافيت:
شفافيت ،به معنی جریان آزاد اطالعات و قابليت دسترسی سهل و آسان به آن برای همهاست .همچنین
شفافيت را میتوان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست .در چنین
شرایطی ،رسانههای گروهی به راحتی قادر به تجز يه و تحليل و نقد سیاستهای اتخاذ شده در نظام
تصمیمگيری و اجرایی کشور خواهند بود.
پاسخگویی:
پاسخگویی نهادها ،سازمان ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاء خود و
ارباب رجوع ،از جمله عواملی است که به استوار شدن پایههای حکمرانی خوب در يک جامعه منجر
میشود.
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شکلگيری وفاق عمومی:
همانگونه که بيان گردید ،فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصههای مختلف سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی ،از جمله اصول حکمرانی خوب میباشد .حکمران خوب ،باید نظرات مختلف را در
قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون گردد که بيشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته
باشد .ایفای این نقش حياتی نیازمند شناخت دقيق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت
توسعه پایدار میباشد.
حقوق مساوی (عدالت):
رفاه و آرامش پایدار در جامعه ،با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد
بود .در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد ،به تناسب فعاليت خود در منافع جامعه
سهيم خواهند بود .به عبارت دیگر در حکمرانی خوب ،همه افراد باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
اثر بخشی و کارایی:
از حکمرانی خوب به عنوان ابزار ی برای تنظيم فعاليت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبيعی و
حفاظت از محيط ز يست نیز ياد میشود .کارایی و اثر بخشی در مقوله حکمرانی از جمله مباحثی است
که با گذشت زمان ،اهمیت بيشتری پيدا نمودهاست.
مسئوليت پذير ی:
مسئوليتپذيری را میتوان يکی از کليدیترین مولفههای حکمرانی خوب بهشمار آورد .درکنار موسسات
و نهادهای حکومتی ،سازمانها خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاستها
و اقدامات خود پاسخگو باشند .باید عنوان نمود که اصول حکمرانی خوب بهصورت زنجيرای متصل به
هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها ،مستلزم اجرای سایر اصول میباشد .برای مثال نمیتوان انتظار
داشت که مسئوليتپذيری و پاسخگویی بدون وجود شفافيت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی
در جامعه داشته باشد.
حکمرانی هوشمند
حکمرانی هوشمند به معنای استفاده هوشمند از فناور ی اطالعات و ارتباطات برای بهبود تصمیم گيری
از طریق همکار ی بهتر بين ذينفعان مختلف  ،از جمله دولت و شهروندان است .در این حالت  ،ابزارهای
مبتنی بر فناور ی اطالعات و ارتباطات  ،مانند رسانههای اجتماعی  ،و باز بودن فضای سیاسی می تواند
عواملی باشد که تعامل شهروندان را افزایش داده و از توسعه الگوهای جدید حکومتدار ی برای دولت
هوشمند حمایت میکند .حکومت هوشمند همچنین ممکن است نقش مهمی در ابتکارات شهر هوشمند
که نیاز به تعامل پيچيده بين دولت ها  ،شهروندان و سایر ذينفعان دارد ،داشته باشد (گابریال و
همکاران)5 :2018،1
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مؤلفه های حکمرانی هوشمند
با بررسی ادبيات تحقیق و یافته های پژوهشگران نخست به بیان جزئياتی از ساختار حکمرانی
هوشمند ،می پردازیم تا درک خود را از حاکمیت هوشمند تقويت کنیم .برای این منظور ما به بررسی
مؤلفه های اصلی مدیریت هوشمند که مطابق با تعریف ما هستند یعنی سازمان های دولتی ،مشارکت
شهروندان (و به تبع آن همکار ی دولت و شهروندان) و استفاده از فناور ی می پردازیم.
سازمان دولتی
اولين مولفه حکمرانی هوشمند  ،سازماندهی سازمان های دولتی است .این اصطالح مستلزم طيف
گسترده ای از جنبه های فرعی از جمله انگيزه  ،چشم انداز و استراتژ ی ها  ،نگرش ها  ،تصمیم گيری
ها  ،هماهنگی فرایندها و نقشها و مسئوليتها و همچنین تهيه منابع مالی  ،نظارتی  ،فناور ی و منابع
انسانی  ،مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و غيره می باشد( .پرزبیوویچ وهمکاران 2017 ،ار این بین
سه ويژگی سازمانی برای حاکمیت هوشمند بسیار مهم هستند که شامل )1( :تعهد  )2( ،پاسخگویی و
( )3مدیریت عملياتی است.
اولين ويژگی سازمانی مورد نیاز برای توسعه حکمرانی هوشمند  ،تعهد سازمانی است که به میزان تمایل
سازمانهای دولتی برای مشارکت در توسعه پایدار از طریق ارائه خدمات به مردم با بهره گیری از فناوری
های ارتباطاتی و اطالعاتی ( )ICT1است .با ت وجه به تعداد زيادی مقاله در این خصوص  ،مدیریت
هوشمند پایدار ،بدون همکاری سازمانهای دولتی محلی به نتیجه نخواهد رسید (اسالم8 :2008 ، 2؛
چيابی و همکاران46-45 :2013 ، 3؛ پورتنی و بری 2081-2081 : 4 :2010 ،؛ رويو و همکاران 258 :2014 ،5؛
نام و پارو 27 :2011 ، 6؛ سورنسن و تورفينگ54 :2016 ، 7؛ هندریکس.) 560 :2014،8
دومین ويژگی سازمانی پاسخگو بودن دولت است .رابطه دیرینه بين دولت و شهروندان  ،دولت ها را
ملزم می سازد تا به عنوان يک شریک پذيرنده در قبال مردم تبدیل گردند (آلوسی وهمکاران60 :2011 ،9
؛ ارتیو ،318 :2015،10چیابی و همکاران 48 :2013 ،؛ استیوز و همکاران2013،11؛ انگلکن-خورخه و همکاران
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 2014 ،؛ سانتوس و همکاران )85 :2014 ، 13به منظور بهبود مستمر اثربخشی برنامه های مشارکت
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الکترونیکی  ،رهبران دولت باید سطح مشارکت الکترونیکی را به ذينفعان اصلي(مردم) گزارش دهند و
بازخورد موقت را ارائه دهند .این جنبه در ایجاد همکاری آنالین مثمر ثمر از اهمیت برخوردار است زيرا
میزان رضایتمندی شرکت کنندگان الکترونیکی از پاسخگویی دولت به آنها ارتباط مستقيم و مثبتی با
ادراک آنها از توسعه فردی  ،تأثير درک شده آنها بر تصمیمگيری های حکومتی و اعتماد به دولت دارد
( کيم و لي822: 2012 ، 1؛ ژنگ 14 :2015 ، 2؛ رويو و يتانو.) 90 :2015 ، 3
سومین ويژگی سازمانی  ،مدیریت عملياتی است .این ويژگی سازمانی کالسیک مبنای عملياتی را برای
تجهيز برنامه های مدیریت مشارکتی پشتیبانی شده با فناوری با هر آنچه برای اجرای آنها الزم است
فراهم می کند و انواع اقدامات و پيش شرط های تسهيل کننده را در بر می گيرد .بسیاری از مقاالت
تاکيد می کند که این نیاز به يک رويکرد يکپارچه ترکيب سیستم های زيربنایی ،تکنولوژيکی ،اجتماعی،
و سیاسی ،و همچنین پل زدن میان بخشی بين حوزه سیاست ها و اولويت های خدمات شهروندی
دارد(.موليناری130 : 2010 ،4؛ نم و پاردو27: 2011 ،5؛ جانوفسکی 230 :2015 ،6؛ پاسكالوا 47 :2014، 7؛ الپیدو،
82: 2014؛ کارلسون.)17: 2012 ،
مدیریت فرایند و رهبری هماهنگ و همچنین يک فرایند مشارکتی تکرار شونده خوب با دستورالعمل
های واضح برای عناصر در هم تنیده مراحل برنامه ریزی  ،طراحی و اجرای استراتژيک بسیار مهم
هستند .به همین ترتیب  ،طراحی های انعطاف پذیر سازمانی مبتنی بر شبکه سازی در بین بازیگران
وابسته دولتی  ،خصوصی و مستقل با پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطات که با ابتکار عمل  ،طراحی
مشترک و پیاده سازی مشترک  ،منجر به ایجاد خدمات عمومی جدید شوند( .یتانو و رویو340 :2015،8؛
كرويك شنك و همکاران80 :2014،9؛ لی و همکاران90 :2014،؛ سورنسون و تورفینگ54 :2016، 10؛
سیماندر)230: 2016،11
از این رو ،آنچه مورد نیاز است روشن است .با این حال ،یافته های پژوهش های پیشین به ما می
گوید که این خواسته ها اغلب در قلمرو عبارات لفظی باقی می ماند .با وجود حمایت کالمی ذینفعان
از تاثیر فناوری بر مشارکت شهروندان ،درعمل عدم بکارگیری موثر این فناوری ها در ارائه خدمات ،
اغلب منجر به اجرای تغییرات چشمگیر در این زمینه ها نمیشود .بنابراین سیاستهای توسعه پایدار با
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استفاده از فن آوری های دیجی تال به جای آنکه بیشتر کاربردی و عملیاتی باشند شبیه به شعارهای
تبلیغاتی هستند و جنبه عملی پیدا نمی کنند.
مشارکت شهروندان
دومین مولفه که بر اساس ادبیات تحقیق و پژوهش های صورت گرفته دارای پتانسیل عظیمی در
حمایت از حکمرانی هوشمند است  ،مشارکت شهروندان است .شهروندان می توانند پيشنهادات مفيد
وکاربردی را برای آژانس های دولتی ارائه دهند تا در تصمیم گيریهای سیاسی بهتر آنها را یاری دهند.
(الحجران و همکاران 15 :2013 ،1؛ استراتیگیا و همکاران.)57 :2015 ،2
با توجه به می زان مشارکت شهروندان  ،يافته ها حاکی از آن است که طرح های حاکمیتی با حمایت از
فناوری نتایج متوسطی دارند .این ادبيات عمدتاً به فعاليتهای غير مشارکتی و غير مشورتی مانند
پشتیبانی سیاسی  ،مشورت يا ارائه اطالعات يک طرفه اشاره می کند (كرويك شنك 80 :2014 ،.؛
مولیناری132 : 2010 ،؛ ادلمان )169 :2009،3بررسی ها نشان می دهد که مشارکت الکترونیکی معتبر  ،که
منجر به تغییر سیاست از طریق اقتدار شهروندان در تصمیم گيری می شود  ،در عمل تقریباً وجود ندارد
(ون و همکاران2077: 2015،4؛ کاپرا31 :2016 ،؛ رویو وهمکاران .(264 :2014،5به گفته برخی از صاحبنظران
 ،حاکمیت بهتر از طریق تسهيل همکاری دیجيتالی بين شهروندان و دولت ها يک اسطوره است  ،زيرا
تعداد کمی از مطالعات تجربی می تواند شواهدی از پيشرفت در این زمینه ارائه دهد (رومن و میلر ،
69: 2013؛ بکرز و هامبورگ .)377: 2007،6از این نظر  ،بسیاری از مقاالت با استدالل بر اینکه دیجيتاليزه
شدن منجر به مشارکت گسترده تر و عمیق تر شهروندی نشده است  ،در ارزش ابزارهای فناوری اطالعات
و ارتباطات در مشارکت به دیده شک مینگرند..
این یافتهها با توجه به ظرفیت و تمایل شهروندان برای مشارکت در حاکمیت هوشمند  ،از تنوع بیشتری
برخوردارند  .در این رابطه ،سواالتی در خصوص مساله نماینده بودن مشارکت شهروندان در حاکمیت
هوشمند به وفور وجود دارد  .مقاالت متعدد اظهار داشتند که الگوهای مشارکت از پیش موجود  ،از
جمله تفکیک اجتماعی-اقتصادی و فنی  ،به عنوان نتیجهای از اعمال فنآوریهای جدید در روابط دولت
 شهروندی تقویت شدهاند(.نیروتی30: 2014،7؛نئوبائروهمکاران )228 :2014،8دلیل این امر دوگانه است :از یک سو  ,فنآوری  ,ظهور گروهی از شرکت کنندگان بسیار فعال را امکانپذیر کردهاست که معموال ً
بیشتر تحصیلکرده  ,ثروتمند  ,و تواناتر هستند و اطالعات و دانش بیشتری در مورد مسایل سیاسی
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شهروندی دارند( .کارلسون15: 2012 ،1؛ ون و همکاران 2080: 2015 ،؛ استراتیگیاو همکاران58: 2015 ،؛
هانا .)221 :2010 ، 2به عنوان مثال  ،شهرهای ایاالت متحده که بيشتر به خاطر توجه به محيط زيست
پایدار مورد توجه قرار گرفته اند  ،با شهروندانی جوان  ،آرمان گرا و مرفه شناخته می شوند که به شدت
بر سیاست های پایدارشهری تأثير دارند (واشنگتن )99:2014 ، 3از طرف دیگر  ،فنآوری نوظهور همچنین
گروهی از شهروندان "رها شده" را ایجاد می کند که در برنامه های هوشمندسازی خدمات شهروندی،
مشارکت نمی کنند  ،به طور معمول این طبقه از جامعه ،افرادی با درآمد کم  ،تحصيالت ناکافی که در
مناطق جدا شده روستایی يا حاشيه شهرها زندگی میکنند(مانند مهاجران  ،معلولين  ،سالمندان) را
شامل می شوند(مولیناری و فرو30:2009،4؛یجیت کانلر و لی112:2014 5؛ یتانو و رویو 2015،6سان و
معموال بيشتر مشغول سیاست و امور عمومی هستند  ،اما از نظر
ناکاتا .)2011،7اگرچه نسل های قدیمی
ً
دیجيتالی مهارت کمتری دارند و مشارکت سنتی (چهره به چهره) را ترجيح می دهند (ویجین هوون و
همکاران 40:2015،8؛ یتانو ورویو  .)339 :2015جوانان تجربه قابل توجهی در استفاده از رایانه  ،اینترنت
و تلفنهای هوشمند دارند  ،اما عمدتاً انگیزه الزم برای مشارکت در فرایندهای سیاست گذاری يا توسعه
شهری را ندارند  .انگيزه های مشارکت در حکمرانی هوشمند نسبت به دو مؤلفه دیگر در ادبیات تحقیق
کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند .اطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد انگيزه ذاتی و پاداش های
نامشهود عوامل بسیار تعیین کننده در تصمیم گيری برای مشارکت در حکمرانی مبتنی بر فناوری های
نوین ارتباطی نسبت به انگيزه های بيرونی (به عنوان مثال ،پاداش پولی) بودند .به نظر میرسد
بازيگران مدنی به دالیل همبستگی ،نوع دوستی و احساس نیاز به حل مسئله در مسائل زيست محيطی
و جامعه انگيزه میگيرند (رويو و يتانو257:2015 ،؛ کيم و لي827:2012: ،9؛ زيت )390:2017 ،10با این حال،
مطالعات بررسی شده تایید میکند که علیرغم اراده مدنی شهروندان آشنا به به کار و فعالیتهای
دیجیتالی ،عالقه شهروندان و مشارکت آنان در امور عمومی یک کاهش کلی را نشان میدهد (کرنیوا و
رودال2017،11؛ رومن و میلر12؛.)80:2013
استفاده از فناور ی
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آخرین مولفه مدیریت هوشمند ،استفاده از فناور ی ،به ويژه فناوری اطالعات و ارتباطات()ICT1
است کاربرد فناوریهای دیجيتالی در فرایندهای حاکمیت مشارکتی با هدف توسعه پایدار دارای
ويژگيهای زير است:
-1

رويکرد «حکمرانی دیجيتال» با اجرای اقدامات استراتژيک با هدف ایجاد تحوالت موفق و
طوالنیمدت است .این رویکرد پتانسیل کامل فناوریها و دادههای دیجيتال را از ابتدا برای تجدید
نظر ،مهندسی مجدد و ساده سازی دولت برای ارائه يک بخش دولتی کارآمد ،پایدار و شهروند محور
بدون توجه به کانال مورد استفاده توسط کاربر در نظر میگيرند.

 -2دولت اطالعات را به عنوان دارایی راهبردی و توانمندساز اساسی برای بخش عمومی به رسمیت
میشناسد و از دادهها برای پيشبينی نیازها ،شکل تحويل خدمات ,درک عملکرد و واکنش به تغییر
استفاده میکند.
 -3شفافيت و آزاد سازی جریان اطالعات :دولت متعهد به افشای دادهها در فرمت های باز ،همکاری
در مرزهای سازمانی و اجازه دسترسی شهروندان به اطالعات غير دولتی را در راستای اصول شفافيت،
صداقت ،پاسخگویی و مشارکت شهروندی که زيربنای روشهای فعاليت دیجيتالی است فراهم می
کند.
 -4از يک مدیریت دولتی تا يک مدیریت کاربر محور :در این سبک از مدیریت بر نیازهای کاربران و
انتظارات شهروندان متمرکز است:دولت رويکردی را برای تحويل خدمات دیجیتالی اتخاذ می کند
که با فرهنگ و خواسته های شهروندان منطبق باشد تا کانالهای را برای برطرف نمودن نیازهای
شهروندان و مشاغل ایجاد نماید و آنها نیز دولت را در هنگام تدوين سیاست ها در خصوص آنها
هدایت کنند.
 -5تبدیل نقش دولت از ارائه دهنده خدمات عمومی به بسترسازی برای هم افزایی ارزش های عمومی:
دولتها اکو سیستمهای حمایتی را ایجاد میکنند که کارمندان دولتی را به طراحی سیاست موثر و
ارائه خدمات باکیفیت هدایت میکند .این اکوسی ستم با همکاری بين دولت ،شهروندان  ،مشاغل
 ،جامعه مدنی و دیگران این مکان را می دهد تا از خالقيت  ،دانش و مهارت های جامعه در مقابله
با چالش های پيش روی يک کشور استفاده کند.
 -6از سیاست گذاری واکنشي(انفعالی) به سیاست گذاری فعال و ارائه خدمات.
دولت هایی که این ابعاد ذکر شده باال را در ارائه خدمات عمومی منعکس می کنند  ،می توانند نیازهای
شهروندان خود را پيش از ارائه درخواست آنان به سرعت پاسخ دهند .آنها همچنین به جای واکنش به
درخواست دسترسی به اطالعات بخش عمومی  ،داده ها را به طور فعاالنه منتشر میکنند .دولت متحول
شده و فعال  ،بجای دیجيتالی شدن جزئی و واکنشی بخشهای مختلف ،اجازه میدهد تا مسائل و
مشکالت نهایتا به طور سیستمی و برابر زمانبندی تعیین شده برطرف شوند .
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مطالعات گوناگون نرخ رو به رشد بکارگیری دستگاه ها  ،ابزارها و فنآوریهایی که برای تعامل متنوع
دیجیتالی تولید شدهاند را نشان می دهد .یکی از متداولترین فنآوریهای ارئه دهنده خدمات دولتی
 ,که یک ارتباط یک طرفه بین سازمان دولتی و مردم برقرار می کند به عنوان مثال پورتالهای وب
سایت های اطالع رسانی این سازمان ها است.که هدف آن پشتیبانی از سیاستهای حکومتی است .این
ابزارهای به طور کامال محسوس سبب کاهش موانع دسترسی و افزایش مشارکت سیاست شهروندان
در اداره امور عمومی جامعه می شود .از طریق این کانال های ارتباطی  ،سیاستگذاران می توانند با طرح
ایده ها و سنجش نظرات سطح توافق عمومی را در مورد پیشنهادات خود فراتر از ابزار رایج رای گیری
الکترونیکی و درخواست الکترونیکی آزمایش کنند .مطالعات همچنین نشان داد که پلت فرمهای آنالین
و ابزارهای نرمافزاری که امکان بازیابی  ,ذخیرهسازی  ,مدلسازی  ,تحلیل و تجسم دادهها را فراهم
میکنند نقش بسیار مهمی ایفا می کنند  .این کاربردها معموال ً به طور مشترک با گردآوری اطالعات
مذکور و فنآوریهای پشتیبان ارتباطات و ابزارهایی مانند سیستم های اطالعات جغرافیایی مشارکتی
عمومی (  , ) PPGIS1سیستمهای پشتیبانی برنامهریزی( , )PSS2و سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری
( )DSS3مورد استفاده قرار میگیرند (ون و همکاران2015،؛ السپیدو.)2014،
اگرچه کاربردهای فناوری نقش مهمی در فرایندهای حاکمیتی ایفا می کنند ،اما محدودیت هایی نیز در
استفاده دارند  ،عمدتا به دليل عدم وجود زيرساخت های فناوری و يا دانش فناوری اطالعات و ارتباطات
از جانب کارمندان و شهروندان (لی و همکاران 97:2014 ، 4؛ کارلسون15 :2012 ، 5؛ اسالم.) 2008 ،6بر طبق
پژوهشهای انجام گرفته  ،سطح فناوری مورد استفاده در ارائه خدمات با سطح مشارکت مدنی رابطه
معکوس دارد :پروژه هایی که وابستگی کمتری به فناوری ها و داده ها دارند  ،مشارکت بيشتر شرکت
کنندگان را شامل می شدند و بالعکس  ،این امر به این دليل است که پروژه های خدماتی پشتیبانی
شده با فناوری اطالعات و ارتباطات با فناوری قوی و ماهيت داده محور مانع درک شهروندان از
موضوعات و سیاستهای پيچيده می شود (کاپرا 35:2016،7؛ ایجیک کانلر و لی112 :2014،؛ چارالبیدز و
همکاران.) 380:2012،8
مطالعات نشان می دهند که با وجود افزایش مداوم خدمات آنالین ،هنوز هم بسیاری از تعامالت
شهروندان و دولت از طریق ارتباط چهره به چهره اتفاق می افتد ،زيرا این چيزی است که شهروندان
ترجيح می دهند (کاپرا36:2016،؛ ابوشناب و القوران53:2015،9؛رویو و یتانو .)347:2015،شهروندان از
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نظر منطقی بين روشهای مختلف مشارکت آنالین و سنتی انتخاب می کنند و این بستگی به این دارد
که کدام روش راحت تر  ،کارآمدتر و ارزان تر است .عملکرد برنامه های مشارکت الکترونیکی نیز بر
انتخاب کاربر تأثير می گذارد :وب سایت هایی که امکان دسترسی به شهروندان برای آنها دشوار است
يا استخراج اطالعات از آنها دشوار است ،سبب می شود شهروندان از مشارکت در آنها خودداری می
کند(ژنگ2015،1؛ هانگ )580:2015 ، 2در مقایسه با فعاليتهای عمومی آفالین شهروندان  ،مشارکت
دیجيتالی سطح درگيری کمتر و نرخ ترک باالتری را نشان می دهد .پروژههای همکاری آنالین به راحتی
به دلیل عوامل اشارهشده ،مانند تعداد کم کاربران  ،تراکنشهای مالی کم و یا هزینه فرصت رها میشوند.
شبکه وسیع فعالیتهای آنالین بسیاری از مردم ،توجه سطحی ،کمبود زمان و مشارکت زودگذر را به
همراه دارد( .کیم و لی  827:2014 ،؛ رویو و یتانو 344:2015 ،؛ ژنگ 2015،؛ بیفولکو و همکاران

3

.)145:2016،همچنین مطالعات نشان می دهد فناوری های موجود به جای توجه به نیازها و انتظارات
کاربران  ،طراحی زیرساخت های خدمات آنالین را هدایت میکنند.مشکل دیگر دولت ها هستند که
گمان می کنند تنها با افزایش کانالهای ارائه خدمات آنالین،مشارکت شهروندان در این برنامه ها افزایش
می یابد .اگرچه هم دانشگاهيان و هم متخصصان پتانسیل حاکمیت هوشمند را با ایجاد جوامع سبزتر
 ،سالم تر  ،عادالنه تر و رونق اقتصادی و فرهنگی مرتبط می دانند (پورتنی 2013 ، 4؛ میجر و بولوار، 5
 )401:2016چگونگی مشارکت شهروندان در برنامه های حکمرانی هوشمند تا حد زیادی ناشناخته مانده
است .مهمترین موضوعات در حکمرانی هوشمند توانمندسازی (اجتماعی)  ،ایجاد فرصت های كسب
و كار (اقتصادی)  ،افزایش فعاليت های انسان دوستانه (محيط زيست) و ظرفيت سازی (نهادی) است.
البته در مقابل منتقدان اظهار می دارندكه حكومت هوشمند هنوز نتایج پایدار طوالنی مدت نداشته
است (رويو و همكاران 95 : 2014 ،؛ ایجیک کانلر و لی 112:2014؛ رویو و یتانو .)345:2015،آنها بيشتر این
ایده را رد می کنند که ایجاد دولت دیجيتال می تواند از منظر تأثير سیاسی و اجتماعی  ،مقياس پذيری
و پایداری  ،ارزش داشته باشد (پاسکالوا 49:2014 ، 6؛ پریتو مارتین و همکاران )260:2012 ، 7آنها به اثرات
منفی رشد فزاینده فناوری که سبب شکاف اقتصادی بین افراد دارای فناوری و افرادی که به این فناوری
ها دسترسی ندارند شده است .و همچنین به طيف وسیعی از نتایج نامطلوب زيست محيطی اشاره
کرده اند .به عنوان مثال  ،شهرهای اقتصادی جنوبی کره جنوبی مانند سونگدو و اینچئون  ،در تاالبهای
گرانبها تأسیس شدند و زيستگاه برخی از نادرترین گونه های این سیاره را از بين بردند (ایجیک کانلر
و لی.)112:2014،
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البته اکثرمحققان تاکید دارند كه حكومت هوشمند می تواند باعث كاهش انتشار دی اکسید كربن در
هر دو سطح فردی (خانواده) و جمعی میشود .آنها تأكيد می كنند که حکمرانی هوشمند ،با فعال كردن
شهروندان در مقياس های مختلف  ،میتوانند باعث تغییر رفتار و كاهش انرژی فسیلی برای حفاظت
از محيط زيست شوند .با این حال  ،اثرات نامطلوب دیگری نیز يافت شده است مانند مواردی که تا
حدودی در يک پروژه حاکمیت هوشمند اروپا بوجود آمد و هدف آن کاهش  CO2و کاهش توليد
گازهای گلخانه ای بود که سبب صرفه جویی قابل توجهی در رابطه با مصرف انرژی گردید لیکن در
برخی موارد افزایش توليد گازهای گلخانه ای در زمینهی افزایش مصرف مواد غذایی و کاالهای مصرفی
نیز رخ داده است .جنبه اجتماعی حکمرانی هوشمند ،شامل افزایش شفافيت  ،دموکراسی  ،بهبود
مشروعيت و کارایی ارائه خدمات عمومی است(ولفرام 2012 ،1؛ زاوادسکاس و همکاران 422:2010 ، 2؛
رومان و میلر  80:2013 ،؛ کورول و همکاران 63:2005 ، 3؛ آراجو و طاهر.) 2014 ، 4

بحران کرونا و چالشهای حکمرانی
همه گيری ويروس جدید کرونا نه تنها تهدیدی بر عليه سالمت عمومی و اقتصاد جهانی است بلکه
مختل کننده دموکراسی و حاکمیت در سرتاسر جهان است.بنیان دموکراسی در بسیاری از نقاط جهان(از
قبيل آمری کا ،فرانسه،برزيل و  )...از قبل از این همهگيری نیز موردتهدید قرارگرفته بود در طول سال 2020
و به احتمال زیاد فراتر از آن  ،دولت ها با این چالش مواجه خواهند شد كه چگونه به طور مؤثر به
یك بحران آشكار با بسی اری از جنبه های ناشناخته پاسخ دهند .خطر عمده این است که رهبران سیاسی
و اداری از همکاری دست کشیده  ،درگیر فلج سیاسی شوند یا نتوانند تهدید را به طور کامل تشخیص
دهند تا زمانی که منجر به خسارات جبران ناپذیری شود که متأسفانه دقیقاً چنین به نظر می رسد برخی
از کشورهای بزرگ در مواجهه با بحران کرونا اینگونه پاسخ داده اند(وندروال و تالیاوی.)2 :2020،5
 COVID-19به عنوان یک بحران فرامرزی  ،چالش مهمی برای رهبران وسیاستگذارن عمومی بوجود
آورده است ،که انتظار می رود عملکردهای کلیدی مانند اقدام قاطع  ،رسیدگی به مقادیر زیاد داده ها
 ،تصمیم گیری های مهم در مورد تخصیص منابع و هماهنگی با ذینفعان را به همراه داشته باشند .این
فعالیتهای مدیریتی حتی بدون وجود یک بحران جهانی به اندازه کافی چالش برانگیز است در شرایط
کنونی  ،سی استگذاران با وقایعی مواجه شده اند که به سرعت تغییر ماهیت داده و به اندازه کافی
پیچیده هستند که می توانند پیوند بین علت و پیامد را نامشخص سازند .کرونا ويروس احتماال ستون
های حاکمیت دموکراتیک مانند فرایندهای انتخاباتی ،کنترل غيرنظامیان توسط نیروهای نظامی و
بسیج مدنی را تغییر دهد و به طور بالقوه شرایط اقتدارگرایی در حکمرانی را در مقابل دموکراسی
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برجستهتر کند .این همه گيری تقریبا با تاثير گذاری بر کارکردهای اساسی حاکمیت کشورها،به انسجام
اجتماعي-سیاسی حکومت ها ،تشدید فساد،ایجاد روابط غيرقابل حل بين دولتهای ملی و محلی و
تاثيرگذاری غير مستقيم بر بازيگران ،تقریبا تاثيرات گسترده ای بر دولت ها خواهد گذاشت.در چنین
وضعیتی پاسخ به موقع به بحران حیاتی است .این تفاوت بین محدود نمودن یک بحران با اجازه
دادن به آن برای نفوذ و غلبه بر توانایی یک سازمان عمومی برای عملکرد موثر را نشان میدهد .در
اینگونه بحرانها عواقب ناخواسته ممکن است رخ دهد و این نیاز به درجه ای ازابتکار ،فراتر ازظرفیت
استاندارد حتی ماهرترین بوروکراسی ها دارد  ،زیرا قوانینی که برای انجام کارهای روزمره اعمال می
شود  ،به سرعت نامناسب و منسوخ می شوند .و هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد و مدتی خواهد گذشت
که بتوانی م استراتژی های مدیریت بحران کشورها را به طور جامع ارزیابی و مقایسه کنیم .با این حال
 ،بخش قابل توجهی از تحقی قات و بهترین شواهد در مورد مدیریت و مدیریت بحران ممکن است در
این مقطع زمانی درسهای مفیدی را ارائه دهند .در اینجا  ،ما سه سازوکار کلی را برجسته می کنیم که
ممکن است رهبران عمومی تالش کنند برای مواجهه با بحران در ماههای پیش رو در نظر بگیرند ..اول
از همه  ،ارتباطات مؤثر  ،ستون اصلی مدیریت بحران است .هنگامی که سیاست ها برای مقابله با عدم
قطعیت و ابهام در کنار هم قرار می گیرند  ،دولتها برای محدود نمودن بحران ضمن برقراری ارتباط با
مردم در زمان واقعی  ،باید تالش کنند تا این بحران را مهار کنند .برقراری ارتباط تحت شرایط عدم
اطمینان با تنشهای دائمی و وضعیتهای دشوار مشخص میشود.مهمترین ویژگی های ارتباط موثر
در زمان بحران ،شفافیت و دقت در انتقال اطالعات،توانایی آماده سازی مردم برای آینده پیش رو و
ایجاد همدلی و برقراری ارتباط صادقانه بامردم و تضمین حفظ کانالهای ارتباطی با مردم در زمان بحران
است.حکمرانی هوشمند بستر مناسب جهت ایجاد این ارتباط موثر فراهم می کند .در این زمینه به نظر
می رسد که تاکنون  ،سنگاپور در مهار شیوع ویروس و تعداد تلفات بسیار موفق بوده است  ،در حالی
که به شهروندان  ،کودکان مدرسه و مشاغل اجازه می دهد تا حد زیادی زندگی خود را طبق معمول
ادامه دهند .استفاده از رسانه های اجتماعی و برنامه های دیجیتالی سنگاپور  ،مانند پیام رسانی مستقیم
و ردیابی و رهگیری بیماران از طریق واتساپ ،اطالع رسانی عمومی از طریق شبکهای از نرم افزارهای
اجتماعی به مهار انتشار ویروس کمک کرده و توسط ناظران از جمله سازمان بهداشت جهانی,از این
اقدامات سنگاپور که با بهره گیری از فنآوری های نوین ارتباطی در قالب ارائه خدمات عمومی هوشمند
به مردم انجام شده به عنوان " واکنش استاندارد طالیی " ,نام برده شده است.
دوم  ،اتخاذ یک رویکرد کلی نسبت به جامعه 1از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این رویکرد از عموم
مردم خواسته می شود تا برای دوره های قابل مالحظه ای اما نامعلوم در اقدامات مهار از جمله دوری
از اجتماع  ،خود قرنطینه سازی و حمایت از جامعه شرکت کنند .در رویکرد کل جامعه  ،افراد  ،خانواده
ها  ،نهادهای مذهبی  ،جامعه مدنی  ،بخش خصوصی  ،رسانه ها و دیگران را درگیر می کند تا از تالش
های ملی حمایت کنند تا آنها بتوانند مؤثر باشند و از مباحث مهم قانون و نظم که تشدید محدویتهای
whole-of-society approach
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موجود را بر عهده دارد  ،حمایت کنند .ظرفیت بخش دولتی .برای دستیابی به این استراتژی ها باید
تمام ذینفعان در این امر مشارکت کنند .عالوه بر این  ،برای اطمینان از این که جامعه در طی دوره های
طوالنی خود قرنطینه یا تعطیلی کامل متوقف نشود  ،درگیر شدن فعال کارفرمایان  ،دانشگاه ها و
مدارس در ارتقاء کار از راه دور  ،آموزش در منزل و آموزش آنالین بسیار مهم است.که اتخاذ این رویکرد
نیز مستلزم وجود زیرساخت های حکمرانی هوشمند مبتنی بر فناوری های روز ارتباطی و اطالعاتی
است.
در نهایت  ،اجرای استراتژیهای مبتنی بر شواهد دادههای تاریخی و همچنین دادههای فعلی  ،به جای
تصمیم گیری براساس آنچه مصلحت سیاسی است  ،بهتر عمل میکند .استراتژیهایی که در مدارک
معتبر ریشه دارند  ،استفاده بهینه از منابع را تضمین میکنند و به طراحی سناریوهای احتمالی کمک
میکنند  .همکاری با آزمایشگاههای تحقیقاتی و موسسات در یک مقیاس جهانی ممکن است به
دولتها کمک کند تا اقدام های الزم را اتخاذ کنند که تهدید عواقب ناخواسته را کاهش دهند  .استفاده
از شواهد معتبر به عنوان یک معیار کلیدی در زمان اجرای اقدامات استثنایی ممکن است به جلب
حمایت عمومی کمک کند  .به عنوان مثال  ،یک مطالعه کلیدی که توسط محققان کالج سلطنتی لندن
انجام شد  ،به تغییر مسیر انگلستان و سیاست دولت آمریکا در مقابله با بحران کویید  ،19احتماال ً به
نجات جان هزاران نفر کمک کرد .حکمرانی هوشمند می تواند با تسهیل جریان اطالعات و بهره گیری
از زیرساختهای دیجیتالی آنالین و ابزارهای نرمافزاری که امکان بازیابی  ,ذخیرهسازی  ,مدلسازی ,
تحلیل و تجسم دادهها را فراهم میکنند نقش بسیار مهمی در افزایش سرعت و بهبود فرآیند تصمیم
گیری حکمرانان در شرایط بحرانی و پیچیده کنونی ایفا کنند.

جمع بندی:
در حالی که  COVID-19تهدید مهمی برای جهان است  ،هر بحران فرصت هایی برای نوآوری و یادگیری
پایدار نیز ایجاد میکند .اینکه چگونه این بحران با موفقیت مدیریت می شود  ،به این بستگی دارد که
هر دولت چگونه می تواند با آن هماهنگ و مؤثر با ذینفعان  ،مقابله کند و جامعه را به مقابله با آن
سوق دهد .این بحران نیز فرصتی برای یادگیری برای همه ما محسوب میشود .این یک آزمایش برای
سیستم های حکمرانی است و به راحتی می توان گفت که پاسخ جمعی ما آینده را برای سالهای متمادی
شکل خواهد داد..لی کن در ساختار جدیدی که پس از پساکرونا شکل خواهد گرفت ،تمام کشورها در
یک نقطه قرار میگی رند و کشوری موفق خواهد بود که بتواند تحوالت رخداده را به صورت دقیق درک
کند .درواقع حکمرانی پساکرونا یک چالش جدی در مقابل بشر است و گذار از این دوره ،بسیار جدی
است.کشور سنگاپور نمونه ای موفقیت حکمرانی هوشمنددر مواجهه با یک بحران جهانی مانند پاندمی
کرونا را به ما نشان میدهد به اذعان سازمان بهداشت جهانی کشورهای معدودی در جهان مانند سنگاپور
تا این حد بر جمعیتشان نظارت و کنترل دارند و همین به آنها امکان ردیابی دقیق و کنترل موارد ابتال
به ویروس را داده است .از طرف دیگر مردم هم نسبت به فرمانها و خواستههای دولتی رفتار
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 در. تقریباً تمام جمعیت همکاری میکنند، وقتی دولت درخواستی از مردم دارد.مطیعانهای دارند
جوامعی که طبقه تولیدکننده فنآوری حضوری قوی در سیاست گذاری های عمومی دارند و میتوانند
 دولت و متخصصان اعتماد باالیی به خود جلب میکنند در نتیجه،برنامهریزی بلندمدت تری ارائه دهند
.بهتر میتوانند با بحرانی مانند همهگیری یک ویروس مواجه شوند
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