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 از كجا آمده است؟  تفکر پلتفرمیايده    1

ایده اصلی استفاده از پلتفرم برای ارائه خدمات دولتی، از بخش خصوصی، مخصوصا کسب و کارهای اینترنتی اخذ شده است. 

ایده معتقدند که به کارگیری تفکر پلتفرمی موجب تحول در رویکرد دولت به خدمات عمومی و در نتیجه  کنندگان این معرفی

بهبود کیفیت خدمات دولتی و در عین حال کاهش هزینه خواهد بود. لزوما نباید خدمات عمومی توسط سازمانهای دولتی ارائه 

تر و  توانند این خدمات را حتی سریعتر، طبیعی ی ماشین ها میها، شهروندان و حت گردد. در عصر دیجیتال، بخش خصوصی، سمن

 . [1]ها ارائه دهند مطلوب تر از دولت برای استفاده کننده

 

باشند و اینکه ارزش در  و کار سهیم توانند تغییر نقش دهند و در ایجاد ارزش در کسب  تمرکز بر این منطق که مشتریان می

و کار پلتفرمی شدند و رهبران  های کسب  ساز ظهور مدل شود، زمینه ها با هم ساخته می اکوسیستمی از کاربران و در تعامل آن

کنندگان وصل  کنندگان را به مصرف شود که تولید های اینترنتی بودند. در مدل پلتفرم بستری ایجاد می این راه، استارتاپ

کار پلتفرم، تولید  و  باشند. الزمه بقای کسب  کننده، مشتری پلتفرم می کننده و مصرف . به عبارت دیگر هر دو طرف تولیدنماید می

  [2]کنندگان است. کنندگان و مصرف مداوم مصرف مداوم تولید

 

های  اهمیت است. دولت بستر تکنولوژیک مورد نیاز و همچنین برنامهرفتن دولت به سمت مدلی بر مینای پلتفرم بسیار حایز 

توانند از پلتفرم  کند. دیگر سازمانها و توسعه دهندگان، می کاربردی اصلی که توانمندی پلتفرم را نشان می دهد را فراهم می

کند )مانند  ها را مشخص می قوانین و رویهاستفاده کنند و بر مبنای آن به کارهای نوآورانه بپردازند. تامین کننده پلتفرم اصلی 

با  استاندارهای فنی باز و فرایندهایی که باید طی شود( تا ثبات سیستم تضمین گردد و برنامه های بنا شده بر روی پلتفرم بتوانند

 [3] هم درست کار کنند.
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توانند  حرکت به سمت پلتفرم به این معنی نیست که دولت باید همه کار را خودش انجام دهد، بلکه بسیاری از نیازهای دولت می

 .ده کندهای موجود خارج از دولت استفا واقع مقتضی، دولت باید از پلتفرمهای خدماتی موجود، مرتفع گردد. در م از طریق سرویس

هایی ایجاد  پلتفرم ها یا شرکت نماید. بسیاری افراد اند استفاده  از بهترین تجربیات دیگران که این مسیر را طی کرده باید دولت

کننده ارائه خدمات به طور چابک و مؤثر باشد. این نوع  تواند تسریع اند که بسیار بهتر از موارد مشابه دولتی است و می کرده

نماید و از این طریق عملکرد منزوی و انحصاری دولت  مندی از منافع مدل پلتفرمی را  به سرعت فراهم می بهره همکاری امکان

تنها زمانی خواهد بود که بهترین روش  ،ها در داخل دولت تصمیم به ساخت پلتفرم به تدریج کاهش یافته و از بین خواهد رفت.

 [3]و مقرون به صرفه از این طریق باشد.  برآوردن نیازهای کاربران به طور انعطاف پذیر

 به مثابه بسترو  بکارگیری مفاهیم آن در دولت  2.0عوامل موفقیت وب  2

 ی باز، مولد نوآوری ها استاندارد .2-1

، دوره 1995اند که از همه بازتر هستند. در سال  ی اقتصادی جدید آنهایی بوده ها در فعالیت  ها مولدترین پلتفرمهمواره 

ی شدیداً تحت کنترل ویندوز منتقل شده  ی شخصی به پلتفرم بسته ها ی شخصی به سر آمد. ما از پلتفرم باز کامپیوتر ها کامپیوتر

این صنعت جان  شود. چیزی که به  گیرد نوآوری کم می ی بازار )پلتفرم( را در دست می یک فروشنده کنترل همه  بودیم. وقتی

ی جهانی وب که هر دو اساسا نامتمرکز بوده و حاوی  اینترنت و به خصوص شبکه یک پلتفرم باز جدید بود.   ای داد ظهور تازه

و   ایده ی هر کسی که  ین نرم افزارهایی که به وسیلهبا هدف همکاری و ارتباط و همچن  ها ای از قوانین برای برنامه مجموعه

های چند میلیارد دالری به  توانایی خوبی در نوشتن برنامه داشته، تهیه شده است. دوباره موانع ورود به بازار کم شدند و شرکت

هم اکنون . یکدیگر پرداختند  ی جدید به رقابت با ها ی سرویس هزار کمپانی برای ارائه  ها ایجاد شد و ده ی دانشجویان  وسیله

این قواعد را  فون،  ی آی دهنده ی پلتفرم توسعه کنیم. شرکت اَپل با ارائه چنین وضعیت پویایی را در بازار تلفن همراه مشاهده می

توانست اپلیکیشن تلفن هوشمند تولید کند. جریانی که برای پلتفرم تلفن هوشمند پیش آمد  شکست. به طوری که هر کسی می

کند تا هرچه بیشتر نوآوری را تشویق  این پلتفرم را مدیریت می ن کمک را به وضعیت دولت کند. اپل فعاالنه شاید بتواند بیشتری

   کند. این در حالی است  که به طور همزمان قوانین روشنی را نیز اعمال می کند. 

 

ه را به سطح جدیدی ارتقا داده است. اید این ی دولت است،  ها باز برای داده APIکاخ سفید، که پرتالی با   Data.govپرتال

یی که دیگر کارایی ندارند را پایان  ها توانیم برنامه این مسئله است که ما چگونه می مستلزم تفکر عمیق نسبت به  2.0پلتفرم دولت

برای فعال کردن ی نفوذ آن، از آن  توانیم به جای استفاده از قدرت پلتفرم دولت برای گسترش دامنه اینکه ما چگونه می دهیم و

 شهروندان و اقتصاد دولت استفاده کنیم.
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 سادگی سیستم و امکان  رشد آن .2-2

ی  ها یک نمونه از سیستم  توئیتر "یک سیستم ساده بوده است. یک سیستم پیچیده همواره حاصل تکامل  "نویسد:  جان گال می

یافته است. هم اکنون هزاران  ده االن خیلی تکاملای که جک دورسی در چند خط کشیده بو ی اولیه خیلی ساده است. طرح ساده

دهد. با تفکر ساده،  ی مرکزی توئیتر کار زیادی را انجام نمی این خاطر است که هسته این دقیقا به  اپلیکیشن توئیتر وجود دارد و 

این  ی جدیدی را اضافه کنند و  ها و قابلیت  ها دهد که ویژگی دهندگان اپیلیکیشن اجازه می توئیتر به کاربران و اکوسیستم  توسعه

 ی مولد بودن است. جوهره

یک چالش واقعی به  ، مثل  "ایجاد کنیم و بگذاریم رشد کند  یک سیستم ساده "گوییم یک بستر و بافت دولتی می البته وقتی در 

این موضوع  اشیم و همچنین درک گیرانه داشته ب یک نگرش آسان این است که در کار  پذیر است. قدم اول  آید ولی امکان نظر می

اینجا بحث  . در است از تفکر پلتفرمی   که طراحی کردن مبانی که دیگران بتوانند براساس آن دست به اقدام بزنند، بخش مهمی

 را گسترش دهند. ای که دیگران بتوانند دوباره از آن استفاده کرده و آن  ی شروع است، نقطه ایجاد نقطه ی  درباره

 

ای از  )مجموعهData.gov یکی از مسائلی بوده است که افسر ارشد اطالعاتی فدرال ویوک کوندرا در مورد  برای سادگی تالش 

API و   ها ی وبسایت اینکه دولت همه این نتیجه رسید که به جای  ی دولت( مورد تاکید قرار داده است. کوندرا به  ها متصل به داده

نویسی نرم افزار به بخش  ی برنامه ها ی رابط تواند با  ارائه کنند را بسازد، می ی دولتی استفاده می ها یی که از داده ها اپلیکیشن

 ی دولتی را بیابند.  ها دهندگان مستقل اجازه دهد که کاربردهای جدید داده خصوصی به توسعه

ی اطالعات  ی نقش خود به عنوان ارائه دهنده رهنیز از نوآوری و پویایی سود برند، دولت باید دربا ی عمومی  ها اینکه داده برای 

ایجاد  شوند، باید بر روی  ایجاد می یی که با هدف تأمین نیاز کاربر نهایی  ها تجدید نظر کند. به جای تالش برای طراحی سایت

یگران بخش خصوصی، دهند. باز ی اصلی را  ارائه می ها ی ساده، قابل اطمینان و قابل دسترس تمرکز کرد که داده ها زیرساخت

توانند به طور مداوم ابزارهایی  توانند اطالعات دولتی را در اختیار شهروندان قرار دهند و می چه غیرانتفاعی و چه تجاری، بهتر می

 ایجاد و تغییر شکل دهند. کنند را  استفاده می ی عمومی  ها یافتن داده که افراد برای 

ی  توانند به بهترین شکل به وسیله کنند می ایجاد می یی که دسترسی تعاملی را برای عموم  ها دولت باید داده فراهم کند. وبسایت

پذیری، اهمیت بیشتری پیدا  ی تعامل های اخیر در حوزه این رویکرد خصوصاً به خاطر پیشرفت ی خصوصی ساخته شوند.  ها بخش

برای مشاهده، گذاشته است و خدماتی مانند جستجوی پیشرفته،  ی اطالعات صرفاً کند. به طوریکه که پا را خیلی فراتر از ارائه می

کند. البته واضح است  را عرضه می  ها کردن داده سازی متقابل با دیگر منابع داده و ابزارهای دیداری تحلیل محتوای خودکار، نمایه

ین راستا بهترین گزینه، امیدواری به دولت برای ا ی دولتی بیافزاید. در ها داده تواند بر ارزش عمومی  می  ها این ابزار که ترکیب 
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ی مهندسی برای انجام کار  ها ایده انتخاب بهترین راه نیست، بلکه اعتماد به بخش خصوصی است که در محیط متالطم خود از 

 نماید. استفاده می

ی  ها داده در درون اپلیکیشناین معنی که  دهد، به  را نشان می 2.0و وب  2.0ی کلیدی دولت یک قاعده Data.gov پرتال 

یک چارچوب  ایجاد  ی دولتی نیست، بلکه هدف  ها ایجاد دسترسی بهتر به داده اینجا هم هدف فقط  اینترنتی قرار دارد. اما حتی  

 رند.ی مفید تولید و به اشتراک بگذا ها این امکان را بدهد که داده ای است که به عموم )همه شهروندان و نه فقط دولت(  ساده

 طراحی برای مشارکت .2-3

 ای ساده هستند و ی مشارکتی اغلب به طور قابل مالحظه ها ی سادگی دارد. سیستم ایده طراحی برای مشارکت ارتباط نزدیکی با 

ن ای اینترنت  ی باز مثل  ها ی نرم افزار منبع باز مثل لینوکس و سیستم ها علت کارایی پروژه .اگر اینگونه نباشند کارایی ندارند

اند. بلکه  کنند که تمام اجزا درست در کنار هم قرارگرفته ای وجود دارد که اطمینان حاصل می نیست که هیئت مرکزی تأیید کننده

یی هم   ها . البته نظارتاند ایجاد کرده پذیری  این دلیل است که طراحان اصلی سیستم قوانین روشنی را برای همکاری و تعامل به 

این گروهها و  کند. اما هیچ هماهنگی بین  ی جهانی وب استانداردهای وب را مدیریت می ال کنسرسیوم شبکهوجود دارد. برای مث

 وجود دارد.  ها وجود ندارد. هماهنگی فقط درون تک تک سیستم  ها سیستم

 

بوده است. برای مثال  اینترنتی  یک عامل کلیدی در موفقیت بسیاری از سایتهای فرض باز باشد  اینترنت به صورت پیش اینکه 

این در حالی است که دایره  ایجاد و ویرایش کند که بسیار هم موفق شد و  هایش را  دهد که ورودی پدیا به همه اجازه می  ویکی

 ایجاد کرد که به یوتیوب سازوکاری را  شدند شکست خورده بودند.  ی آنالین دیگر که با دقت بیشتری سرپرستی می ها المعارف

یوتیوب  اینکه الزم باشد به پورتال مرکزی  توانست ویدئوهایش را در هر سایت دیگری قرار دهد، بدون  ن هرکسی میموجب آ

کنند. هدف،  ایجاد می این است که چه معمارانی بیشترین خروجی سازنده را  ی کلیدی  بیاید. در دولت به مثابه پلتفرم، مسئله

 این امکان را بدهد که قسمت اعظم کار را انجام دهیم. ی است که به ما )مردم( ی حمایت ها و زیرساخت  ها طراحی برنامه
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 کنندگان یادگیری از استفاده .2-4

ایجادکنندگان آن پلتفرم تولید  ی  یک پلتفرم استفاده کرد، لزوما به وسیله توان از اینکه چگونه می در مورد   ها ایده ترین  خالقانه

ی جهانی وب را طراحی کرد نه وینت  یعنی شبکه  اینترنت، لی بود که اولین اپلیکیشن فوق العاده  -این تیم برنرز شود. در واقع نمی

ی تکنولوژی انجام گرفته است غالبا به  که در عرصه کشفیات مهمی  پی(. سرف و باب کان )طراحان پروتکل  تی سی پی/آی

ایجادکنندگان آن مورد استفاده قرار نگرفته است و نسل دوم کارآفرینانی که آن را به صورت عملی در کار استفاده  ی  وسیله

 اند. اند، از آن بهره برده کرده

 

در  APIاین   میسر کنند. توسعه دهندگان ممکن است از APIی خود را از طریق  ها دولتها باید بیاموزند که دسترسی به داده

یک چیز خوبی است. اگر شما کاربرد دیگری که شما در نظر نگرفته بودید  این ی دیگری نیز استفاده کنند.  ی غیر منتظره ها زمینه

 را با آن کاربردهای جدید تطبیق دهید. APIاینکه آنها را مسدود کنید،  سخ دهید و به جای را مشاهده کردید، سریعاً پا

یا متوجه آن   یی بسازد که دولت ها این است که باید بخش خصوصی را تشویق کند که اپلیکیشن تمام حرف دولت به مثابه پلتفرم 

 این کار است. راه مناسبی برای فعال کردن بخش خصوصی برای انجام ی باز  یا منابع کافی برای ساخت آن را ندارد. داده نبوده و 

 داده کاوی به منظور استفاده از مشارکتهای ضمنی .2-5

ای که به وضوح تولیدات کاربرانشان را نمایش  ی فناورانه ها توان بر پلتفرم ارزشها، می  در بحث مشارکت کاربران و خلق گروهی

دست آوردن ارزش از طریق  تمرکز کرد. گوگل استاد به  ها، وئیتر، فیسبوک و وبالگیوتیوب، ت  دهند، مثل ویکیپدیا، می

دهند، استفاده  ی خود ارائه می اینترنت در زندگی روزمره یی که کاربرانش در تعامل با  ها ی ضمنی است. گوگل از داده ها مشارکت

اینترنت  ی  ود. گوگل که تبدیل به کمپانی پیشرو در حوزهکند که بدون آنها ممکن نب کند و برای کاربرانش خروجی فراهم می می

 ی بزرگی را برای دولت ها تواند فرصت این می کند و  است که مشارکتهای ضمنی را هدایت می شده است، در واقع سیستمی 

 ایجاد کند.  
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توانند  که برنامه نویسان هوشمند می ی ضمنی ها اینکه متوجه باشند، داده توانند داده تولید کنند بدون  ی مردم می ها توده

آوری کنند و از آنها برای کشف دنیایی از اطالعات استفاده کنند. در واقع برنامه نویسان هوشمند بخش خصوصی سالهاست  جمع

 دهند. این کار را انجام می که 

 کاهش موانع آزمایش .2-6

یک جواب درست وجود دارد. ولی در واقع در بیشتر   گویی فقطشود که  ای طراحی می ی دولت به گونه ها در بیشتر مواقع، برنامه

ی  ها یکی از مزیت  یک گزینه است. در واقع برای شرکتهای فناور شکست، آزمایش و تکرار پذیرفته شده است.  ، شکست ها پروژه

ی جدید را توسط  ها قابلیت معموال  ها این است که آزمایش کردن در آن آسان است. کمپانی ی کسب وکار مبتنی بر وب  ها مدل

یک فرآیند پیشرفت دائمی، اضافه و کم  را در زمان واقعی و در  ها کنند. آنها قابلیت آزمون می A/Bی کاربران با تست  مجموعه

 یک کاالی ساخته شده و یا مصوب  یعنی نباید آنها را مثل  ست. ها نیازمند رویکردی جدید به طراحی برنامه 2.0کنند. دولت می

است، نه فقط به  2.0این بزرگترین چالش پیش روی دولت یک آزمایش در حال اجرا ببینیم.  درنظر بگیریم. بلکه باید آنها را مثل 

شود. در  ی دولت اغلب با وضع قانون به آنها دیکته می ها این خاطر که برنامه خاطر ماهیت فرآیند تدارکات دولت، همچنین به 

شوند و غروب  ی دولت به ندرت اسقاط می ها برند، برنامه ی شومپیتری سود می "تخریب سازنده"از حالی که بازارهای تجاری 

ی  ها ی ازخصوصیات مشخص، بلکه به عنوان پلتفرم ی دولت باید نه به عنوان مجموعه ها دهد چرا برنامه این نشان می  کنند. می

 را دارند، طراحی شوند. بازار )مردم(ی  انتها باز که قابلیت توسعه پذیری و بازنگری به وسیله

 

یک آزمایش  این موضوع که حتی وقتی که  یک تغییر فرهنگی نیز مورد نیاز است. توانمندسازی کارکنان برای پذیرفتن و تصدیق 

از قبل پذیرد. هیچ وقت  این طرز فکر را می افزار نیز  خورد، باالخره یادگیری صورت خواهد گرفت. فرهنگ وب و نرم شکست می
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توان به  یابد نهایتا می ی آن آزمایش کاهش می ی میلیون دالری خواهد بود. وقتی که هزینه ایده ایده،   مشخص نیست که کدام

 شده را اسقاط کرد. کرده و در واقع آن چیزی نبوده است که باید ساخته می یا قابلیتی را که کسی استفاده نمی سرعت محصول 

  ها ونههدایت با استفاده از نم .2-7

یک پلتفرم نبود، در واقع رونمایی از دو اپلیکیشن هم بود؛   این فقط رونمایی از  وقتی مایکروسافت از ویندوز رونمایی کرد،

آمد. وقتی  ی گرافیکی کاربر بود و استفاده از آن نیز راحت به نظر می ها ی رابط ( که دربردارندهExcel( و اکسل)Wordورد)

ی جدید و جالب  ها ونمایی کرد، تا سال دوم حتی از پلتفرم آن رونمایی نکرد. در ابتدا دستگاهی با قابلیتایفون ر  شرکت اپل از

دهد که در آن  ی بزرگ پلتفرم کارهایی انجام می یک ارائه دهنده  را ساخت.  ها ای از اپلیکیشن ی مجموعه توجه و دربردارنده

تواند به آن برسد. برای ترغیب دیگران ضروری است که نشان دهیم چه کارهایی کند تا بازار ب ایجاد می پیشرو باشد و فرصتی 

  تواند انجام گیرد. می

 

ی اصلی که نشان دهنده قدرت پلتفرم هستند و  ها کند، اپلیکیشن ایجاد می  ی ضروری را ها ارائه دهنده پلتفرم، زیرساخت

ایجاد کند و قوانین و استاندارهای تضمین کننده عملکرد مناسب  انگیزد تا پلتفرم را ارتقا بدهند را  دهندگان بیرونی را برمی توسعه

یا واگذاری کارها به بخش  را وضع نماید. این که ما باید بین ارائه خدمات به شهروندان توسط دولت و  در کنار هم  ها اپلیکیشن

این معنی است که دولت باید به انجام  دهنده پلتفرم بودن به  یکی را انتخاب کنیم، دوگانگی غلطی است. ارائه  خصوصی،

 [4]یابد.   تنزل   ها حداقل
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