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 خالصه

اطالعات شامل وب  یفناور ریاخ یها شرفتیبا پ نگذاشته است. بینص یب زیدولت را ن ر،یاخ یها در دهه کیتکنولوژ یها شرفتیپ

از دولت به مردم به رابطه متقابل و  هیسو کیرابطه  رییامکان تغ ل،یموبا یها ستمیو س یاجتماع یها شبکه نیو همچن 3.0و وب  2.0

های نوین  در بخش چهارم از سلسله مباحق دولت به مثابه بستر به بررسی نقش فناوری مردم و دولت فراهم شده است. یهمکار
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 1   مثابه بستر )پلتفرم(دولت به 
 

 
 

 گیری دولت به مثابه بسترنقش فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات در شکل     1

های نوین اطالعات ارتباطات را  نصیب نگذاشته است. تاثیر فناوری پیشرفتهای تکنولوژیک در دهه های اخیر، دولت را نیز بی

در دهه اول قرن  2.0تا دولت  90از دولت الکترونیک در دهه  توان در تغییر نقش، وظایف، ساختار و فرایندهای دولتها می

 به وضوح مشاهده نمود.های اخیر  مثابه پلتفرم در سال و همچنین دولت دیجیتال یا دولت به یکم و بیست

ساختی طرف کلود زیر کیاند. از  های اجتماعی عامل مطرح شدن پلتفرم بوده و شبکه ابر داده )کلود( ،سه تکنولوژی موبایل

های کاربردی تولید نموده و در اختیار  محتوا و یا برنامهتوانند  عمومی و جهانی را فراهم نموده است که همه  در بستر آن می

مردم را در سراسر جهان به یکدیگر متصل و شناسه آنها را به صورت آنالین  جتماعیهای ا شبکه گرید یعموم قرار دهند. از سو

 نین و هر مکان و  همچنموبایل امکان اتصال به زیرساخت جهانی خود را در هر زما یفناور نیکند و عالوه بر ا نگهداری می

 [1]. دآور یکار، توزیع محتوا و فروش کاال و سرویس را فراهم م و امکان ایجاد کسب

 

 

امکان  های موبایل، های اجتماعی و سیستم و همچنین شبکه 3.0و وب  2.0شامل وب  های اخیر فناوری اطالعات با پیشرفت

های  نسل جدید فناوریفراهم شده است.  اری مردم و دولتتغییر رابطه یک سویه از دولت به مردم به رابطه متقابل و همک

تواند  کارگیری این فنّاوری می کرده است. بهاطالعات و ارتباطات قابلیت ایجاد تحول در دولت و ارائه خدمات عمومی را فراهم 

وری و کارایی دولت شده و امکان تعامل مردم با دولت را در هر زمان و در هر محلی فراهم نماید. همچنین  موجب بهبود بهره

 [2] .ها گردد تواند موجب استحکام فرایند دموکراتیک و توانمندسازی مردم برای مشارکت در تدوین سیاست می
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 چیست؟ 2.0وب  2

 نسل دنبال به آنها .شد مطرح (Oreilly) اوریلی هسسؤم توسط بار نیاول 2.0ب و مفهوم

 که بود نگونهیا. باشد گسترش قابل و یکاربرد جذاب، بتواند که بودند وب از یدیجد

 2.0وب  .شد مطرح دهیپد نیا رامونیپ یادیز یها بحث و گرفت شکل 2.0 وب کنفرانس

 و کام دات رکود دوران از بعد یرنسانس بلکه نبود وب یجهان ی شبکه از یدیجد ی نسخه

 .داشت وجود وب یجهان ی شبکه یاصل یطراح در که بود یپنهان قدرت ی دوباره کشف

 مییقد یافزار نرم و یا رسانه ی ها یکمپان فیتضع باعث وب یجهان ی شبکه اگرچه

 شناخته 2.0 وب عنوان به که دیجد کردیرو نای  میعظ قدرت حال نیع در اما ،ستا شده 

 ست،یل گیکرا ،یبِ ای  آمازون، گوگل، مثل   میشگایپ ی ها شرکت تیموفق راز ،خالصه طور به. است کرده آشکار را شود می

 قدرت چگونه که اند آموخته خود خاص ریمس در  ها تیوبسا نای  از کدام هر که است نای  تریتوئ و بوک سیف ا،یپد یکیو

 دایپ گسترش کاربرانش به عنوان مثال ویکی پدیا با مشارکت .کنند تیهدا محصوالتشان ارزش یارتقا سمت به را کاربرانشان

 .کنند یم فراهم کاربران ی ها ییتوانا از استفاده یبرا را یطیمح فقط تیسا نای  رانیمد و کند یم

 کی  قاتیتحق اساس بر. است (platformزیرساخت ) کی  عنوانه ب وب به کردن نگاه ،  2.0وب  اصول نیتر مهم از یکی

 یافزارها نرم عامل، ستمیس آن دنبال به و یشخص انهیرا که هستند جهان سراسر در کاربر اردیلیم کی  از شیب ،ییکایآمر شرکت

 گوناگون ی هاابزار از استفاده با و هستند نترنتای  کاربر اما ندارند، شانی ها لیفا یدار نگه جهت ییفضا یحت و سیآف یکاربرد

 داده میمستق یپاسخ افراد نای ی ازهاین به  2.0وب . دهند یم انجام را خود یکارها نت یکاف از استفاده با ای  و لشانیموبا مانند

 .است

 اریبس یها تیسا. اند کرده فراهم را نیآنال Office افزار نرم داشتن امکان Zoho.com و Google Docs مانند یی ها سیسرو

 مانند یی ها تیسا اند، کرده مرتفع یشخص رد ها  به را افراد نای  ازین که دارند وجود وب تحت ها لیفا ینگهدار یبرا یادیز

Delicious.com امکان یمتنوع ی ها تیسا یحت و کنند یم فراهم وب یرو بر را فرد هر یها بوکمارک ینگهدار امکان 

 Photoshop مانند عکس شگریرایو افزار نرم کی  داشتن از را افراد نای  که اند آورده بوجود نترنتای ی رو بر را عکس شیرایو

 .کنند یم ازین یب

 که بود نجاای  .است شده یشخص عامل ستمیس داشتن از کاربران از یاریبس شدن ازین یب باعث  2.0وب  د،ینیب می که همانگونه

 نترنتای  به اتصال با و یدستگاه هر یرو مرورگر کی  داشتن با کاربران. گرفت شکل یجهان عامل ستمیس بنام  مفهومی

 باعث که است یزیچ همان  2.0وب  در  ها داده ارزش.رندیگ بهره خود روزمره یکارها جهت الزم ی ها سیسرو هیکل از توانند یم

 یطوالن زمان مدت طول در کاربران که است یی ها داده است، رسانده نجاای  به امروز را ایپد یکیو آنچه. شود یم تیسا کی  رشد

 تیسا در کتاب، و کاال فروش ی نهیزم در Amazon.com مانند یی ها تیسا در را موضوع نای  .اند کرده وارد تیسا نای  در

Last.fm در ،یقیموس آثار مورد در Flixster.com در و نمایس ی نهیزم در Google Maps و شهرها ی ها نقشه ی نهیزم در 

 [3] .کرد مشاهده توانیم 2.0 وب ی ها تیسا از گرید یاریبس در
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 چیست؟ 2.0دولت  3

 ی ها رسانه از استفاده یمعنا به برخی افراد، نظر از 2.0 دولت

 نظر در و است یدولت یسازمانهای  لهیوس به یاجتماع

 که یزمان خصوصه ب است یدولت تیشفاف یمعنا به گرانید

 انیدرم یدولتی  داده (API) افزار نرم یسینو برنامه رابط یپا

 ،یابر پردازش از یبیترک را آن کماکان عده نای  .باشد

 یرو که دانند می 2.0وب  گرید ی ها دهیفراپدی  همه ای  و وب تحت یبیترک ی ها برنامه ل،یموبا ی ها برنامه پرس، وورد ، ها یکیو

 راه مسئله کنه به چکدامیه که دیآ می نظر به یول رسند می نظر به تیاهم پر فکرها طرز نای  ی همه .است شده ادهیپ دولت کار

 اند. نکرده دایپ

 م،یشو می جمع هم دور ما. یجمع اقدام یبرا است یکار و ساز دولت واقع در بلکه ستین دیجد دولت ینوع یمعنا به 2.0دولت

 آنها حل به قادر یانفراد طور به ما که را یمشکالت تا میکن می جادای  را حکومت نهاد و میپرداز می اتیمال م،یکن می درست قانون

ه ب) یتکنولوژ از استفاده یمعنا به 2.0دولت پس .کند تیریمد را کند می نیتام را  میعمو منافع آنها حل و میستین

 سطح در و کشور  شهر، کی  در یجمع مشکالت بهتر حل یبرا (2.0وب  با مرتبط ی ها یتکنولوژ خصوص

 .است یالملل نیب

انداختن پول در  )ماشین خودکارى که با  "ماشین فروش  دولت به مثابه"در مدل فعلی دولت که دونالد کتل از آن به عنوان 

پردازیم و در ازای آن انتظار دریافت خدمات را  کند، ما مالیاتمان را می یاد می شود(  سوراخ آن جنس مورد نظر از آن خارج می

شود به اعتراض کردن، مثل حالتی که شروع به  کنیم، مشارکت ما محدود می خود را دریافت نمی داریم و وقتی خدمات مورد نظر

 یابد.  کنیم. اقدام جمعی به اعتراض جمعی تقلیل می تکان دادن ماشین فروش می

یک  وند  از شکل یک بازار در نظر بگیریم؟ اریک ریم  یک ماشین فروش، به عنوان مدیر  شود اگر ما دولت را به جای حال چه می

این قیاس به همان  کند و  ی نرم افزار سنتی استفاده می ی مشارکتی نرم افزار منبع باز و توسعه ی مدل توسعه بازار برای مقایسه

شود. تعداد  باشد. در مدل ماشین فروش، منوی کاملی از خدمات موجود از قبل تعیین می اندازه برای دولت نیز قابل اجرا می 

محدود و   ها کنند که محصوالت خود را در داخل ماشین بگذارند و در نتیجه گزینه این امکان را پیدا می  ها  ز فروشندهمحدودی ا

ی  زند. اما همه باال خواهند بود. در مقابل، بازار مکانی است که خود جامعه در آن دست به تبادل کاال و خدمات می  ها قیمت

ی  ها ی انتخاب در حد همان ماشین فروش است، در حالی که برخی دیگر، بازار ها ی از آنها گزینهمثل هم نیستند. در برخ  ها بازار

زنند و  ی خدمات و کاالهای مشابهی دست به رقابت می پر جنب و جوشی هستند که در آنها فروشندگان زیادی برای ارائه

یک پلتفرم موفق  یک بازار پر رونق معادل  نیای تکنولوژی، کنند. در د تری را عرضه می ی پایین ها ی فراوان با قیمت ها گزینه

 [4]است. 
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 ؟به دنبال چیست 2.0دولت  4

  دهد دست به نوآوری بزنند؟ چگونه شود طوری که به مردم درون و بیرون از دولت اجازه  یک پلتفرم باز   چگونه دولت تبدیل به

شد و در عوض از طریق تعامل بین دولت و از قبل تعیین نشده با  ها ی خروجی کنیم که در آن همه را طراحی  یک سیستمی 

 سازد؟ ی کاربرانش را توانمند می جامعه ،ی خدمات یک ارائه دهنده یابد، به همان صورت  که  شهروندان تکامل 

این پلتفرم را ارتقا   ،توانیم با استفاده از تکنولوژی یک پلتفرم است، ما چگونه می  این است که اگر دولت  2.0ی دولت مسئله

شود؟ با در نظر گرفتن  یا باعث انقالب در آن می باعث تغییرات تدریجی در سیستم موجود خواهد شد و  2.0آیا دولت  خشیم؟ب

ی دنیای تکنولوژی، مشخص است که آنها با تغییر دادن  ها ی مربوط به مایکروسافت، گوگل، آمازون، اپل و دیگر غول ها مثال

ایفون به  ی جهانی وب و  اند. کامپیوتر شخصی، شبکه موجود به موفقیت دست پیدا کرده ی قواعد و نه با دستکاری سیستم همه

کند  ی مصرف کنندگان را افزایش دهند. دولت که تالش می ها را کاهش دهند و گزینه  ها اند که هزینه طور همزمان سعی کرده

تواند بیاموزد. از  ی زیادی را می ها های کامپیوتر درس کارگیرد، از موفقیت زیرساخت قدرت تکنولوژی را در جهت بازسازی خود به

کند.  ی کسب و کار از آنچه قبال در جریان بود، بهتر عمل می ها و مدل  ها یک رویکرد کامال جدید به راه حل اینکه چگونه  جمله 

جهان را به لرزه درآورد و آن را  ای آن را بسازیم که ی بعدی است، پس باید به گونه نسخه 2.0یک پلتقرم است و دولت اگر دولت

 [4]تغییر شکل دهد.
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