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 چکیده

هاي جدیدي را پدید آورده است و پاسخ به  ورود حکمرانی به عرصه دیجیتال فرصت

 هایی همراه کرده است مخصوصاً برخی از سؤاالت بنیادین حکمرانی را نیز با چالش

پردازد که  به این موضوع می شهروندي يفناور. سؤاالتی از جنس رابطه مردم و حاکمیت

آوري شهروندي با  فن. چطور در عصر دیجیتال حکمرانی را با کمک مردم انجام دهیم

آوري  فن.  داردیهمپوشانباز در حکمرانی دولت الکترونیک، مشارکت عمومی و نوآوري 

 باز توسط افرادي خارج از حکومت که به توسعه ابزارهایی دادةبه استفاده از شهروندي 

این . شود پردازند اطالق می طالعات براي رفع نیازهاي عمومی میمبتنی بر فناوري ا

هاي  بندي تعریف طیف زیادي از ابزارهاي دیجیتال را شامل شده و بر این اساس دسته

الزم است که به فناوري شهروندي براي نگاه جامع . مختلفی صورت پذیرفته است

بررسی  .ناگون آن شناسایی شودگوو اقسام تعاریف این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته 

در . اندازي و توسعه کمک شایانی نماید تواند به ما در راه مینیز هاي این موضوع  چالش

 ابعاد این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از دل ه استشد  مقاله حاضر تالش

  .استخراج گرددآن مفهوم شناسی فناوري شهروندي 

  مثابه بستر وندي، مشارکت، شفافیت، داده باز، دولت بهفناوري شهر :کلیديهاي  واژه
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 و دهندگان رأيعموم . شود ی شناخته می حوزه تخصصحکمرانی از گذشته یک

مشارکت  و کنند ی نمفای نقش ااستی سجادیمعموالً در اکنندگان در حکومت  مشارکت

 ،یاسی سلسوفی، فرابرت دال. رود ي نمیرأي ها  فراتر از صندوقيدر امور کشورمردم 

 مشارکت تی ظرفي اشاره کند که مردم عاديشنهادی به هرگونه پخواهد ی که مییتا جا

 شکوه و "از لفظ را دارند دهیچی موضوعات پيگذاري بر رو  در سیاستتر قیمع

 استفاده " که آشنا استی شهروندان تا زمانتی ظرفيها تی در مورد محدودتیشکا

 .شود ی حل مسئله نمایمؤثریریگ میکت منجر به تصممشاروي معتقد است . کند می

)Noveck, 2016(فاقد زمان، آموزش و ، که افرادکند ی کار نملی دلنی به اموضوعنی ا 

 الزم ی تعاملنیعالوه، چن به . باشنددیمفموضوعاتی هستند که  در کت شري برازهیانگ

پیشنهاد داده طورمؤثر و سازنده   شهروندان را بهيها دگاهی دنفع ي ذيها  گروهرای زستین

 تبدیل "گنالیس" را به "زینو" تنها میمشارکت مستقدیگر،  بیان به. کنند یمو پیگیري 

  .کند می

 ی ادراکيها یی که نسبت به تواناشروی پکیپردازان دموکرات نظریهی طیفی از حت

 توسط ی تعامل اساسي خاص برايها تیطورکلی بر موقع ، به دارندي کمتردیمردم ترد

 برعکس، از. کنند ی تمرکز نمی رسميریگ می تصميندهایافراد خارج از دولت در فرآ

گذاري  سیاستي امدهای پشی مشارکت شهروندان، افزاي براروض مفيها زهیآنجاکه انگ

 هاي ورودي از نانی با کسب اطمندی فرآنی اتی مشروعشیمنظور افزا  بلکه بهستین

 به لی تما،مشارکتمجریان  .شوند ی متیری مدتیکه در نهااست  ی کساني از سوشتریب

 يریگ می گفتگوها در مورد تصمنیاما ا.  مناظره شهروندان دارنديها وهیتمرکز بر ش

 در نظر گرفته ماتی بر نحوه اتخاذ تصممی مستقيمنظور اثرگذار بهیی  و اجرایاسیس

  .در نظر مردم است بحث تیفی کشی افزايه تنها به معنا بلکشوند، ینم

 گفتگو، چه دادخواست، چه يها وهیبا فرض نقش محدود مشارکت شهروندان، ش

 از مردم دنی پرسيمعموالً برا ،يریگ يرأ ای یپرس همهچه ،یاظهارنظر عمومي ندهایفرآ
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 یکه انتظار کم آنجا از. اند شده  طراحی گرانیشده توسط د اتخاذي ها استیدرباره س

 دهد، شی را افزاماتیتصم تیفی کیاقعطور و به تواند ی تعامل منیوجود دارد که چن

کنندگان   نقش و جایگاه مشارکتمعموالً و اند نشدهی  کار طراحنی انجام ايها برا آن

 انتظارات شهروندان ساالري غالب،  مردمتی در روا.شود صورت حداقلی تصور می به

کت شهروندان به قلمرو حرف زدن و مشارکت در قلمرو جامعه مشار.  استنییپا

 مردم وجود ي براع در واقی کميها  ندارد که فرصتیتعجب. شود ی مدهیکششهروندي 

 . شرکت کنندتیریداشته باشد تا در اداره و مد

 شهروندان که خودشان را ي برانترنتیا از جمله نی نوي ابزارهاریبا وجود تکث

 مانند ییها تی کنند، مانند وب ساانی خود بيها  مقابل دولت درمیطور مستق به

ePetitionsا یایتانی در بر WeThePeopleدر شتری بری منجر به تأثي تکنولوژکا،ی آمر در 

پذیري بین دولت و   این نگاه حاکمیت است که تعامل.شود ی تعامل شهروندان نمجهینت

عنوان یک تغییر نگاه و  ي بهوندشهراینجاست که فناوري . مردم را رقم خواهد زد

دارد که تنها حاکمیت نیست که  فناوري شهروندي بیان می. شود یمپارادایم مطرح 

اند که  هاي مختلف وفصل نماید این مردم و با تخصص تواند مسائل خود را حل می

فناوري شهروندي باور به حل . اند به حاکمیت در حل مسائل عمومی کمک کنند مایل

  .ل با مشارکت مردم استشدن مسائ

هاي متعددي رسیده  جمهوري اسالمی ایران پس از چهل سال حکمرانی به ضعف

 بودن فی نحزی و نناکارآمد متعارض و ف،ی ضعنی وجود انبوه قوانرینظ (است

 گر،ی دياز سو). یتی مردم در امور گوناگون حاکمیی و اجراي مشارکت فکريها چهیدر

 در بدنه خود دولت وجود دارد ی و حتم عموم مردانی در می اطالعاتيازهای از نياریبس

 که عمدتاً نزد ییها ي به آن سؤاالت پاسخ دهد؛ فناورتواند یم دی جديکه فناور

. ندسته موجود ICTطور خاص   مختلف و بهيها شهروندان و خبرگان حوزه

 .)1396 ، ذوالفقارزادهی، ثنائ؛زاده  نیعبدالحس(

گذاري کشور   و سیاستیخوبی ضرورت تحول در سبک حکمران  بهیادشده موارد

 ای و ي انجام کارياه هی در روی سطحریی که فراتر از تغی؛ تحولدنکن یم انیرا نما
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اند تحول در   تالش کردهی مختلفمی گذشته، مفاهيها در طول دهه.  آنهاستيساز نهیبه

 يتر  گرفته تا مفهوم تازه»کیدولت الکترون« کنند؛ از مفهوم ری را تصوینحوة حکمران

 تیحاکم« عنوان با مفهوم از دولت نیتر  و کاملنیدتری جدای و »یدولت مشارکت «رینظ

: شده است  تشکیل گری دی خود از سه بسته مفهومی نگاه به سبک حکمراننی ا.»باز

 بسته و »گویی پذیري و پاسخ مسئولیت ت،یشفاف «: اول که عبارت است ازیبسته مفهوم

 ,Zuiderwijk, Janssen). »مشارکت«و بسته سوم با عنوان »  بازیتیداده حاکم «یعنیدوم 

Choenni, & Meijer, 2014( مفهومی یعنی مشارکت بستۀ در این مقاله به سومین 

  .شود ناوري شهروندي پرداخته میمردمی در قالب ف

 

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

شده   فناوري شهروندي مفهوم نوظهوري است و تعاریف بسیار متفاوتی براي آن ارائه

 ها  تعریف فناوري شهروندي که در مطالعات مرتبط بدان13در ادامه به بررسی . است

  :پردازیم شده است می  اشاره

  

  اریف فناوري شهروندي تع– 1جدول 

  منبع  تعریف

است که امکان ) ITاً عموم (اي مقصود از فناوري شهروندي، فناوري

تر، بهبود ارتباط بین  جویی از عموم مردم براي توسعه قوي مشارکت

 ارتقاي سطح درمجموعهاي حاکمیت، و  شهروندان، ارتقاي زیرساخت

  .کند کاالهاي عمومی را فراهم می

 از یجمع(، ایپد یکیو

  )2018, سندگانینو

 از فناوري براي ارتقاي کاالهاي استفادههاي شهروندي به معناي  فناوري

  باشد می) هاي اجتماعی مشترك کاالي مرتبط با چالش(عمومی 
(Stempeck, 2016) 

 است که مشارکت شهروندي را تقویت اي ريفناوري شهروندي، فناو

هاي دولتی را  دهد، زیرساخت کند، ارتباط بین شهروندان را بهبود می می

  .کند تر می  دولت را اثربخشدرمجموعدهد و  ارتقا می

)Rumbul & Shaw, 

2017( 



 
 
 
 
 
 
 

  285     شناسی فناوري شهروندي مفهوم

 
 

فناوري شهروندي، رویکردي خالقانه و عموماً تکنولوژیک براي حل 

  .مشکالت شهروندي است
(Tauberer, 2014) 

هاي جدید حوزه اطالعات و  ي ابزارهاي تعاملی و سایر تکنولوژيریکارگ به

ي معمول و سنتی انجام امور ها منظور به چالش کشیدن روش ارتباطات به

  . استها  سیاسی و حتی جایگزین شدن با آن،اجتماعی

 )2016, گرانی دهندلر و(

ها و سایر ذینفعان خارجی  هاي مشارکتی توسط دولت اي از فعالیت مجموعه

هاي شهروندي در استفاده از  منظور درگیر کردن شهروندان و گروه به

هاي باز شهروندي و  ادهها مبتنی بر د  و توسعه کاربرد آنICTابزارهاي 

  . است بهبود ارائه خدماتباهدف

(Rumbul, 2015) 

ابط دموکراتیک تر کردن رو ها براي عمیق استفاده از فناوري توسط دولت

  . استها بین شهروندان و دولت
(Gilman, 2017) 

تر در دولت را   است که مشارکت گستردهاي فناوري شهروندي، فناوري

کند یا به دولت در ارائه خدمات به شهروندان و تقویت  پذیر می امکان

 .کند ارتباط با عموم کمک می

)Noveck, 2016( 

هاي مهم  هاي فنی براي چالش حل ریق به کار بردن راهبهبود زندگی از ط

  . استشهروندي
(Simon, et al., 2017) 

هایی که مردم را براي افزایش در دسترس بودن، اثربخشی  استفاده از فناوري

  .سازند وري دولت، توانمند می و بهره
Verhulst, 2016  

ها براي  هر ابزار یا فرآیندي که مردم در قالب فردي یا گروهی از آن

  .کنند  بر روي محیط عمومی استفاده میتأثیرگذاري

)Johnson & 

Robinson, 2014(  

ها،  هاي فناورانه که شامل همکاري آگاهانه بین فناوران، بوروکرات پروژه

 کارآفرینان و فعالین بخش غیرانتفاعی براي درگیر کردن عموم مردم یا حل

  .مشکالت شهروندي هستند

(Christopher 
Whitaker, 2015) 

 از طریق افزایش –هایی که براي ارتقاي ارتباط بین دولت و مردم  فناوري

ه خدمات به هاي عمومی یا ارتقاي ارائ گیري امکان مشارکت مردم در تصمیم

  .گیرند  مورد استفاده قرار می- مردم

(Gordon & Lopez, 
2019) 
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توان براي فناوري شهروندي  ، چهار ویژگی محوري را مییادشدهبنا بر تعاریف 

  :برشمرد

خوان بوده و اجازه   باز نوعی از داده است که ماشیندادة : بازدادة استفاده از  .1

 .آن براي همه آزاد استبه ها ممکن بوده و دسترسی  ه از دادهاستفاده و بازاستفاد

 بدین معنی که افرادي خارج از بدنه : توسط افرادي خارج از حاکمیت .2

 .پردازند حاکمیت و کارمندي دولت به حل مسئله می

عنوان  استفاده از فناوري اطالعات به:  ساخت ابزاري مبتنی بر فناوري اطالعات .3

 .ین زمینه مورد توجه و اشاره استتکنولوژي برتر در ا

. ترین رکن این تعریف نیت و هدف از اقدام فناورانه است مهم: براي نفع عمومی

 حل مسئله نفع عمومی باشد ،دهندة ابزار  است که هدف افراد توسعهتیبااهماین بسیار 

)Stephens, 2017(.  

 

  مطالعات پیشین

اند  این نظر موافقروشنفکران با ، پژوهشگران و  محققانازي گروه بزرگ و رو به رشد

 شهروندان ی عموميها مشورت. » استي ضروری دموکراسي برای عموممشارکت«که 

 باستان گرفته تا وناني یشهرهانشستن در میدان در  دارد که از ی طوالنيا نهیشیپ

 ي فروم ها،یازگت بهي شهري و ها ها و کافه سالنتا  شهريشوراي امروزه در ها نشست

بنابراین گستره مفهومی مشارکت در حکمرانی با حجم . شود ی را شامل مینترنتیا

 پژوهش برگزیده از نگاه 10در ادامه به . ها همراه است عظیمی از مقاالت و پژوهش

  :شود موسسه آزمایشگاه حکمرانی آمریکا در این حوزه اشاره می
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  خالصه  عنوان

Scaling Civic Tech  

)Jon Sotsky & Jonathan Kartt, 2018(:  در این مقاله بنیاد 

از . شوالیه به بررسیو معرفی فناوري شهروندي پرداخته است

عنوان  گذاران به  بازیگران به بررسی نهادهاي فعال و سرمایهحیث

از حیث اجرا به . دو بازیگر اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است

. شده است چگونگی اقدامات مرتبط با فناوري شهروندي پرداخته

شده  چنین تجربیات موفق در خالل این توضیحات معرفی هم

 .است

Civic Hackathons: 
Innovation, procurement, or 

civic engagement?  

)Johnson & Robinson, 2014( : پیشنهاد اصلی این مقاله

ها براي تزریق نوآوري به بدنه فرسوده نظام  استفاده از هکاتون

ها  ونهکات. اداري در حل مسائل مرتبط با فناوري اطالعات است

 .دنآی  میحساب به در فناوري شهروندي ها ییگردهماۀ اصلی هست

Civic Tech Cities  

)Rumbul& Shaw, 2017( :ًتوسط در این مطالعه که مشترکا 

 صورت پذیرفته است ابتدا به mysocietyمایکروسافت و بنیاد 

ت و سپس اقداماشده معرفی فناوري شهروندي پرداخته 

code4americaترین موسسه در حوزه فناوري  عنوان فعال  به

 .شهروندي مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است

Civic Tech: Making 
Technology work for people  

)Schrock, 2018( : تجربیات موفق فناوري به در این کتاب

متحده، انگلستان،  شهروندي در کشورهاي مختلف از جمله ایاالت

شده است و این تجربیات با استفاده از  برزیل و اندونزي پرداخته 

 .اند شده لیتحل نویسنده پیشنهاد کرده مدلی که

Who benefits from civic 
technology?  

)Rumbul, 2015( : دیگر بنیاد مطالعۀدر mysociety انگلستان 

. پردازد به ارزیابی اقدامات خود در حوزه فناوري شهروندي می

هاي مرتبط با این بنیاد  هاي اولیه از سایت در این پژوهش داده

 .شده است  و به تحلیل ماهیت این اقدامات پرداخته شده  استخراج

Smart citizens, smarter state: 
The technologies of 

expertise and the future of 
governing  

)Noveck, 2016(:  ،بنیاد مؤسس در این کتاب خانم نوك 

GovLab ،در آمریکا و مسئول اقدام حکومت باز در دولت اوباما 

االبعاد مشارکت شهروندان در حکمرانی پرداخته  به بررسی جامع
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 حکومتی باز پرداخته دادةبتدا به بررسی در این کتاب در ا. است

ي باز فرآورشده و سپس به تحلیل اقدامات پس از انتشار و  

چنین استفاده از مشارکت مردم در حل مسائل  ها و هم داده

 .پردازد می

NESTA Digital Democracy: 
the tools transforming 
political engagement  

)Simon, Bass, Boelman, &Mulgan, 2017( : بنیاد

NESTAترین نهاد در استفاده از هوش جمعی در  عنوان فعال  به

جویی عمومی  دنیا به بررسی اقدامات حکومتی در مشارکت

 دسته کلی 10جویی به  در این مطالعه مشارکت. پرداخته است

و  قرار گرفته ها يبند دسته و همه اقدامات در این شده  میتقس

 .اند شده  یبررس

Civic Tech for Urban 
Collaborative Governance  

)Gilman, 2017( : در این مطالعه به بررسی ابعاد استفاده از

 شده  فناوري شهروندي در حکمرانی شهري مشارکتی پرداخته

است و از دریچه این مفهوم تجربیات موفق فناوري شهروندي در 

عنوان شاهد براي این استدالل مورد استفاده قرار گرفته  آمریکا به

 .است

The Practice of Civic Tech: 
Tensions in the Adoption 

and Use of New 
Technologies in Community 

Based Organizations  

(Gordon & Lopez, 2019) : این مطالعه با استفاده از رویکرد

هاي مرتبط با فناوري شهروندیو فناوري  نقادانه به فعالیت

. ها پرداخته است هاي جمعی مثل خیریه سازماناطالعات در 

 براي اثرگذاري فناوري هدستاورد این پژوهش چهار دو گان

  پیر یا جوان . 1: هاي جمعی است اطالعات در سازمان

  یا دستاوردشهی ر.4تقویت یا تحول . 3نمایندگی یا کاربر . 2

Civic Technology: Open 
Data and Citizen Volunteers 

as a Resource for North 
Carolina Local Governments  

)Stephens, 2017( : این مطالعه که به درخواست اتحادیه

هاي کارولیناي شمالی صورت پذیرفته است در به  شهرداري

مطالعه مروري اقدامات فناوري شهروندي پرداخته و پس از 

 روي شیپهاي   حکومتی باز چالشدادةبررسی ارتباط آن با 

  .فناوري شهروندي را ارزیابی کرده است
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 به بررسی یادشدههاي  گیري از دستاوردهاي پژوهش این پژوهش ضمن بهره

ماهیت فناوري شهروندي از حیث تعریف، ضرورت، گونه شناسی، چالش و بازیگران 

ر گذاري د  پیشنهادهاي اجرایی براي سیاست،گیري پردازد و سپس در بخش نتیجه می

  .ندا شده  مطرحاین موضوع 

 

 روش پژوهش

 یعنی » اسناديتحلیل«. شده است در این پژوهش از روش تحلیل اسنادي استفاده 

هایی است که قصد مطالعۀ آنها  تحلیل آن دسته از اسناد که شامل اطالعات درباره پدیده

ی براي روش پژوهش اسنادي هم در جایگاه روشی تام و هم در مقام تکنیک. را داریم

در . هاي علوم اجتماعی مورد توجه بوده است هاي کیفی در پژوهش تقویت سایر روش

آوري  این روش محقق اطالعات پژوهشی مورد نظر خود را از میان منابع و اسناد جمع

ها  هاي الزم براي بررسی پیشینه پژوهش تواند تکنیک استفاده از چنین روشی می. کند می

مند  پژوهشگر با پایبندي و استفاده نظام. )Stewart & Kamins, 1993(را تدارك ببیند 

تواند کیفیت پژوهش را ارتقا داده، به  از وجود تکنیکی مندرج در روش اسنادي می

تر کرده، قابلیت  هاي پژوهش را شفاف انسجام فکري خود یاري رسانده، طی کردن گام

صادقی (ایش داده و گزارش نهایی پژوهش خود را شاکله ببخشد اجرایی کردن را افز

  ).1394فسادي و عرفان منش، 

در روش اسنادي، . وجویی توصیفی و تفسیري است روش اسنادي مستلزم جست

.  پنهان در یک متن نیستيها زهیپژوهشگر به دنبال واکاوي مقاصد ذهنی و ادراك انگ

روش اسنادي را چندان به سنت هرمنوتیک توان توسعه تکنیکی  به همین دلیل نمی

هاي  در روش اسنادي، عالقه پژوهشگر این است که از فهم مقاصد و انگیزه. متصل کرد

عنوان زبان مکتوب و  شده و آن را به هاي تأویلی یک متن خارج اسناد و متون یا تحلیل

). Mogalakwe, 2006: 222 (دگفتمان نوشتاري نویسنده، پذیرفته و مورد استناد قرار ده



 
 
 
 
 
 
 

  1399، بهار 21هاي نوین، سال شش، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      290

شناختی و تکنیکی در روش اسنادي بیشتر به پارادایم تفسیري   بستر معرفتنیبنابرا

  .نزدیک است

صورت تکنیکی هم مورد  تواند به همچنان که گفته شد، روش تحلیل اسنادي می

نگاري و روش  ، مردميهایی نظیر مطالعه مورد روشاز  که ایناستفاده قرار گیرد، کما 

صورت یک تکنیک و نه روشی مستقل  بررسی اسناد و مدارك بهبراي یقی تطب-تاریخی

همچنین در مقام تمایز باید مدنظر داشته باشیم که روش اسنادي، یک . شود استفاده می

 که بر مدار کنش یادشدهبررسی میدانی یا مشارکتی نیست، برخالف سه روش 

در . شود ر تحقیق محسوب می ابزا،اند و پژوهشگر خود گرفته  پژوهشگر در صحنه شکل

 فناوري مهم حوزه و محتواي  اسناد،ي اسنادلیها، با روش تحل  دادهيمرحله گردآور

ها   دادهنی الیوتحل هیدر گام بعد تجز. ) منبع علمی75حدود  ( شدندییشناساشهروندي 

و محتواي مرتبط و مناسب از بین آنها گزینش گردیده و در و اطالعات انجام گرفت 

  .ه است این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتخالل

  

  ضرورت و اهمیت فناوري شهروندي

 زی انسان و رشد او و ن،یاسالمجاي قانون اساسی و سخنان رهبران انقالب  در جاي

 اسداله و, ي مرتضودیسع, ای نمی رحبرزیفر, يالجورد(مشارکت اقشار مردم در امور 

 يندهایحضور و مشارکت مردم در فرا. قرار گرفته است، مورد توجه)2016, جیکردنائ

ها در  روزه و با تمام امکانات، دولت  است که همهتی چنان بااهمی،تی و حاکمیحکمران

 همراه کردن مردم با خود فرار ي از تالش برای دولتچی هباًیتقر. ندیآ یباال بردن آن برمیپ

 تا خود را برخواسته از متن مردم جلوه ردیگ ی را به کار مد، بلکه تمام تالش خوکند ینم

 نی چندیاما شا. ردی بهره بگی مختلفي کار ممکن است، از ابزارهانی ايدهد و برا

گونه گمان برند که   مردم اینکه اینردم است و  مفتنی فري کار، برانیمتصور شود که ا

ها از   منظور از استفادة دولتنجای کرد که در احی تصردیبا. هاست دولت متعلق به آن
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 ی بلکه منافعست؛ی نشانی افتنی مردم، فری جلب مشارکت و همراهيتمام امکانات برا

 ي هم برارسد، ی که هم به مردم میمنافع.  وجود داردی همراهنیاست که در پس ا

پس . کاهد  میها از مردمانشان  است و هم از فاصله گرفتن دولتراتیها منشأ خ دولت

  در صحنۀیها، واقعاً به دنبال باال بردن مشارکت مردم  که دولتستی نجهت یب

 تراشی  و مانعرده نکپوشی اي چشم لهی راه، از هیچ وسنیداري باشند و در ا حکومت

  . نکنندهودهیب

. پردازد شهروندي با استفاده از قدرت جامعه شهروندي به حل مسئله میفناوري 

، در حل )Noveck, 2016)کند  این رویکرد که نوك آن را مبتنی بر نوآوري باز تلقی می

 مسئله دهد که با رویکرد سنتی حل تر نشان می مسئله خود را وقتی بهتر و روشن

اي که  در رویکرد سنتی حل مسئله ما به دنبال یک خروجی در قبال پروژه. مقایسه شود

هاي متعددي  کنیم هستیم اما در رویکرد مبتنی بر فناوري شهروندي خروجی تعریف می

احتمال دستیابی به خروجی نیز در رویکرد سنتی کمتر از رویکرد . براي ما متصور است

ها نیز در رویکرد مبتنی بر  چنین کیفیت خروجی هم. ندي استمبتنی بر فناوري شهرو

مجري در فرآیند پژوهش و اجرا در رویکرد . فناوري شهروندي بیشتر و بهتر است

  .شود سنتی بیشتر درگیر می

ثنائی و همکاران رویکرد حل مسئله با استفاده از مشارکت عمومی با رویکرد 

  :ندنک صورت زیر مقایسه می بهرا سنتی 

  

   رویکرد سنتی حل مسئله و رویکرد مبتنی بر مشارکت-3جدول 

  رویکرد سنتی  مؤلفه
رویکرد مبتنی بر فناوري شهروندي 

  )نوآوري باز(

  متعدد  یک  هاي در دسترس تعداد خروجی

  بیشتر  کمتر  احتمال دستیابی به نتیجه

  بیشتر  کمتر  ها کیفیت خروجی

  کمتر  بیشتر  درگیري مجري در فرآیند پژوهش
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  )شده توزیع(بسیار گسترده   اندك  دامنه تحریک تقاضا

  بسیار زیاد  اندك  رقابت در انجام کار

  گسترده  اندك  تأثیر بر روابط دانشگاه و حاکمیت

  گیري از دامنه دانش بهره
دانش محدود و 

  متمرکز
  شده دانش گسترده و توزیع

  فرایند ارزیابی
نیازمند تدبیر 

  مستقل

وژه، تواند همانند اصل پر می

شده صورت پذیرد که  صورتتوزیع به

  .یادگیري و فواید خاص خود را دارد

  فاقد دانش انباشته  دانش انباشته سامانه

پژوهشگران و استعدادهاي پراکنده در 

ها و  سطح کشور، به همراه تخصص

  تجارب آنها

  ممکن  محدود  گیري عموم از نتایج امکان بهره

  بسیار بیشتر  کمتر  یاعتماد عمومی به قراردادهاي دولت

  )1394, ي،مهدیثنائ(

  

  ي شهروندي فناورگونه شناسی

ها در حوزه فناوري شهروندي،  با توجه به گستردگی موضوع و تنوع موضوعی فعالیت

شده  بندي اشاره در ادامه به شش دسته. بندي کرد  را دستهتوان آن از زوایاي مختلفی می

 .شود در مقاالت این حوزه پرداخته می

  بندي اول دسته

هاي فناوري شهروندي دو  ترین حامیان پروژه عنوان یکی از مهم بنیاد شوالیه به

  :)Knight Foundation, 2013( شمارد یبرم کلی را براي این حوزه دستۀ

هایی که به افزایش شفافیت در حاکمیت، افزایش   حوزه حکومت باز؛ پروژه-اول

  .پردازد هاي حکومتی می ها و سرویس پذیري به داده دسترسی
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هاي   جهت افزایش دسترسی به داده:ها العات پروژه شفافیت و دسترسی به اط .1

 حکومتی و ارتقاي شفافیت و پاسخگویی

هاي حکومتی   از دادهاستفادهتوانمندسازي شهروندان براي :  استفاده از اطالعات .2

 ها پذیري داده و ارتقاي تحلیل

ساالري  گیري در سطح محلی و افزایش مردم تشویق رأي: گیري عمومی  تصمیم .3

 محلی

هایی براي دریافت بازخوردهاي  سازي فرصت فراهم: ی شهروندانبازخورد ده  .4

 شهروندان و ارتباط مستقیم با کارمندان دولت

هاي جغرافیایی  ها با استفاده از نقشه مصورسازي داده: برداري  مصورسازي و نقشه .5

 ها براي استفاده بیشتر از داده

 دهندگان ي رأيحمایت از فرآیند انتخابات شفاف برا: یده يرأ  .6

 در حل ی مردميها  انجمنیاتیکه ناظر به مشارکت عملهاي انجمنی؛  فعالیت

  :ها و بهبود خدمات هستند چالش

هایی که به دنبال نفع عمومی   و سازمانها پروژهحمایت از :  مالی خردنیتأم  .7

 سپاري مالی فرد و جمع هستند از طریق دریافت فردبه

 ها و اقدامات اجتماعی پویشمدیریت : دهی انجمنی  سازمان .8

ي از شهروندان براي ادیجمع ز از دادهآوري  جمع:  اطالعاتنیتأمسپاري   جمع .9

 مطلع کردن یا رفع مشکل شهروندان

هاي محلی مردمی براي ارتباط، به  قدرتمندسازي گروه: هاي همسایگان انجمن .10

 گذاري و مشارکت اشتراك

 ي کاال و خدمات محله محورگذار ارتقاي اشتراك: P2Pگذاري  به اشتراك .11
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  بندي دوم دسته

هاي فناوري شهروندي را از   با حمایت بنیاد شوالیه سامانهCivic Hallمؤسسه 

صورت   بهCivictech.guide تیسا وب و در کردهي بند میتقس دسته 23حیث کاربرد به 

  :)Civic Hall, 2019( است دادهسپارانه در اختیار فعاالن این حوزه قرار  جمع

صورت  هاي مردمی به هاي دریافت کمک پویش:  مالی جمعینیأمتهاي  پلتفرم .1

 .توزیع یافته

ها و  د تا سرویسنکن هایی که به افراد کمک می سامانه: ابزارهاي هدایت منافع .2

 .مزایاي عمومی را شناسایی کنند

ابزارهاي دیجیتال که با استفاده از ایمیل، پیامک : ها هاي ساماندهی کمپین پلتفرم .3

 .کنند هاي سیاسی اجتماعی را تسریع می هاي ارتباطی مدیریت کمپین و دیگر راه

هایی که براي افزایش شفافیت و ارتقاي  سامانه: ابزارهاي مبتنی بر بالك چین .4

 .کنند اعتماد عمومیاز فناوري بالك چین استفاده می

 ارتباطتعامل از طریق ابزارهاي : ابزارهاي ارتباطی دولت و نمایندگان مردم .5

  از جمله اینترنت بین شهروندان و حاکمیتیجمع 

سپاري براي  هاي جمع استفاده از تکنیک: سپاري ي داده به روش جمعآور جمع .6

 .رفع مشکالت شهروندي و گردآوري اطالعات

گذاري  توسعه استانداردهاي انتشار و به اشتراك: ها و استانداردهاي داده مدل .7

 .همراه داردافزار را به  داده که سهولت در توسعه نرم

اي و ابزارهاي تعاملی  داشبوردهاي داده: هاي مصورسازي داده ابزارها و پلتفرم .8

 .دنده که مصورسازي و استفاده از داده را توسعه می

ابزارهایی براي ساماندهی رویدادها ): event(ها  ابزارهاي ساماندهی گردهمایی .9

 ها ییگردهماو 
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طی بین اعضاي یک گروه از طریق ارتقاي سطح ارتبا: ابزارهاي تعامل جمعی .10

 ابزارهاي دیجیتال

 و استفاده از ظرفیت نیآنال يها گیري رأي: گیري جمعی ابزارهاي تصمیم .11

 گیري رأيسازي فرآیند  فناوري اطالعات براي آسان

 ها دهیاابزارهاي تسهیل فرآیند طوفان فکري و توسعه : ابزارهاي ایده پردازي .12

استفاده از ایده چالش و نوآوري باز براي حل : ها هاي برگزاري چالش پلتفرم .13

 مسائل

ارتقاي سطح قوانین با استفاده از : گذاري جویی در قانون هاي مشارکت پلتفرم .14

 سپاري هاي مختلف جمع تکنیک

هاي  آوري، پردازش و نمایش داده ابزارهایی براي جمع: هاي نقشه پلتفرم .15

 جغرافیایی

وگو براي افراد ساکن در یک   گفتفضاي دیجیتال که: هاي همسایگان انجمن .16

 .کند محله را راحت می

آوري امضا  ابزارهایی براي جمع: نویسی هاي امضاي آنالین و عریضه سایت .17

 براي حمایت یا شکایت از موضوعی

عنوان  هاي باز به آوري داده هاي جمع سامانه: هاي انتشار داده باز پلتفرم .18

 فناوري شهرونديسرچشمه توسعه ابزارهاي آنالین مبتنی بر 

ي نظرات سیاسیون آور جمعهایی که با  سامانه: هاي همیاري در انتخابات پلتفرم .19

 .کنند به مردم در انتخاب کاندیدا کمک می

هایی براي درستی  سامانه: گذاري و تطابق دهی منابع هاي به اشتراك سایت .20

 سنجی و سنجش ادعاي سیاسیون با استفاده از منابع معتبر

 تیشفافسازي  یی که به دنبال فراهمها يفناور: شفافیت و نظارتهاي  سامانه .21

 .ها و افراد هستند ها، سازمان بیشتر براي دولت
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هایی براي ارتباط بین شهروندان و حاکمیت در اوضاع  سامانه: خدمات هشدار .22

 بحرانی

 یبانی پشتيها را برا  که مدلییها يورافن: هاي هوش مصنوعی و ربات پروژه .23

افزار کرده و کارآیی را  مستقیم تبدیل به نرمصورت  بشر بهمیالش مستقمستقل از ت

 .دهند افزایش می

  

  بندي سوم دسته

هاي اجتماعی مرتبط فناوري  بندي از حیث فرآیندها و فعالیت شراك در تقسیم

 ,Schrock(:  ازاند عبارت ها آن دسته کلی تقسیم کرده است که 6شهروندي را به 

2018:(  

 ها و  هاي کاري، شبکه جلسات، گروه: گردهمایی... 

 ها و  شاپ ها و ورك اي آموزشی، دورهه برنامه: بخشی رسانی و آگاهی اطالع... 

 ها، انکوباتورها و  دهنده هاي منبع باز، شتاب هاي نوآوري، پروژه تیم: ایجاد... 

 اي و  هاي رسانه هاي سیاسی، فعالیت کمپین: به حرکت انداختن... 

 ی و حکمراناصول، ابزارها، : تدوین کردن... 

 ه کارهاي بخش عمومیدهی ب هاي حمایتی، شتاب برنامه: حمایت کردن. 

  

  بندي چهارم دسته

چنین شراك فناوري شهروندي را از حیث رویکرد برخورد با داده به پنج دسته  هم

  :)Schrock, 2018(تقسیم کرده است 

 بیرون کشیدن داده از دولت و افشاي آن: تقاضاي داده 

 استفاده قابلمنظور تبدیل آن به اطالعات  تحلیل و تفسیر داده به: تحلیل داده 

 تجمیع داده و گسترش ورودي داده: توسعه داده 
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 سرویس و نمونه مبتنی بر دادهایجاد: سازي داده مدل  

 گسترش فرهنگ اشاعه داده و استفاده علمی و عملیاتی از داده: تعامل حول داده.  

  

  بندي پنجم دسته

الخصوص در عمق  علی(شایدرویک و همکاران از حیث هدف فناوري و نوآوري 

 ,Janssen (اند کرده دسته تقسیم 6مشارکت شهروندي در حکمرانی را به ) تعامل

Charalabidis, &Zuiderwijk, 2012:(  

  هاي انتخاباتی؛ با هدف ارتقاي بازده انتخابات نوآوري 

  ها و نظرات   از نگاهرانی گمیتصماي؛ با هدف آگاه کردن  هاي مشاوره نوآوري

 شهروندان

  هاي مشارکتی؛ با هدف مشارکت و تعامل مردم با یکدیگر در مسائل  نوآوري

 سیاستی و حکمرانی

  توجه قابلهاي حکمرانی مشترك؛ با هدف ایجاد فرصت تأثیرگذاری نوآوري 

 گیري براي شهروندان در فرآیندهاي تصمیم

  گیري نهایی به مردم هاي دموکراتیک؛ با هدف ارائه قدرت تصمیم نوآوري 

  هاي دموکراسی الکترونیکی؛ با هدف استفاده از فناوري اطالعات براي  نوآوري

  .گیري رآیند تصمیمدرگیر کردن شهروندان در ف

  

  ي شهروندي فناوريها چالش

 به دست آوردن ي برای موانع بالقوه و واقع،ی مقامات دولتدگاهیاز داستفانز معتقد است 

 اول ؛ از دو عامل مختلف هستندیناشفناوري شهروندي  يها  تالشيایمزا

تباط  اري و برقراري کاريها و برنامهی  مقامات دولتفی که در وظاییها تیمحدود

 و یفناز حیث  پروژه، تیری، مد دوم ووجود داردو تیپ کاري  فرهنگ کار نیمربوطه ب
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را شهروندي  يآور  و داوطلبان فنی مقامات دولتنی ممکن است همکاري بیادراک

توانند بر اساس رویکردهاي  چنین می ها هم  چالش)Stephens, 2017 (.دشوار کند

ها  طورکلی استفانز به پنج مورد از این چالش یست افزوده شوند اما بهمحلی نیز بر این ل

 :کند اشاره می

  ها در وظایف و قوانین محدودیت. اول

شود حل مسئله از  در یک تعریف ساده مسئولیتی که به یک مدیر دولتی داده می

صورت سنتی و روش  به با توجه به تفاوت ماهوي روش حل مسئله. روش سنتی است

سئله با استفاده از روش فناوري شهروندي این نکته حائز اهمیت است که در حل م

 مدیران دولتی حل مسئله با روش سنتی مورد اشاره قرار گرفته است و نیازي به فۀیوظ

بنابراین چالش اولیه پیش روي فعالین . بینند استفاده از روش جدید و مکمل نمی

  .ن موضوع استفناوري شهروندي تغییر نگاه مدیران به ای

  ها در فرهنگ کاري محدودیت. دوم

ها و فعالین  نویس  از برنامهعمدتاًفرهنگ کاري در حوزه فناوري شهروندي که 

حوزه فناوري اطالعات هستند، یک فرهنگ کاري پویا و چابک دارند و تفاوت 

فعالین فناوري . شود چشمگیري با فرهنگ کاري کارمندي در دولت احساس می

مندند در ساعات غیرکاري کار کنند و زمان مشخصی براي  یشتر عالقهشهروندي ب

هاي زیادي براي  شناسند اما در سبک سنتی کار محدودیت وآمد به محیط کار نمی رفت

و دشوار  این موضوع لحاظ شده است که این مهم را براي فعالین این عرصه سخت

  .کند می

  مدیریت پروژه. سوم

در فناوري ) Agile( سبک مدیریت پروژه چابک سبک مدیریت پروژه سنتی با

هاي فناوري شهروندي  این تفاوت در تعریف و ارزیابی پروژه. شهروندي متفاوت است

این تفاوت سبک مدیریت پروژه باعث اختالفات زیادي بین . بسیار حائز اهمیت است



 
 
 
 
 
 
 

  299     شناسی فناوري شهروندي مفهوم

 
 

اي زیادي ه ي مشترك را با چالشها پروژهشود و  مدیران دولتی و فعالین این عرصه می

  .کند مواجه می

   در استفاده از ابزار آنالینها تیمحدود. چهارم

هرچند که با گسترش روزافزون فناوري اطالعات مواجه هستیم اما کارمندان 

دولت هنوز براي استفاده از ابزارهاي آنالین آماده نیستند و این تفاوت استفاده فراگیر 

ها و کارمندان دولت باعث اختالل در رابطه فعالین عرصه فناوري شهروندي از این ابزار

  .بین دولت و فعالین این عرصه شده است

  هاي فناوري شهروندي پشتیبانی و پایایی تیم. پنجم

اي هستند که حول  هاي اولیه هاي فناوري شهروندي بسیار وابسته به تیم پروژه

. شوند ها می توجه این پروژه گیرند و جدایی اعضا باعث تخریب قابل پروژه شکل می

 پروژه ، و در صورت عدم پشتیبانیارندها نیاز به زمان زیاد براي اثرگذاري د این پروژه

 وابستگی ها پروژهنرخ شکست این . رود با چالش مواجه شده و در درازمدت از بین می

  .دهد پروژه را به تیم اولیه نشان می

  

  گیري نتیجه

 مسیر جدیدي را پیش روي حاکمان قرار عنوان یک پدیده نوظهور فناوري شهروندي به

این . توانند با استفاده از ظرفیت مردم به حل مسائل خود بپردازند داده است که می

ها، به  حل ي بسیار و ارتقاي راهها فرصترویکرد مکمل در حل مسئله عالوه بر ایجاد 

. کند افزایش سطح رضایت اجتماعی و تبدیل آن به سرمایه اجتماعی کمک شایانی می

دهد تا مردم را در حل مسائل همراه  شناخت این مفهوم به حاکمان این قدرت را می

این پدیده نوظهور . کنند و کشور را در مسیر رشد و توسعه و پیشرفت قرار دهند

هاي  شده است چالش هاي مختلفی که براي آن ترسیم بندي رغم تعاریف و دسته یعل
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صورت جدي  ها باید به اه فعالین این عرصه بر حل آناي را پیش رو دارد که نگ گانه پنج

  .قرار گیرد

گذرد و  از بدو ورود فناوري شهروندي به عرصه حکمرانی کمتر از یک دهه می

با توجه به گستره . یدهاي آن در طی زمان آشکار شودتهدها و  رود فرصت انتظار می

تهدیدهاي این موضوعات فناوري شهروندي الزم است که حاکمیت پیش از بروز 

. و مسیر را براي فعاالن این عرصه هموار نماید هاي آن بهره برده  از فرصت،موضوع

  :گردد  موضوعات زیر پیشنهاد میحوزههاي بعدي در این  براي پژوهش

 سنجی فناوري شهروندي در ایران امکان 

 بوم فناوري شهروندي در ایران نگاشت زیست 

 دي در ایرانتجربه نگاري اقدامات فناوري شهرون 

 معروف و  مطالعه مبنایی فناوري شهروندي و ارتباط این موضوع با مسئله امربه

  نهی از منکر
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