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 خالصه مدیریتی

 ین،سرزم شیآما یعنی؛ اندنامیده مجدد حاکمیت اعمال ،و درواقع یندوباره سرزم فتحرا  سرزمین آمایش

ت. سند اس یدر حکمران یکردهارو یتال یتاًماه ین،بنابرا ؛است گذارییاستو س یتاز جنس حاکم یامقوله

 لی،م سند یعنی آن خروجی و گیردمی یعموم هایمشیخط و سیاسی حوزه از هایییورود ین،سرزم یشآما

 .است عمومی سیاست یک ابالغیه

گذر  یجامعه برا یکاست که  ینهاد ینترمهم یتحاکم شودیگفته م جامعه اداره علم موضوع ادبیات در

 با مؤسسه ترینو گسترده ینتربزرگ 1حکومت. داردیمطلوب خود برپا م یطبه شرا یدناز وضع نامطلوب و رس

 ین،سرزم یشآما یاستفاده حکومت از سند مل بنابراین، است؛ جامعه یک اداره برای عمومی مالی تأمین

مهم  ینظر یهال یک یحکمران یتوجه به روندها ی،قرابت کارکرد یندارد و بنا به ا یتیکامالً حاکم یکارکرد

 یندهنگرش که تحوالت آ ینبلندمدت است. ا های( در استفادهیشآما یسند مل ینجادر انتخاب ابزارها )در ا

 یجادا ییریتغ یشسند آما یدر محتوا یمطور مستقبه بود، خواهد چگونه داده عصر در خصوصهب یحکمران

 یاز سند مل مندیبهره ینمؤثر است. همچن رود،یم یکه از اسناد مل ینتظاراتنگرش در ا ینا یول کند؛ینم

 یالزم برا یناست تا نظارت و تضم یو الزامات قانون یدر نهادساز یتیحاکم یداتتمه یازمندن ین،سرزم یشآما

 شود. ینتأم سند این هایتوصیه سازییادهپ

 نخست،. در فصل شودیچهار فصل ارائه م در است که حکمرانی زمینه در گزارش دو از گزارش نخستین این

 عمومی و مشیخط علوم در آن جایگاه حکمرانی، و حکومت به فوکو دیدگاه شامل حکمرانی مباحث کلیات

 به ردمم نگرش در فناوری تحوالت پیامدهای و تأثیرات درباره یرمباحث اخ همچنین است؛ توسعه ادبیات

 در داده، عصر در جهان. است شده ارائه فصل همین در نمایندگی بر مبتنی دموکراسی در تزلزل و هاواقعیت

 افراد شدن انتخابو  یدموکراس یایپو یهاکه در نظام یتزلزل یعنی است؛ حکمرانی سطح در تغییرات شرف

عصر  یر حکمرانددر قالب تحوالت  اروپا اتحادیه از انگلستان خروج مثل رویدادهایی یا آمریکا در ساختارشکن

 شوند. یینتب یدبا یدجد

 بهنسبت  یمپارادا ینفصل بحث شده است. ا ینتوسعه، در ا یبرا یمیمثابه پارادابه حکمرانی پارادایم

 گیریشکل در انهاده نقش قبول به توجه با پارادایم این. دارد گوناگونی هاییتمز توسعه، قبلی هایپارادایم

؛ داردها سازمان و افراد رفتار درباره تریینانهبواقع فروض کالسیک، پارادایم به نسبتها سازمان و افراد رفتار

 .خوردیبه مشکل م تغییر ایجاد چگونگی مورد در نیز پارادایم این اما

انتظارات  جهان، سراسر در. است شده ارائه حکمرانی تغییرات اصلی پیشران گروه شش دوم، فصل در

 ضرورت و است هابر تمام حکومت یزمان با فشار مالامر هم یناست و ا یشدر حال افزا از حاکمیت شهروندان

 هایپیشران شناختی؛جمعیت هایپیشران: از عبارتند پیشران گروه شش این. دارد تأکید ازپیشبیش را تغییر

                                                 
1. Government 

کنند. در ادبیات مرسوم ها هستند که تغییر میشود که در آن، این دولتتر از دولت فرض میتوضیح: در ادبیات اداری و حکومتی ایران، حاکمیت کالن

گیرند. با این مقدمه، ای قدرت را در اداره عمومی در دست میطور دورهها هستند که به governmentیا دولت ثابت است و این  stateعلم اداره عمومی، 

 است. governmentیابی مناسب استفاده کنیم. در این متن، حکومت معادل در متون علمی ملزم هستیم که برای حفظ غنا و انسجام مفاهیم، از معادل



 

 

 ین. ایزیکیف-یبریسا هاییو فناور یینما هایفناوری دیجیتال؛ هایفناوری ی؛اقتصاد هایرانیشپ اجتماعی؛

 را به دنبال دارند: یرعمده ز ییرنوبه خود هفت تغبه هایشرانپ

 ها.حلکننده راهاست نه تأمین 2بخشتغییر یک: حکومت، توان

 من.-برای-شده-تغییر دو: عرضه خدمات طراحی

 شده.تغییر سه: حکمرانی توزیع

 هوشمند.تغییر چهار: حکومت داده و 

 : تأمین مالی بدیل برای حکومت.پنجتغییر 

 خدمات شهروندی در لحظه. تغییر شش:

 های جدید رونق و موفقیت ملی.تغییر هفت: پایه

ایجاد د. داده باز اختصاص دار ها در تحوالت حکمرانی به حکومت باز وفصل سوم، بنا به محوریت داده

ا شهروندان تعامل ها شفاف و پاسخگو باشند و بزمند این است که دولتتر نیاای شکوفا، منصفانه و عادالنهجامعه

ن است که به منظم و معنادار داشته باشند. با توجه به این موضوع، یک انقالب جهانی داده در حال رخ داد

های دولت و حمایت های اجتماعی کلیدی، نظارت عمومی مؤثر بر فعالیتدنبال ارتقای همکاری حول چالش

 .آمد استهای عمومی مؤثر و کارها و برنامهوآوری، توسعه پایدار اقتصادی و ایجاد و توسعه سیاستاز ن
 

                                                 
2. Enabler 
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 مقدمه

 تجارت و اقتصاد حوزه در. باشد نداشته ارتباط شدنجهانی مقوله با ینوعوجود دارد که به یاکمتر مقوله امروزه

 یجهان هاییمکه از رژ یاستدر حوزه س شود،یمربوط م شدنیجهان یندهایبا فرا ینوعهمه مباحث به نیز،

 زیستیطو مح یسمترور یادگرایی،مانند بن یجهان یهاچالش یا یحقوق بشر و دموکراس یو بسط جهان یتیامن

با  ینهمچن ،است یو جهان یمحل هاییتهو یختگیآمو در حوزه فرهنگ که سخن از درهم شودیصحبت م

خاص، درک و فهم  یفرهنگ یهنرها و الگوها یبسط جهان یزاطالعات و ارتباطات و ن یگسترش روزافزون فناور

 داشته است. شدنیبا جهان یقیعم یوندپ یفرهنگ هاییدهپد

 شدن،جهانی از پیش. است داشته المللیبین نظام در ایگسترده تأثیرات شدنجهانی که باورند این بر بسیاری

 .است کرده تجربه را قطبیتک و مراتبیسلسله ی،چون موازنه قوا، نظام دوقطب ییساختارها المللینب نظام

 غرب از قدرت تمرکز نقاط تغییر موجب اقتصادی تحوالت و هستند تغییر حال در جهانی هایبندیقطب اما

 افزایش با. هستند تأثیرگذار ایران ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک موقعیت هایمؤلفه بر که است شده شرق به

شده  ازپیشیشب یزن یرانا یراهبرد یتموقع یتاهم اروپا، و آسیا شرق بین هوایی و زمینی تجارت روزافزون

وجود ندارد. اگر  یالمللینساختار مشخص در عرصه روابط ب یگرباورند که امروزه د ینبر ا یگرد یاریاست. بس

مشخص نخواهد  یزحاکم بر آن ن یشکل و قواعد رفتار یت،ماه ینبنابرا ،مشخص نباشد المللینساختار نظام ب

 یراز ،برخوردار است یاساس یتکشورها از اهم یخارج یاستدر عرصه س یاستمدارانس یمسئله برا ینبود. ا

در رفتارها و اقدامات  یاستمدارانکه س شودیباعث م المللیندر عرصه ب یشکل و قواعد رفتار یت،نبود ماه

 .دکنناتخاذ  اییانههمگرا هاییاسترج داده و سخبه  یشتریب یزبینیت خود

بر روند  یرگذاراز مفهوم آن است. عوامل تأث یقیدقدرک  یازمندن آن، تأثیرگذاری ابعاد و روندکالن این بهتر فهم

داشته که شامل بعد  یاابعاد گسترده شدنیجهان یندارند. همچن ترییقعم یبه بررس یازن یز،ن شدنیجهان

 یزن یاقتصاد و رشد اقتصاد شدنیارتباط جهان یقدق یبررس ی،هستند. از طرف یو فرهنگ یهسرما ی،ارتباط

 که اندپرداخته جهان تولیدی صنایع در نوظهور روندهای بررسی به معتبر یها. گزارشرسدیبه نظر م یضرور

پرداخته است. پس از شناخت مفهوم،  یزمسئله ن ینگزارش به ا یناست و ا شدنیجهان روندها، این از یکی

است.  یضرور نگرانهیندهآ هایگیرییمکمک به تصم یبرا یزآن ن یندهنگاه به آ شدن،یابعاد و اثرات جهان

پرداخته  یزموضوع ن ینگزارش به ا ینبوده و در ا یرگذارتأث یزن یو نوآور یبر علم، فناور شدنیجهان ینهمچن

مورد بحث و  یرانبر اقتصاد ا شدنیو آثار جهان شدنیجهان ینددر فرا یرانا یگاهجا نیز، انتها در. است هشد

   قرار گرفته است. یبررس
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 کلیات 

. شودیطور خالصه مرور مبه ی،مفهوم حکمران یاتادب یبنددسته ینو همچن اییهپا یمبان یف،بخش، تعار یندر ا

مدیون  یشترو رواج این مفهوم در دوره جدید، ب شودیمحسوب م یاستجدید در عرصه س یمحکمرانی از مفاه

. کندیم یرا معرف« مثابه یک فنحکومت به»نگرش  ید،تحوالت جد یگیریفوکو است که با پ یشلم یهاپژوهش

 یکره ناظر بر ادا یتشده و عقالن« مثابه یک فنحکومت به» یشناخت علمی رهگشا ید،جد یمعنا یندر ا

. دهدینفس مورد توجه قرار م یربلکه از تدب ،را نه از وجوه کالن و ساختار ی. فوکو حکمرانشودیجامعه ممکن م

از قدرت برای گذار به  یاسیوجود دارد. فوکو فهم س یاسیقدرت شبانی و س عنیی ،از نظر فوکو دو نوع قدرت

باستان در  رومو  یوناندر دوره  یحت را از قدرت یو فهم شبان داندیرا اساسی م« مثابه یک فنحکومت به»

 .کندیغرب طرد م یایدن

 یمتفاوتند، حکمران جوامع مختلف یهاجامعه است و ارزش یهاارزش یدکنندهکه حکومت، باز تول آنجا از

 یمحصول یزن یفرد است، حکمرانملت منحصربه یکاندازه که  اما به همان ؛است یادگیریهرچند قابل 

 .یابدتوسعه و بهبود  یدفرد است که در درون همان جامعه بابهمنحصر

توسعه، قرابت  یاتبا نظر یقرابت حکمران ی،در اداره عموم یتحوالت فکر ی،مفهوم حکمران یات،بخش کل در

 .شودیمرور م گذارییاستو س یحکمران گری،یمو تنظ یحکمران

 حکمرانی  

اند: تدبیر نفس که علم موضوع یک علم بوده یکهر  قائلند کهسه نوع حکومت  تاریخی، پژوهشگران به طوربه

 دولت هنر اداره خانواده که بخشی از علم اقتصاد بوده است و هنر حکمرانی شایسته ،به آن پرداخته است اخالق

ر قیاس با ویژگی خاص خود را د ، تمایز وسیاستبنابراین باید توجه کرد که  .که متعلق به علم سیاست است

 1. میشل فوکو برای واژه حکمرانی سه منظور متصور شده است:و اقتصاد دارد اخالق

هایی شکل محاسبات و تاکتیک ،اهیندها، تحلیلانهادها، فر یلهوسبه معنی کلیتی که به حکمرانی .1

هدف آن، اقتصاد  جمعیتکه  درتید؛ قدهو پیچیده قدرت را می ویژهگرفته که اجازه اجرا و عملکرد 

 .صورت اصلی معرفت نسبت به آن و دستگاه امنیتی وسیله اجرایی آن است ،سیاسی

به همه انواع قدرت،  دستیابیجهت به  طوالنی وگرایش و نیرویی که برای مدت  یبه معن حکمرانی .2
                                                 

 مدرن، اجتماع در قدرت او، نظر از. شودینم ختم سلطه بهقدرت الزاماً  رابطه هر اما است؛ قدرت رابطه کی یاجتماع ههر رابط ،فوکو شلینظر م به .1

 در) شودیم شناخته که زمانهم فرد، که معنا نیا به. دهدیم جا خود درون در را فرد که است( قدرت -دانششبکه ) دانش بر یمبتن روابط از ینظام

 یبندو طبقه فهمدیاجتماع م یشده از سولیتحم دانش و هنجارها مطابق را خود درون، از ای شودیم شناخته تیرسم به و ثبت فرد، خود از رونیب یدفاتر

ار قر قدرت طرهی، تحت سبیترتنیاو به شودیم یمرئ رد،یگیآموزش قرار م ای یشناسروان ،یحقوق، پزشک اقتصاد،چون  ییهاتحت نظام دانش ای( کندیم

 .ردیگیم

 را جامعه آن یهاارزش ینیبازآفر نظام که اندکرده قلمداد سرکوب نیماش کی ،ینظام قدرت همچون حکومت، کی در را آموزش ن،یا بر عالوه: حیتوض

متضمن  تواندیاست که م یدهو سازمان یطراح درجامعه  کیدانش  نیچون واالتر ،شودیم مشخص یحکمران دانش تیاهم ن،یبنابرا؛ دهدیم شکل

  .کندیم گانهیحالت، جامعه را از خود ب نیجوامع باشد، در بهتر گریدانش اگر قابل انتقال از د نیجامعه باشد. ا یاساس یهاارزش ینیبازآفر
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 رف،ط یکاز  شوداین نوع از قدرت که حکومت نامیده می. گرایش داشته استو غیره  حاکمیت، نظم

گسترش  یسوبه ،و از طرف دیگر های حکومتی خاصای از دستگاهبه سمت گسترش مجموعه

 .ها میل کرده استای از دانشمجموعه

پرور نتیجه فرایندی است که در آن دولت عدل ،ترعبارت دقیق و به یندهافرا حکمرانیمنظور از  .3

ر آن دهایت روح حکمرانی نشده و در به دولت اجرایی قرون پانزدهم و شانزدهم تبدیل اوسطقرون

 .دمیده شد

 هر جامعسلطه دولت ب و یاندازدست ،است یتکنونی ما آنچه حائز اهم یتوضع یزدر تجدد و ن ،وکوف نظر از

 یافتن یجابه مدرن، هایدولت که است اینروح حکومت به دولت است. منظور فوکو  یدنبلکه دم یست،ن

 اداره و تهدای فنون مشغول همچنان داشتند، مدنظر را خود اتباع هدایت که پیشین هایدولت برای جایگزینی

 هستند. جامعه

 یتور واقعساز ظهینهبا همدیگر زم یوندتاریخی گوناگونی است که در پ تحوالت یجهپدیدار شدن حکمرانی نت

 یکه تفکبآنکه  یستیوشنگری و پرسش کانت از چر ،اند. درواقعبه نام حکمرانی شده یاستجدیدی در جهان س

( گشود. یسمنبعدی بود که راه را بر گفتار تجدد )مدر تحوالتنقطه عطفِ  ید،خصوصی و عمومی انجام هدو حوز

ارشناسی برای تب تالشناگزیر توجه به لحظه حال رخداد معاصر را در خود مستتر دارد.  ،این پرسش کانتی

 در ادامه این توجه به رخداد معاصر است. در چارچوب رابطه قدرت و دانش یمفهوم جدید حکمران

در مفهوم  یادیننباز دیگر عناصر  ،سازی نظم بپردازندکوشند تا به عادیکه می یتیهای امنپدیدار شدن دستگاه

 آن سازییجز از طریق روند عاد ،نظم جدیدی که روشنگری مدعی آن بود ،جدید حکمرانی است. درواقع

 گشت.سرکوب می تلقی شده و ارناسازگ ،بود یگانههر آنچه از نظم و امر بهنجار ب ،. با این برداشتشدیممکن نم

ت پنهان اساسی با خشون یوندیپ داشت،یبازم فردییده مصلحت دولت که دغدغه دولت را نسبت به رستگاری ا

 .داشتنظم موجود  یتدر ایده تثب

دمیده ا بحکمرانی جدید درواقع همزاد ، زیرا قلمرو آن مشخص نبود. دولت پیشامدرن فاقد روح حکومت بود

کرد. پذیر میدر درون مرزهای مشخص امکان شدن روح حکومت به دولت جدید بود که اعمال حاکمیت را تنها

 ل حکومتبلکه روح علمی حاکم بر آن را در شک؛ تنها همزاد روشنگری جدید استحکمرانی نه ،اساسبر این 

 .نهادینه ساخته است، به یک فنمثابه

 که دیدگاه این نقد با ی حکومت و خرد است،هاواژهکه ترکیبی انگلیسی از  1مندیحکومت دیدگاه فوکو در

 مختلفی ابزارهای و هایفناور از جدید یهادولت که داردمی عنوان شود،ایجاد می قانون طریق از فقط قدرت

 قانون مستقیم اعمال طریق از صرفاً جامعه کنترل مدرن، دنیای کنند. درمی جامعه استفاده اداره و کنترل برای

 دارد. غیرمتمرکز ماهیتی جامعه، کنترل و موضوع نشده محقق

                                                 
1. Governmentality 
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« حاکمیت اهداف»راستای  قدرت در دهی انواعجهت و به قدرت آن خاص مندی، نگرشحکومت محوریمؤلفه

 و خانواده خودشان، اداره برای افراد که قدرتی از که شودمی تعریف یک طیف در دیدگاه، این در است. قدرت

هایی که کنترل )فناوری جدیدِ هایشود. فناوریمی شامل را دولت قدرت حاکمیتی، تا دارند اطراف محیط

 قانون فقط قدرت منشأ استوار نیستند؛ بلکه مرکزی دولت اقتدار بر شوند(، لزوماًکنترل استفاده می قصدبه

 منابع از اقتصادی توانایی ای وتخصص حرفه همچون مواردی مثال، متعدد هستند. برای قدرت منابع و نبوده

 اند.قدرت

 کرد: خالصه موارد این در توانیم را مندیحکومت دیدگاه ثمرات

 جامعه؛ هدایت در قانون حداقلی نقش 

 ایجاد قدرت هم اقتصادی قدرت و ایحرفه تخصص همچون مواردی قانون عالوه بر قدرت، منابع تعدد 

 کنند؛می

 برای محوریت دولت جایگزین که جامعه کنترل برای یگذارقانون از غیر راهکارهایی ها وفناوری وجود 

 شوند؛می جامعه اداره

 مبتنی  حکمرانی متمرکز جایاجتماعی( به نیروهای از استفاده با خودحکمرانی )حکمرانی از استفاده

 قانون. بر

یژه محیط اعمال قدرت توسط وبهتوسعه مفاهیم اداره عمومی،  منظوربهیری واژه حکمرانی کارگبهبنابراین، 

تحوالتی که منجر به نیاز تدقیق مفاهیم بیشتر  حکومت است. در بخش بعدی، از منظر ادبیات اداره و حکومت،

 شود.مجمل مرور می صورتبهمفهوم حکمرانی توسعه داده شد،  شد و

 ر مختصر بر ادبیات اداره و حکومتمروری بسیا 

یا  Government Managmentحکمرانی، در ادبیات مدیریت دولتی  در خصوصیک شاخه دانشی اصیل و عمده 

های متوالی دوگانه تا به امروز پابرجاست نهفته است. این دوگانه، با واژگان Public Administrationاداره عمومی 

ها در مقابل است. دوگانه فدرالیست آموزنده یحکمرانا، برای تجربه ایرانیان از هو توجه به سابقه این دوگانه

خواستار ایجاد دولت ملی ها گذار دو سنت مدیریتی هستند که در تجربه آمریکا، اولیها، پایهضدفدرالیست

طبقات اجتماعی  یجه توجه بیشتر به نخبگان و بزرگاندرنتاعتمادی به مردم و متمرکز قوی بودند که نوعی بی

ینی مستقیم یا غیرمستقیم هر شهروند در اداره آفرنقشدر آن نهفته است و دومی، خواستار قدرتی نامتمرکز و 

کند به حفظ نظم موجود و ثبات است و دومی قوه مجریه را چنان محدود می وضوح محدودبه عمومی بود. اولی،

 که پاسخگویی به مردم تضمین شود.

ها، ها هرگز پایان نداشت، ولی موجب بهبود حکمرانی در جوامع شده است. پیروزی فدرالیستهنبرد این دوگان

گرایی و همچنین پیروزی دموکراسی سیاسی بر دموکراسی اجتماعی و پیروزی پیروزی ابزارگرایی بر ارتباط

بر مشارکت  ی شخصی، نخبگانی و طبقه ثروتمندانطلبمنفعتو  نامتمرکزدولت مرکزی قوی بر یک دولت 



 1424رد افق    اهی  حکمرانیرو: چالشآینده شیپ

 
5 

 

 

انگیز اینکه، این نبرد در آینده نیز ادامه دارد و شهروندان طبقه پایین و همکاری متقابل اجتماعی بود. شگفت

 کاران، از این جنس است.ها با محافظهو تقابل پوپولیست های دموکراسیامروز نیز، چالش نظام

های یک ترازو است و هر دو کفه جمهوریتبا  ادارهقدر بنیادین است؟ این دوگانه، پیوند چرا این بحث، این

و تنها  کرده استها سنگینی کفه ترازو به نفع یکی از این دوگانه های تاریخی مختلف،هستند که در دوره

کند حکمرانی محصولی خودآگاهی مدیران دولتی، کنشگران و راهبران سیاسی و عامه مردم است که تضمین می

 1باشد. فردمنحصربهجامعه، در آن مقطع زمانی خاص و متناسب با اهداف آن 

سازی حکومت چهار نحله یا سنت فکری حاکم بر نظام سیاسی آمریکا، مثال خوبی از این بهبودها و مناسب

 است:

شود، یک دانشمند اداری است که : وودرو ویلسون با ایده کارایی شناخته میویلسونی سنت -1

مشی باال تدوین خط اندازهبهرا  مشیسنت، اهمیت اجرای خط جمهوری آمریکا شد. در اینیسرئ

داری است؛ ایریت در مقابل اداره دارد. اثربخشی دولت، یعنی اثربخشی دستگاه مدبرد و تأکید بر می

 ین اساس،اای و ارتقای ظرفیت مدیریت دولتی را جدی گرفت و بر بنابراین باید مدیریت دولتی حرفه

 ه جدا باشد.سیاست باید از ادار

سانی بنابراین ک؛ خود یک نظریه سیاسی استدر این سنت، هر نظریه مدیریت دولتی  :مدیسونی سنت -2

سی هستند! اند اداره و سیاست از هم جدا هستند، خود در حال تحمیل یک ایده سیااز اداره که مدعی

اری، هسته نه کارایی اد توان از هم جدا دانست. قدرت سیاسی ودر این سنت، اداره و سیاست را نمی

 حیاتی اقدامات عملی و ممارست دولتی است.

قوه )ها مدعی بود تمرکز نیرو در شاخه اجرایی دولت یلتون رهبر فدرالیستهام: هامیلتونی سنت -3

 کلید یک دولت خوب است.مجریه(، شاه

ن سنت : تعهد قوی به دولت کوچک که حامی استقالل فردی است، مورد تأکید ایجفرسونی سنت -4

 است. های بارز این سنتای و نمایندگی قشر پایین جامعه توسط دولت، از ویژگیاست. دولت توده

توانند به های نامرئی می( برخی دست1های فوق مستتر هستند، توجه کنید: فرض که در سنتبه این دو پیش

ت بهتر و آزادی بیشتر منجر شود. تواند به دول( دموکراسی می2پیشرفت و آزادی برای همه مردم منجر شوند. 

ها فردگرایی در فدرالیست کنترل نشدهانگارانه از اعتبار افتادند. نتیجه ترکیب فرض ساده، این دو پیشمروربه

های مختلف، ها، البته در زمانها، چیزی جز فاجعه نیست. توصیف تجربه حکومتفدرالیستضدّو دموکراسی در 

مدعی است که در آن زمان، مدیریت دولتی نسبت به  1982هد بود. موشر در سال مشابه خوا جاهمهیباً تقر

داد. قدرت دولتی و نه برای نیازها و منافع عمومی حساسیت نشان می کلیت مردم نه مسئول بود و نه پاسخگو

ات شکل یجه، فضایی بود که نهضت اصالحدرنتکرد. افراد عادی را به سیاستمداران منتقل می درآمدبه نحوی 

                                                 
 .(Fit to purpose) است باهدف محصول یافتن برای ومناسب شدن  همانا کیفیت، تعریف که شودمی یادآور. 1
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خواه یترقهای عوامگرایانه و یری نهضتگشکلگرفت. در آن زمان، اثرات شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به 

 کرد.کمک می

و کارایی در  های دوگانه مذکور را داشتند، در پی عقالنیتخواهان که ترکیبی از دیدگاهدر این شرایط، ترقی

ت که در رشته شدند و بازویی اداری شکل گرفیک عنوانبهدولتی  یری مدیریتگشکلاداره بودند و زیربنای 

 گرفت.می بر عهدهضدفدرالیست را -مواقع پرتنش، میانجیگری بین دوگانه سیاسی فدرالیست

یزی است که در حال انجام آن چکند، خودآگاهی جمعی به را تأمین می حکمرانی مناسب زمانه آنچهگفته شد 

این آگاهی است. برای گام نخست، باید دانست ترجیح فردی افراد در نقش  جمعی بودنآن هستیم. تأکید بر 

کننده ترجیح دادن هر یک از یینتعیک مستخدم اداره، فعال در بخش خصوصی، فعال مدنی یا سیاسی، 

ه بنابراین مهم نیست که ترجیح ما در اداره چیست، مهم این است ک؛ ی فکری برای اداره جامعه استهاسنت

یکی  کنندهانتخابها و حتی کننده درستی یا نادرستی ایدهبدانیم ما در نقش کارشناسان بخش عمومی، تعیین

های بازی هستیم و این نفعان و طرفکنیم یکی از ذیها نیستیم، چون ما در نقشی که بازی میاز رویه

 عنوانبهاین خواهد بود که  احتماالً، گام دوم 1هایی است که باید در حوزه نظام سیاسی اتخاذ شوند.انتخاب

جامعه با مسائل اجتماع حمایت کنیم.  مواجهه بهیری خودآگاهی جمعی نسبت گشکلکارگزاران شهروندی، از 

ی دهشکلکنند، کنشگر فعالی در می دهیجهت در گام سوم، ذیل چتر نظام سیاسی و حکمرانی پویا که اداره را

چندی را تعدیل کرد؛ برای  نواقص خواهانیترق. در تجربه آمریکایی، جنبش های عمومی باشیممشیبه خط

های جامعه تجهیز های باالی جامعه که مایه فساد بودند. در این جنبش، افراد و اقلیتمثال، پیوند دولت و طبقه

اعمال  شدند که یک تکثرگرایی نهادینه شود و همچنین قدرت خصوصی بر دولت را که از طریق سیستم حزبی

ها و این گروه دادن یآشتنفع ظهور یافتند که در سازمان دولتی، هدف های ذیشد، متوقف گردیده و گروهمی

 قرار داده شد. پراکندهمنافع 

دهی به ر وزند نگری حکمرانی،برای شناخت کافی از ادبیات این حوزه الزم است تا در آینده به نظر نگارنده،

 )و شاید کمتر بدبینی( افراطی پرهیز شود. بینیها، از خوشیشرانپ

الزم است در ادامه  گری.شأن حکومت در ایران به دو بخش معروف شده است: شأن حاکمیتی و شأن تصدی

کننده خدمات عمومی پایه هستند، ینتأمسنتی:  طوربهها، این گزارش، تفکیک بیشتری انجام شود. حکومت

گری . در ایران، حکومت یک وظیفه و تولیاندشدهیلگر هم تسهکنند و میگری کنند، تنظیمگذاری میسیاست

بنابراین، به رابطه حکمرانی و توسعه ؛ یک خدمت عمومی ظاهر شده است مثابهبه ، توسعهدرواقعتوسعه را دارد. 

مرور کوتاهی گری مرسوم را باید برای امور نوظهور توسعه دهند. در ادامه ها، تنظیمشود. حکومتپرداخته می

ها بررسی تغییر بزرگ حکومت هفتیلگری در قالب تسهگری ارائه خواهد شد. بر رابطه حکمرانی و تنظیم

عنوان عصاره یک حکمرانی در عصر دیجیتال، دستخوش تغییرات عمیق گذاری بهیاستسیت، نهاشود و درمی

                                                 
 کشیوزن یک و ندارد همیشگی برنده پیوسته، مبارزه این. کنیم اعالم برنده و محق را خود دهی،وزن و قاضی پیش رفتن بدون تواننمی دعوا در . یعنی1

 .شود هدیه حکمرانی به تناسب یک بلندمدت در و گیرد دست در را اداره قدرت تواندمی بازیگر یک مقطعی، هر در که است پیوسته
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مستقیم  طوربهاین تحوالت، ماهیتی سیاسی دارد و در این گزارش  در خصوصو وسیعی است که ارائه گزاره 

 شود.به آن پرداخته نمی

 حکمرانی جهانی 

خالصه، علت  طوربهشود که المللی مشاهده میهای ملی در مقابل نهادهای بینشواهد زیادی از تضعیف دولت

قدرتمندتر  های عصر حاضر و حضوروکراسیانسانی برای عصر دیجیتال، تزلزل دم شناختی نواقصِها را شامل آن

 شوند.یمالمللی مرور ینبهای سازمان

 پایان دموکراسی 

شود یم و قبل از جنگ جهانی دوم متصور 1930دیوید رانسیمن اوضاع دموکراسی در جهان را شبیه به دهه 

روتمندتر، امع بشری، ثایجاد بحران و رسیدن به تعادل جدید است، با این تفاوت که جو درصددکه نابرابری 

های کند و ظرفیتگرایی اشاره مینگرد. او به دادهیمبه دنیا  1930تلخ دهه  باتجربهو  کارترمحافظهتر و مسن

 دهد.آن را برای ایجاد پاسخی بعد از پایان دموکراسی مورد تأکید قرار می

درک این  بوک است. برایبرگ یعنی فیسبازی زاکرین تهدید برای دموکراسی، اسبابتربزرگاز نظر رانسیمن، 

 تهدید باید مقدماتی را طرح کنیم.

 دیروز نیست تیواقعواقعیت امروز،  

جامعه  های موجود درهای متمادی، تغییرات عمیقی بر نگرشی و در طول سالآرامبههای ارتباطی فناوری

در جامعه همراه  یر با این تغییربا تأخ عمدتاً ای،های حرفهگذاشته است و نهادهای عمومی جامعه و حتی گروه

گویی دچار  ین نیست واعتمادآفرهای دور، یقینی، یکتا و برای جامعه همچون گذشته حقیقتشوند. امروزه می

ری توأم با زوال و پوسیدگی شده است. در این شرایط، الزم است این پدیده جهانی را بشناسانیم و با رفتا

ها بتوانیم راه پژوهان و فعاالن رسانهکنشگران یعنی دولتمردان، کارشناسان، سیاستپذیری از سوی مسئولیت

رده و از تحمیل کهای عمومی جامعه را در سه کارکرد تحلیلی، فرایندی و نهادی تسهیل بازآفرینی و تقویت نهاد

 که مختص این دوران است، جلوگیری کنیم. های بسیار بر جامعههزینه

در اجتماعی  یهامیلیون کاربر ایرانی در شبکه 40 از حضور فرهنگ و ارشاد اسالمیسابق ر وزی صالحی امیری

شوده است. سو، تجربه جدیدی به روی جامعه ایرانی گینابه  1390دهد و این امر از سال خبر می 1396سال 

 منفی، خبری هسوژ چون ؛است مثبت هایاز سوژه یشترمراتب ببه ی،منف هایسوژه از خبر تولید به افراد گرایش

 د که در آن،کنجامعه خود را در دوران جدیدی تصور می .دهدمی نشان را خود خبری ارزش ترآسان و ترساده

که در طی هزاران  شود. آیا انسان باید سازوکارهاییبازتولید می وفوربهاعتمادی و احساس ناامیدی ناامنی، بی

ی، نقاط امروزمعه کردند را در عصر اطالعات کنترل کند؟ آیا افراد در جامیسال نیاز به بقاء انسان را تأمین 

 شناسند؟شمار میضعف خود را در مواجهه با اطالعات بی



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش

 
8 

 

 

 واقعیت را نباید با پدیده شیوع اخبار دروغ یکی یده غالب چند دهه اخیر جهان است. زوالپد 1،تیواقع زوال

دور، شواهد و داده، اساس موفقیت جوامع  چنداننهای دارد. زمانی گستردهگرفت، زیرا ابعاد زوال واقعیت، ابعاد 

شدند و حتی وقتی نیاز به اتخاذ قضاوتی شهودی و ذهنی بود، وجود های اجتماعی قلمداد میگیریدر تصمیم

گیرندگان تصمیم نفساعتمادبهآورد که می به وجودگاهی غیر قابل بحث شواهدی هرچند با ارتباط کم، تکیه

اما در مباحث سیاسی سطح ملی و در بین شهروندان، اختالف شدیدی در مورد اینکه چه ؛ آوردمی به دنبالرا 

نظرات  چیزی واقعیت است و چه چیزی باید شواهد قلمداد شود، شیوعی روزافزون دارد. در چنین دورانی،

به مسئوالن و نهادهای  اعتماد زنند و مردمها را پس میی شواهد و دادهراحتبهها، شخصی افراد در رسانه

 دهند.اجتماع را از دست می

گیران و ها در سطح مباحث سیاسی و در بین تصمیمدوری جستن جامعه از تکیه به شواهد و داده

ف نهادهای حیاتی گریزی شهروندان، تضعییدی و گفتمانناامگذاران، تبعات فراتر از تصور به دنبال دارد: یاستس

 .کنندسیاسی و فرهنگی، جوامع را دچار تزلزل و سردرگمی می های اقتصادی،امعه و تحمیل هزینهج

 روندهای چهارگانه زوال واقعیت 

واهد واقعی و شها، پیوسته است که در آن اختالف در مورد دادههمای از چهار روند بهزوال واقعیت، مجموعه

نظرات بر شواهد  افزایش یافته، مرز بین شواهد واقعی، نظر و شهود افراد، تار شده و تأثیر نهایی هاآنتحلیل 

ا بیشتر توضیح ریابد. در ادامه، این چهار روند اعتماد به منابع مرسوم کاهش می زمانهمواقعی غلبه کرده و 

 دهیم:می

 هاها دادهو تحلیل هاداده. افزایش اختالفات درباره 1

مشخص  طوربههستند که  2هاست. نوع اول، اطالعات عینیمختلف ولی مرتبط از داده دو نوع دربارهاین اختالف 

های علمی یا از قبیل استنباط از داده تفسیرهای تحلیلی از شواهد عینی، سنجی هستند و نوع دوم،قابل اعتبار

ماند که ها و خطاهای انسانی نهفته میطعیتعدم ق های آماری هستند. در نوع دوم، مالحظات علمی،تحلیل

 مضر بودنمفید یا  درباره مثال بارز این اختالفات، شوند.به محل مناقشه و اختالف تبدیل می مروربه

تعدادی که واکسیناسیون را برای  واکسیناسیون مطرح شده است. در نظرسنجی گالوپ از والدین آمریکایی،

 دهد.کاهش نشان می 2015درصد در سال  54به  2001درصد در سال  64د از دانستنیمکودکان بسیار مهم 

قتصادی خصوص که منافع امثال دیگر این اختالفات در داده و تحلیل، مصرف محصوالت تراریخته است، به

و برعکس،  های علمی در خطرناک بودن محصوالت تراریختهپشتیبان و انگیزه تحلیل برخی کشورهای اروپایی،

 ی بزرگ محصوالت غذایی آمریکایی در حمایت از تحقیقات رقیب است.هاشرکتافع من

                                                 
 و داده شامل که را فکت. است شده ترجمه واقعیت truth گزارش، این در. ندارد واقعیت بر ارزشی برتری حقیقت فارسی، برخالف انگلیسی زبان در .1

 .است شده ترجمه واقعی شواهد است، ادعا یک درستی بر دال شواهد

2  . Objective 
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از سوی  عینی صورتبهاینکه، شواهد عینی هرچند وجود دارند، ولی  نخست توضیح بیشتری در اینجا الزم است.

ای از پاسخ دهابتدا به یک ای پژوهشگر درشود که شوند. در مباحث مربوطه اثبات میپژوهشگران استفاده نمی

نظریه باز  ذاتاًبنابراین شواهد ؛ کندید آن پاسخ اقدام میمؤیابد، سپس به جستجوی شواهد نهایی دست می

ت را به یک نفعان متفاوتوان ذی، میچندگانههستند و تنها با رعایت یک اصول و چارچوب مراجعه به شواهد 

ض هستند. ل جوامع بیش از گذشته، پیچیده و غام، مسائدوم توافق سیاستی متقاعد و رضایتمندی حاصل کرد.

 کامالً های علمیِ گاهزمین و تغییر اقلیم یک چالش بزرگ جهانی است که شواهد و داده گرم شدن مسئله

یازمند تبیین نامند، نکه آن را بحرانی برای علم می شود. این پدیدهگران اقامه میمتعارضی از سوی تحلیل

ه در یک شاخه مسائل نوع رام نیستند ک که انسان و جوامع امروز با آن مواجه هستند،هایی علمی است. پدیده

توان ا نمیر ای قابل پاسخ دادن باشند. مسائل پیچیدهرشتهینبعلمی خاص و محدود یا درنهایت در یک تحقیق 

های ناسیشمعرفتتر وعده داده شده بود، حل کرد. مسائل پیچیده نیازمند یشپای شواهد مبنا که به شیوه

ماع آماده چنینی با مسائل اجتیناخود را برای مواجهه  مروربههای علمی چندگانه هستند و امروزه، نهاد

 کنند.می

، جایگاهی برد و نهادهای علمیرسد عموم جامعه در یک سردرگمی جدید به سر میبه دو علت فوق، به نظر می

 سائل اجتماع داشتند را ندارند.طرفانه به مبرای پاسخگویی بی سابقاًکه 

 . تار شدن مرز بین شواهد واقعی و نظرات افراد2

های افراد است که تشخیص این دومین روند در تعریف زوال واقعیت، تار شدن مرزهای شواهد واقعی و دیدگاه

شواهد واقعی ها و شود که افکار و نظرات، جایگزین دادهاین امر زمانی خطرناک می 1کند.دو را دشوار می

دهند، که ارائه نگاهی ویژه به اخبار را وعده می تایمزیویورکنها مثل شوند. ستون خبری ویژه برخی روزنامهمی

شبیه  کامالًها که برای مخاطبان میانی رسانه، کنند. این ستونی واقعیت عرضه میجابهمنظرگاه خود را  عمدتاً

کنند، شامل نظرات و حواشی هستند که بر ول دیگر اخبار جلوه میو با رویه داستانی معم به خبرهای مرسوم

را حفظ کرده  دارانهجانبشوند، بدون آنکه مرز بین واقعیت و نظریات بستری از داده و شواهد واقعی عرضه می

 باشند.

بر تنی های خبری و ارائه نظر و بصیرت نباید باشند یا مضر هستند یا مبمشکل این نیست که چنین ستون

کنند، تفاوت یمرا به مخاطبان عرضه  هادادهگونه مقاالت با اخباری که شواهد و یناشواهد و واقعی نیستند. 

یرند، چیزی جز گگونه مقاالت که تمایز بین واقعیت و نظر را نادیده میینابنیادین دارند. مشکل اینجاست که 

 آفرینند.ابهام و سردرگمی نمی

ها در گونه محتواها هستند. پدیده دیگر، تغییر محتوای رسانهیناهای دیگر ده، مثالمقاالت پولی یا حمایت ش

ها و شواهد واقعی، ی دادهجابهها در ارائه نظرات خود های گذشته است و افراد مشهور یا سلبریتیطول دهه

                                                 
 تفاسیر و هاتحلیل به که دارد وجود خاکستری و واسط قسمت مقوله، دو این بین. نیست آسان چندانهم  افکار و واقعیت شواهد بین مرز کشیدن .1

 .گرددبرمی واقعیت هایداده از افراد
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درصد  50اخبار به درصد  35از  ها در یک دهه،نقش پررنگی دارند. محتواهای سبک زندگی و خبری سلبریتی

آموزان عمدتاً از تشخیص داستان نشان داد که دانش 2016کل اخبار افزایش یافته است. یک مطالعه در سال 

مرز نظرات افراد و  تار شدناز محتوای اسپانسر شده از تبلیغ و غیره ناتوان هستند.  دروغ از داستان واقعی،

شوند؛ نظرات جایگزین واقعیت در تصمیمات سیاست عمومی میشوند که این شواهد واقعی، زمانی خطرناک می

 یابند.گذاری تسری مییاستسیعنی به سطح 

ی است. جامعه به اگاه ناشی از تجربه پیشین و گاه شهود حرفهنظرات افراد گاه مبتنی بر داده و شواهد واقعی، 

 سوادکتاب  واهد چندان روشن نیست. درمندی از این شچنین شهودی نیازمند است، اما نحوه استفاده و بهره
ه حاوی شش کمعرفی کرده  هاآننگری یشپهای آینده یونسکو، شهود افراد را وابسته به از گروه پژوهش آینده

های فرضافراد را با پیش نگرانه است و توصیه گزارش این است که بایدهای پیشفرضیشپنوع مختلف از 

ابزاری است که  ، سواد آیندهدرواقعا بتوانند در مورد نظرات خود گفتگو کنند. متفاوتی که دارند، آشنا کرد ت

 سازد.یت رسیدن به فهم مشترک را ممکن میدرنهاگفتگو در مورد شهود، نظر و 

 و برتری آن بر شواهد واقعی . افزایش اندازه نسبی و تأثیر نهایی نظرات3

ثیرگذاری نهایی افزایش اندازه نسبی، تأ ط با روند دوم است،مرتب کامالًروند سوم در تعریف زوال واقعیت که 

تشر های اجتماعی منهای مرسوم و شبکهنظرات و تجربیات شخصی بر شواهد واقعی است که توسط رسانه

 شوند.می

داده و  ساعته تبدیل شده است. نباید تصور کنیم که حجم 24ای ساعت در روز به چرخه 2چرخه اخبار از 

کنند. پر می برابر شده باشد، بیشتر این زمان افزایش یافته را افکار و نظرات 12واقعیت باید  هایگزارش

بزرگی  شده در سیستم اطالعاتی جامعه، نقشهای اجتماعی نیز در افزایش حجم نسبی نظرات منتشررسانه

 دارند.

 هاآنسته ارض با تجربیات زیمردم همواره نسبت به تجربیات خود سوگیری دارند و با شواهد واقعی که متع

با  هنرمندانه و صورتبههای مختلف مردم، باشند، مشکل دارند و احزاب سیاسی برای جلب حمایت بخش

های سانهراما ؛ کنند تا موقعیت سیاسی خود را تقویت کنندها استقبال مییشگراهای ظریفی از این بیانه

نظراتی را اشاعه  توانند ایده واند و با سرعت بیشتری میکرده های حزبی را مختلاجتماعی، روند مرسوم رسانه

بوک، توییتر و ردیت یسفهای اجتماعی از قبیل ها، اخبار خود را از رسانهدرصد از آمریکایی 62دهند. امروزه 

دنبال ا به ررشد دانش و فهم و یادگیری  دهد که رشد اطالعات،یممطالعات نشان  کنند. از طرفی،دریافت می

 شود، درست نیستند.نداشته است. همچنین بسیاری از این اطالعاتی که منتشر می
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 1کاهش اعتماد به منابع مرسوم و مورد احترام اطالعات واقعی -4

 ها است.تحلیل ها وروند آخر در تعریف زوال واقعیت، کاهش اعتماد به منابع و نهادهای مرسوم اطالعات، داده

 
 روند اعتماد به نهادها :1شکل 

 2016منبع: اعتماد به نهادها، 

ت است، انجام درصد از مردم آمریکا باور دارند دولت کاری را که درس 20دهد فقط های پئو نشان مینظرسنجی

 درصد بوده است. 77، 1985درصد و در سال  44، 2002دهد. این درصد در سال می

کاهش اعتماد  نیست. جالب است که مستثنا مسئلهکاهش اعتماد به نهادها یکسان نیست و نهاد علم نیز از این 

اند، کمترین ردهبه نهاد علم، برای همه اقشار جامعه یکسان نیست. کسانی که خود را مستقل یا لیبرال معرفی ک

ها تجربه الیشتر کاهش اعتماد را در این سکاران بشود؛ ولی محافظهکاهش اعتماد به نهاد علم مشاهده می

 اند.کرده

 شواهد تاریخی زوال واقعیت 

 توان یافت. برای مثال، چهار دوره زیر قابل تمایز هستند:در طول تاریخ، موارد مشابهی می

وران میالدی است که به د 1890و  1880شده مربوط به دهه نخستین دوره زوال واقعیت شناسایی -1

 ا و ژورنالیسم زرد مشهور است.هجنگ روزنامه

شود. دوران هم تعبیر می 2سالهخروش و دیوانگی بیست است که به 1930و  1920دهه  دومین دوره، -2

یابد. در این دهه، رسانه رادیو رواج می زمانهمرواج خودرو و فناوری بعد از جنگ جهانی اول است و 

                                                 
1  . Factual information 

2  . Roaring twenties 
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 2های نصف صفحهرنالیسم جاز معروف است و روزنامهاین دوران به ژو .1پیوندد.می به وقوعرکود بزرگ 

 شوند.یابند که نماد سرعت و ابتزال میو رنگی طرفدار می

از آن  مصادف با دخالت آمریکا در جنگ ویتنام و عواقب بعد 1970و  1960های سومین دوره، دهه -3

گیرد وج میپروپاگاندای دولتی ااست که به دوران ژورنالیسم جدید مشهور است و نگرانی از دولت و 

 شود.و ژورنالیسم جستجوگرانه احیاء می

 است و همچنان ادامه دارد. 2000دوره چهارم، دهه بعد از  -4

که در کشورهایی به غیر از آمریکا اتفاق افتاده است، به پدیده برگزیت یا خروج انگلستان از  های دیگراز نمونه

ای و های سیاسی، رسانهشود که بیانیهیم، اشاره 2017جمهوری در فرانسه های ریاستاتحادیه اروپا و رقابت

موجبات گمراهی بسیار و کاهش اعتماد عمومی را فراهم آوردند و شگفتی نخبگان جامعه  3نشر اطالعات غلط،

از تهییج احساسات عمومی را برانگیخت. در این شرایط است که نخبگان سیاسی، از پایان دموکراسی سخن 

 های جامعه و لزوم بازنگری در حکمرانی هشدار دادند.فتند و نسبت به نامتعادلیگ

دیگران و  آموزی از تجربیاتهای مختلف زوال واقعیت، درسهای موجود در دورهها و شباهتباوجود تفاوت

واند هشداری به تمی خصوص اینکه پدیده زوال واقعیتبا این پدیده، ارزشمند است، به هاآنآموختن راه مقابله 

 عنوانبهات از اطالع تواننداز زوال واقعیت می منتفعان چراکهنفعان کلیدی نظام سیاسی آمریکا باشد؛ ذی

 همچنین عیت وهای زوال واقتواند ریشهبرداری کنند. بررسی تاریخی میاسلحه، علیه ثبات نظام سیاسی بهره

 ابعاد جدید این پدیده را آشکار کند.

 زوال واقعیت هایپیشران 

-شرایط و تغییر -هاتوان در مورد پیشرانبعد از بررسی روندهای زوال واقعیت و بررسی تاریخی، اینک می

توان در مورد دوام یا گسترش ها در این است که با شناخت این عوامل، میمتمرکز شد. اهمیت بررسی پیشران

 فت.در نظر گر پدیده زوال واقعیت قضاوت کرد و اقداماتی را

 4های شناختیو سوگیری هاپردازش 

ها در طی پردازش اطالعات، برای هایی که انسانحقیقت دارد و عبارت است از راه «یشناخت یریسوگ»

خود را تأیید کند  هایی باشند که باورهای از پیش موجودگیری، در جستجوی اطالعات، نظرات و تحلیلتصمیم

های ذهنی سوق دهند و به سمت میانبر ها و شواهد وزن دهد و افراد راها را بیش از دادهو تجربه زیسته آن

توان چنین تعریف کرد: کند. سوگیری شناختی را میای متکی های اجتماعی همفکر و جزیرهرا به شبکه هاآن

ها و شواهدی واقعی و مندی از دادههای افراد از بهرهگیرییمتصمها و هایی که نگرش، باورها، استداللراه

                                                 
 بحران اگر: گویدمی آلمان صدراعظم به خطاب سارکوزی نیکوالی یورو، بحران اوج در. شودمی شناخته غرب در دموکراسی تهدید مثال دوران، این .1

 (.یابدمی پایان دموکراسی چگونه کتاب از) گرددبازمی 1920 دوران به اروپا نشود، برطرف یونان و یورو

2  . Tabloid 

3  . Disinformation 

4  . Cognitive 
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های مورد بررسی، در طول دیگر پیشران برخالفی شناخت یریسوگهای خردمندانه، محروم شود. استدالل

 های اخیر تغییر نکرده است.دهه
 سوگیری تأییدی

 ی مردم، در پردازشدستدمی هاروشتجربی بسیاری به بررسی چگونگی عملکرد میانبرها و  یهاپژوهش

به حفظ و  ی، تمایلشناخت یریسوگین ترمهماند. های آنان پرداختهیر آن بر افکار و تصمیماطالعات و تأث

اورها را نشان بودن این ب کنندهگمراهنادرستی و  وضوحبهاطالعاتی که  باوجودداری باور پیشین است، حتی نگه

توجهی قرار یب ومورد انکار  تنهانهکننده دهند، اما میل به حفظ باور پیشین برجسته است. اطالعات اصالحمی

 ست.اهایی از واقعیت بسیار محدود عمومی، اراده افراد برای توجه به بدیل طوربهگیرند، بلکه می

شود که به پیامد مطلوب مدنظر بر این، پژوهش اطالعات و حتی انتخاب روش تحلیل به نحوی هدایت می عالوه

اشاره دارد که از زمان یونان باستان، علم و اینکه چه چیزی علم است، خود  1گیرنده منجر شوند. لیوتاردتصمیم

یری هر قسم از علم، همچنان وابسته به توجهاتی سیاسی است. این کارگبهنظام قدرت بوده است و  مسئلهیک 

 توجهی است.های سیاست همچنان مورد بیخصوص در سطوح جدی قدرت و تدوین گزینههای علمی، بهیافته

 کنند: نقدرا تهدید کند، اتخاذ می هاآنبینی و باور مردم راهبردهای متعددی برای مقابله با اطالعاتی که جهان

ها برای باورها در واژگانی از احساس، اخالق و مذهب به نحوی بندی خردمایهو تحقیر منابع اطالعاتی، چارچوب

شدن  شود، بلکه به پالریزه )تفکیک(ور و شواهد واقعی تار میمرز با تنهانه یر شوند. با این رویه،ناپذابطالکه 

 انجامد(.فهم مشترک در جامعه می انجامد )چنین گفتگویی بهمی 2جامعه و اختالل در گفتگوی متمدنانه
 نقش احساسات، روابط و تجربه پیشین

حساسات دهند اشان میشوند. تحقیقات ننظرات و باورهای افراد با احساسات و تجارب شخصی شکل داده می

صمیمات بر جای ای در تها، تأثیر عمده، ارتباطات و ارزیابی گزینههاقضاوتبا تحت تأثیر قرار دادن اهداف، 

ی هاارزشو  هایعنی درک مردم از چگونگی کارکرد دنیا مبتنی بر تجربیات، ویژگی ی ذهنی،هامدلگذارند. می

که  جدید کامالًبه اطالعات  هاآنپردازش اطالعات توسط مردم و همچنین واکنش تواند نحوه شخصی می

 را تعیین کند. یشین استپهای متعارض با دانسته

نحوه ارائه اطالعات نیز، تأثیر عمیقی بر نگرش و باور به وجود آمده دارد. در تحقیقی مشخص شد، ارائه اطالعات 

ر مخاطبان باشد، مقاومت آنان نسبت به رد باورهای پیشین را کاهش به نحوی که مستلزم توجه و پردازش بیشت

  دهد.می

                                                 
1  . Lyotard 

2  . Civil discourse 



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش

 
14 

 

 

 تبعات زوال واقعیت

جازی مهای دهد و اجتماعزوال واقعیت، مردم را به سمت جستجوی آرامشگاهی برای باورهای خود سوق می

ر این دکنند و میگیرند. مردم خود را با همفکران خود غرق کوچکی که تأییدگر یکدیگر هستند، شکل می

عیتی برای کالن شود. چنین وضبینانه از جامعه فراگیر میهای غیرواقعگیر، برساختاجتماعات انتزاعی و گوشه

 شوند.های خشونت میگیری گروهزاست و بستر شکلجامعه، بسیار هزینه
 های شناختیکاستن از سوگیری

هایی نخصوص آهای شناختی )بهی کاستن از سوگیریپاسخ به زوال واقعیت، نیازمند کشف راهبردهایی برا

ند( است. برخی ککننده تقویت میکه اراده افراد را برای به چالش کشاندن باورهای موجود به نفع شواهدِ نفی

اند، چون وجود همه سازی تمام اطالعات در دسترس را راهی برای کاهش این سوگیری یافتهمطالعات، تصویر

ای یوهشعات به الدهد. ارائه اطشناختی افراد را تحت تأثیر قرار میپردازش یع جهات،اطالعات و از جم

 ها است.غیرمنتظره که پردازش دشوارتری را تحمیل کند، ابزار قدرتمندی در شکستن سوگیری

 1تغییر در سیستم اطالعاتی ظهور اینترنت و رسانه اجتماعی و نشر اطالعات غلط 

ها و رسانه های اطالعاتیشناختی انسان با طبیعت، سرعت و قلمرو تغییر سیستمپردازشهای بسیاری از مشخصه

داده و  اند، حالتی چندوجهی به واقعیتسال پیش رخ داده 15تا  10. این تغییرات که در اندشدهتشدید 

های رسانه سوم،های مراند. سه حوزه این بخش شامل رسانهترین پیشران زوال واقعیت بودهین و واضحترمهم

 است. غلط اطالعات اجتماعی و مفهوم
 های سنتیرسانه

ساعته شدن چرخه اخبار و محدود شدن حاشیه سود، متحول  24های سنتی یا مرسوم، با دو پدیده رسانه

های اجتماعی اند. رسانههای مرسوم در نشر اطالعات ربودههای اجتماعی رقابت را از رسانهاند و رسانهشده

کنند. تقاضا و ترجیحات کاربران شبکه را مدیریت می ها،هایی هستند که به کمک الگوریتممبتنی بر پلتفرم

های های رسانهین، پلتفرمبر اسوگیری باشند. عالوه  منشأتوانند می هاآناند و ها نوشتهها را کدنویسیتمالگور

اند. های شناختی انسان پدید آوردهی در سوگیریانحراف عجیب اجتماعی با دو پدیده فیلتر و الگوریتم،

کنند، هشدار هایی که اخبار را بر اساس عالیق افراد هدایت میکه محققان در مورد پدیده الگوریتم هاستسال

 مندعالقهدهند. تصور کنید یک نفر به اخبار یک رشته فعالیت خاص یا یک خرده اجتماع کوچک محلی می

یت درنهاموجب آموزش الگوریتمِ پلتفرم به سمت تشدید این رفتار شود،  باشد و رفتار او در پلتفرم اجتماعی او،

انتزاعی از عالیق تشدید شده اوست و او از بسیاری از اخباری که  کامالًشود، یک جزیره چیزی که نصیب او می

روم شده است. تنوع اخباری که افراد دریافت گرفت، محیمتصادفی در معرض آن قرار  طوربهپیش از این 

کنند، مغفول مانده ی امروزی طراحی میهاشرکتهای اجتماعی که کنند، عنصر کلیدی است که در شبکهمی

داشتن هرچه بیشتر کاربر در پلتفرم خود است و با اهداف اجتماعی ما متفاوت است. ، نگههاشرکتاست. اهداف 

                                                 
1  . Disinformation 
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های های طراحی، به نحوی که ویژگی اعتیادآور داشته باشند، از نگرانیاز شیوهبوک و گوگل یسفاستفاده 

 عمده فعاالن اجتماعی است.
 اطالعات غلط

شوند تا اهداف سیاسی یا مند برای گمراهیِ جمعی منتشر مینیت طوربهاطالعاتی هستند که  اطالعات غلط،

 1شود شامل کژاطالعاتمشکوک که منتشر می اقتصادی مشخصی را تأمین کنند. نوع دیگری از اطالعات

 کنند.غیرعمدی غلط هستند و دیگران را گمراه می طوربههستند که 

چار دمداران و رهبران سیاسی( را یاستسرسانه )شامل  کنندگانمصرفچون  اطالعات غلط خطرناک هستند،

 ین دارند.ای، تبعات منفی سنگناخواسته طوربهدارد که هایی وامیگذاریبه سیاست را هاآنسردرگمی کرده و 

ص اطالعات بوک و توییتر آمده است تا با تشخییسفهای برای مقابله با اطالعات غلط، فناوری به کمک شرکت

های . روشگذارندگان را مجبور به حذف محتوای غلط کنندگذاری کرده و اشتراکرا عالمت هاآنغلط بتوانند 

 یدکننده اطالعات غلط، کارساز خواهد بود.تولشناسایی نودها یا کاربران 

 تقاضای پررقابت برای نظام آموزشی 

پذیری بیشتر یتشد که شامل مسئول روروبههای اطالعاتی، نظام آموزشی آمریکا با تقاضاهایی با تکامل سامانه

یت نها، منابع و درو پرچالش اطالعاتی، ارزیابی اطالعات های پیچیدهآموزان برای سامانهی دانشسازآمادهبرای 

ی هاپذیری در صدر فهرست تقاضاهایی مثل آزمونیتمسئولشدند. این قدرت تمیز شواهد از نظرات می

ای مدارس، دجهبا محدودیت منابع بو زمانهمبرنامه و دیگر خدمات قرار گرفت که های فوقفعالیت استاندارد،

وم زوال سآورد و پیشران  به وجودهای اطالعاتی و محتوای آموزشی مدارس، شکافی بزرگ متکامل سیست بین

 واقعیت شکل گرفت.

 شناختی و اقتصادیسیاسی، اجتماعی جمعیت –2شدنقطبی 

ترین پیشران زوال واقعیت جمعیتی است. این پیشران، پیچیده -شدن سیاسی و اجتماعیپیشران پنجم، قطبی

بندی در جامعه، شود. قطبگیرد و هم منجر به تشدید زوال واقعیت میزوال واقعیت نیرو می هم از چراکهاست؛ 

راند و این کار از طریق ساخت دو یا چند می یشپبهاختالف بر سر داده و تحلیل داده، مرز بین نظر و داده را 

 3را دارند.و باورهای خود  اندازچشمها، شود که هر یک از طرفطرف مخالف هم ممکن می

ع سیاسی به وض منجرشدن یپلماتیک دارد. قطبیدساالری، اقتصاد و روابط شدن تبعات جدی برای مردمقطبی

هم شدن، سشود. قطبیشود و موجب اصطکاک و مرگ گفتمان شهروندی میو کژکارکرد همه سطوح دولت می

جایی ی با جابهراحتبههای کالن جامعه، کنترل دولتی بر سیاست چراکههای جامعه دارد، بزرگی در عدم قطعیت

ن را کاهش ی و کارایی آگذارقانونشدن، کیفیت فرایند یابد. قطبیقدرت از یک حزب به حزب دیگر، نوسان می

 دهد.می

                                                 
1. Misinformation 

2  . Polarization 
 .یافت خواهد ایرانی جامعه یبندقطب بر بسیاری شواهد ایرانی، جامعه ایرسانه موضوعات به مراجعه با محترم خواننده .3
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ی سیاسی در آمریکای امروز در اوج تاریخی آن است. از طرف دیگر، ترویج تفکر انتقادی در جامعه بندقطب

بنابراین نظام ؛ داشته است به دنبالعلمی و اجتماعی را  1هایگوییدر به چالش کشیدن تک نیز، ظرفیت جامعه

 بخشی به واقعیت هستند.از متهمان زوال -به دلیل عدم تطابق با نیازها و تقاضاهای جدید آموزشی -آموزشی

لت و ی پژوهشی، کنشگران سیاسی، دوهادانشگاهها، نهادها و عامالن زوال واقعیت: رسانه 

 همچنین بازیگران خارجی

و شبیه  نساناای خارج از کنترل های خارجی آن، آیا پدیدهبا پیشران پرسش نهایی این است که زوال واقعیت

ها هستند؟ زمانمندانه و عمدی بخش خاصی از افرادِ جامعه یا سابالیای طبیعی است یا مسبب آن، اقدامات نیت

ستند. در این زدن به زوال واقعیت هدانه و برخی ناخودآگاه، در حال دامنها، عامبخشی از جامعه و سازمان

عمدی یا  ت،ها از کارگزاران یا عامالن زوال واقعیت جدا بررسی شدند. عامالن زوال واقعیگزارش، پیشران

 تند.ده هساقتصادی یا دیگر اهداف خود در حال کنشگری حول این پدی غیرعمدی، برای نیل به اهداف سیاسی،

 هارسانه

را جلب کنند، به  هایی که توجه بازدیدکنندگانهای بسیاری برای نیل به سود یا تالش برای تولید برنامهرسانه

ها را به رسانه ساعته اخبار، 24کنند. برای مثال، تحول در چرخه طرق مختلف در زوال واقعیت نقش ایفا می

ب کنند و کننده سوق داده است تا نظر کاربران را جلگمراهییج غیرواقعی و حتی انتشار اطالعات تهسمت 

 پرستانهوطنهای کاربران قطبی خود را تغذیه نمایند. مثال بارز این رده، رسانه موجود یشپبیشتر باورهای از 

 هستند.

 های پژوهشی و دانشگاهیسازمان

هایی مثل سالمت یا علوم و حوزه یی که با علوم اجتماعیهاآنخصوص های پژوهشی و دانشگاهی، بهسازمان

شکست  درباره هاآنین هستند. مباحث بسیاری از منظر و دیدگاه آفرنقشمرتبطند، در زوال واقعیت  2سخت

های عمومی در نشر مقاالت علمی و مقاالت معترض به کارکرد شود. رسانههای عمومی منتشر میعلم در رسانه

داری از یمعن. مجالت معتبر علمی مانند ساینس و نیچر، دارای درصد و کفایت علوم، گرایش متقارنی ندارند

 ها و اشتباهات غیرعمدی هستند.شناسی، تغییر عمدی دادهمقاالت با نواقص جدی روش

                                                 
1  . Monologue 

2  . Hard sciences 
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های اجتماعی، از نواقص ساختاری در رنج است و عالوه بر این، کاربست علوم مرسوم برای پاسخ به سیاست

 1اند.گویی به این شکاف مطرح شدهای از علوم برای پاسخهای تازههای جدید و جنبشرویکرد

 کنشگران سیاسی و دولتی

کنند، نقش مهمی در منتشر می کنندهگمراههای دولتی که اطالعات غلط و های برآورده نشده و سازمانوعده

هرکس طرح بیمه »اوباما که جمهوری یسرئسالمت دوران  کنند. شعار بیمهتار کردن مرز نظر و شواهد ایفا می

بسیاری از  عمالً چراکه، بسیاری از مردم را ناامید کرد؛ «تواند آن را نگه دارد]پیشین[ خود را دوست دارد، می

، از طرح بیمه پیشین حمایت کنند، مردم را مجبور 2ACAتوانستند طبق استاندارد ی بیمه که نمیهاشرکت

های سیاسی نیز، نقشی در زوال گران فردی سیاسی و همچنین البیکنش 3به تغییر طرح بیمه خود کردند.

 واقعیت دارند که شرح آن مبسوط است.

 کنشگران خارجی

نشر اخبار و گاه اطالعات غلط از اسپوتنیک  آمریکا همچنان باز است. 2016ها در انتخابات بحث دخالت روس

را برای  هاآنا تحت تأثیر قرار داده و نگرش شناختی رپذیر بسیاری از قشرهای جمعیت، جوامع آسیبRTو 

دهنده زوال واقعیت یلتشکسه روند از چهار روند  عمالًکرد. روسیه ی دادن به کاندیدای خاصی ترغیب میرأ

را به کار گرفت. اما روسیه تنها کنشگر خارجی نیست، شواهد معناداری وجود دارد که چین با نشر اخبار و 

ارائه  درصدد -زبان آمریکاینیچخصوص با تحت تأثیر قرار دادن جوامع به -شده 4یریگهدفاطالعات غلط 

 ی چینی است.هاشرکتگذاری در یافته از چین در جامعه آمریکا و همچنین تحریک به سرمایهتصویری بهبود

 گریک سیستم خود تقویت مثابهبهزوال واقعیت  

یم که است توجه کن الزم مجزا بررسی شدند، طوربهی پدیده زوال واقعیت هامؤلفههرچند در بخش پیشین، 

 ارند.گذاز همدیگر نیرو گرفته و بر یکدیگر تأثیر می هامؤلفهزوال واقعیت یک سیستم است که در آن 

                                                 
 گمارد، همت گذاریسیاست در فرایندها بازآفرینی و علم کاربست نواقص ترمیم به که نهادیعلم حرکت هر یا ایران در پژوهیآینده مثل رویکردهایی .1

 مطرح دارند، فردی باور توجه و قضاوت بر مبتنی که مرسوم علوم مقابل در جمعی باور و شناخت بر تأکید اجتماعی شناسیمعرفت. باشد کارساز تواندمی

 .کند تأمین و رعایت را شناختی چنین الزامات تواندمی خوبیبه پژوهیآینده و است شده

2. Affordable Care Act (ACA) 

های ها و مسکن مهر در دولتهدفمندسازی ناقص یارانه های کالنی مثل هدفمندسازی سوخت،شده درخصوص طرحدر ایران، مباحث تقریباً مبهم رها .3

 بخش هستند.های این نهم و دهم ازجمله مثال

.4 Targeted شود.داده است که در آن، در سطح فرد تبلیغات عرضه میگیری شده از عبارات مختص بازاریابی با فناوری کالنواژه هدف 
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 سیستم زوال واقعیت مدل مفهومی :2شکل 

که شامل  زوال واقعیت هایپیشرانهای زوال واقعیت هستند. ا و پیامدها، روندهی این سیستم، پیشرانهامؤلفه

کژکارکردهای شناختی بشر، استقبال از تحصیالت عمومی باالی جامعه و  های اطالعاتی،تغییرات در سیستم

بخشند تا روندهایی مثل اختالف بر سر شدت و قدرت می زوال واقعیت، روندهایخود به  نوبهبهغیره هستند، 

چیستی شواهد، اضمحالل مرز بین شواهد و نظرات، انفکاک در نظامات سیاسی و ترجیحات اجتماع و کاهش 

کنند که در حلقه را بر جامعه تحمیل می هاپیامداعتماد در جامعه، پدیده غالب شوند. این روندها، تبعات یا 

 شود.کنند و این چرخه در سیستم، تقویت و تشدید میمذکور را تقویت می بازخوردی بعدی، همچنان روندهای

 تبعات زوال واقعیت 

 فرسایش گفتمان در جامعه .1

یابد. منظور از آورد( فرسایش میمی به وجودتفاهم در جامعه را  آنچهتحت زوال واقعیت، گفتمان متمدنانه )

صریح، صادقانه و پایا است که جامعه را در راستای منفعت عمومی  گفتمان متمدنانه، یک گفتگوی سازنده،

یا منفعالنه نیست، بلکه  مؤدبانهبه معنی گفتگوی  الزاماًبرد. قابل توجه است که گفتمان متمدنانه، یش میپبه

های افراد جامعه نزدیک شود و رد مشارکتی است که به دیدگاهباید صادقانه و حاوی اطالعات الزمه و با رویک

زند و کنشگران ای در آن، موج میهای بدیل همراه است. اصالت و مرام حرفهای برای شنیدن دیدگاهبا اراده

 شوند.اصیل به جامعه معرفی می

 مؤثرهای اصالحی فلج سیاسی برای اقدام .2

سیاسی در  بستبنشدن و کند، بلکه سهمی عمده در فلجرا فرسوده می گفتمان متمدنانه تنهانهزوال واقعیت 

در گذشته را دارد، اما  بستبنواشنگتن ]نماد اراده سیاسی در آمریکا[ دارد. هرچند دولت آمریکا، تجربه 

عموم های بیشتری بر شدن، بدتر شده و هزینههای فلجدهد که راهشده در این بخش نشان میهای ارائهداده

 جامعه دارد.

تبعات

روندها

پیشران ها
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ند که دهو مینیمالیستی را ترجیح می ترکوچکهای ها به فلج سیاسی، متفاوت است. برخی، دولتدیدگاه

ک توسعه یهای کمتر در زندگی فردی داشته باشند. برخی دیگر، فلج سیاسی را کارکردهای حداقلی و دخالت

ای پایه اما بیشتر مردم به کارکردهای؛ دانندیمگذاری عمومی یاستسمثبت در جهت کمک به شکستن انحصار 

اخواسته یت آن اذعان دارند و فلج سیاسی )که زوال واقعیت پیشران آن است( یک مداخله نمسئولحکومت و 

 است.
 شود:شدن سیاسی منجر میزوال واقعیت چگونه به فلج

یک خط  ر و شواهد، به ترسیمشدن مرز بین نظای و تارشواهد پایه دربارهنخست، عدم قطعیت و اختالف 

ایند شود که این مرزکشی، فرشوندگان جامعه، یعنی نمایندگان سیاسی منجر میجداکننده بین انتخاب

کند و فضای یمهای دولتی را محدود کند. زوال واقعیت، قدرت سازمانرا تحدید و تهدید می مؤثری گذارقانون

ه سزایی در بکند که این شرایط تأثیر ال قدرت دولت ایجاد میی برای کنشگرانِ وتوکننده قانون و اعممؤثر

 تصمیمات دولت دارند.

 بیگانگی بخشی از جامعه از همراهی با عموم .3

لی جامعه، اص مؤسساتکنند از رسد زوال واقعیت سهم مهمی در افراز تعداد افرادی که احساس میبه نظر می

های عالیتو بیگانه هستند و دارای کمترین مشارکت در ف ها جداهای مذهبی و رسانهخصوص دولت، گروهبه

رایندها و اصلی، انتزاع از ف مؤسساتیرفتن از نپذ یرتأثهستند. منظور از بیگانگی، گسست، طرد و  سیاسی

 هنجارهای اجتماعی است.

 عدم قطعیت در انسجام و ثبات اجتماعی .4

 المللی است.ینبم قطعیت سیاستی در سطح ملی و انواع مختلفی از عدم قطعیت وجود دارد و اینجا منظور عد

 یبندجمع

تا این تصویر  کنند، مرور شدرا متزلزل می 1در این بخش، تحوالت و روندهایی که ساختار سیاسی دموکراسی

ها باید برای تحوالت از آینده شکل بگیرد که حکمرانی در عصر حاضر، حالتی پساهنجارین یافته است و حکومت

دانیم دانیم که جهان همچون گذشته نیست، اما نمیحاضر، اهمیتی بیش از این قائل شوند. امروز می شدهتجربه

های نامطمئن )در اکثر موارد غلط(، باید به چیزی غیر از بینیی ارائه پیشجابهکه آینده چه شکلی دارد و 

بینی نیست. قبول اقدام مناسب، پیش ی بهدهشکلنیاز امروز ما برای  ،درواقعکه ممکن باشد، تکیه کنیم. ینا

 کند.بینانه هموار میرا برای توافقی ممکن و واقع این محدودیت، راه

 2045در سال  المللنیبگزارش وزارت دفاع انگلیس از روابط  

 عنوانبهتأیید بقای مفهوم دولت  باوجوداین گزارش عمدتاً دفاعی است، اما در فصل هویت و نقش دولت، 

پردازد. این امر ، آشکارا به پرسش از بقای مفهوم دولت می2045الملل در سال اصلی در روابط بینکنشگری 

                                                 
آن را شناسایی حلی است که هنوز بهتر از در حال حاضر، بهترین تجربه جاری بشر همین نظام دموکراتیک است که به قول اندیشمندان غربی، بدترین راه .1

ها را سپری کرد و توان این تزلزلدادن به عموم مردم است که می های حکمرانی نیز، وجود دارد و تنها با آگاهیاند. این تزلزل، برای بقیه شکلنکرده

 زمان حکمرانی را بهبود بخشید.هم
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به  هاآنصاحبنظران این تحقیق، اساساً دغدغه فروپاشی مفهوم دولت را دارند.  دهد پژوهشگران ونشان می

های با مالکیت دولت و خصوصی بزرگ در روابط های بزرگ و شرکتالمللی، خیریههای بیننقش سازمان

ها و مشاور در یونسکو از تعداد دولت مؤثریردولتی غهای الملل هم اذعان دارند. در حال حاضر، تعداد سازمانینب

 3900مورد بودند، ولی در حال حاضر به بیش از  700ها پیشی گرفته است. بیست سال پیش این سازمان

 اند.یدهرسسازمان 

روز قبل از اعالم تعرفه  5یباً تقرابت شدید اروپا با آمریکا در ایجاد توازن در دادگان عمومی و فضای مجازی رق

در  1عمومی هایداده از حفاظت فوالد و آلومینیوم آمریکا بر واردات عمدتاً اروپایی فوالد و آلومینیوم، مقررات

ای اینترنتی بدون رضایت مشتریان اروپایی این هاگر شرکت آن، موجببهاتحادیه اروپا اجرایی شد که 

 4تجاری استفاده کنند و مفاد این مقررات را رعایت نکنند، به میزان  منظوربهها از دادگان عمومی اکوسیستم

های آمریکایی مثل هاست علیه انحصار شرکتدرصد درآمد سالیانه خود جریمه خواهند شد. اروپائیان سال

های مکنزی، کنند و بنا به گزارشیمی و فضای مجازی، اقدامات قانونی اجرا افزارنرم مایکروسافت بر خدمات

درصد از محتوای دیجیتالی مورد مصرف را  50اروپا تنها بخش جهان است که کاربران آن، حجمی بیش از 

محتوای دیجیتال  کنندهعرضهیدکننده و تولآمریکا  کنند و در بقیه نقاط جهان با فاصله بسیار،خود تولید می

 مصرفی جهان است.

 شیوع سیاست محافظت از دادگان فردی و عمومی 

ده است. در فصل های شخصی در سنگاپور نیز به اجرا گذاشته شیراً مقررات حافظت از دادهاخ به غیر از اروپا،

مرانی و به چالش جهانی حک سه بعد، این موضوع بیشتر توضیح داده شده است. در این بخش، از حکومت باز

های دهها، برای حفظ دارسد، رقابت امروز حکومتبه نظر می آنچهیری حکمرانی جهانی پرداخته شد. گشکل

یوسته هوش مصنوعی است که پردازشی پ قطعاًی است. رقابت بعدی، امروزهای جامعه و محافظت از پردازش

نده ادبیات موضوعی مرسوم، در خصوص تحوالت بلند آیدهد. کنندگان )عموم مردم( انجام میبرای مصرف

در مسیر تحول  خواهها را در راهبردی تحول، این شهود از آینده است که حکومتدرواقعمطلب محکمی ندارد و 

انی، ابعاد کند )ر.ک: راهبردها در مواجهه با مسائل تکاملی(. بخش حکمرانی جهو تکامل حکمرانی هدایت می

 در گزارش دوم حکمرانی پوشش داده شده است. و موضوعات دیگری نیز دارد که

  

                                                 
1. General Data Protection Regulation 
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 حکمرانی و توسعه 

، حکمرانی در حال حاضر، تبدیل درواقعارد. ها و فصل مشترکی با ادبیات توسعه دتوسعه مفهوم حکمرانی، ریشه

اشاره مستقیمی به  که در سیر تطور ادبیات توسعه، به پارادایم غالب در نظریات توسعه شده است، در حالی

 کنیم.شد. در ادامه، این تطور و همگرایی ادبیات توسعه با حکمرانی را مرور میحکمرانی نمی

های توسعه ن نظریهنخستی. ید بر اهداف و ابزارهای کالن دارندنسل نخست اندیشمندان توسعه که تأک

گیری اقتصاددانان، تأثیر مهمی در شکلطرح شدند.  در انگلستان میالدی و 1650 هایسالاقتصادی، از حدود 

ای را به رشتهینبپژوهشی توسعه بعد از جنگ جهانی دوم توجه  اما حوزهبعدی داشتند،  اندیشه اندیشمندان

حکمرانی به پارادایم  در حال حاضر، پارادایم لیواست،  های گوناگونی بیان شدهتاکنون نظریهجلب کرد. خود 

مثابه ابزار اقتصاددانان درباره حکمرانی به»و در این خصوص، به قول رودریک  غالب این حوزه تبدیل شده است

. برای ,Rodrik) 18:2008 « )گویندینمرا انجام شود  آنچه باید چیزی از کنند، امایتوسعه[ فراوان صحبت م]

چگونگی  دربارهاند، اما تأثیرات حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی بسیار پژوهش کرده دربارهمثال، اقتصاددانان 

 ای ندارند.دستیابی به این حکمرانی، ایده

کردند. ای کالن استفاده میتوان گفت، اندیشمندان توسعه در ابتدا از اهداف و الگوهدر سیر تکوینی توسعه می

دومار و همچنین الگوی سولو که نقش انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی را برجسته  -برای مثال، هارود

دومار و متعاقب آن، الگوی رشد سولو که بر ضرورت  -ترکیب مدل رشد هارودکند، از این دسته هستند. می

اشتغال ناقص در کشورهای در حال توسعه و نیز اذعان به ضعف کرد و پذیرش وجود یانباشت سرمایه تأکید م

بازار در این اقتصادها موجب گردید تا الگوهایی برای توسعه این کشورها طراحی شود که در آن بر تأثیر 

ریزی های روسیه در توسعه صنعتی با برنامهداشتند. عوامل دیگری مثل موفقیتدولت تأکید  گرانهمداخله

انجام  شدن مستلزمنیافته، صنعتیدر مناطق توسعهبه این ایده بودند که  نفساعتمادبهافزایش  مرکزی، موجب

انگیزی برای مشخص کردن مفاهیم های هیجانگذاری. نامهای گسترده، عامدانه و هدایت شده استتالش

یشینی و پسینی مانند جهش، فشار بزرگ، جهش بزرگ، حداقل تالش بحرانی و پیوندهای پ توسعه داده شده

 رفت.به کار می

گروه عظیمی از مشاوران به کشورهای در حال  ،هابرای اجرای این سیاستهای نظری، در کنار این فعالیت

نویسی پویا و ستانده، برنامه-تحلیل داده یژهوتوسعه رفتند تا با استفاده از فنون نوین تحلیل اقتصادی، به

های مذکور نیز بسیار مشخص اهداف برنامه. ر حال توسعه را یاری رسانندسازی الگوهای رشد، کشورهای دشبیه

اندیشمندان این نسل، به اعتقاد مایر،  (Meier, 2001: 15) شد: رشد اقتصادییبود و در یک کلمه خالصه م

 .گرفتیالزم، مورد توجه قرار نم نیازهاییشپند و کردند که خیالی بودیکالنی را طراحی م یهامدل

 یاتنظر ی. نخستین تحول در نسل بعددارند انسانی سرمایه و بازار بر تأکید که توسعه اندیشمندان دوم لنس

و  یپول هاییاستبا بیان نظریه خود درباره تأثیر پول و س فریدمنتوسعه، در حوزه اقتصاد کالن پدید آمد. 

مذکور مخالف دخالت  یها. نظریهندرا به کینز مطرح کرد یانتقادهای ی،فلپس با بیان بحث انتظارات عقالی
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های نسل اول، دلیل شکست برنامه. شدیمالی تأکید م هاییاستها بیشتر بر سدولت در اقتصاد بود و در آن

و سازوکارهای  هایمتها این بار بر اصالح ق، آنروین ها به اصول اقتصاد نئوکالسیک بوده است، از اتوجهی آنیب

میالدی مطرح  80. شعارهای جادوی بازار، کوچک خوب که به ترتیب ریگان و تاچر در دهه ازار تأکید کردندب

المللی ینبهای نهادهای که اشاره به سیاست -های اجماع واشینگتنیکردند، در همین راستا بودند. توصیه

شوند. بندی مییز در این قالب ردهن -المللی پول استینبمستقر در واشنگتن از قبیل بانک جهانی و صندوق 

 تجارت صحنه از را کنید؛ دولت حفظ را خود کالن اینکه: موازنه از بود عبارت خالصهطور به هایاستس این

تحوالت  آزادسازی بود. و سازییخصوص آزاد دهید و مسئله اصلی تثبیت بازار دست به را کار کنید؛ افسار خارج

یگانه ابزار تولید  مثابهبهدیگر در این نسل، شامل توجه به سرمایه انسانی رابرت لوکاس و نگرش به دانش 

 تبیین یخوببه را توسعه در حال و یافتهتوسعه کشورهای میان تفاوت نبود قادر نیز هایهنظر کالرک بود. این

 کند.

 توسعه، مباحث در حکمرانی موضوع. دارند حکمرانی پارادایم بر تأکید که توسعه اندیشمندان سوم نسل

کرد. اندیشمندان  منتشر آفریقا توسعه درباره بانک جهانی که شد مطرح گزارشی در، 1989سال  در بار نخستین

... هستند که سعی دارند با ادبیات حکمرانی، ساختارهایی  اغلو، کافمن واین نسل داگالس نورث، دارون عجم

 بر عواملی مانند قانون در توسعه تأکید ورزند.همچون حکمرانی 

 و عمومی نهادهای و افراد گوناگون هایروش از ایمجموعه جهانی: حکمرانی حکمرانی تعریف کمیسیون

 منافع آن، طریق از که است پیوسته فرایندی کند. حکمرانیمی اداره راامور مشترکشان  که است خصوصی

 است ییهانظام و رسمی نهادهای شود. حکمرانیمی انجام همکارانه هاینشمتنوع تطبیق یافته و ک یا متضاد

نهادها  و افراد که شودمی شامل را غیررسمی تمهیدات همچنین. یافته است قدرت تعهدات، اعمال که برای

 .(Streeten, 1996: 28)است  نفعشان بهها آن وجود که کننددرک می یا اندکرده توافق آن درباره

 اعمال کشور یک در اقتدار آن، اساس بر که اندکرده تعریف نهادهایی وها سنتحکمرانی را کافمن و همکاران، 

 و شامل موارد زیر است: شودمی

تغییر یا چرخش قدرت  و گرددمی نظارتها آن بر شوند،یم انتخاب حاکمان آن، اساس بر که فرایندی (1

 پذیرد.انجام می

 کند. اجرا و تدوین کارآمد یاگونهبه را درست هایسیاست اینکه برای حکومت ظرفیت (2

کند، وجود می اداره راها آن میان اجتماعی و اقتصادی تعامالت که نهادهایی به مردم و شهروندان احترام (3

 داشته باشد.

نهادها است. به از  یامجموعه بیانگر حکمرانی واژه توسعه، و رشد مباحث در اغلو معتقد است کهدارون عجم

 یهاگروه کنترل سیاستمداران، و جمعی گیرییمتصم جامعه )فرایند سیاسی حکمرانی شامل نهادهای نظر او

 یهابخش در عمومی کاالهای تأمین در دولت دولت )قابلیت ظرفیت ،(اقتصادی و سیاسی ذینفع قدرتمند
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 هاییتفعال تشویق عدم یا تشویق دولت در دخالت اقتصادی )چگونگی نهادهای تنظیم کشور( و مختلف

 مختلف( است. کنشگران طریق از اقتصادی

 و منسجم اجرای به دولت و توانایی ظرفیت دولت که است نیز جمعی هایتصمیم اجرای گربیان حکمرانی

-Baland, Moene & Robinson, 2010: 9) شودمی شامل را فساد در حکومت اثر و میزان و هاسیاست کارآمد

10). 

 تعاریف دانشمندان از حکمرانی: 1جدول 

 های حکمرانی خوبشاخص حکمرانی اندیشمند

 کافمن
ها و نهادهای رسمی و غیررسمی برای كاالهای اعمال اقتدار از طريق سنت

 :شودعمومی كه موارد زير را شامل می
 گرددیها نظارت مبر آن، شوندیفرايندی كه بر اساس آن، حاكمان انتخاب م (1

 یاگونهدرست را به هاییاستظرفیت حكومت برای اينكه س( 2؛ كنندیو تغییر م
احترام شهروندان و مردم به نهادهايی كه تعامل  (3كارآمد تدوين و اجرا كند؛ 

 .كندیها را اداره ماقتصادی و اجتماعی میان آن

 :آن را سنجید توانیدر شش جنبه م
پاسخگويی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، جرم اظهارنظر و 

های قانونی، ، كارآمدی حكومت، فقدان تحمیلجنايتو 
 .برابری حقوقی و كنترل فساد

هایدن و 

 همکاران

كننده قلمرو عمومی و شكل و همراهی قواعد رسمی و غیررسمی كه تنظیم
ی در ی است كه در آن دولت همراه با كنشگران اقتصادی و اجتماعيمحدودها

 .حال تعامل برای اتخاذ تصمیم است

در پنج جنبه )مشاركت، انصاف، شايستگی، كارآمدی، 
توان حكمرانی خوب را در شش پاسخگويی و شفافیت( می

روكراسی، وحوزه )جامعه مدنی، جامعه سیاسی، حكومت، ب
 .و قوه قضائیه( سنجید جامعه اقتصادی

دیکست 

(2009) 

از ساختارها و عملكردهای قانونی و اجتماعی ای ، مجموعهاقتصادی حكمرانی
نهادهايی است كه با حمايت از حقوق مالكیت، اجرای قراردادها و اتخاذ كنش 

اقتصادی  هاییتهای فیزيكی و سازمانی، از فعالمنظور تأمین زيرساختجمعی به
 .كندو مبادالت اقتصادی حمايت می

اساسی  نیازیشخوب برای تضمین سه پ اقتصادی حكمرانی
بازار اقتصادی )حفاظت از حقوق مالكیت، اجرای قراردادها، 

 الزم است...( كنش جمعی
كند حمايت می یخوب، از همه فرايندهاي یحكمرانی اقتصاد

شوند و با كه بر اساس آن، افراد در امور مختلف متخصص می
منظور دستیابی به نهايت توان اقتصادی جامعه يكديگر به

 كنند.یمبادله م

 گریندل

2010 

از واژه حكمرانی برای بحث درباره حكومت و بخش عمومی استفاده  كهیهنگام
گیری است. در اين های نهادی اقتدار عمومی و تصمیمكنیم، منظور بنیانمی

ها، قواعد بازی و ساير عواملی را شامل وضعیت، واژه حكمرانی نهادها، نظام
ت سیاسی و اقتصادی ساختارمند كنند چگونه تعامالشود كه مشخص میمی
 .يابدیشود و منابع اختصاص مها گرفته میشود، چگونه تصمیممی

حكمرانی خوب در اكثر موارد بیانگر فهرستی از خصوصیات 
پسنديده است كه حكومت بايد داشته باشد... حكمرانی خوب، 

های هنجاری درباره اموری است كه دولت بايد بیانگر نگرانی
مانند كاهش فقر، حفظ ثبات سیاسی يا عرضه  انجام دهد

 .ایخدمات پايه
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 ی از حکمرانیالمللنیبی هاسازمانتعاریف : 2جدول 

 های حکمرانی خوبشاخص مفهوم حکمرانی نهاد
شود و اقتدار اتخاذ می هایمفرايندها و نهادهايی كه از طريق آن، تصم بانک جهانی

 .گرددیكشور اعمال مدر يك 
يافته در سه بخش مهم: انتخابات، پاسخگويی جامعیت و پاسخگويی تحقق
 ؛پايداری و فقدان خشونت( ، پاسخگويی،تعويض حاكمان )اظهارنظر

دهنده: كارآمدی نهادها، مقررات، مديريت منابع )چارچوب نظم یكارآمد
گران در جوامع احترام به نهادها، قوانین و تعامالت میان كنش ؛حكومت(

 (.مدنی، تجارت و سیاست )كنترل فساد، برابری حقوقی

صندوق 

المللی بین

 پول

المللی پول، حكمرانی منحصر به با توجه به اهداف صندوق بین
حمايت از  ،های اقتصادی در دو حوزه بهبود اداره منابع عمومیجنبه

د است توسعه و حفاظت از شفافیت و اقتصاد پايدار و محیط قانونمن
 .كندهای بخش خصوصی كارآمد را نیز تسهیل میكه انجام فعالیت

تضمین برابری حقوقی، بهبود كارآمدی و پاسخگويی بخش عمومی و 
 .كاهش فساد

برنامه 

عمران 

 سازمان ملل

منظور اداره امور جامعه در عمال اقتدار اقتصادی، سیاسی و اجرايی بها
فرايندها و نهادهايی را شامل همه سطوح. حكمرانی سازوكارها، 

ها منافعشان را منسجم و شود كه از طريق آن، شهروندان و گروهمی
كنند، با وظايفشان را اعمال می شانیكنند، حقوق قانونمشخص می

 .كنندیرا حل م يشانهاشوند و اختالفآشنا می

 ،پاسخگويی ،، شفافیتیمندقاعده» :حكمرانی خوب عبارت است از
 هایيتتضمین اينكه اولو ؛ترويج برابری حقوقی ؛ی و انصافكارآمد

بر اساس اجماع جمعی است و اظهارنظرهای  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
درباره اختصاص منابع توسعه، مورد  گیرییمپذير در تصمفقرا و افراد آسیب

 «.گیردیتوجه قرار م

 یالمللنیبنهادگرایی برای نهادهای  

نهادها در توسعه  به تأثیر یزو حتی آدام اسمیت ن اقتصادی، قدمت طوالنی دارد ها بر عملکردتوجه به اثر نهاد

 ،(Rule) ار از واژه قاعدهب 34بار از واژه نهاد و  80، بیش از ثروت مللکه در کتاب  یاگونهکشورها واقف بود، به

قدرت بشر  برای مثال، ناپلئون گفته است:. رهبران از قدیم به اهمیت نهادها توجه داشتند. ستفاده کرده استا

، نهادها در اندیشه هامدتاما برای ؛ کندیها را تعیین م، فقط نهادها سرنوشت ملترا نداردبرای تأمین آینده 

کند. این جریان نیز در روند مطرح می 1919غایب بودند تا اینکه همیلتون اصطالح اقتصاد نهادی را در سال 

و با انتشار کارهای نورث برداشته شد و توجهات به  90های مهم در دهه به افول نهاد. گامی جهانی رو هاجنگ

. درواقع، گسترش هستین دوران مقارن با توجه به مباحث حکمرانی نیز نهادها بیش از گذشته جلب شد. ا

مک کرده است. ادبیات نهادی به گسترش مباحث حکمرانی که نهادها در مرکز تحلیل آن قرار دارد، بسیار ک

هایی درباره ها یاد شد، پژوهشاولیه که بعدها با عنوان آثار پیشگام درباره حکمرانی از آن یهااکثر پژوهش

 .تأثیر نهادها بر رشد و عملکرد اقتصادی بود

 اهمیت حوزه سیاسی بر توسعه 

 عوامل اهمیت تأثیر به بردن پی را حکمرانی موضوع به توجه دلیل (2006) لفتویچ مانند اندیشمندان از برخی

ای در اشاره شد که ادبیات مدیریت دولتی سهم عمده -1-1در بخش . انددانسته اقتصادی عملکرد بر سیاسی

های تحوالت آینده نظام دربارهپردازی یهنظرمورد خاص، یعنی توجه و  در خصوصبهتوسعه مفهوم حکمرانی 

 سیاسی دارد.

 وجود بازنده ایعده و برنده ایعده دیگر، اصالحی برنامه هر ساختاری، مانند تعدیل فرایند در لفتویچ اعتقاد به

 کارکنان بازندگان ساختاری، تعدیل فرایند نکردند. در توجه موضوع این تعدیل به هایبرنامه طراحان و دارد

هرچند  کردند، ضرر قدرتشان کاهش و بیشتر رقابت دولت، حجم کاهش به دلیل که بودند دولتی بخش
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 :Leftwich, 199)آمد پدید نیز ییهاشورش و بودند بازندگان جزء فقرا نیز و هایارانه دلیل کاهش به کشاورزان

مذکور  هایسیاست تضعیف یا کردن محدود برای نفوذشان از دولتی، هایبخش در شاغل بازندگان اما ؛(607

 جنبه نیز این به باید و داشت نیاز سیاسی هایقابلیت از یامجموعه به هاسیاست این ،. درواقعکردند استفاده

 بردن وضعیت، پی این پیامد. نگرفت قرار توجه مورد موضوع این ها،سیاست این طراحی در ولی شد،می توجه

 بود. توسعه فرایند در حکمرانی و دولت نقش سیاسی، امور اهمیت به

 است. به بحث کرده موضوع این درباره یخوببه سوم، جهان توسعه دربارهاش مقاله در (1995) نورث داگالس

 اقتصادی تغییر پویای الگوی یک از ناپذیرتفکیک بخشی سیاسی، مشیخط و حکومت درباره تحلیل وی، اعتقاد

 ساختارهای و ها(. حکومتNorth, 1995: 22کند )می اجرا و تعیین تصریح، را رسمی قواعد سیاست زیرا است،

 ضمانت راها آن اجرای و تعریف را بازی اقتصادی قواعدها آن زیرا ،دهندمی شکل را اقتصادی عملکرد سیاسی،

کارآمد  مالکیت حقوق که آید پدید سیاسی ساختارهای باید های توسعه،سیاست کانون در بنابراین،. کنندمی

 اقتصاد جدید )کاربرد سیاسی اقتصاد درباره پژوهش در حال، این با. ضمانت کند راها آن اجرای و ایجاد را

 یافته،توسعه کشورهای سایر و آمریکا متحدهیاالتا بررسی بیشتر سیاسی( حوزه ساختارهای در جدید نهادگرای

 اطالعات ولی داریم، بسیاری دانش سوم، جهان کشورهای سیاسی هایویژگی درباره ما. است تأکید بوده مورد

 یهابرنامه تدوین در امور سیاسی به توجه است. لزوم اندک بسیار نظری لحاظ به مذکور، هایسیاست ما درباره

شود می مالحظه نیز اندیشمندان برخی از آثار در حاضر حال در دیدگاه، این از حکمرانی بحث به توجه و توسعه

(Fukuyama, 2008 & 2010.) 

 نئوکالسیکی فروض برخی بودن به اشتباه اقتصاددانان بردن پی 

 رویکرد از کنند، دیکستیم مطرح را حکمرانی بحث به توجه دالیل بررسی که مختلفی اندیشمندان میان در

 از یامجموعه اقتصادی، از حکمرانی منظورش که کندیم بیان وی. پردازدیم موضوع این بیان به جالبی بسیار

 و قراردادها اجرای مالکیت، حقوق از حمایت که با است نهادهایی اجتماعی و قانونی عملکردهای و ساختارها

 حمایت اقتصادی یهامبادله و هایتفعال از سازمانی، و ای فیزیکیهزیرساخت تأمینمنظور به جمعی کنش اتخاذ

 بازار، سه این از عدم حمایت صورت در که است مهم رو آن از حکمرانی اقتصادی وی، اعتقاد به. کندمی

 به حکومت نوین، اقتصادهای بیشتر در که است معتقد وی. (Dixit, 2007 & 2009) کندنمی عمل یدرستبه

 را اطالعاتی و فیزیکی هایساختزیر وکند می کمک قراردادها تسهیل در پردازد،می مالکیت حقوق از حفاظت

 خدمات را این عرضه مذکور، کشورهای اقتصاددانان که بود شده سبب موضوع اینکند. می تأمین یشوبکم

 کشورهای کمونیستی و یافتهتوسعه کمتر کشورهای در بازارمحور اصالحات اجرای اما؛ بگیرند نظر در مفروض

 در دولت نقش به توجه این .(Dixit, 2007:2)ند بینداز حکمرانی نهادهای به یاتازه نگاهها آن شد سبب سابق

 بانک که گزارشی شود. دریم مالحظه نیز توسعه و حکمرانی میان رابطه درباره منتشرشده مطالب نخستین

 حتی که بودند کرده بیان این بانک متخصصان کرد، منتشر توسعه و حکمرانی عنوان با 1992 سال در جهانی

 مالکیت حقوق از حمایت کند، تسهیل بازار را سازوکار که قوانینی اجرای و تضمین نیز جوامع بازارمحورترین در
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 است ممکن مقررات این اجرای نحوه. هرچند دولت است وظایف از بازار، شکست موارد در اقتصاد در دخالت و

 .باشد مختلف، متفاوت کشورهای در نهادی تنوع به توجه با

 که حاکمان است این گیرند،یم مفروض را آن اقتصاددانان ولی است، نکرده بیان دیکست که دیگری فرض

 است موضوع پرداخته این بیان به تأثیرگذار، مقاله چند در رابینسون جیمز. دارند را خدمات این عرضه قصد

 مضر خود قدرت حفظ برای را آن زیرا ندارند، را خدماتی چنین عرضه قصد اصوالً کشورها، از برخی حاکمان که

 تأمین میان کهیهنگام دیکتاتوری، کشورهای در است معتقد رابینسون .(Robinson, 1999 & 2005دانند )می

 شود، ایجاد تعارض حفظ قدرت، با توسعه دیگر یهاالزام و آزاد بازار ایجاد مالکیت، حقوق حفظ ها،زیرساخت

 .کنندیم انتخاب را قدرت حفظ دیکتاتورها

 را دولت یژهوبه حکمرانی نهادهای نقش آنکه، نخست بودند: شده بزرگ اشتباه دو دچار اقتصاددانان ،درواقع

 مباحث از بسیاری یریگشکل، . درواقعبودند نکرده دقت هادولت میان تفاوت به آنکه، دوم و بودند گرفته نادیده

 حاصل شود،می توجه نیز آنپاسخگو بودن به  بلکه دولت، نقش بهتنها نه حکمرانی، موضوع قالب در آن در که

 .است هاتاشتبا همین به بردن پی

 گریمطالبه

 خواست یک به را حکمرانی خوب اصل در ،1980 دهه در دموکراسی خواهان هایجنبش است معتقد لفتویچ

 عمومی خواست یک بلکه بزرگ نبود؛ کشف یک خوب حکمرانی به توجه رو، ینا از و بودند کرده بدل عمومی

 که بود توسعه و رشد بر گیریساختار تصمیم و حکومت نوع تأثیر درباره پیشین یهاپژوهش به بود. توجه

 دهد:شد. بوکانان هشدار می حکمرانی مباحث نخبگان در انتخاب و پاسخگویی مانند اموری به توجه موجب

 را است کرده استخدام خیرخواه یک دیکتاتور راها آن که یاگونه، بهسیاستی هاییهتوص بیان باید اقتصاددانان

 :Buchanan, 1987)شودیم گرفته آن در سیاسی هاییمتصمکه  دهند قرار توجه مورد را ساختاری و کرده رها

243). 
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 بندیجمع
 قبول به توجه با پارادایم این دارد. گوناگونی هاییتمز توسعه، قبلی هایپارادایم به نسبت حکمرانی پارادایم

 درباره تریینانهبواقع فروض پارادایم کالسیک، به نسبتها سازمان و افراد رفتار گیریشکل در نهادها نقش

دولت،  به مربوط مسائل فرهنگی، و سیاسی ساختار نهادها، نقش مانند دارد. مسائلیها سازمان و افراد رفتار

 که پیش مسائلی. گیردمی قرار توسعه پژوهشگران توجه کانون در دیگر مسائل از بسیاری و عمومی مشارکت

 گرفت.می قرار بررسی مورد فرعی عامل یکعنوان به یا شدنمی توجهها آن به یا این از

شود، حاصل ها توجه ویژه میعواملی مانند حقوق مالکیت، مشارکت، نقش دولت که در پارادایم حکمرانی به آن

ی داشتند، ولی مسئله اشدهشناختهیت اهمکمفساد  های بسیاری است. تأثیر شفافیت، برابری حقوقی،پژوهش

 مهم، نحوه دستیابی به این عوامل است.

 مدل مانند رشد، اولیه هایمقایسه کنید با نظریه. نیست ساده حکمرانی و نهادها درباره سیاستی راهکار تدوین

 به توانستندمی ،70 دهه در توسعه شدند. اقتصاددانانمی تبدیل سیاستی راهکارهای به یراحتبه دومار -هارود

بگویند  توانستندیم ،80 دهه در و «ها را کنترل کنیدقیمت»کنند که  توصیه توسعه حال در کشورهای

درست کردن » برای را هنجاری رویکردی که است دشوار بسیار اکنون اما؛ «اصالح کنید را کالن هایسیاست»

 (Meier, 2005: 143).آورند  وجود به را صحیح هاییزهتا انگتدوین کنند « نهادها

 توسعه، مشکل دیرپای خوب، حکمرانی به دستیابیمنظور به عملی راهکارهای بیان برای اصلی مشکالت از یکی

. است کرده مشغول را به خود توسعه اندیشمندان فکر است هاسال که مشکلی. است تغییر ایجاد نحوه یعنی

 عملکرد ایجادکننده نهادی و اقتصادی شرایط ما است؛ آشکار مشکل»گوید: می یدرستبه آن درباره نورث

 این برای. کرد ایجاد را شرایط این توانیم که چگونه است این دانیمینم آنچه. شناسیمیم را خوب اقتصادی

 داشته اییهنظر چنین وقتی. داریم نیاز اجتماعی و اقتصادی، سیاسی تغییر فرایند بررسی برای اییهنظر به کار

 .(North, 2000: 491) «یافت خواهیم دست توسعه حل مشکالت در بیشتری پیشرفت به باشیم،

حکمرانی  خصوصبهدر ادبیات توسعه یک توقفگاه است؛ شروع بحث ما در حکمرانی و  آنچهدر پایان، امید است 

  آینده باشد. 
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 ته شدههای آینده حکمرانی و تغییرات شناخفصل دوم: پیشران

ها و مقاالت اندیشمندان آمده است، که در اندیشکده تصور قابلدر این فصل، آینده نزدیک یا تغییرات تدریجی 

های حکومت، یعنی پژوهی، این فصل افق اول آیندهبندی مرسوم ادبیات آیندهیمتقسشود. در توضیح داده می

 است.را شامل  شودادامه روند موجود به آن منجر می آنچه

 ندهیآ یهاحکومت کالن رییتغ هفت -2-1

پژوهش درباره آینده ممکن و محتمل حکمرانی، تمرکز مدیران دولتی بر موضوعات مهم و نوظهور را تسهیل 

ی تغییر حکمرانی، نتیجه نوظهور تغییرات سطوح اقتصادی و اجتماعی است که خود روندهاکالنبخشد. می

های این مشخصه ازجملههای اجتماعی دارند. شکاف حکومت و مردم، شبکه هایی مثلریشه در تحوالت فناوری

 کالن جوامع امروزی است.

قرار دارد و انتظارات شهروندان در حال  دورانترین سطح همه در سراسر جهان، در پایین حکومت به اعتماد

بین انتظارات شهروندان  شکافیجه، درنتها است. با فشار مالی بر تمام حکومت زمانهمافزایش است و این امر 

های عصر صنعتی، باید ها در پاسخ به این تقاضاها، هرگز به این بزرگی نبوده است. حکومتو توانایی حکومت

های هایی از حکومت برای حکمرانیتغییرات بنیادینی را بپذیرد تا این شکاف پوشش داده شود. چه ویژگی

شده تحمیل خواهند شد، تغییری بالقوه راتی از سوی پیشران شناساییدوران جدید مناسب هستند و چه تغیی

 یک تبدیل به تهدید خواهند شد؟کدامها تعلق دارند و بیشینه به کدام پیشران

 دهد که عبارتند از:دهند را نشان می، پنج گروه پیشران که به آینده حکومت شکل می1شکل 

حال حاضر دنیا، نمونه پیشینی ندارند و تأثیرات  : تغییرات جمعیتیشناختیهای جمعیتپیشران -1

ها اند. روند سالمندی جمعیت، موضوع غالب بحثهای سیاسی موجود، هنوز تثبیت نشدهبر نظام هاآن

های آتی خواهند بود و رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه، تعدیل های عمومی سالو سیاست

ترده و بلندمدت ثروت، قدرت اقتصادی و رشد جمعیت از خواهد شد. جهان در میانه یک انتقال گس

، قدرت کنندگانمصرفبا پیشی گرفتن آسیا از رقیبان غربی، نظم تأسیسی جدید  غرب به شرق است.

در سطح جهانی باشد، نظم موجود غربی را به  هاآنکه بازتابنده قدرت  اجتماعی آسیایی سیاسی و

 چالش خواهد کشاند.

 ادی و اجتماعی زنان، یک میلیارد نفر جدیدی را به بازار رسمی کار خواهد بهبود وضعیت اقتص

های شهرهای جهانی در سراسر جهان، مهاجرت جهانی را افزایش داده و هویتافزود. کالن

ای را به دنبال خواهد داشت که پدیده شهروند جهانی را به واقعیت بدل یختهآمدرهمفرهنگی 

  خواهد کرد.
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 های تغییر حکمرانییشرانپ :3شکل 

 1پیوسته: جامعه با تأثیرات نامطلوب زیاد ناشی از سبک زندگی دیجیتال و بیشهای اجتماعیپیشران -2

ها با اقدامات دست به گریبان خواهد بود. حکومت -های امنیتی و حریم خصوصیبرای مثال، نگرانی

-بیشها، باید انتظارات فزاینده شهروندان شوند: با استفاده از آخرین فناوریمواجه می کنندهمتعادل

 را هم پاسخ دهند. برخط یرغهای شهروندان زمان، خواستهرا پاسخ دهند و هم پیوسته

 اعی و اند، در حل مسائل اجتمکنندگان که با اطالعات و فناوری توانمند شدهمصرف-شهروند

نشده در بینییشپهای خواهند داشت. پیشرفت بر عهدهی تربزرگنقش  مبارزه با فساد

این  های پردازشی و یادگیری، علوم نانو، فناوریشناسی، علوم شناختیبهداشت، علوم عصب

ه توسعه های ذهنی و فیزیکی خود را بیش از گذشتاجازه را به بشر خواهند داد که توانمندی

گری و های شناختی را تقویت کنند، مسائل تنظیمکه ظرفیتهای بالقوه اما نوآوری؛ دهند

های اجتماعی و سازمان مؤسساتوکار، حکومت و مباحث اخالقی جدیدی را در کسب

 خواهد آورد. به وجودالمللی بین

مبنا و دیجیتال جدیدی به خود خواهند ارزها، با عرضه رمزارزها، شکل داده :اقتصادی هایپیشران -3

و شهروندان در تغییرات  هاسازمانگرفت. خودآگاهی اجتماعی یک مضمون جاری خواهد بود که 

نوآوری، توانمندسازی را شکل خواهند داد.  2ینی خواهند کرد و پیشران گشودگی،آفرنقشاجتماعی 

های زیرساختی و افزایش نابرابری در بین شهروندان مواجه مالی مضاعف، گلوگاهها با فشار دولت

 خواهند بود.

                                                 
1. Hyper-connected 

2. Openness 

یرپیشرانهایتغی
حکمرانی

پیشرانهای
جمعیتشناختی

پیشرانهای
اجتماعی

پیشرانهای
اقتصادی

فناوریهای
دیجیتال

فناوریهاینمایی

فناوریهای
کیفیزی-سایبری
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های فناوری –SMAc: انقالب دیجیتال محصول همگرایی چهار فناوری مشهور های دیجیتالفناوری  -4

 رو، همههای پیشهای اجتماعی در سالاست. شبکه -اجتماعی، موبایل، تحلیل داده و رایانش ابری

برداری از قدرت هایی برای بهرهها در فکر اکتشاف راهیده و حکومتدرنوردهای زندگی فردی را حوزه

ه اشکال آن های زبانی هستند. ابزارهای موبایل در همجمعیت با ابزارهای تحلیلی پیشرفته و پردازش

 یش از گذشته،های هوشمند، افراد بشر را بها و عینکابزارهای پوشیدنی مثل ساعت جملهاز

انقالبی در  دارند. در حال تجربهمی پیوسته، مطلع از رویدادهای پیرامون و همچنین سرگرم نگاههمبه

 باشیم که کمتر متوجه آن هستیم.یره میو غسیستم سالمتی، آموزش 

  ی طراح های موبایل و تحلیل هستند.دهنده قوی برای ظرفیتیک شتاب ابریرایانش

ید ارزش های سریع، همراه با رشد علم داده، استخراج و تولشرفته و پردازشهای پیالگوریتم

 ست.ها را متحول ساخته اسازی در حکومتهای دیجیتال را ممکن ساخته و تصمیماز دورریز

  ،های ی دادهآورجمعبا  کنندگانمصرفهای آتی، یک دارایی قابل تجارت است و در سالداده

به  ترتیب، اطالعات تبدیلینابههای خود را خواهند داشت و هشخصی خود امکان فروش داد

 یک ارز خواهد شد.

های های نمایی تأثیرات انتقالی و وسیع در گسترده جغرافیایی و بخشیفناور 1:های نماییفناوری -5

کنند، اما را ارائه می 2نشده و تهدیدات موجودیتیبینییشپهای ها فرصتصنعتی دارند. این فناوری

به ، این امکان را هاداده یگاهپاتردید هستند. پردازش از راه دور حول یر قابل غ، هاآنگستره تأثیرات 

 قبول قابلمقیاس  با هزینه حل مسئلههای بزرگی از جمعیت برای افزایی تودهآورد که هممی وجود

 تسهیل و رایج شود.

 دهد که همراه با بعدی یک انقالب دومی را نوید میتولید یا چاپ سه 3هایافزوده :توسعه

دهند، ها را افزایش میجدید، تقاضا برای این فناوری 4هایهای جدید و کاربردرشد تخصص

 آید.می به وجودها یجه، رشدی نمایی برای تأثیرات این فناوریدرنت

 حصولم قالب در کهقائم به خود بودند  یتیموجود هارایانه گذشته، در :یزیکیف-یبریسا هایفناوری -6

 یزیکیف -ییبرو سامانه سا یوستندبه هم پ منتزع هایمحصول این وب، ابداع با. شدندمی ارائه مجزا

 یزخوردبا چرخهو کنترل کنند.  یشرا حس، پا یزیکیف یطکه قادرند انسان و مح یدندرا تکامل بخش

 خود افراینده این و کنندمی کنترل را فیزیکی فرایندهای شده، شبکه هایرایانه از مجموعه این

 .دهندیقرار م یرتحت تأث ،دارند یو اجتماع یاقتصاد یمحج یلرا که پتانس یمحاسبات

 های عمومی داخلی، نقل و انتقاالت کاالها و خدمات، در : در سیاستهاپهپادها و خودران

                                                 
1. Exponential 

 .دهندمی قرار خطر معرض در راوکار کسب یا جامعه یا سازمان وجود که تهدیداتی .2

 .مجازی واقعیت مثال برای .3

4. Applications 
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، افزودهارزشتری خواهند یافت. واقعیت ی تجاری، نظامی و امنیتی حضور بیشکاربردها

هایی خواهند یجه چالشدرنتو  بزرگتغییرات  دهندهشکلها و غیره اینترنت اشیا، ریزروبات

 گری آن خواهند بود.ها نیازمند تنظیمبود که حکومت

های دهی به حکومتها تحمیل خواهند شد، پتانسیل شکلکه عمدتاً از بیرون بر حکومت هفت کالن تغییر

 جدید را خواهند داشت:

 هاحلکننده راهاست نه تأمین 1بخشتغییر یک: حکومت، توان -2-1-1

های اجتماعی حل، بیشتر از آنکه بر حل مسائل توسط خود متمرکز باشند بر توسعه راه2020های موفق حکومت

ی شده، گذارهدفآفرینند، شرکا را برای پیامدهای ها را میپلتفرم هاآندر بیرون از دستگاه اداری تمرکز دارند. 

کنند و کافی متنوع طراحی و ارائه می اندازهبهانتخاب توسط مردم،  قصدبهدارند، خدمات را پاسخگو نگاه می

 وکارکسبیی با مدل هاشرکتبنابراین، رشد و تقویت ؛ کنندسپاری را مدیریت میهای جمعها و رقابتپویش

قابل  زمانهم زیستیمحیطو اهداف  اجتماعی، اهداف اقتصادیشود که در آن اهداف محقق می 2یانقطهسه

 دستیابی هستند.

 3من-برای-شدهتغییر دو: عرضه خدمات طراحی -2-1-2

غییر ها برای چنین تتر خواهند شد و حکومتسازی شدهسال آینده، خدمات بیشتر از این هم شخصی 20در 

رو، بخش بزرگی از تعامالت های نزدیک پیشِشده پس از این تغییر، آماده نیستند. در سال بزرگ و نیروهای آزاد

ود. سازی شده و از طریق ابزارهای موبایل در دسترس خواهند بهای غربی، شخصیخدمات عمومی در دولت

فاوتی های متهای بزرگی از مردم، نیازگروه چراکههای بزرگ مرکزی موضوعیت نخواهند داشت، دیگر اداره

 واهند بود.دارند یا بسیاری از خدمات مرسوم گذشته، از راه دور و از طریق خدمات دیجیتال، قابل عرضه خ

 تغییر سه: حکمرانی توزیع شده -2-1-3

شود. فناوری امکان توزیع با شهروندان تبدیل می 4آفرینیروزافزونی به حالت هم طوربهکارکردهای حکومت، 

کاربردی سیستم هشدار سونامی هاوایی، این امکان  افزارنرمکند. برای مثال، وظایف بین شهروندان را ایجاد می

آورده است که بین شهروندان داوطلب، این هماهنگی تسهیل شود که مسئولیت تضمین کارکرد  به وجودرا 

دهد آفرینی، به طراحان سیاست اجازه میبگیرند. طراحی دقیق فرایند هم بر عهدهنده را های هشداردهباتری

ها های بهتر و آزمون واقعی کار کنند و اثربخشی نهایی سیاستدوش شهروندان برای ساخت نمونهبهکه دوش

 را افزایش دهند.

                                                 
1. Enabler 

2. Triple-bottom 

3.  Made-for-me 

4. Co-create 
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گذاری ممکن خواهد های متنوع را در فرایندهای قانونسپاری، اشتراک مساعی افراد با تخصصابتکارهای جمع

سازند و این درست همان اراده و نیاز فراهم می محضبهها را ساخت. داده باز، دسترسی عموم شهروندان به داده

قیه جامعه بدآوری و تحلیل آن اطالعات، از گذاری با گراطالعاتی است که کارکنان و متخصصان مرسوم قانون

 شدند.متمایز می

 تغییر چهار: حکومت داده و هوشمند -2-1-4

 به وجودها، امکان تمرکز بخش عمومی بر پیشگیری را داده کننده و دیگر انواع تحلیلهای پیشگوییمدل

ی، برای مثال واحد شناختروانی رویکردها تکیه شود. 1آورند و دیگر الزم نیست فقط بر واکنش و اصالحمی

ی انجام دهند. قبوض برق و آب مؤثرترکند در راستای سالمتی، اقدامات تلنگری انگلیس به جوامع کمک می

کاهش  شدتبهدهند، اتالف خانوارها را جغرافیای سکونت نمایش می برحسبشهروندان که وضعیت مصرف را 

های اند(. البته، سیاستر با مصرف همسایگان را هم فراهم آوردهها امکان مقایسه خانوادهند )برخی شرکتمی

 آن بیاموزند.  دربارهها باید بیش از این تلنگری هنوز در ابتدای راه هستند و دولت

ها کامل نیستند؛ های بالقوه را به ارمغان آورده است، این آزمونحلگذاران توان آزمودن راهیاستستحلیل به 

ها را های خاص جامعه و شکست سیاست در دیگر بخشن پیشگویی عملکرد سیاست در بخشی تواخوببهولی 

 کنند.فراهم می

 : تأمین مالی بدیل برای حکومتپنجتغییر  -2-1-5

دهد و این درست زمانی ها نوید میمالی خدمات و زیرساخت ی را در تأمینفردمنحصربههای فناوری، بدیل

از « پرداخت به نتایج»های اند. در استفاده از مدلای قرار گرفتهسابقهمالی بیها در مضیقه است که حکومت

ها و خدماتی که پرهزینه برای تأمین مالی پروژه 2مالی تدریجی مالیاتیقبیل اوراق پیامدهای اجتماعی، تأمین 

قدیمی را کنار گذاشته و های ، این ابتکارها مدلدرواقعشود. شوند، رشد روزافزونی مشاهده میتوسعه داده می

کند. کاران منتقل میگذاران و مقاطعههای مالی را از روی دوش حکومت برداشته و به سرمایهمخاطره

شوند. گذشته می 4گذاری کندهای قیمتجایگزین مدل 3مصرف اندازهبهگذاری پویا و سیستم پرداخت قیمت

کنند، امد یا تواتر بیشتری برای خدماتی که دریافت میدهند که بسها به شهروندان این امکان را میحکومت

های ها شکلها، حکومتخدمت پرداخت انجام دهند. برای تضمین توازن بین عرضه و تقاضا در زیرساخت

تر، هزینه و فایده اجتماعی، بازتاب بهتری در گیرند. به زبان سادهیم به کارگذاری پویا را چندگانه از قیمت

 دهند.خود اختصاص میها به قیمت

                                                 
 پشت همواره جامعه، مشکالت بر دستیپیش یا پیشگیری جایبه هادولت یعنی است؛ اشاره مورد جامعه مشکالت بروز در هادولت بودن پیرو اینجا، در .1

 متولد Foresight مفهوم انگلیس، دربار  یننخست که بود ضرورتی چنین احساس با یقاً. دقکنند مدیریت را مشکالت عوارض تا گیرندمی قرار مشکالت سر

 .است شده ترجمه نگاریآینده به ایران در مفهوم این. سازند محقق را اجتماعی مسائل بر دستیپیش آینده، محیط درک با هاحکومت تا شد

2. Tax Increment Financing 

3. Pay-as-you-go 

4. Blunt 
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 خدمات شهروندی در لحظه تغییر شش: -2-1-6

یک ممکن این است که  شود.ممکن می 1تغییرات بنیادینی در الگوی دسترسی بخش عمومی به استعدادها

های اداری ها برای نیروی کار خود به مدل کارکنان مشاور رجوع کنند. کارکنان دیگر در دستگاهحکومت

های منابع انسانی پیشرفته، شوند. سیاستجا میای به پروژه دیگر جابهد، بلکه از پروژهشوننگهداری نمی

 سازند.ها را رصد کرده و مشارکت متعهدانه را ممکن میها و گواهینامهمهارت

 های جدید رونق و موفقیت ملیتغییر هفت: پایه -2-1-7

رار جامعه، همچنان شکست این متغیرها را تکیری موفقیت گاندازه، برای GDPهایی مثل منتقدان سنجه

ندازه ا، آلودگی هوا و تبلیغات سیگار را GDP»کنند و گفته مشهور باب کندی همچنان صادق است که: می

 «.دهدکیفیت آموزش و لذت بازی کودکان اجازه ورود نمیگیرد و هنوز به سالمتی، می

توانند یمیری منفعت جامعه گاندازههای جدید و روشهای جامعه در حال تحول است نگرش درباره موفقیت

، شمولیت ، فاضالبپناهگاهبوم، پایداری، بهداشت و سالمت، پیشرفت در رفاه برای مثال امنیت فردی، زیست

یت و پیشرفت را فهم و ارزیابی جامعه از موفق های جدید،گیریافراد و آزادی فردی را شامل شود. درکل، اندازه

 کنند.وکار را نهادینه میدهند و تقاضاهای جدیدی از حکومت و کسبمیتغییر 

 حکومتدرون  یهابخش یگرد یبرا یو تبعات یهکل، کنا یکمثابه کالن در حکومت و کارکرد آن به تغییرات

 ینتأم یلبد یهادارد؟ شکل یدادگستر یبرا یهوشمند چه استلزامات -داده حکومت مفهوم مثال، برای. دارد

 کند؟یونقل را متحول مچگونه بخش حمل یالم
  

                                                 
1. Talent 
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 فصل سوم: حکومت باز
میالدی در دولت نیکسون  80آن، به دهه  منجر بهای در آمریکا دارد که ریشه تحوالت دولت باز سابقه دیرینه

ی به نفع دولت باز گذارقانونهای اداری گسترده بخش عمومی آمریکا، انگیزه در آن دوران، هزینه 1گردد.یبازم

؛ طلبدها، پژوهش مستقلی را میخصوص در حمایت از توسعه فناوریگذاری بهیاستسآورد. آثار این  به وجودرا 

های جدید نیستند که حوزه یفناوریعنی این  ،طرفه نیستاما باید توجه داشت رابطه سیاست و فناوری، یک

به  بلندمدتاست که در  هایی را اتخاذ کردهسی، سیاستحوزه سیا کنند، بلکهسیاسی را دچار تالطم می

 باز را بیشتر واکاوی کنیم.داده و داده اند. در ادامه الزم است کالنهای موجود شکل دادهفناوری

 بسته داده مقابل در باز داده 

 :شودحساب می« بسته»های زیر را داشته باشد، ای یک یا تعدادی از ویژگیاگر داده

 .نامه الزم استها، مجوز و اجازهبرای هر بار دسترسی به داده -

شوند )برای دسترسی به داده یا باید عضو سایت نمایش داده میها فقط برای اعضای یک گروه یا وبداده -

 (.ای را پرداخت کنیدسایت شوید یا هزینه

 .اندها رمزگذاری یا محدود شدهداده -

 .ها، نام منبع باید ذکر شودشوند؛ یعنی در هر بار استفاده از دادهرایت میها شامل قانون کپیداده -

 .رو هستندهبرای دسترسی به داده با محدودیت روب آیپیایها و وجو، سایتموتورهای جست -

 .توانند دارای محدودیت باشنداز نظر زمان استفاده می -

 .و ترکیب نیستند رییتغ ها قابلداده -

 .شوندهای گوناگونی ارائه نمیها در فرمتداده -

صورت آزاد و رایگان از آن برای تواند بهای است که هر فردی میدادهداده باز،  2:باز طبق تعریف راهنمای داده

 .)استفاده مجدد، توزیع( کند نامه استفادهههر مقصودی بدون نیاز به مجوز یا اجاز

 :یعنی ؛باز دانستداده توان یک می ،بسته را نداشته باشد دادههای ای که ویژگیهر داده

 .در دسترس عموم باشد -

 .کسب اجازه و مجوز نداشته باشدبه  یبرای استفاده نیاز -

 .رایگان و بدون هزینه باشند -

 .ارائه شود (CSV, XLS) های گوناگوندر فرمت -

 .استفاده کرد ها را ویرایش، ترکیب و بازبتوان آن -

 

                                                 
 آزادی قانون سپس و حق راستای در که است شده آورده باز حکومت اصول عبارت 1957 سال در آمریکا، کنگره قانونی هایمتن در است ذکر قابل .1

 (.تهران دانشگاه دکتری، رساله ،(1397) زادهقاسمی سعید ک: ر.) دهدمی روی نیکسون زمان اصلی تحول اما است؛ اطالعات

2. Open Data Handbook 
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سری اصول در دسترس ها را با توجه به یکهای بسیار فراوانی دارند. اگر این دادهها دادهها و دولتحکومت

 گویندمی 1مردم قرار دهند، داده حکومتی باز

 :داده حکومتی باز عبارتند ازهای یژگیو

 ؛رایگان -

 ؛عمومی و بدون نیاز به مجوز -

 ؛روز بودنبهنگام و به -

 ؛های گوناگونفرمتدر  -

 ؛قابلیت استفاده مجدد -

 ؛خوان بودنماشین -

 .قابل تغییر و ترکیب بودن -

 
 دادهرابطه داده باز، حکومت باز و کالن :4شکل 

( یقمنجن یدهنده )کاتاپولت به معنبا مشارکت شتاب انگلیس فناوری و علم صندوق انگلیس، دولت تجربه در

باز یم، داده مستقها( قرار داده است که های محلی )شهرداریی، این امکان را در اختیار دولتکاتاپولت شهرو 

، مورد حمایت داده بازمندی از مزایای اقتصاد دیجیتال و شهری را مستقر کرده و اجتماع محلی را برای بهره

تکرار شده است. به  کامالًیک پلتفرم  مختلف،های شهرهای یت و سامانهساوبقرار داده است. در مراجعه به 

                                                 
1. Open Government Data 
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ایجاد  خودخودبهعمومی کل، کنترل شده است و امکان یکپارچگی اطالعات کل کشور هم  این ترتیب، هزینه

 شده است.

 بازاصول جهانی داده  -3-2

و اطالعات تغذیه ها دیجیتال بهره برده و از داده است که از تکنولوژی و رسانه چشمگیریدنیا شاهد دگرگونی 

مدنی و بخش خصوصیِ  های جامعهها، سازمانی پتانسیل باالیی برای ایجاد و پرورش دولتشود. این دگرگونمی

تواند پشتیبانی از طراحی، طور میتر را دارد. همینپاسخگوتر و اثربخش کارآمدتر، پذیرتر،تر، مسئولیتشفاف

 .ا در مقیاس جهانی دارا باشدپایدار ر ارائه و ارزیابی اهداف توسعه

ها شفاف و پاسخگو باشند و با شهروندان تر نیازمند این است که دولتای شکوفا، منصفانه و عادالنهایجاد جامعه

تعامل منظم و معنادار داشته باشند. با توجه به این موضوع، یک انقالب جهانی داده در حال رخ دادن است که 

های دولت و حمایت های اجتماعی کلیدی، نظارت عمومی مؤثر بر فعالیتل چالشبه دنبال ارتقای همکاری حو

 .های عمومی مؤثر و کارآمد استها و برنامهاز نوآوری، توسعه پایدار اقتصادی و ایجاد و توسعه سیاست

 ا مدنی و نهادهای بخش خصوصی را به همراه دارد ت ها، شهروندان، جامعهباز توانمندسازی دولت داده

 بهتری بگیرند. بتوانند تصمیمات آگاهانه

هایی ای به دست آورند و ایدهکند که دید تازهبه افراد و مؤسسات کمک می ،هاموقع به دادهدسترسی مؤثر و به

 توانند منافع اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده و زندگی مردم را در سراسر جهان بهبود بخشند.ابداع کنند که می

ها، بتواند ها و بخشدهد که با ردیابی داده در میان تعدادی از برنامهبه کاربر اجازه میباز  داده .1

 کهیها را دنبال کند. هنگامها را با هم مقایسه و ترکیب نماید و ارتباط میان آندادهای از مجموعه

های سایی چالشکردن روندها، شناتواند به برجستهصورت کارآمد ترکیب و مقایسه شود، میداده به

 ها و خدمات عمومی کمک کند.ها و ارزیابی پیشرفت در برنامهنابرابری ،اقتصادی ،اجتماعی

مدنی و بخش خصوصی قدرت بخشد که  های جامعهها، شهروندان و سازمانتواند به دولتباز می داده .2

، آموزش، امنیت هایی از قبیل سالمتدر راستای کسب نتایج بهتر برای خدمات عمومی در زمینه

 ، حقوق بشر و حوادث طبیعی گام بردارند.زیستیطعمومی، حفاظت از مح

ها و مشاغل جدید به ایجاد رشد اقتصادی تواند با حمایت از ایجاد و تقویت بازارها، بنگاهباز می داده .3

های های جامعه مدنی و بخش خصوصی بیشتری شیوهفراگیر کمک کند. در صورتی که سازمان

خود را با عموم به اشتراک بگذارند، این منافع بیشتر خواهد  باز را اتخاذ کنند و داده سبی از دادهمنا

 شد.

یندهای دولتی اسازی تصمیمات و فرها و شفافباز به بهبود جریان اطالعات درون و بین دولت داده .4

کند. افزایش شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت خوب را ترویج داده، مناظرات عمومی را بهبود کمک می
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 د.کنبخشد و به مبارزه با فساد کمک میمی

کند و از های سیاستی مبتنی بر شواهد ارائه میحلهایی را برای ایجاد نوآوری و راهباز فرصت داده .5

تواند این کار باز می کند. دادهاجتماعی برای تمامی اعضای جامعه حمایت می منافع اقتصادی و توسعه

 های زیر انجام دهد؛ برای مثال:را به شیوه
ها و سیاست ها برای توسعهها از دادهدولت ترغیب استفاده گذاری مبتنی بر شواهد:حمایت از سیاست .1

ی عمومی را ممکن ساخته و توسعه پایدار اقتصادی هاگیری مبتنی بر شواهد که نتایج بهتر سیاستتصمیم

 بخشد.و اجتماعی را تحکیم می

های ها، شهروندان و سازمانپشتیبانی از همکاری میان دولت های مختلف:امکان همکاری میان بخش .2

 ها و ارائه خدمات عمومی بهتر.ریزی سیاستجامعه مدنی و بخش خصوصی در طرح

دهد که نشان ها انگیزه میچگونگی و محل مصرف بودجه عمومی که به دولت نشان دادن دنبال کردن پول: .3

 .کنندصورت بهینه استفاده میدهند که از بودجه عمومی به

افزایش آگاهی نسبت به اینکه منابع طبیعی کشورها چگونه استفاده  بهبود حاکمیت بر منابع طبیعی: .4

اراضی چگونه مبادله و  طورینشوند و هممصرف میشوند، درآمدهای حاصل از مواد استخراجی چگونه می

 شوند.مدیریت می

های ها و سازمانخود به دولت نوبههای عمومی که بهحمایت و پشتیبانی از ارزیابی اثر برنامه اثر نظارتی: .5

 دهند. یپاسخ مؤثرتر یدهد که به نیازهای خاص جوامع محلجامعه مدنی و بخش خصوصی اجازه می

ها و حمایت و پشتیبانی از رشد پایدار و فراگیر از طریق ایجاد و تقویت بازارها، بنگاه متوازن:ترویج رشد  .6

 .مشاغل

فراهم آوردن مراجع مکانی و مشاهدات هوایی زمین که به  های مرتبط با موقعیت جغرافیایی:داده .7

 .دکننها کمک میبندی جغرافیایی دادهپذیری و تحلیل مؤثر داده با امکان طبقهکنشپذیری و هممقایسه

تر نسبت به خدماتی که دریافت های آگاهانهگیریقادر ساختن شهروندان به تصمیم گیری بهتر:تصمیم .8

 رهایی که باید از آن خدمات انتظار داشته باشند.کنند و استاندامی
ها توانند از آنهای عمومی کلیدی هستند که مردم میدارایی ،هاها، این دادهباز به این روش با استفاده از داده

 . ها و خدمات برای خلق دنیای بهتر برای همگان استفاده کنندها، ایدهبرای خلق ارزش، بینش

های عمومی، مقادیر ها و سایر سازمانمعتقدیم که دولت داده بازالمللی از منشور بین کنندگانیرویما پ .6

ها منابعی هستند در اختیار دارند و این داده ،تواند مورد توجه شهروندان باشدبسیار زیادی داده که می

به ترغیب برای حکومتی منجر  ها به میزان کافی استفاده نشده است. در اختیار گذاشتن دادهکه از آن

نیازهای شهروندان هرچه بهتر مرتفع و نوآوری،  ،شود. در این صورتایجاد جوامع متصل به هم می

ها در حالی است که از مشارکت شهروندی در عدالت، شفافیت و موفقیت شکوفا خواهد شد و تمام این

 . شودتصمیمات عمومی و پاسخگویی دولت اطمینان حاصل 

ها، انتشار و اصل که اساس دسترسی به داده ششای شامل ه پیروی از مجموعهما به همین دلیل ب .7

 را دارا باشند: زیرهای ها ویژگیکنند که دادههاست، توافق نظر داریم. این اصول حکم میاستفاده از آن
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 ؛فرضصورت پیشباز بودن داده به .1

 ؛بهنگام و جامع بودن .2

 ؛پذیریقابلیت دسترسی و استفاده .3

 ؛پذیرقیاس و تعاملقابلیت  .4

 ؛برای حکمرانی بهتر و مشارکت شهروندان .5

 .برای توسعه و نوآوری فراگیر .6

های موجود در جهت حمایت از و سیاست سازوکارهاهای عملیاتی را توسعه خواهیم داد یا ما برنامه .8

ع الزم را کنیم که منابسازی اصول منشور و منابع مرتبط را شناسایی خواهیم کرد. ما توافق میپیاده

برای کار در چارچوب سیاسی و قانونی خود برای اجرای این اصول با استفاده از بهترین تجربیات فنی 

 شده در برنامه اختصاص دهیم.و رعایت چارچوب زمانی تعیین

ها در سطوح مختلف و مؤسسات چندمنظوره تدوین شده توسط دولت یریکارگمنظور بهاین منشور به .9

کارگیری آن توسط سایر باز حکومتی است، پذیرای به که تمرکز این منشور بر دادهنایبا وجود است. 

 مدنی و بخش خصوصی نیز خواهیم بود. مؤسسات از قبیل مؤسسات جامعه

 فرضصورت پیشباز بودن داده به اول:اصل  -3-2-1

ای، محلی منطقههای ملی، هایی است که حکومتشامل داده« داده حکومتی»ما معتقدیم که عبارت  .1

تر در اختیار های عمومی گستردهالمللی و سایر انواع مؤسسات در بخشو شهری، مؤسسات دولتی بین

هایی که توسط توان برای دادهحکومتی را می ها نیست. عبارت دادهدارند، ولی محدود به آن

هایی با منافع ن عبارت به دادهبه کار برد. ای ،شود نیزمی ها ایجادبرای حکومت یردولتیهای غسازمان

ها و خدمات حکومتی در اختیار دارند های خارجی مرتبط با برنامهخاص برای عموم مردم که سازمان

 و غیره(.ونقل های مرتبط با زیرساخت حملبرای مثال داده) شوداطالق می ،نیز

ها برای اقتصاد و جامعه ز آنمجدد ا های دولتی و استفادهما معتقدیم که دسترسی رایگان به داده .2

 . فرض باز باشندصورت پیشهای دولتی باید بهاهمیت بسزایی دارد و به همین دلیل داده

های ساخت، استفاده، تبادل گیری جهانی از منابع، استانداردها و سیاستما نیاز به ترویج توسعه و بهره .3

 . کنیمهای باز را تصدیق میسازی دادهو هماهنگ

تواند گشوده شود که شهروندان اعتماد داشته باشند که باز تنها زمانی می ایم که دادهردهما پی ب .4

یند اتوانند در فرها مید و آنکنها را نقض نمیهای باز، حقوق مرتبط با حریم خصوصی آنداده

اند، دهها و دولت به وجود آمیند تعامل آناکه در فر شانیهای خصوصآوری و استفاده از دادهجمع

 . تأثیر داشته باشند

 :ما .5

فرض باز صورت پیشها بهها و اقداماتی را توسعه داده یا اتخاذ خواهیم کرد تا مطمئن شویم دادهسیاست .1

توانند منتشر ها نمیطور که در این منشور اشاره شد، دالیل موجهی که بعضی از دادههمان اماخواهد بود، 

 کنیم؛شوند را درک می
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 کنیم؛های خاصی قابلیت انتشار ندارند را فراهم میی برای اینکه چرا دادهدالیل واضح .2

ها و ها، ابزارها، دستورالعملفقط با معیارهای قانونی و سیاسی، بلکه به کمک برنامهفرهنگ باز بودن را نه .3

خصوصی  سازی دولت، جامعه مدنی و نمایندگان بخشهای ارتباطی آموزش و آگاهی که برای آگاهاستراتژی

 ایجاد خواهیم کرد؛ شوند،باز به کار گرفته می از مزایای داده

های ارتباطی داخلی مورد نیاز برای حرکت به سمت های هدایت، مدیریت، نظارت و عملکرد و سیاستمشوق .4

عه های متولی آمارهای رسمی توسهای حکومتی ازجمله سازمانو سازمان هاهفرهنگ باز بودن را در تمام ادار

 خواهیم داد؛

هایی که مرتبط با امنیت، حریم خصوصی، محرمانگی و خصوص آناستانداردهای جهانی و قوانین داخلی به .5

د. در صورتی که قوانین و مقررات مربوطه موجود نبوده یا منسوخ کرمالکیت معنوی هستند را بررسی خواهیم 

 خواهیم کرد؛ یروزرسانها را ایجاد یا بهشده باشند، آن

نام نموده و اطمینان حاصل ها را پیش از انتشار بیبا توجه به قوانین و استانداردهای حریم خصوصی، داده .6

 اند.های حساس و قابل شناسایی توسط اشخاص حذف شدهکنیم که دادهمی

 به هنگام و جامع بودن دوم:اصل  -3-2-2

 . ، زمان و منابع انسانی و فنی نیاز استها برای پخش یا انتشارکنیم که برای شناسایی دادهما درک می .1

های جامعه های )محلی( دیگر و سازمانها از قبیل شهروندان، دولتما اهمیت مشاوره با کاربران داده .2

 . کنیمیا ارتقا درک می ها برای انتشار و/مدنی و بخش خصوصی را برای شناسایی اولویت داده

های جامعه مدنی ها، شهروندان و سازمانها برای حکومتکنیم که برای ارزشمند بودن دادهما درک می .3

 . باال باشند یفیتها باید جامع، دقیق و باکو بخش خصوصی، داده

 : ما .4

بندی بندی، انتشار و زمانهای معنادار در مورد اولویتبرای مشاوره فهرستی جامع از مراکز نگهداری داده .1

 اختیار عموم قرار خواهیم داد؛ها، ایجاد و نگهداری کرده و در پخش داده

ها جامع و دقیق د. دادهکربندی و بدون تأخیر پخش خواهیم باال بر اساس زمان یفیتها را باکداده .2

 بندی با هماهنگی با کاربران دادهبندی پخش خواهند شد. این اولویتخواهند بود و با توجه به اولویت

های بخش خصوصی صورت گرفته جامعه مدنی و سازمان های )محلی( وباز شامل شهروندان، سایر دولت

 . است

ها، اسناد، ها را به راهنماییها را به شکل اصلی و بدون تغییر پخش خواهیم کرد و دادهتا حد امکان، داده .3

 د؛کرهای مرتبط متصل خواهیم توصیفات بصری یا تحلیل

ح مدیریتی از قبیل جنسیت، سن، هایی را پخش خواهیم کرد که به کمترین سطوتا حد امکان داده .4

 ها تفکیک شده باشند؛بندیدرآمد و سایر طبقه

به کاربران اجازه خواهیم داد که بازخورد ارائه کنند و تا حدی که از بهبود کیفیت داده به میزان کافی  .5

 الزم را انجام خواهیم داد. مطمئن شویم، بازبینی

صورت پیوسته اعمال خواهیم کرد و مطمئن خواهیم ا بههای اجرایی مدیریت چرخه عمر اطالعات رشیوه .6

ها تا زمانی که دارای ارزش باشند، حفظ، بایگانی و قابل دسترسی های قدیمی مجموعه دادهشد که نسخه

 هستند.
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داده، برای کمینه کردن تأثیر بر روی  ینتغییرات قابل مالحظه در ساختار یا تأم به کاربران داده درباره .7

 .اند، مشاوره خواهیم دادباز ساخته که ابزارهایی بر اساس دادهکاربرانی 

یندها اخود از طریق مستندسازی آنالین این فر آوری، استانداردسازی و انتشار دادهیندهای جمعافر درباره .8

 شفاف خواهیم بود.

 پذیریقابلیت دسترسی و استفاده سوم:اصل  -3-2-3

های جامعه مدنی و بخش خصوصی ها، شهروندان و سازمانای دولتها برما معتقدیم که بازنمودن داده .1

 . دهدتر را میگیری بهتر و آگاهانهامکان تصمیم

و دسترسی باشد و بدون موانع  قابل کشف یسادگشود، باید بهباز منتشر می ما معتقدیم زمانی که داده .2

 . یا مدیریتی در دسترس مردم قرار داده شود یکبوروکرات

 : ما .3

قابل  یسادگو به یکجاصورت باز به ها را بر روی یک پورتال مرکزی انتشار خواهیم داد تا دادهداده .1

 کشف و دسترسی باشد؛

ترین طیف از داده را به فرمت باز پخش خواهیم کردیم تا مطمئن شویم داده در دسترس گسترده .2

از آن استفاده کنند. در بسیاری از دسترسی داشته و  به آنکاربران قرار دارد تا بتوانند آن را یافته، 

استانداردسازی شده خواهد بود تا بتواند  های چندگانهآوری داده به فرمتاین امر شامل فراهم ،موارد

 توسط کامپیوترها پردازش شده و مورد استفاده مردم قرار گیرد؛

 مجوز باز و نامحدود پخش خواهیم کرد؛با صورت رایگان، داده را به .3

نام اجباری پخش خواهیم کرد تا به کاربران اجازه دهیم بدون نیاز به شناسایی بتوانند بدون ثبتداده را  .4

 ها را دریافت کنند؛داده

ها دسترسی داشته و به دادهمؤثر صورت توانند بهترین طیف کاربران میمطمئن خواهیم شد که وسیع .5

باز، ترویج  داده ای برای افزایش آگاهی دربارهرانهاین کار ایجاد اقدامات نوآو از آن استفاده کنند. الزمه

باز و اطمینان از دسترسی  بهینه از داده داده، ایجاد ظرفیت برای استفاده دانش )ادبیات( درباره

شهروندان، اجتماع و جامعه مدنی و نمایندگان بخش خصوصی به ابزارها و منابع مورد نیازشان برای 

 . ز منابع عمومی استدانستن چگونگی استفاده ا

 پذیریقابلیت قیاس و تعامل چهارم:اصل  -3-2-4

درون و  یسادگداده به بیشترین میزان مؤثر و مفید باشد، باید بتوان آن را به کهینما معتقدیم برای ا .4

 ها در مناطق جغرافیایی مختلف و در طول زمان مقایسه کرد.بین بخش

پذیری، قابلیت ساختاریافته و استاندارد ارائه شود تا تعامل هایما معتقدیم که داده باید در فرمت .5

 پذیر شود.مجدد از آن امکان ردیابی و استفاده

 ما: .6
های متداول را پذیری، ساختار و شناسههای داده، تعاملاستانداردهای باز و یکپارچه مرتبط با فرمت .1

 ها اعمال خواهیم کرد.آوری و انتشار دادهبه هنگام جمع
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شوند های اصلی و یکپارچه را شامل میهای باز، فرادادهداده ینان حاصل خواهیم کرد که مجموعهاطم .2

 گیرد.میو ماشین در دسترس قرار  های قابل خوانش برای انسانو در فرمت

اطمینان حاصل خواهیم کرد که داده کامالً توصیف شده است و تمام مستندات همراه داده با زبانی  .3

نوشته شده است و نیز تمام کاربران داده اطالعات کافی برای درک منبع، قدرت، ضعف  واضح و روشن

 ها را داشته باشند.های تحلیلی دادهو محدودیت

المللی و دیگر متولیان تعیین استاندارد تعامل خواهیم کرد تا با مؤسسات استاندارد داخلی و بین .4

المللی را ترغیب نموده و از ایجاد استانداردهای پذیری بیشتر بین استانداردهای موجود بینتعامل

مشترک جهانی داده در صورتی که وجود نداشته باشند، حمایت کنیم و مطمئن شویم که هر استاندارد 

 .پذیر باشندکنیم تا حد امکان با استانداردهای موجود دیگر تعاملکه ایجاد می جدید داده

را نسبت به استانداردهای جدید مورد توافق جهانی مشخص های محلی جایگاه استانداردها و شناسه .5

 د و نتایج را با عموم به اشتراک خواهیم گذاشت.کرخواهیم 

 حکمرانی بهتر و مشارکت شهروندان پنجم:اصل  -3-2-5

ها استحکام بخشیده باز به حکمرانی مؤسسات عمومی و اعتماد به آن ما معتقدیم که انتشار داده .1

کند و بنیانی شفاف و پاسخگو برای بهبود احترام به حاکمیت قانون را تقویت می هاو تعهد حکومت

 کند.میخدمات عمومی فراهم  گیری و ارتقای ارائهتصمیم

ها ها و سیاستسازی بهتر و ارزیابی بهتر برنامهبهتر، پیاده باز موجب توسعه ما معتقدیم که داده .2

مشارکت شهروندی و تعامل آگاهانه و بهتر میان دولت و  شود وبرای رفع نیازهای شهروندان می

 سازد.شهروندان را ممکن می

تواند های جامعه مدنی و بخش خصوصی میما معتقدیم که تعامل و مشورت با شهروندان و سازمان .3

جر تواند منخود می نوبهها تقاضای بیشتری دارند و بهبه دولت کمک کند تا بداند که کدام نوع از داده

 ها شوند.بندی، انتشار و استانداردسازی بهتر دادهبه اولویت

 ،تعامل بین شهروندان و دولت هستند ین نقطهنخستهای شهری و محلی اغلب ما معتقدیم که دولت .4

 . باز دارند ها نقشی حیاتی در حمایت از تعامل شهروندان بر مبنای دادهلذا این حکومت

 :ما .5

 پیشرفت و آثار اقدامات داده دهی منظم به عموم مردم دربارهرا برای گزارشیندهای نظارت و بررسی افر .1

 باز خود اجرا خواهیم کرد.

صورت داده شفافیت یا قوانین ضد فساد به یجهد که اطالعات منتشرشده درنتکراطمینان حاصل خواهیم  .2

 باز منتشر شده است.

 خواهیم کرد تا از توانایی کارکنان دولت برای استفادههای آموزشی فراهم ها، ابزارها و دستورالعملبرنامه .3

 سیاستی مطمئن شویم. یندهای توسعهاباز در فر بهینه از داده

های داده برای پیگیری انتشار فعاالنه های آزادی اطالعات/ دسترسی به اطالعات/ حقوق اطالعات،با انجمن .4

 ت در صورت درخواست، همکاری خواهیم داشت.ها برای انتشار اطالعاباز با توجه به وظیفه دولت

ها برای هایی را که آنمدنی و بخش خصوصی تعامل خواهیم کرد تا داده با شهروندان و نمایندگان جامعه .5
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 ها نیاز دارند، شناسایی کنیم؛حکومت یداشتن کارآمدپاسخگو نگه

کنند، به حقوق قاد از دولت استفاده میباز برای شناسایی فساد یا انت با حمایت از شهروندانی که از داده .6

 .شهروندان برای آزادی بیان احترام خواهیم گذاشت

های سیاستی نوآورانه و مبتنی بر شواهد که برای تمام اعضای حلراه باز برای توسعه به استفاده از داده .7

 .کنیمکنند، تشویق مینشین را توانمند میجامعه منفعت دارند و نیز اقشار حاشیه

 توسعه و نوآوری فراگیر ششم:اصل  -3-2-6

ها، کنیم. هرچه بیشتر دولتاهمیت باز بودن را برای تهییج و تحریک خالقیت و نوآوری تصدیق می .1

های باز استفاده کنند، منافع اجتماعی مدنی و بخش خصوصی از داده های جامعهشهروندان، سازمان

. این حقیقت در مورد کاربردهای دولتی، تجاری و ها بیشتر خواهد بودو اقتصادی حاصل از آن

 .برقرار است یرتجاریغ

های اقتصادی و اجتماعی و رصد و های باز توانایی کمک به تشخیص چالشکنیم که دادهتصدیق می .2

های جهانی توانند به مقابله با چالشهای باز همچنین میهای توسعه پایدار را دارند. دادهبرنامه ارائه

 د فقر، گرسنگی، تغییرات اقلیمی و تبعیض یاری رسانند.همانن

ای هستند که با فراهم کردن امکان دسترسی به های باز ذاتاً منابع عادالنهکنیم که دادهتصدیق می .3

ها را توانمند کنند، آننظر از اینکه چه کسی هستند و در کجا زندگی میها برای همه مردم، صرفداده

از وجود فاصله دیجیتالی جهانی از منظر ابزارها و تخصص فناورانه آگاهیم. این  ،سازد. با این حالمی

های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند را نسبت به دسترسی و استفاده از داده فاصله کسانی که در حاشیه

 . کندباز محروم می

ها شود. دولتی باز خالصه نمیهاپایدار با انتشار داده ها به ترویج نوآوری و توسعهمعتقدیم نقش دولت .4

ها بازی کنند و همچنین باید نقش فعالی در حمایت از استفاده مجدد مؤثر و خالقانه از این داده

های جامعه مدنی و بخش خصوصی به اطمینان حاصل نمایند که کارمندان دولت، شهروندان، سازمان

دسترسی  ،ها الزم استی فهم و استفاده مؤثر از آنهایی که الزم دارند و نیز ابزارها و منابعی که براداده

 داشته باشند.

 :ما .5

های تولید و بخش خصوصی و مؤسسات چندجانبه را به انتشار داده ،مدنی های جامعهشهروندان، سازمان .1

تر با منابع متعددی از داده تشویق باز غنی ها در جهت حرکت به سمت اکوسیستم دادهآوری شده توسط آنجمع

  خواهیم کرد؛

رای های جامعه مدنی و بخش خصوصی و مؤسسات چندجانبه را بهای بالقوه بین دولت و سازمانمشارکت .2

کارآمد از آن را خواهیم یافت یا ایجاد  سازی اثرات داده از طریق استفادهباز و بیشینه حمایت از انتشار داده

 .کردخواهیم 

های های داده، توصیفات بصری، برنامهای که توسعه و ایجاد مشترک مجموعهها و اقدامات نوآورانهبرنامه .3

 ها حمایت خواهیم کرد؛دهند، ایجاد کرده یا از آنباز را رشد میداده  کاربردی و دیگر ابزارهای بر پایه
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باز حمایت کنیم  های روزافزون دادهبا مدارس و مؤسسات آموزشی متوسطه تعامل خواهیم داشت تا از پژوهش .4

 درسی مؤسسات آمورشی وارد نماییم؛ و ادبیات داده را به برنامه

 باز را هدایت یا پشتیبانی خواهیم کرد؛ دی دادههای مرتبط با اثرات اجتماعی و اقتصاپژوهش .5

المللی در سراسر جهان های بینها و سازمانفنی را با دیگر دولت سازی خواهیم کرد و تخصص و تجربهظرفیت .6

 مند شود؛باز بهره تواند از منافع دادهبه اشتراک خواهیم گذاشت تا اطمینان یابیم هر کسی می

مدنی و بخش خصوصی، دانشگاهیان،  های جامعهدهندگان، کارآفرینان، سازمانیق توسعهسازی و تشوبا ظرفیت. 7

مبتکرانِ داده را در بیرون و درون دولت پرورش  اصحاب رسانه، کارمندان دولتی و دیگر کاربران، نسل آینده

ها را توانند آنشهروندان می ؛شوندها منتشر میزمانی که داده، دشوباز نمایان  خواهیم داد تا ارزش داده

های موجود را نقد کرده و برای حلحل بدهند، راهسی کنند. اگر مشکلی بود برای آن راهرمشاهده و بر

ها در دسترس همه باشد، کارآفرینان ای مطرح کنند. وقتی دادههای فعلی در هر سطحی بتوانند ایدهچالش

 .کنند افزوده ایجادها ارزشتوانند از دادهمی

ها ها آنداده فسادها را کشف و افشا کند. مصورسازی ،هاتواند با بررسی دادهنگاری داده و تحقیقی میروزنامه

ها را ترکیب کرده و به فهم جدیدی رسید؛ و توان دادهکند. میدار کرده و الگوهای پنهان را آشکار میرا معنی

 .صورت باز استها بهانتشار داده ،هانیاز آنکه پیش یکارها و اقدامات دیگر بسیاری از

 های نوظهورگری برای پدیدهگری و الگوهای تنظیمآینده تنظیم-3-2-7

ن دولتی، ای از فعاالها و منابع برای اعمال قدرت بر دامنه گستردهای از ظرفیتحکمرانی مجموعه گسترده

 .کندست که زمینه را برای اعمال حکمرانی فراهم مییندی اافر گرییمغیردولتی و فراملی است و تنظ

این . هدف از منظور تحقق اهداف حاکمیت استت دولت بهالگری در معنای عام شامل انواع مداختنظیم

 است.« منفعت عمومی» کنندگان خدمات برای تضمینبر ارائه« کنترل عمومی» ایجاد ،تالمداخ

، گذارییاستحکمرانی نوین بوده که در کنار سایر کارکردها مانند س گری یکی از کارکردهای اصلی نظامتنظیم

نظام حکمرانی مدرن را شکل  کالنخدمات، چارچوب  ارائه کاال وو نیز کارکرد سنتی  یلگریبازتوزیع، تسه

 دهد.یم

یت و تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنین از منظر ارتقای قابل

گیری ضرورت شکلدالیل یکی از  ،ظرفیت حکمرانی و نیز به جهت ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات

 .در نظام حکمرانی است گریمنهادهای تنظ

توسط دولت  گرییمعنوان یکی از نخستین نظریاتی که به چگونگی تحقق تنظگر بهنظریه دولت تنظیم

اجرای  دولت، محور ،دوم ؛ای ابزاری استگری مقولهتنظیم نخست، :دارای سه فرض محوری است ،پردازدمی

 د.ابزار اشاره دار ترینیعنوان اصلگری بهبه محوریت قوانین حاکمیتی در اعمال تنظیم ،سوم ؛گری استتنظیم

گیری نظریات و رویکردهای های شکلگر پس از ارائه و اجرا مورد نقد قرار گرفت. نتیجه انتقادنظریه دولت تنظیم

 «حکمرانی با فاصله»گران و مفهوم گری و باز کردن دایره تنظیمیند تنظیماجدیدی بود که بر تمرکززدایی از فر

و  (واکنشی) تعاملی گرییممندی فوکو، رویکرد تنظنظریه حکومت، تأکید داشتند. رویکرد قانونی خودتولیدی
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یک از جهتی  اند و هرگر پرداختهبه نقد نظریه دولت تنظیم گریمان پسادولت تنظرویکرد کالین اسکات با عنو

 .اندسعی در جبران نواقص آن داشته

های اخیر، استفاده از انواع ت مفهوم بنیادین حکمرانی در سالالتأکید بر تحوبا « گرانهحکمرانی تنظیم» رویکرد

داند می گرییمهای تنظناپذیر از نظامیاستی را بخشی جدایینهادی و س هایینوین در کنار نوآور هاییفناور

ای متنوع و پیچیده با ماهیت ای صرفاً حقوقی و اقتصادی به حوزهگری امروزه عمالً از مقولهو معتقد است تنظیم

نگاهی جامع دستانه، نهادسازی هوشمند و فعالیت پیش روز بودن،تبدیل شده و پویایی، به «نوآورانه و فناورانه»

عنوان نهادی قضایی، گر بههای سنتی تنظیمنوین است که با ویژگی گریمبخشی از خصوصیات تنظو بین

 .مراتبی ذاتاً متفاوت استبوروکراتیک، رسمی و سلسله

توان به فناورانه بودن، ساختار حاوی تعارض که از می «گرانهحکمرانی تنظیم»های رویکرد ویژگی ینتراز مهم

گران سطح فعالیت رسمی را محدود تنظیم ،دیگر یدهد و از سوگری را گسترش میسو دایره نفوذ تنظیمیک

گرانه، مثابه اقتدار تنظیمکند، استفاده گسترده از ابزارهای انگیزشی و طراحی بازار و تأکید بر سهم بازار بهمی

 ،وجود نگاه فراملی اشاره کرد. در این رویکرد اقتصادی بودن ومحور بودن، فراتعاملی و توافقی بودن، سیاست

گرانه بر عهده دارند و قوانین رسمی کشور تنها سهم کوچک و البته مهمی در مسیر تحقق حکمرانی تنظیم

بر ساختار حقوقی  رسمی و البته مبتنی یهااز اعمال حکمرانی نوین، خارج از چارچوب یتوجه بخش قابل

 .ق خواهند شدشده توسط حاکمیت، محقایجاد

گرفته و تفکیک گرانه مستقیماً توسط حکومت انجام میاکثر وظایف تنظیم طوالنیطی سالیان  ،در ایران

در  ییهاتدریج سازمانگری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان بهگذاری و تنظیممشخصی بین سیاست

گرانه، اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و زیرمجموعه دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم

و سازمان نظام  وکالاعمال برخی جرائم بر متخلفان را بر عهده گرفتند و با تأسیس نهادهایی همچون کانون 

گر دولتی مرور برخی نهادهای نسبتاً مدرن تنظیمبخشی و تخصصی پیشرفت کرده و به گرییمپزشکی، تنظ

کنندگان و اخیراً سازمان تنظیم تی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفمانند سازمان تعزیرات حکوم

 .اندگرانه دولت ایجاد شدهمقررات رادیویی نیز باهدف ایفای نقش تنظیم

ها که به تشکیل قانون اساسی و تصویب قانون اجرای این سیاست 44های کلی اصل سیاست ابالغپس از 

گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به همراه ید استقرار نظام تنظیمشورای رقابت انجامید، مرحله جد

های اجتماعی، گذار در حوزهگیری نهادهای قاعدهنداشته است. در کنار این، جریان جدیدی از تقاضای شکل

های سیاستی و دلیل تفاوت ماهوی این عرصه های اخیر آغاز شده است که بهسیاسی و تکنیکی نیز در سال

تغییر رویکرد به سمت استفاده از الگوی حکمرانی  ،هاگری در آنیند تنظیمامراتب بیشتر فرپیچیدگی به

 .رسدبه نظر می یرناپذامری اجتناب ،گرانهتنظیم

هوشمند، خودروهای  ونقلحملهایی مثل در حوزه خصوصبهگری به چه الگویی سوق دارد، اما آینده تنظیم

گذاری و ها چگونه باید قانونری، اسکوترهای برقی، خودروهای پرنده، حکومتخودران، پهپادهای تجا
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شود می خالصه معرفی طوربه(، 2018گری ایگرز و همکاران )اصل تنظیم 5گری کنند؟ در پاسخ، مدل تنظیم

 ها است:های جدید در درون حکومتسازیکه گویای رویکردها و ظرفیت

 گری تطبیقیتنظیم
وانتقالبهرویکردتکراریوتعاملی«گریکنوفراموشکنبهیمتنظ»گذراز


 گریآزمایشگاه تنظیم

هادهندههاوشتابیوآزموندرسندباکسسازنمونهرویکرد

 

 گری مبتنی بر پیامدتنظیم
یشکلجابهتمرکزبرنتایجوعملکرد

 

 گری وزنی مخاطراتتنظیم
شدهبندیرانوبخشرویکرددادهو«یکسیاستبرایهمه»گذراز

 گری همکارانهتنظیم
المللیبادرگیرکردنذینفعانیکاکوسیستمگریملیوبینهماهنگیدرتنظیم

 
 گری )اقتباس از ایگرز(اجزای تنظیم .5شکل 

( 2018شود، منبع تکمیلی، ایگرز و همکاران )برای حفظ تلخیص این گزارش، شرح تفصیلی این مدل ارائه نمی

 است.
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 پیوست

 حکمرانی دربارهسناریویی محتمل -4-1

های جامعه را بازتولید کرد و توان ارزشسرزمین بدون ملت، نیازی به حکومت ندارد و بدون حکومت، نمی

جایی آسان مردم را به همراه شدن، جابهیجهانهای خود در مسیر نابودی است. جامعه محروم از بازتولید ارزش

هایی از جمعیت های جوامع، منجر به مهاجرت مجازی بخششدن و تغییر سریع ارزشآورد و امروزه دیجیتالی

 شود.می

خت اجتماعی نظیری برای ساهای بیبرای ایران اسالمی فرصت عنوان یک روند قدرتمندشدن بهدیجیتالی

آورد و دستیابی به موقعیت برتر در واالیی همچون عدالت، برادری و خیرخواهی فراهم می هایمبتنی بر ارزش

حوزه جامعه دیجیتال، مستلزم هماهنگی تمام نیروهای جامعه و یادگیری سریع و فوری در مورد دنیای در 

 حال تحول است.

 ایِ عصرِ دیجیتالهاتباعِ حکمرانی دربارهسناریوهایی  -4-2

شوند و هدف کلی از سناریونویسی، ایجاد های متنوعی نوشته میهای متفاوت و به روشها به منظورسناریو

ی هامؤلفهترین امکان گفتگو در مورد آینده است. در مجموعه سناریوهای تابعیت مجازی، چهار سناریو، مهم

را گزینش و برجسته  -داشته باشند های امروزگیریتصمیم توانند بیشترین تأثیر برکه می -شناختی از آینده

شوند، بلکه برای شکل دادن به اقدامات امروز ما بینی آینده نوشته نمیپیش منظوربهها کنند. پس سناریومی

، ما یک پله از ادعای ایجاد شناخت مرسوم از آینده درواقعشوند. ی ما است، نوشته میامروزکه مقید به نگاه 

نگر برای جامعه خود نیستیم. امید است ایم، ولی ناامید از ایجاد شناختی کافی برای اقدامات آیندهعقب نشسته

به همت و اقدام جمعی را فراهم آورد. قابل توجه است که گاه  شکل دادنبرای  کافیاین سناریوها شناختِ 

شود و شواهد، منجر به یک اقدام جمعی نمیکافی است و گاه کوهی از یک اشاره برای اجتماعی فعال و آماده 

کارهایی اندک از ( شناسایی راه1منوط به  کند. اقدام جمعی،سوزی غلبه میمشخص، فرصت کامالًبه دالیل 

( حفظ فضای سالم یادگیری و منفعت 3( باور به راه و ایجاد تعهد جمعی خودجوش؛ 2شمار بیراهه متداول؛ بی

 عمومی است.

شدن همچنان یک پیشران قوی تحول در محیط زندگی ماست یجهانجریان چهارم از  عنوانبه شدندیجیتالی

خصوص که کشورهای ینه نیست، بههزکم ها برای همگامی با این تحولیده است. تالش دولتدرنوردکه مرزها را 

تعدادهای دیجیتال و های ناشی از حضور اسموفق در حکمرانی و اقتصاد دیجیتال به دنبال دستیابی به مزیت

یدکننده تول اندازهبه کنندهمصرفمیلیارد انسان ساکن کره زمین هستند.  7تولید و عرضه محصوالت دیجیتال 

ارزش بااهمیت است و هدف اتصال فعاالن اقتصاد دیجیتال به نهادهای حاکمیتی موجود است. برای مثال، به 
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خیر ؟«هاهمه دولت فرصت بازآفرینی حکمرانی دیجیتال برای»آری         

آفرینی، مالیات بیشتر را نصیب اقتصاد ملی کنند یا غلبه فرصت کار نحوی با ایجاد بستر جذب این فعاالن،

 گذاری کنند.های مجازی و دیجیتال خود را هدفاکوسیستم

 


 

 

 

 هاسناریو -4-3

 خالصه چهار سناریو به شرح زیر است:

 دریای ایرانی )دولت توانا در حکمرانی دیجیتال(سناریوی اول: 
دولت ايران، نماد اراده جمعی ايرانیان است و حكمرانی ديجیتال ايرانی، فضای مطلوب برای شكوفايی ايرانیان در فضای ديجیتال را فراهم 

گستر تولید و آورده است تا در شبكه جهانو اين پلتفرم، فرصت برابری برای مردمان ديگر كشورهای نزديك به فرهنگ ايرانی را فراهم 
های تمدنی، تاريخی و مذهبی را جلب كرده است. دريای ايرانی، توجه اقوام حوزهبوم ديجیتال ما، ها، شريك راه باشند. زيستبازتولید ارزش

 اند.كننده دارد كه منفعت اصلی خود را در اين همزيستی تعريف كردهنیم میلیارد نفر مشاركت

 

 های جهان در گستردن حکمرانی دیجیتال فراملی(نظمی بین دولتسوز و بیخشک )دولت فرصتای نیمهسناریو دوم: دریاچه
شهرهای فردی و بیگانه گرفتارند. اند و در آرمانهای انسجام ملی فراگیر ساكنان سرزمینی را از دست داده است و جمعیت متفرق شدهدولت ايران، مؤلفه

شدت به درصدد مهاجرت فیزيكی هستند. منابع دولتم برای ايجاد انسجام دوباره در دسترس نیست و جمعیت زيادی از مهاجران ديجیتال، ابزار الز
های قدرتمند محدود شده ها و شركتها از سوی دولتملت -كنند، ناالنند. حقوق دولتمحدود است و دولتمردان از اينكه تیم بازندگان را مديريت می

 اثر شده است.مداخله در امور همديگر )قرارداد وستفالی(، بی است و عدم
دهند و تالش برای فرصت از ها را شكل میمشترک، پاياترين انسجام ملت فايده بود، آيندهنگر و تاريخی از هويت ايرانی بیهای گذشتهتأكید بر مؤلفه

 ه دارد.دست رفته، تعريف و تعهد به آينده مشترک، همچنان ادام

ی ملیپلتفرم  اه

جذب جمعیت هب سمت حکمرانی اریانی

پلتفرم اهی جهانی

رد زمین حکومت ملی

مهاجرت مجازی از حکمرانی اریانی

یاسالم  ریانیا یایرد  

کرانیب  اقیانوس سابق ریانیانا ریالجزا مجمع   

مل دولت نیم  

بلی« های ملیهای جهانی در عرضه خدمات عمومی و تحديد منابع دولتپلتفرم كنندگانعرضهموقعیت برتر »خیر  
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توان های جهانی کمها در مقابل گسترش پلتفرمالجزایر ایرانیان در جهان دیجیتال )دولتسناریوی سوم: مجمع

 اند(شده
راستا نیستند و همگرايی بسیار ضعیفی دهند كه چندان همتر از دوران قبل، تجمعات را تشكیل میهای جهانی، ايرانیان چندپارهدر پلتفرم
های جعلی سازیاگر اين پايان تلخ برای تمدن باشكوه است كه اسیر هويت های هويتی بسیار نزديك، رقابت وشود. گاه بین گروهديده می

بخش جمعیت را غفلت ترين عناصر هويتموقع درک نكرد و اساسیهای جمعیتی در چند دهه اخیر شد، جهان جديد را بهبیگانگان در گروه
 شد را در گذشته جستجو كرد.ای آينده تعريف میكرد و اشتراكاتی كه بر

 

 های حکمرانی و شکوفایی ملت ما که در آن ایرانیان، انسجام دارند(کران )پلتفرمسناریوی چهارم: اقیانوس بی
آالم نیازهای  ای كه خدمات فراوان و با كمترين هزينه را ممكن ساخته است، بشريت را از درد واليه شبكه به حكمرانی متداخل و اليه

اولیه رها ساخته است. اين فرصت، شكوفايی فرهنگ غنی اسالمی ايرانی را به همراه دارد تا بشريت در جستجوی معنا را سیراب كند. در 
ل دارند و قدرت سیاها، حريم ساليق و افكار مردم را پاس میها حاكم بر دادگان خود هستند و پلتفرماين اقیانوس جامعه بشری، انسان
های جهانی مستقل از جغرافیا شكل گرفته است و انسان های ديجیتال را شكل داده است. حكومتمردم، اقیانوس مواجی از اجتماع

دار ها محدود به جغرافیا شده است، ولی ايرانیان همچنان پرچمملت -های دولتخداگونه، در جستجوی معنای واقعی زندگی است. اراده
 بشريت هستند.سعادتی غنی برای همه 

 هاداللت -4-4

توانیم آن را با ایده اعزام نیروی کار مازاد یمای از مهاجرت مجازی در دست داشته باشیم، برای اینکه ایده

 مقایسه کنیم.

 کشورهای با بازار کار ضعیف

متکی به درآمدهای کارگرانی است که به  عمدتاً هاآنکشورهای بسیاری در جهان هستند که درآمدهای ارزی 

 (.2009میلیارد دالر در سال  316کنند )بازارهای کار دیگر کشورها ارسال می

بازار کار مناسبی برای دیگر اتباع خود فراهم آورند و  این کشورها باید امیدوار باشند که با منابع در دسترس،

های اعزامی را تسهیل بخشند. این خطر وجود دارد که نیرویحتی بازگشت نیروی کار ارسالی به خارج از کشور 

 یفزایند.بهای جامعه نیز پس از بازنشستگی برگردند و بر هزینه

ی فضای وکارهاکسب، نیروهای خالق و مستعد کشورهای در حال توسعه، در 2030قابل تصور است در سال 

انتقال  مبدأون آنکه منابع مالی خود را به کشور ایجاد کنند، بد افزوده ارزشمجازی دیگر کشورهای پیشرو، 

 دهند.

یباً ضعیف و کوچک استونی هویدا شد، باید تقرهای ضعیف از پدیده تبعه مجازی که در کشور با ظهور نشانه

 های آینده بود.پذیر در سالنگران مهاجرت مجازی عظیم نیروی مستعد و خالق کشورهای آسیب
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های اجتماعی را ی بازتولید ارزشسازوکارهابوم فضایِ جهانی یا بیگانه، ستیزحضور جمعیت مجازی در یک 

کند و این امر سرمایه اجتماعی الزم برای بازآفرینی حکمرانی کارا در کشورهای در حال توسعه را تهدید می

 محدود خواهد ساخت.

تنی بر نمایندگی را تهدید سازوکار انتخابات نظامات سیاسی مب از طرف دیگر، دسترسی به دادگان عمومی،

دهندگان، امکان پیروزی کاندیدایی را برخالف ارزیابی یرأشده از شود با شناخت شخصیکند و موجب میمی

 ی کرد.کاردستجامعه 

اقتصاد  افزودهارزشاز دو منظر در معرض خطر هستند: نخست، از دست دادن  بنابراین، کشورهای ضعیف

 دیجیتال نیروهای مستعد جامعه و دوم، حق انحصار حکمرانی و تعیین حاکمان.

 های تمرکزگریزفناوری -4-5

اند. نهادسازی، ین نهاد با تأمین مالی از سوی مردم هستند که برای اداره جامعه تشکیل شدهتربزرگها دولت

پذیر است. در بینیازپیش پیشیشبآن به امری کاهش عدم قطعیت در امور زندگی و تبدیل  منظوربهابزاری 

ترین شکل آن؛ یعنی خشونت شروع شده است طول تاریخ، ابزارهای بشری برای غلبه بر عدم قطعیت از بدوی

تواند در کاهش و به اعمال زور جمعی و همچنین به نهادسازی تغییر شکل داده است. امروزه، فناوری نیز می

 یابد.هایی مثل زنجیر بلوکی در حکمرانی اهمیت می؛ بنابراین، نقش فناوریعدم قطعیت ایفای نقش کند

 بندیجمع

رنگ شدن مهاجرت حق انسانی و اسالمی مردم است. تجربه بشر از حکومت، در عصر دیجیتال به سمت کم

 ها وفاصله حاکم و محکوم، تغییر نقش نمایندگی و مشارکت بیشتر مردم در الگوسازی و کشف اولویت

تر راهکارهاست. نظامات حکمرانی ناکارآمد، در حفظ و نگهداری گنجینه اول اجتماع، یعنی اعضای خود ناتوان

شود. کسی از آینده حکمرانی خبر شوند و ایجاد حکمرانی کارآمد در عصر دیجیتال با استقبال همراه میمی

 دادن جامعه به سمت نوآوری است. ندارد و حکمرانی آینده، امری در حال شدن است و راهکار اصلی، سوق

اند. این امر را به اداره امور جامعه هم تعمیم دهیم. مردم از تعامل و کمال عقل را در معاشرت زیبا با مردم دانسته -1

تر ای و همچنین گستردهها و نهادهای ملی و منطقهشده در سازمانمشارکت در حکومت، تعیین و طراحی خدمات ارائه

 شوند.خرسند می ی و تقویت ساختارهای پاسخگو کردن نهادهای دولت،شدن بخش عموم

این منافع  دادوستدحاضر به  های مشترک،ها و صنوف مردم، منافع متعارض و متفاوتی دارند که فقط حول ارزشگروه -2

ر انکار این گیرد. بنابراین، نباید سعی دهای چنین تعارض و اتحادهایی شکل میمقطعی هستند. حکمرانی بر پایه

شخصی شده و برای شکوفایی استعدادها طراحی کرد.  صورتبهرا تا جای ممکن  خدمات حکومت ها داشت وتفاوت

 های مختلف است. تنوع، رمز بقاست.گشودگی دولت به سالیق و دیدگاه ها،الزمه چنین آگاهی بر تفاوت
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ت همه مذاکره و بحث هستند. نارضایتی مقطعی ممکن اسیرقابل غ تا جای ممکن، ایهای بنیادین هر جامعهارزش -3

نیست.  چندان دور از دسترس های کثیر،رضایت خاطر جمعیت اماهای بنیادین را در معرض خطر نشان دهد، ارزش

 یر فرایند و ساختار حکمرانی شود.ناپذاجتنابهای ها، مانع تحولها و نگرانینباید ترس

باور دارد که  از مدیران زیمنس، 1گشاید. روسا ریئراسیال فراوانی پیش روی جوامع میهای ظرفیت شدن،دیجیتالی -4

های پنهان عصر دانیم. این اوج انعطاف و فرصتتعیین شکلی است که مطلوب می شدن،مأموریت ما در دیجیتالی

 های دست دوم دیگران محدود کنیم.شدن است، نباید خود را به ایدهدیجیتالی

را محدود به  گیرند و خود را و جامعه خودشود. فقط جوامعی که راهبری را یاد مینها اصل یقینی قلمداد میتغییر ت -5

دارند، را پاس می کنند و سهم و نفع اعضایی از جامعه که نفعی در نوآوری و تغییر دارندپاافتاده نمیهای پیشگزینه

نفعان ذی وهای بزرگ ها، شرکتمعه را از گزند منافع گروهجا بلندمدتگذار باید نفع بخت پیروزی دارند. سیاست

قتصادی را به ادارند، محفوظ دارند و زمینه و شیب آمایش فعالیت  وکارکسبقدرتمند امروز که نفعی در تثبیت اوضاع 

تمند نیز درقنفعان های بزرگ و ذیطراحی کنند و در این صورت، شرکت برخوردارترنفع نوآوران، جوانان، مناطق کم 

 گذاری رمز این موفقیت است.به حرکت واداشته خواهند شد. سیاست

وفایی و راهبر از دست دادن منابع و منفعل بودن در مقابل شک دو انتخاب به روی طراحان حکمرانی آینده وجود دارد. -6

 بودن.

دهد که نان را میو فرهنگ واالی اسالمی و ایرانی، این اطمی هستند ییشکوفاهای دیجیتال در حال فرصت

لت بیافرینیم. جایگاهی در شأن این تمدن برای م توانیم پیشرو باشیم و قبل از برقراری نظام قدرت جدید،می

حاشیه و  هر پرسش منفعالنه دیگر،«. خواهیم چگونه باشیم؟می»شناسانه این است که پرسش درست و زمان

 موفقیت است.های کلیدی، رمز ابتدایی است. تمرکز بر پرسش
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