
  نقش موسسات غیردولتی در شفافیت - 1

ــرفت هاي اخیر در فناوري هاي ارتباطی و اطالعاتی قرار دارد. از             مین رو این هبنیان مفهوم دولت باز بر پیشـ
نموده اســت.  ي از مواردي که زمانی غیرقابل اجرا بودند را ممکن و عملیفناوري به عنوان توانمندســاز، بســیار 

سی، کاهش بهره وري و افزایش هزینه هاي دولت    سیاري از فعالیت ها که منجر به افزایش بوروکرا شدند، با  مب ی 
ایش داده و در افز اســتفاده از این فناوري ها قابلیت این را یافته اند که بوروکراســی را کاهش داده، بهره وري را 

  هزینه هاي دولت به طور چشمگیري صرفه جویی نمایند.

ستفاده از مهارت برنامه       سی براي آمریکا در پی ا سه کدنوی س صالح عمومی مردم و   مؤ سی در جهت م تغییر در  نوی
شهرداري   روش سوخ  ست. ها و دولتهاي من سال       هاي محلی ا سه در  س اي هبا هدف تولید برنامه 2009این مؤ
  عمل آورد. گرفت و دولت آمریکا از آن پشتیبانی بهباز شکلفزاري منبعانرم

ــه به دولت براي به کارگیري بهینه از دولت الکترونیک و دو           6در زیر  ــسـ ــنهادي این موسـ لت باز   راهبرد پیشـ
  است:  شدهارائه

ر مورد دگیري متصمی ایجاد یک گروه ملّی متشکل از کارشناسان ارشد اطالعات و فناوري براي بحث و       - 1
ــکل از  فرآیندهاي عملیاتی به منظور کاهش تغییرات محیطی و رویدادي در دولت باز. این راهبرد مت         شـ

ناور در دولت   ناور دولت مرکزي براي        رهبران ف با انجمن بزرگتر رهبران ف که  ــت  یجاد  اهاي محلی اسـ
تاندارد طراحی، عملیات، نظارت و کارایی و همچنین فرآیندهاي مدیری            ــ اي ه ت اطالعات در دولت  اسـ

  کند.  محلی همکاري می

سعه نرم    - 2 صت براي تو ار بخش افزارهاي تلفن همراه در جهت خدمات عمومی که با همکاري پایدایجاد فر
همکاري  گیرد. این راهبرد شامل گذاران خیر شکل می عمومی و خصوصی یا ایجاد مسابقه توسط سرمایه     

ت که از تلفن همراه اســ افزارهاينرمدیگر ذینفعان براي توســعه ها، شــهروندان، مؤســســات و بین دولت
 کند. میهاي در دسترس براي رهبران فناور دولت استفادهاطالعات دولتی براي ایجاد مخزنی از ایده

سان      - 3 ستن آ ضوري، ب هاي شتر قرارداد و روایجاد فرآیندهاي خرید بهینه که موجب افزایش خرید غیرح
وتر منتشرکرد.  د که به وسیله آن بتوان به آسانی اطالعات دولتی را با گوشی و کامپی   افزاري دیگر شو نرم

ــاده ــامل س ــازي فرآیندهاي خرید کنونی و ایجاد چک لیســت منعطف از محصــوالت و  این راهبرد ش س
  کند.هاي باز دولت پشتیبانی میخدماتی است که از نوآوري



سی به پهناي باند جهت اطمینان ا    - 4 ستر شهروندان به منابع دولت الکترونیک     افزایش د سی  ستر . این ز د
ساتی چون کتابخانه       س سازي مؤ شامل توانمند سازمان راهبرد  شگاه ها، مدارس،  ست  ها و دان ا براي تها ا

ــترســی به اینترنت را فراهم ــواد دیجیتال بیاموزند. دولت نیز درکنند و به آنمردم دس این راه باید  ها س
 آورد. پشتیبانی به عمل

ــواد، در اختیار همه ا - 5 ــار قرارگیرد. ایجاد محتواي مربوط به دولت که فارغ از توانایی، زبان یا میزان س قش
شکلی ارائه  ستفا     بدین منظور اطالعات باید به  شد. براي ا سترس براي همه با ده همگان، گردد که قابل د

ــانه           ــدا، زبان، چندرسـ ــد. این و آموزش تعاملی ب  اي فرمت ارائه باید داراي بزرگنمایی اندازه خط، صـ اشـ
 ها توسط بازار هدف باید ارتقا یابد. ویژگی

 فنی تخصص هاي یادگیري مهارت و فرصت  افزایش موجب که خصوصی   و دولتی بخش مشارکت  ارتقاي - 6
ستراتژي  اینشود.  جلو میروبه فکرفرآیندهاي ت و سعه  شامل  ا شارکت  تو صی    و دولتی بخش م صو  هب خ

 هاي لعملدســتورا جمله از اطالعات، فناوري براي ایجاد راهبرد دولت در یملّ برنامه یک توســعه منظور
 بخش مستقیم  مشارکت  شامل  همچنیندولت باز است.   آموزش و خدمات توسعه  براي تحقیق بر مبتنی
 است.  کنندهمصرفمورد نیاز  کاربردي هاي برنامه انتشار و ایجاد براي خصوصی و دولتی

  کدنویسی براي آمریکا -1-1-1

هاي عمومی و براي رفع شکاف رو به افزایش بین بخش 2009نام سازمانی غیرانتفاعی و غیر حزبی است، که در سال  1نویسی براي آمریکاکد
افراد  گرفتنخدمتبه  با سازمان است. اینافزارهاي گوشی تلفن همراه ایجادشدههاي جدید و طراحی نرمخصوصی در استفاده مؤثر از فناوري

به  و باز کرد منبع کاربرديِ هاي برنامه ساخت منظور به متحده، ایاالت هايشهرداري با کار به شروع ر بخش فناوري و طراحی،اي دحرفه
  . )34( هاي محلی پرداختدولت در وريبهره و مشارکت بودن، باز ترویج

  تاي اهداف خود در دست اجرادارد: پروژه اصلی در راس 5 »کدنویسی براي آمریکا«سازمان 

ü   ــو، با کمک هکرهاي مدنی و افراد داوطلب به دولت   5000برنامه بریگاد با ــتفاده از فناوري، طراحی و داده  عضـ باز  هاي محلی در اسـ
 . )35( کندمییاري

ü ــیه، برنامه ــعه از کوچک هاي تیم بورس ــال با 1اي مدت بر طراحان را و دهندگان توس ــتان، س ــهرس ــتان ش   ایالتی هايدولت یا و اس
  رهبري و کار  نیروي به  فناوري،  چگونی کمک  آگاهی عمومی را در زمینه   بپردازند و  باز منبع هاي کند، تا به ایجاد برنامه      میهماهنگ  

 . )36( دهندها افزایشدولت
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ü   ــتاب طریق از هاي مدنیِ  امکانات آموزشــی مورد نیاز براي شــرکت و اداري فضــاي بودجه، کدنویســی براي آمریکا، دهنده،برنامه ش
 . )37( آوردمیتأسیس را فراهمتازه

ü شبکه همکاري بین نوآوران در دولت برنامه شتراك اي براي ایجاد  سازما هاي محلی، به منظور ا   ن فعال است گذاري تجارب، تحت نظر 
)38(  . 

ü     ــوي مرزهاي ایاالت متحده ــت، که به فعالیت در فراس ــی براي آمریکا اس ــازمان کدنویس ــی براي همه، زیرمجموعه س برنامه کدنویس
 .  )39( پردازدمی

  21مبانی دولت در قرن  -1-1-1-1

اصل اساسی  7سازمان  ایناست. دولت محلی تحت برنامه بورسیه کارکرده 32تا به اکنون با  2011سال از  »کدنویسی براي آمریکا«سازمان 
   با استفاده از دولت باز را ترویج می نماید.رسانی به مردم ها به منظور کمکبراي دولت

ü کنید براي مردم طراحی 

باید در هنگام انجام هر  باید به طور عمیق، مردم خود را بشناسد. دولترساندن به مردم خود است و بنابراین هر دولتی هدف هر دولت یاري
ا، باید دولت از مردم گذاري و اجرها را بشناسد. در طی انجام طراحی، سیاستوگو بپردازد و نیاز و رفتارهاي آنپروژه با مردم به گفت

 شد. جتماعی متفاوت نظرخواهیااه از مردمی با نژاد، وضعیت اقتصادي و افزار تلفن همربازخوردبگیرد. براي مثال در شیکاگو، براي آزمودن نرم

ü شودمشارکت همگان در طرح آسان 

ه و همه ساکنینی را که مورد ها باید به همکاري با همه جامعه پرداختها کارکرد. دولترسانی به همه اقشار جامعه باید با همه آنبراي خدمت
انایی جسمی و زبانی مختلف هاي مشارکت براي همه اعضا با توها باید راهکند. بنابراین دولتبه مشارکت تأثیر تصمیمات دولت هستند، تشویق

  آمد. عملایجادکنند. براي مثال در پروژه ساخت جاده در فلوریدا، از ساکنین محلی با پیامک نظرسنجی به

ü دهدتواند انجامچه دولت میتمرکز بر آن 

- ا براساس مؤثرترین کارها اولویتدهند. با توجه به مشکالت پیجیده و نبود منابع کافی، باید کارهرا به تنهایی انجام ها نباید همه کارهادولت

ها در راستاي رسیدن به دولت شود. در نتیجهمیجوییشوند. با همکاري با دیگران، خدمات بهتر شده و با تمرکز بر منابع، در هزینه صرفهبندي
هاي همکار به داده، گروه یازه بپردازند. همچنین در صورت نهاي منطقهاي جامعه و دیگر دولتها، گروهبه همکاري با دانشگاهاهداف خود باید 

دهی آنالین به امعه وظیفه پاسخجداد که یک گروه از ها در اوکلند رخشود. نمونه این همکاريها ارائهها باید با شکل مرتب و تمیز به آنداده
  گرفتند.  وجوشده در تارنماي شهرداري را برعهدهن سؤاالت جستبیشتری

ü کردن دسترسی و استفاده از دادهآسان 

ها و خود دولت ها، شرکتتواند براي ساکنین، سازمانهاي ارزشمندي است که میبخشد. هر دولتی حاوي دادهباز بودن دولت را بهبود میداده
هاي درست باید در زمان مناسب، با . دادههمت گمارندها با شکل دیجیتال ید به ارائه آنالین همه دادهبا 21ها در قرن بااهمیت باشد. دولت

دهی به مردم در مورد زمان رسیدن اتوبوس به باز براي اطالعونقل از دادهشکل مناسب، به مردم هدف برسد. براي مثال در دیترویت، اداره حمل
  کرد. ها استفادهایستگاه



ü گیري و بهبود آنه از داده در تصمیماستفاد 

. بگیریم بهتري صمیماتت توانیم می فرضیات، آزمایش توسط بیشتر آوري اطالعاتبا جمع و آید،میدستبه واقعی هاي داده با خوب تصمیمات
 انتظارات توانند می بهتر د،برنمیرهکننده بهبینیپیش هايو مدل مدیریت هايتکنیک داده، تحلیل و تجزیه مانند هاییروش که از هاییدولت

هاي کاريز تحلیل داده از اضافهاویل، دولت با استفاده در الش .بپردازند وريبهره بهبود و جدید هايفرصت ایجاد کنند و بهساکنان را برآورده
  میلیون دالري شد.  2جویی کرد و باعث صرفهبیهوده جلوگیري

ü  انجام کاراستفاده از فناوري مناسب براي 

عتماد بیشتري ایجادشد و ا خود جوامع با بین دولت فناوري، هايروش و مدرن ابزار به کمک کدنویسی براي آمریکا، فعالیت سال چهار طول در
 جدید هايوشربه  خوب، و یا خرید فناوري خوب دارد. دسترسی فناوري به نیاز خوب حکومت امروزه. شدمشکالت مردم بهتر شناسایی

ها، افزار را بدانند.  دولتحی یک نرمهاي معروف آشنا بوده و زمان خرید و یا زمان مناسب براي طراها باید با فناوريدارد. در این راستا دولتنیاز
 ب را یافتهدمات دیجیتال مناسبا خ رود. بدین منظور باید فروشندگانکنند تا کار پیشافزاري بزرگ را باید به چند قسمت تقسیمنرم هايپروژه
 کنند. درایجاد اوري اصالحاتگذاري قسمت تدارکات، براي خرید فنببرند. در نهایت، در سیاستها را ازبینهاي اداري ارتباط با آنخموو پیچ

   .ردبگیي مشورتگذاري قراردادهاي فناورمورد قیمت در محلی دارد تا وب توسعه هايشرکت به مستقیم دسترسی شهرداري فیالدلفیا،

ü کنیدگرفتن از قبل سازماندهی براي نتیجه 

-کرده و به چالشناکارآمد خود را اصالح شده و منسوخ هايروش ها وسیاست که هایی بودندآن موفق هايدولت برنامه بورسیه، 32 همه در

و فرآیندهاي  کندشود. دولت باید چابک عملفرآیندهاي جدید باید متحول و فناوري دولت همراه با. ها جلوگیري نمودندکشیدند و از ادامه آن
دهد، از کند و توانایی کارکنان خود را افزایشکند، از افراد بااستعداد استفادههاي جدید حل مسئله را پیگیريخود را پیوسته بهبودبخشد، روش

همواره کیفیت ارائه خدمات را بهترکند. براي اي در بحث ارائه خدمات ایجادکند و رشتهنداري به عمل آورد، تیمی چزکارکنان موفق سپاسگ
  . )40( کردگیري بهتر استخدامها براي کمک به تصمیممثال در نیویورك، شهردار چند آماردان را براي تحلیل داده

  برنامه بریگاد -2-1-1-1

اي مناسب به منظور رفع مشکالت افزارهاي محلی به ایجاد ابزار و    نرمههاي داوطلبی است که با همکاري با دولتبرنامه بریگاد مربوط به گروه
- میی در حوزه فناوري، پشتیبانیهاي مدنآوردن منابع، ابزار و دسترسی به گروهها با فراهمپردازند. کدنویسی براي آمریکا از این گروهمدنی می

  کند. 

  است: اصل ایجاد شده 4بریگاد براساس 

  توانند عضوشوند.  ت بریگاد هستند و همه مردم میمردم منبع قدر •

ردم با  مهاي اجتماعی و روزهاي خاص مانند روز ملی هکرها شــود. از طریق کانالمشــارکت موجب رشــد و پایداري شــبکه می •
  کنند.  یکدیگر ارتباط برقرارمی

ن کدنویسی   و سازما  21ی سند دولت قرن  هاي بریگاد براساس مبان شود. پروژه گذاري و سنجش نتیجه می ها موجب هدفبرنامه •
 براي آمریکا است.  



سازمان    • صلی بریگاد همکاري با  شد،     هدف ا ست. این همکاري براي ایجاد فناوري مدنی که براي همه مفیدبا ها و دولت محلی ا
 .  )41( ضروري است

  هاي مهم سازمان کدنویسی براي آمریکاطرح -3-1-1-1

افزار تا اصالحات ها شامل ایجاد نرمهاي مهم مدنی است. نتایج این طرحاي از کارها در زمینه فناوريدنویسی براي آمریکا، مجموعههاي کطرح
  . )34( شودگذاري میدر سیاست

  تارنماي دیجیتال -1-3-1-1-1

ن انتظار دارند که با ورود به این تارنما بتوانند همه نیازهاي خود را از تارنماي شهرداري در حکم ساختمان آنالین آن شهرداري است. شهروندا
ها به منظور رفع بهتر نیازهاي شهروندان و کارکنان شهرداري نمایند. کدنویسی براي آمریکا به دنبال بهبود تارنماي شهرداريشهرداري برآورده

داشتند. مردم ر تارنماي قدیمی این شهر، مردم براي دسترسی به اطالعات مشکلشد. دشروع 2است. اولین پروژه در این زمینه در شهر اوکلند
بندي موضوعی داشتند. در ضمن چهره تارنما ها عالقه به طبقهیافتند، لیکن آنهاي شهرداري میباید اطالعات را تحت زیرمجموعه دپارتمان

وجو، پربازدیدترین صفحه و تعداد افراد آنالین جستکه بتوان با آن بیشترین  کردیافزاري طراحقدیمی و منسوخ بود. کدنویسی براي آمریکا نرم
هاي آموزشی است. برنامهکرد. تیمی براي نیازسنجی و بهبود تارنما نیز در اختیار این شهرداري قرارگرفتهرا در صفحه شهرداري اوکلند مشاهده

  شود. یسی براي آمریکا اجرامیها نیز توسط کدنودر راستاي اصالح چهره تارنماي شهرداري

  بخش تأمین و تدارکات - 2-3-1-1-1

اسبی از خدمات فروشندگان ها نتوانند به طور مناست که دولتاند و این موجب شدهها عقب ماندهبا سرعت باالي فناوري، قوانین خرید دولت
رل بیشتري بر فرآیند خرید ها کنتري از فساد، دولتببرند. کدنویسی براي آمریکا به دنبال ایجاد مدلی است که به وسیله آن ضمن جلوگیبهره

  تري به خدمت بگیرند. ببرند و فروشندگان متنوعبهرهتري هاي انتخابی منعطفباشند، از گزینهداشته

  ها باز بودن شهرداريداده -3-3-1-1-1

- دنبالگویی ادارات را بهو پاسخ ت، مشارکت مردمها به مردم در یک شکل استاندارد، شفافیت دولو در اختیارقراردادن رایگان آن هابازبودن داده

کنند. کدنویسی براي مییرات استقبالاند و از این تغیبازبودن آوردهها رو به فرهنگ دادههاي نوین، دولتدارد. با استفاده از فرآیندها و فناوري
  دهد.   یگران قرارمیهاي دیگر را در اختیار دآمریکا با پشتیبانی از این فرهنگ، تجارب موفق دولت

  2015هاي کدنویسی براي آمریکا در سال اولویت -4-1-1-1

هاي وایمنی از اولویتي و عدالتهاي سالمت، توسعه اقتصادمبتنی بر داده و منطبق با نیاز کاربران در زمینه استفاده از راهبردهاي تکرارپذیر،
  پردازیم.  ها میاي ایجادشده در این زمینههها و معرفی فناورياین سازمان است. در ادامه به بررسی سیاست
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ü  راحتی ســاخت نوعی فناوري که در آن کاربر در درجه اول اهمیت باشــد، موجب :سالمت و عزّت 
ي آمریکا با شود. کدنویسی برا  می زهاي غذایی، درمانی و سکونت فقرا بیشتر و هزینه کمتر در رفع نیا 

بشرمحور  وهاي نوین فاعی به دنبال استفاده از فناوري هاي غیرانتهاي محلی و سازمان همکاري دولت
  براي ارتقاي فرهنگ سالمت در ارائه خدمات به این بخش است. 

ــتفاده از پیامک، اطالعات مهم در زمینه خدمات را به          افزار با این نرم: 3پرامتلیافزارنرم • ــتریانِ  اسـ ــانی   خدمات   آژانس مشـ انسـ
 دهد.  میفرانسیسکو، انتقالسان

 این شوند.مییازمندان خارجناند، از لیست نیازمند به دریافت کوپن بوده کهدرحالی فرانسیسکو،سان در کنندگان کوپن غذادریافت از اريبسی
افزار منر دهند.خدمات را ارائه يخود برا درخواست دوباره از ابتدا باید افراد این از برخی. است آور براي هر انسانیخجالت و زا استرس لحظه یک

  گذارد. این موضوع می با ارسال پیامک، افراد را از پیش درجریان پرامتلی

شهر النگ   تیم تحت بورسیه  :4ادرس آي کی افزارنرم • سازمان کدنویسی براي آمریکا در  ستفاده از تلفن ي  هاي  بیچ در پی کاهش ا
ــاس تحقیق این گروه،    ــت. براس ــهر اس ــی در این ش ــوي  هاي از تماس %52اورژانس ــی از س ــهر    %10اورژانس ــاحت این ش از مس

سال  ستفاده از متاداده شود.  میار ست که بیشترین تماس      5این تیم با ا سایی مناطقی ا شنا ها را با بخش اورژانس دارد. این  به دنبال 
براي سالمت مردم   گوییها کمتر شده و کیفیت پاسخکند تا مراکز درمانی در نزدیکی این نقاط برپاشوند و درنتیجه تماسمیکمک

  یابد.  افزایش

سان  سالمت،  به راجع اطالعات :6اوپن ریفرال افرارنرم • ساخت  از ضروري  جزء یک اجتماعی خدمات و ان ست  عمومی هايزیر .  ا
خدمات   این همه پیگیري براي راهی هیچ به آســانی توســط شــهروندان قابل یافتن باشــد. اما و اعتماد بوده قابل اطالعات باید این

آوري جمع فایدهمتفاوت و بعضــاً بی با فرمت اطالعاتی یکســان، خود دایرکتوري در مختلف هايســازمان کهطوريبه جودندارد،و
 یافتن مردم در زمینه خدمات اجتماعی است.  افزار به دنبال آسانی در دسترسی و اطالعنرم کنند. اینمی

ü  :صحیح در    ایمنی و عدالت شخص  صحیح از  صحیح، باعث     یافتن اطالعات  صحیح و از روش  زمان 
ختلف، مها و مؤسسات   شود. کدنویسی براي آمریکا در همکاري با دولت  ایمنی و عدالت در جامعه می

  ست. ا 21به دنبال افزایش کارایی سیستم امنیت عمومی و قضایی براي مردم، توسط مردم در قرن 
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شهر آتالنتا به وسیله این  : 7کورت بات افزارنرم • افزار دیگر نیازي به ایستادن در صف براي پرداخت قبض ترافیک ندارند،   نرم اهالی 
رســاند. همچنین تاریخ مربوط به جلســه دادگاه   ها میافزار نحوه پرداخت قبض را به وســیله یک پیامک به اطالع آنزیرا این نرم

 رسد.افزار به اطالع شهروند میتوسط این نرم

شب    افزارنرم • شن دا ــات تا کندمیاین برنامه کمک: 8وردجیل پاپیولی ــایر و قض ــرایط ذینفعان، س با   و کردهدرك ها رازندان  ش
 گیري نمایند. طبق امکانات موجود تصمیم ها،داده این از استفاده

سکول باس  افزارنرم • ــه را به اطالع والدین میافرار بهاین نرم :9ورایزماي ا ــاند و بنابرطور آنی مکان اتوبوس مدرس این با رفع رس
 برد.  ها را باالمینگرانی والدین، میزان کنترل آن

ü    :ــادي ــعه اقتص لی، هاي مح بازطراحی مدل روابط بین کارگران، کارآفرینان و تجارت با دولت        توس
سی براي آمریکا به      می شود. کدنوی شارکت همه جامعه  شدي همراه با م  سعه تو منظور تواند موجب ر
  پردازد. هاي محلی میبه همکاري با دولت اقتصادي نشاط تحریک براي هاروش و ابزار

ضوح  به جدید وکارکسب  یک شروع  : ارزش10اوپن کونتر افزارنرم • شهود  و ست.  م واقعی،   به یک تجارت وکارکسب  طرح یک تبدیل ا
  24وکار با ارائه آیند ایجاد کســبســازي فرافزار به دنبال ســادهنرم این .اوانی داردرهاي فبر اســت و نیاز به کاغذبازيفرآیند زمان یک

 ساعته مجوز است.  

ــب   11بیز فرندلی  تارنماي   • ــط را از طریق معرفی دروس آنالین و منابع      : این تارنما اطالعات الزم براي کسـ وکارهاي کوچک و متوسـ
ت. پلتفرم شرایط مناسبی نیز  اسآورد. همچنین این تارنما امکان ایجاد درس و تدریس را نیز براي کاربران ایجادکردهمیمناسب فراهم

 براي ارتباط بین کاربران و متخصصین دارد.

کننـد. ایـن تارنمـا    هـاي خـود مـی   هـاي بسـیاري در زمینـه زیرسـاخت    هـا هزینـه  : همـه شـهرداري  12اینفراستراکچر مپ افزارنرم •
دم در زیـر هـر یـک از ایـن     دهـد. مـر  مـی هـاي شـهري بـه مـردم نشـان     هـا را در پـروژه  کـرد ایـن پـول   امکان مشاهده مکان هزینه

 .    )42( کنندمیروها، چراغ بلوارها و... بیانها، پیادههاي خود در زمینه تعمیر جادهپردازند و اولویتها به بحث میپروژه
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