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Abstract  

The book "Government Tools in the Digital Age" is one of the basic texts and 

an essential foundation book in the field of government tools. An instrumental 

approach has been considered in public policy in recent years. In the present 

book, by introducing the tools of government, gives readers good knowledge. 

The author in this book, by introducing government tools and expressing the 

Requirements of the digital age and information technology, seeks to state how 

the digital age affects the type and choice of government tools for governance 

and public policy. The book also focuses on the use of a combination of 

government tools and the subject of package tools. 
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 *ابزارهای دولت در عصر دیجیتال

 

 1محمد عبدالحسین زاده

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 (3/12/98تاریخ پذیرش:  - 3/5/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یابزار کردیدولت است. رو یابزارها نهیدر زم یاز متون اساس یکی« ابزارهای دولت در عصر دیجیتال» کتاب

 یکتاب حاضر با معرف .ازپیش مورد توجه قرار گرفته استبیش یدر عرصه سیاستگذاری عموم ریاخ هایسالدر 

با بر شمردن  بکتا نیدر ا سندهی. نودهدمیخوانندگان قرار  اریدر اخت یخوب یدولت، دانش و آگاه یابزارها
 چه تالیجیکند عصر د انیاطالعات در صدد است که ب یو فناور تالیجیاقتضائات عصر د انیدولت و ب یابزارها

این کتاب توجه  همچنین در دارد. یو سیاستگذاری عموم یحکمران یدولت برا یابزارها نوع و انتخاب بر تأثیراتی

 شود.ابزار دولت میخاصی به کاربرد ترکیبی ابزارهای دولت و موضوع جعبه
 

 سیاستگذاری عمومی، ابزارهای سیاستی، ابزارهای دولت، بسته سیاستی، عصر دیجیتال. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هود و هلن مارگارتس توسط  ستوفریتوسط کر «تالیجیدولت در عصر د یابزارها»کتاب 
افراد را از  یعیدامنه وس ،کتاب نیا انمخاطب. منتشر شده است 2007در سال  ویانتشارات پالگر

 هایفعالیتو ناظر به همه  ستیبخش خاص ن کیمختص به  صرفاً شود. این کتابمیشامل 
کتاب حاضر دهد. میدولت ارائه  یو کارکردها فیجامع در خصوص وظا یمرور بوده ودولت 

 «دولت یابزارها»با عنوان  1983است که توسط هود و مارگارتس در سال  یبه روز شده کتاب
های دیجیتالی در این حجم بحث فناوریبوده که  لیدل نیکتاب به ا عنوانریینگارش شده بود. تغ

در  یتالیجید هایفناوریاستفاده از کتاب بیشتر شده و به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که 
کتاب توسط  نیا هیاول دهیا داده است. رییرا تغ هادولت یاصل یدولت تا چه اندازه ابزارها

از  هاییایدهارائه شد و  2004دانشگاه آکسفورد در سال  نیمارت جیمزهود در موسسه  ستوفریکر
 یاسیرا هلن مارگارتس در کنفرانس ساالنه علوم س یتالیجید هایفناوریکتاب در خصوص 

گیری کتاب حاضر شده کرد که مجموع این دو عامل باعث شکل ارائه 2006در سال  کایآمر
است نه  یاسیکتاب در علوم س نیا یو مبنا شهیرند که کاست. نویسنده در مقدمه کتاب بیان می

دیگر در این کتاب، مباحث فنی دولت عبارت. بهکیدولت الکترون یو فن یادار هایجنبهدر 
گیرد بلکه نگاه سیاستگذارانه به بحث فناوری الکترونیک و فناوری اطالعات مورد بحث قرار نمی

کند دولت مورد توجه است. همچنین نویسنده بیان میاطالعات و تأثیرگذاری آن بر ابزارهای 
ناظر به حل مسئله و مشکل( و غیر متعصبانه سیاسی دارد. ) که این کتاب نگاه علمی و کلینیکی

 یو همه روابط انسان انددادهشکل  رییتغ یاساس ایگونهبهدر عصر حاضر  تالیجید هایفناوری
 نیکه در ا یاصل کردیول قانون و دولت ندارند. روبه اص یو توجه اندکرده رییرا دستخوش تغ

کنترل در  هینظر یاصل هایشود، استفاده از مؤلفهمی استفاده تالیجیعصر د لیتحل یکتاب برا
دولت  یکه ابزارها میمتوجه شو تردقیقبه طور  توانیمبا مطالعه این کتاب می .است کیبرنتیسا

کتاب از ابزارها  نیکه هود در ا یچارچوب. داشته است یبا عصر قبل یچه تفاوت تالیجیدر عصر د
  2اقتدار آوری و ارسال اطالعات(،)جمع  1نزدیکی به گره نیب زیاز تما است عبارت دهدمیئه اار

 ای ارانهی قی، چه از طرهامشوق)  3پروانه دادن(، خزانه ت،یممنوع ،یمجوز ده ،یگر می)تنظ
 یبرا طیمستقیم مح ترلکن ای میمستق تأمین) سازمان( و یاتیمال فیمانند تخف متیکاهش ق
مباحث ، آن اتیکتاب و اهداف و محتو اتیکوتاه از کل ایچکیده انیپس از ب. در ادامه انتخاب(

                                                           
1 - Nodality 
2 - Authority 
3 - Treasure 
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 که حول محور ابزارهای دولت برای حکمرانی و سیاستگذاری است، کتاب یو محور یاصل
 .شودمی حیتشر

 ابزاردولت به عنوان جعبه

بل مختلف قا یو از منظرها ستیساده ن سؤال نی؟ پاسخ به ادهدمیانجام  یکاردولت چه 
 پرسش پاسخ داد: نیاز سه منظر به ا توانمینگاه  کیبحث است. از 

 ؟ چگونه دهدمیرخ  هاییاتفاقداده شود در داخل دولت چه  حیتوض نکهیا اول
ولت منظر به د نیاطالعات چگونه است؟ اگر از ا انیجر شود؟میانجام  هاگیریتصمیم
تاب ک نی. در امیگیری دولت صحبت کنتصمیم یندهایدرباره فرآ توانیممی مینگاه کن

 یو در چه زمان یچه کس نکهینفوذ و ا وقدرت  مرتبط با سؤاالت یدر خصوص تمام
ه نگاه به آنچ هیزاو کیفقط  نیا یول گفته می شود یگفته است، مطالب یزیچه چ

 ، است.دهدمیدولت انجام 

 ست ا و ...امنیت، سالمت  ،اشتغالهمچون  یمتمرکز بر موضوعات هاجوابنوع  نیدوم
و  شودمیو ناهمگون  یطوالن ستیل نیا عیسر یلیخ. هستند هادولتکه مورد توجه 

 .میدولت تمرکز کن نو کال یحفظ منافع عامه به اهداف اصل یبرا یستیبا

 ما دیکن فیرا توص بردمیکه دولت به کار  ییاست که ابزارها نینوع جواب ا نیسوم .
. میکن فیتوص یکنترل اجتماع یاز ابزارها برا ایمجموعهدولت را به عنوان  توانیممی

وتی ی که اهداف بسیار متفاشهروندان یتا زندگ دهندمیانجام  هادولتکه  ییکارها
 ارند.د یمتفاوت اریکه اهداف بس ینشهروندا ؛ابزارها شکل دهند یسر کیرا با  دارند

ر جامعه دکه دولت  این امرمتمرکز است تا بر اهداف دولت و  هامکانیسمبر  شتریکتاب ب نیا
 کند. مینرا بررسی افتد می یدر داخل دولت چه اتفاق در واقع کتاب، این موضوع که کند.میچه 

 نوع شناسی ابزارهای دولت

بندی ساده انجام شود تا بتوان دسته کیکه  شدهدولت تالش  یابزارها یمنظور نوع شناسهب
توان از یک منظر ابزارهای دولت را میرا فهم کرد.  شودمیکه دولت استفاده  ییابزارها یدگیچیپ

همه  یصیتشخ یابزارها: 1. ابزارهای تشخیصی ]آشکارساز[1بندی کرد:در دو دسته طبقه
: 2.ابزارهای تأثیری2کند. میبه دست آوردن اطالعات استفاده  یدولت هستند که برا یابزارها

                                                           
1 - Detectors 
2 - Effectors 
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خصوص و به رونیب طیتأثیرگذاری در مح یهستند که برا یدولت یتأثیری همه ابزارها یابزارها
دو  نیا یباشد، ول دیجد یبرخ یبرا اتاصطالح نیا دیشا .کندمیاستفاده  تغییر رفتار افراد

 ستمیهر س یاساس تیدو قابل تأثیرو  صیگرفته شده است. تشخ کیبرنتیاصطالح از علم سا
با  یستیابتدا دولت با بر این اساس، دارا باشد. یستیکنترل است که در تماس با جهان خارج با

 دیکند و پس از آن دولت با تیریرا مد یاجتماع هایسیستمکنترل،  یکارگیری ابزارهابه
 ستمیهر س یخارج استخدام کند. برا یایاطالعات از دن افتیدر ایمشاهده  یرا برا ییابزارها

و  رججهان خا ایو  ستمیس تیوضع صیتشخ یاز ابزارها برا یاست که برخ یضرور ی،کنترل
 .را دارا باشد برخی از ابزارها را برای تأثیرگذاری بر سیستم و اصالح سیستم

 دولت یمنابع اصل -(NATO) طرح

 کیما را به  ستتؤال نیا ستتت؟یچ در ستتطح دولت تأثیری یو ابزارها یصتتیتشتتخ یابزارها
 یطرح شتتامل منابع استتاستت نیمعروف استتت. ا« ناتو»که به طرح  رستتاندمی زیمجموعه متما

در این  .دو تأثیری را به دست آور یصیتشخ یابزارها توانمیچهارگانه است که بر اساس آن 
های ها بر سایبرنتیک یعنی همان علم کنترل سیستمشناسی سازمانرویکرد هود به جای جامعه

آوری ادعای نویسنده این است که ابزارهای انحصاری دولت برای جمع کند.عمومی تمرکز می
ره گ» هایاطالعات و اصتتتالح رفتار باید بر ترکیبی از حداقل چهار منبع اجتماعی بنیادی به نام

 1مبتنی باشد که توضیحات مربوطه در جدول شماره « سازمان»و « خزانه»، «اقتدار»، «خوردگی
 آمده است.

 تعریف و تشریح منابع اصلی دولت - 1جدول 

 نزدیکی

 به گره

 به یاجتماع هایشبکهاطالعات و  انیاست که دولت در م نیا یبه معنا نزدیکی به گره

 اطالعات در جامعه را انیجر یو سرپرست تیریعمل کند و مد یگره ارتباط کیعنوان 

 گره خوردگی به ظرفیت دولت برای اقدام به عنوان یک نقطه مرکزی به عهده داشته باشند.

 به های اطالعاتی اشاره دارد. منبع گره خوردگی)نه لزوماً تنها نقطه مرکزی( در شبکه

 .دهدمیاطالعات  انیتبادل داده و اطالعات در جر ییدولت توانا

 اقتدار

 ییبه دولت توانا اقتدار به قدرت قانونی دولت و دیگر منابع مشروعیت اشاره دارد. این ابزار

 نیاقتدار نماد ا هاینشانه، دهدمی یو رسم یحقوق هایقالبو افراد را در  گرانیباز میتنظ

 به یبه معن اقتدار .انعطاف است ریثابت و غ هایدستورالعملآن  تیابزار است و محدود

 ت،یشامل تقاضا، ممنوع معموالً یاست. قدرت رسم یقانون ای یشناختن قدرت رسم تیرسم

دولتتت دستتتورات  یبتته مفهتتوم اجتنتتاب از تخطتت یو قضتتاوت استتت. اقتتتدار بتته طتتور ستتنت نیتضتتم

 است.
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 خزانه

 یزیشوند بلکه هرچاست. البته محدود به پول نمی یمال ای یپول هایدارایی یبه معن خزانه

 یاریدر بس هادولت. شودمیمبادله دارد مثل اعتبار جزو خزانه  تیبه پول است و قابل هیکه شب

 یکتیو پتول  دهتدمتیمبادلته  ییبته دولتت توانتاایتن ابتزار  .کنندمیخزانه استفاده  یمواقع از ابزارها

 پذیری استآن تعویض تیآن است و محدود ینمادها ترینمهماز 

 سازمان

)همچتتون ستتربازان،  مختلتتف هتتایمهارتاز متتردم بتتا  ایعتتدهاستتت کتته در آن  یگتتاهیجا ستتازمان

ستازمان بتا  لی. در متورد تشتککننتدمی تیتفعال یتحقتق هتدف خاصت یکارگران، بوروکرات ها( برا

بتر  یتتیکته فقتط نقتش امن هتادولت یبرخت متثالً کنتدمیفترق  هاستازمانتوجه به نقش دولت نتوع 

پردازنتتد. ستتازمان ظرفیتتتی از دولتتت بتترای هتتدایت مستتتقیم میارتتتش  لیتشتتکگوینتتد بتته عهتتده می

 ییتوانتتا هتتادولتبتته  اقتتدامات استتت ماننتتد نیتتروی پلتتیس یتتا دستتتگاه اداری کشتتور. منبتتع ستتازمان

 نیتا هاینشتانهحتوه عمتل از و ن ری. تتدبدهتدمی رگیتری از اجبتابتا بهره میاقدام مستتق یبرا یکیزیف

 .است ای دولتبودجه تیآن ظرف تیابزار است و محدود

متفاوت ارائه  هایروشمتفاوت با  هایتواناییبه دولت  یچهار منبع اصل نیاز ا کیهر
دانش و  یبر رو یاطالعات یابزارها دارند. زیرا ن هاییمحدودیتکه البته هرکدام  دهدمی

، گذاردمی تأثیر فیحق، مقام و وظا یبر رو یاقتدار ی، ابزارهاگذارندمی تأثیر افراد هایگرایش
 طیمح یسازمان بر روابزار و  گذاردمی تأثیر ل نظام اقتصادی و بانکیتعاد یخزانه بر روابزار 

 توانمیدو مکانیسم کنترل و چهار نوع منبع  بیترک با .گذاردمی تأثیرشخص  یحت ای یکیزیف
هشت نوع ابزار در  نیاستفاده کرد که هرکدام از ا رونیب یایدر ارتباط با دنرا هشت نوع ابزار 

مثال در خصوص ابزارهای تشخیصی، دولت عنوانشوند. بهکتاب بررسی می 5تا  2 هایفصل
 کند:آوری اطالعات از چهار نوع منبع به گونه زیر استفاده میبرای جمع

 به  کسانی هایروشکه دولت اطالعات را به  شودیم نیمنجر به ا نزدیکی به گره یابزارها
دولت قرار دهند. در  اریسادگی اطالعات را در اختممکن است مردم به مثالً اوردیدست ب

 .است کنندهدریافتدولت در نقش  اجنیا
 اطالعات استفاده  یتقاضا یدشان براوخ یقانون یممکن است از اقتدار و ابزارها هادولت

 نجای. در اشودمیمنجر  یاطالعات به شکل رسم یبه گردآور یصینوع ابزار تشخ نیکنند. ا
 است. کنندهدرخواستدولت در نقش 

 اطالعات استفاده کند که در  دیخر یبرا یممکن است دولت از خزانه و منابع مال نیهمچن
 .است زهیبه نام جا یصیابزار تشخ نجایا
 کند  جادیبه دست آوردن اطالعات ا یرا برا یحالت چهارم دولت ممکن است سازمان در

 .شودمیکننده شناخته  یکه به عنوان طراح
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زارها و همچنین نحوه تأثیرگذاری دولت با استفاده از منابع و اب آیددر جداولی که در ادامه می
هایی ارائه آوری اطالعات و آشکارسازی دولت با استفاده از منابع و ابزارها با مثالنحوه جمع

 شود.می

 ای از ابزارهای تأثیری دولتنمونه - 2جدول 

کند یا چگونه دولت خرج می

 گیردمنابع را به کار می

 منبع اصلی

 سازمان خزانه اقتدار نزدیکی به گره

 پیام
مجوزهای رسمی 

 و موثق
 پول

تدبیر و شیوه 

 عمل

 سطح کاربرد

 خاص
 هایپیام

 یقرارداد
 میمستق یمجوزها

 هایپرداخت

 یسفارش
 یفرد ریتداب

 گروه هدف و کاربردهای مجزا گروه

 های بازپرداخت مجوزهای فراگیر نشر پیام عمومی
تدابیر وسیع و 

 فراگیر

 ای از ابزارهای تشخيصی دولتنمونه - 3جدول 

 جایزه و پاداش های اطالعاتگیرنده 
های درخواست

 رسمی

آشکارسازهای 

فنی مرتبط با 

 1انسان

)دولت در  انفعالی

 اینقطه ثابت  کی

 عدم ابتکار عمل(

 هایمناقصه

)بدون  داوطلبانه

و شرط( با  دیق

 یاعالم عموم

 پیشنهادهای داوطلبانه

 های تبلیغاتیپاداش

 دادن شیتعهد نما

دادن  یآگاه تعهد

 و اعالن کردن

 هانرده

 های ثابتقفل

 

 قیدق یبررس

 آزاد هایرسانه

)پژوهش فعال در 

 (یادارات دولت

 کاربردی هایبرنامه

 کی)اطالعات به عنوان 

 (یمحصول جانب

 حوزه) اطالعات تبادل

اطالعات( اطالعات با دولت 

 میسود متقابل تسه یبرا

 شودمی

 بازگشت

 بازجویی

 ی)جستجو

 م،یمستق

 ازیرسانی ناطالع

به توجه و حضور 

 دولت دارد(

اسکنرهای 

 موبایل
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که  ی)دولت فعال

 اشعملیاتیمحدوده 

 ای دهدمیرا گسترش 

ابتکار عمل را به 

 (گیردمیدست 

 و بررسی قیتحق

)دولت  مستقیم

در  کندمیمشارکت 

 رسانی(اطالع

 ایجادشده) فعال یشنهادهایپ

 یتوسط دولت برا

 (ندهیآ هایرسانیاطالع

بازرسی و 

 سرکشی
 اسکنرهای پنهان

 نزدیکی به گره ابزارهای

. ستای شبکه اجتماع کی انیبودن در م به معنای اطالعات، دولت یاز چهار منبع اصل یکی
 جادی( و ساخت اطالعات و ای)آشکارساز تشخیصبه  تواندمیدولت  یمرکز تیموقع نیا

 حیاول توض بخشفصل حاضر در سه بخش تدوین شده است:  .کندمشخص کمک  ریتصو
 ای یآشکارساز یبرا یدر شبکه اجتماع یمرکز تیموقع نیکه چگونه دولت از ا دهدمی

 یبزارهاااستفاده از  در بخش دوم اطالعات(. یگردآور ی)ابزارها پردازدمیاطالعات  یگردآور
، پخش کند چه طور دولت اطالعات را در سطح جامعه نکهیتأثیری و ا یمثابه ابزارهااطالعات به

ا در ابزاره بیترک نکهیاست و ا یاطالعات یسوم در خصوص انواع ابزارها بخش .شودبیان می
 چگونه است. ،طیو نحوه استفاده آن بر اساس شرا تالیجیعصر د

 اطالعات یهارندهیگ: ی با نزدیکی به گرهو آشکارساز صیتشخ

 هایروششامل به دست آوردن اطالعات از  دهدمیاز آنچه دولت انجام  ایعمده بخش
اندک  نسبتاً نهیبا هز ایو  گانیرا صورتبهاطالعات را ممکن است  یبرخ هادولتمختلف است. 

  و... یمثل سرشمار زین گرید یافراد خاص و برخ هایایمیل ستیل مثالًبه دست آورند 
. در ادامه انواع ابزارهایی که بر اساس این منبع دولت برای دارند نهیهزآوری آن برای دولت جمع
    به عنوان محصول  اطالعات. 1شود: کند توضیح داده میآوری اطالعات استفاده میجمع
دولت به  یبرا گانیرا یمحصول جانب کیاز اطالعات ممکن است به عنوان  یبرخ:   1یجانب

عوارض جاده  مثالً ای یونقل عمومحمل یکیالکترون بلیتفروش  هایسیستم مثالً .دیایدست ب
 ندهیونقل در آریزی حملبرنامه یبرا تواندمیاطالعات  نیتردد که دولت با استفاده از ا زانیو م

مثل مرکز  هایسیستمو  هادستگاه ایجادبا  تواندمی دولت:   2شنود  های. دستگاه2 استفاده کند
 اطالعات موردنیاز به دست بیاورد گانیرا ینترنتیارائه خدمات ا ایو  گانیرا یخدمات خط تلفن

شنود  هایدستگاهنوع  دو .گیردمیقرار  مورداستفاده یدولت هایبوروکراسیتوسط  امر نیو ا

                                                           
1 - Information as by-Product 
2 - Ear Trumpet 
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مورد شنود واقع بشوند خودشان به طور  نکهیکه مردم بدون ا است نینوع اول ا وجود دارد:
با  توانندمیدوم که افراد  حالتقرار دهند.  یدولت هایدستگاه اریاطالعاتشان را در اخت میمستق

خود و اطالعات خود را  اتیشکا ی،ردادگست ندگانیمراجعه به مراکز مشخص مثل دفاتر نما
است  یاز منابع یکیآزاد کشور  هایرسانه یبررس: آزاد هایرسانه قیدق یبررس. 3 انتقال دهند

، هاکتاب، مجالت، هاروزنامهآن اطالعات به دست آورند.  قیاز طر توانندمی هادولتکه 
و تفحص  ییبازجو. 4 هستند لیقب نی( از ایونیزیو تلو ییوی)راد ایرسانهو  یخبر هایگزارش

 یاتیو عمل یدانیو به طور م روندمیخودشان به سطح جامعه  هادولتروش  نیا در:   1میمستق
 .کنندمیرا کسب  خواهندمیکه  یاطالعات

 اثرگذاری با ابزارهای نزدیکی به گره

تأثیرگذاری  یابزارها برا نیگیری از ابهره یاطالعات یکاربرد ابزارها هایجنبهاز  گرید یکی
 ینوع ابزار اطالعات کی غاتیتبل مثالً. باشدمیدهی رفتار افراد جامعه در رفتار افراد و شکل

 مثالً  ایرفتار شهروندان به سمت رفتار موردنظر دولت است.  رییتأثیری است که به دنبال تغ
است که به دنبال  یطالعاتابزار ا کی زین ینظام هایرژه ایدر خصوص قدرت نظام و  غاتیتبل

برخی از انواع ابزارهای اطالعاتی برای تأثیرگذاری عبارتند از:  است. گرانیتأثیرگذاری بر د
شهروندان  اریهمه اطالعات را در اخت خواهندنمیاز ابزارها هستند که  یبعض: اطالعات فیتوق

 هادولت مثالً. ردیشهروندان قرار نگ اریممنوع شود و در اخت یستیاطالعات با نیقرار دهند و ا
به عنوان  مثالً ای. کنندنمیتجاوز اطالعات منتشر  ای یبه طور صادقانه در خصوص آمار خودکش

 نگیلتریکند. ف یریخبر جلوگ کیاز انتشار  تواندمی یخبر تیسانسور کردن اطالعات و ممنوع
 یبا استفاده از ابزارها ها: دولتاطالعات میو انتشار مستق جیترو. نوع است نیاز ا ممنوعیت نیزو 

به دنبال انتشار اطالعات  گار،یس یبر رو یهشدار بهداشت ایمثل برچسب غذا و  یاطالعات میمستق
های سفارشی، اطالعاتی است که افراد : منظور از پیام  2ی()قرارداد سفارشی هایهستند. پیام
 هادولت یرو شیپ یسفارش هایپیامانتقال  یسه راه برا حداقلهای خاص دارند. برای گروه

 ای دارید ،که قرار است گرفته شود ییدر خصوص مجوزها مثالً هااطالعیه ارائه وجود دارد:
ها. ، بازدید مقامات رسمی و ارائه اطالعات به آنبه اشخاص یدولت یتوسط نهادها یتماس تلفن

 هایگروه یاست که برا یاستاندارد امیپ ،یسفارش امیمقابل پ نقطه:   3یهدفمند گروه هایپیام
 هاپزشکتا  میخاص را مجاز کن یاز داروها یسر کیپزشکان  زیتجو یبرا مثالًخاص است. 
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است که  هاییپیام یسفارش هایپیامبرابر  در: 1ایرسانه هایپیام نکنند. زیگران را تجو یداروها
 یانتشار امیمخاطبش عام است. حداقل سه نوع پ یباشد و به عبارت یهرکس یممکن است برا

است که به صورت محدود باشد و  ایگونهبه انتشار: 2دمحدو هایپیام کرد: ییشناسا توانمیرا 
 شودمیمجله منتشر  کیکه در  یاطالعات مثالًبماند  یگروه خاص باق کی یو برا یخصوص نسبتاً

 هایپیام بسته. داشته باشد یدسترس تواندنمی یباال است که هرکس قدراینمجله  متیق یول
دولت  نجایدر ا .است ترخصوصی ،یانتشار هایپیامنسبت به  یتا حد هاپیام نیا: 3نیمع یشخص

 کیدر دسترس را کد و رمز عبور  کیبه صورت محرمانه و با ارائه  شدهبندیدستهاطالعات 
 تأثیرتحت  یپراکندن اطالعات برا یه معناب پروپوگاندا: 4پروپوگاندا .دهدمیقرار  یعده خاص

 هایبرنامهکار.  کیانجام  ینوع فشار برا کاعمال ی در جهتاست  یقرار دادن افکار عموم
بحث خود  مثل امر خاص کیدهی مردم به سمت جهت یبرا یاطالعات هایکمپینو  یغاتیتبل

 ی از این نوع است.اتیمال یاظهار

 در کاربرد به گره ابزار، ابزارهای نزدیکیجعبه

 یابزارها بیاز ترک دولتها است. ابزارها، یکی از کارهای مهم دولت 5شناسیجای و بیترک
 یابزارها بیترکرفتار جامعه استفاده کند.  رییتحقق اهدافش و تغ یبرا تواندمی یمختلف اطالعات

را به عنوان  ورویارز  خواهدمی یدولت وقت مثالً. باشد هدف کیتحقق  یبرا تواندمی مختلف
با  همچنینکند. میاستفاده  یبیبه صورت ترک یاطالعات یاستفاده کند از همه ابزارها یارز رسم

مخاطبان و شهروندان قرار داده  اریاز اطالعات در اخت یدر هر مرحله بخش یزمان ریتوجه به س
 یغاتیتبل نیکمپ کی قرار دهد گرانید اریرا در اخت یاطالعات خواهدمیدولت  کهوقتی .شودمی
ابزارها مثل  گریاست که با د نیا یاطالعات یابزارها بیاز ترک گریبخش د کی. اندازدمیراه 

 یاطالعات یاز ابزارها کیاست که هر نینکته مهم ا ک. یشوند بیسازمان ترک ایخزانه  یابزارها
 یفرهنگ ادیز اریبس. عوامل ی بایستی انتخاب شوندو فرهنگ یاجتماع یبا توجه به بستر و فضا

 شودمیبه سه مورد آن اشاره  نجایهستند که در ا مؤثر هاهستند که در انتخاب ابزار یو اجتماع
 هایپیاماستفاده از  یمهم برا اریعامل بس کی تیجمع اندازه: تیاندازه جمع. 1 که عبارتند از:

 نهیپر هز اریخاص بس هایپیامکوچک است استفاده از  اریبس تیجمع کهوقتیهست.  یاطالعات

                                                           
1 - Broadcast Messages 
2 - Privished Message 
3 - Packaged Self-Serve Message 
4 - Propaganda 
5 - Combinations and Permutations 



    1399بهار ،  1 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   382 

 

 
 

در خصوص فرهنگ است که بر  یدیعنصر کل کی تیو رضا توافق: 1اجماعتوافق و . 2.است
: به 2درجه توجه. 3 ریخ ایاستفاده کرد  یابزار اطالعات آن ازمی توان تشخیص داد اساس آن 
 .شودمیآن توجه به  در جامعهچقدر  دیاستفاده کن خواهیدمیکه  یاز آن ابزار عنوان مثال

 ابزارهای مبتنی بر اقتدار

و  هاهروی صیتشخ قیو مجوز دادن از طر تیو ممنوع دادن دستور ییتوانا یاقتدار به معنا
 نیا درست. انمونه از منبع اقتدار  کی کایدر آمر یمهر سلطنت مثالًشناخته شده است.  ینمادها
 کینوان به ع ایآوری اطالعات و جمع یبرا ینحوه استفاده از اقتدار به عنوان ابزار بر بخش
ندازه و گستره ا یددولت با یاقتدار یاستفاده از ابزارها در .شودمیتأثیرگذاری توجه  یبرا یابزار

 ی،دولت هایپرداختو  هاداد. پیامابزار را مورد توجه قرار  یاجماع بر رو نیجامعه هدف و همچن
، هاتحریم ن،یرفتار است. فرام رییآوری اطالعات و تغجمع ینشانه قدرت دولت برا

( گرینوع د ای تالیجی)د هااعتبارنامه از،یاوراق قرضه، کوپن، مجوز، حق امت ،یرسم هایدرخواست
  .ستنداقتدار ه ینوع دهندهنشان هااین. کنیدمیرا در سرتاسر دولت مشاهده 

 ی رسمیهادرخواستابزارهای تشخیصی مبتنی بر اقتدار: 

 یگیری از ابزارهاواسطه با بهره ایمبادله  قیبه دست آوردن اطالعات از طر یبه جادر اینجا 
در ادامه برخی از ابزارهای  .شودمیاستفاده  ،تیدر صورت عدم رعا میبه تحر دیمثل تهد یاقتدار

 فیاز ط زین یصیتشخ یابزارهاسازی: .الزام به آگاه1شوند: تشخیصی مبتنی بر اقتدار معرفی می
 دیتهد قیاطالعات را از طر تواندمیکه دولت  هاییراهاز  یکی. شوندمیبندی طبقه فعال تا منفعل

 هایبرنامهاز  یاریبس سازی است.الزام به آگاه -است ی فعالبه نوع -به دست آورد  میبه تحر
اطالعات خود را در  یدبا یش دولتالزم از بخ یاستانداردها افتیدر یبرا یوکار و صنعتکسب

 یو تجار یصنعت هایشرکت ی،قانون یاز ابزارها یدولت با برخ نیدولت قرار دهند همچن اریاخت
 هایسامانهاز  یدولت برخ نیهمچنکند. محدود می قرار دهند گرانید اریکه اطالعاتشان را در اخت

گذاشتن اطالعاتشان  اریوکارها ملزم به در اختکه افراد و کسب کندمی هیته ی رانام اجبارثبت
اطالعات  هابانکعضو خود اجازه داد که  یاروپا به کشورها هیاتحاد 2005در سال  مثالًهستند. 
 یاتیدولت قرار دهند تا مقامات مال اریرا در اخت کننده ومتاز افراد مقا یبرخ یتخصص
 افتیدر یدولت برا یاز ابزارها گریدی: یکی اتیاظهارنامه مال.2 .رندیبگ یدرست هایتصمیم
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است که افراد در خصوص  اطالعاتی فرم ی،اتیاست. اظهارنامه مال یاتیاطالعات، اظهارنامه مال
است که  یموارد یبرا ییبازجو: 1یو بازرس ییبازجو. 3دهند.ارائه می ها،فعالیتوکارها و کسب

 دهد.مورد بررسی قرار میمختلف و کسب اطالعات  هایمینهزاشخاص را در  ایدولت اموال 
معنا  نیبه ا یبازرسی. اتیاهداف مال یبراتوسط دولت  وضعیت اشخاصاسناد و بررسی  مثالً

تا  کندمیمراجعه  شدهاعالمریو غ یو ... به صورت حضور هافروشگاه، هاکارخانهاست که به 
و  میآوری اطالعات به روش مستقجمع ینوع یبازرس کند. یریگیرا پ نینحوه اجرا شدن قوان

 کیبر اساس  ایاست و  یقیبه صورت داوطلبانه و تشو ایآوری اطالعات است. جمع یدانیم
 .شودمیاگر اطالعات غلط داده شود منجر به مجازات  یدر سرشمار مثالًاست.  یاجبار قانون

 اقتدار یهانشانه: یاقتدار یبا ابزارها تأثیرگذاری

آوری اطالعات جمع ایمنظور تأثیرگذاری و ابزار به کیاز اقتدار به عنوان  توانندمی هادولت
 از نشان شوندمیهمراه  تیممنوع ایتقاضا  یبا نوع یاساس یابزارها کههنگامیاستفاده کنند. 

. 1 :شوندمیبندی منظر به دو دسته تقسیم کیدر  یتأثیری اقتدار یابزارها. وجود دارداقتدار 
است که  هااعتبارنامه ،یرسم یاقتدار یاز انواع ابزارها یک: ی2های مستقیم و رسمیتوکن
کارگاه،  کیمحدوده و موضوع مشخص است. مثل اعتبار  کیفرد مشخص در  تأییددهنده نشان

. در یکارگر هایاتحادیهاز  یدولت به برخ یگواه ،یآموزش هایدوره ،یاعتبار مدارک علم
است دولت سه نکته را مدنظر  یرفتار اجتماع رییکه با هدف تغ هااعتبارنامهو  هاگواهینامهصدور 

از  یو قدردان قیمنظور تشوبه ،مطابقت داشته باشد تأییدشده استانداردهایبا دهد: میقرار 
ی داخل یواحدها یالمللی برابین یاز نهادها ی و تأییدنامهو گرفتن گواهباشد معتبر  یواحدها
های رسمی های غیرمستقیم با توکنتمایز اصلی توکن :3یغیرمستقیم و پوشش های. توکن2باشد. 

این است که حالت اجبارگونه ندارند. بدین صورت که شما در دو راهی نیستید که یا قبول کنید 
و مجوزها را انتقال مالکیت دهید.  هانامهاجازهیا نکنید بلکه عمومی است و شما می توانید این 

 مانند انتقال حق امتیاز خطوط هواپیمایی که می توان به دیگران منتقل کرد.  

 )ثروت و مال( خزانهبر  یمبتن یابزارها

 یزیهرچ یاست و به معنا ضیدولت از منابع قابل تعو هیدهنده سرمااصطالح خزانه نشان
خزانه شامل شمش طال و اسکناس است  یسنت یبه صورت آزادانه مبادله شود. معنا تواندمیکه 

                                                           
1 - Inspection 
2 - Directed Tokens 
3 - Blanketed Tokens 
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فصل منظور از خزانه هر آن  نی. در اشودمیشامل  زیتری را نظریف یاما در حال حاضر معان
تا  سازدمیدولت را قادر  ،زانهخ صورت آزادانه قابل تبادل است مانند پول. هاست که ب یزیچ

استفاده از منابع  شکل عامه را انجام دهد. تیجلب محبوب و خدمت انجام دهد دیمبادله کند، خر
که فرزند  هاییخانوادهدر سنگاپور  تیجمع هایسیاستدر  مثالً متفاوت باشد  تواندمیخزانه 

فرزند  یبه خانواده برا یکمک مال نیزدر فرانسه  شوند.میبرخوردار  یاتیمال تیدوم دارند از معاف
 خزانه هستند. بزارهااز انواع ا زیو ... ن هایارانه، هاوام. ارائه شودمیسوم انجام 

 پاداشآوری با خزانه: جمع

 هایمشوقاز  یو برخ کندمی یداریاست که دولت خر یاطالعات یپاداش به معنا اصطالح
اطالعات  یاستفاده از خزانه است اما پاداش برا ها،مشوق نی. اغلب ادهدمی شنهادیمثبت را پ

در ادامه برخی از ابزارهای خزانه  از پول نقد هم باشد. ریغ هاییپرداختممکن است در قالب 
 شوند.شود، معرفی میآوری اطالعات استفاده میکه برای جمع

 در قبال  هاسازمان ایاز افراد  یاریممکن است به صورت اخت های: دولتاریاخت یشنهادهایپ
دولت قرار  اریاطالعات خود را در اخت های خاص بخواهند کههزیجا ای یاسیس یایمزا

 .کندمیپول پرداخت  یافتیدولت در قبال اطالعات در نجایدهند. در ا
 آوری اطالعات منظور جمعبه هادولتروش  نیدر ای: غاتیتبل هایدرخواستو  هاپاداش

 هایبحث ایدر خصوص تخلف  یاطالعات یاگر کس مثالً. دهندمیرا قرار  هاییپاداش
کند. البته  افتیخود را در یمال هیو هد زهیبه دولت گزارش دهد و جا تواندمیدارد  یاتیمال
 ییراست آزما یستیو با ستندین قیو دق حیصح لزوماًاطالعات  نیدر نظر داشت که ا یستیبا

 یاست که دولت از خزانه و منابع مال ینوع اطالعات زمان نی. در واقع اردیصورت گ هاآن
 شتریو ب کندمیابزار استفاده  نیاطالعات استفاده کند. البته کمتر دولت از ا هیته یخود برا

 است. اتیابی به اطالعمردم به دنبال دست قیو تشو غاتیبا استفاده از تبل
 به  یبرا زهید جاکاربر هایزیرمجموعهاز  گرید یک: یفعال یشنهادهایو پ یتبادل اطالعات

، آوری اطالعاتجمع یبرا ینجا دولتدست آوردن اطالعات، تبادل اطالعات است. در ا
 کنند،مینام کار ثبت یکه در آنجا افراد متقاض هاییسایتاز  مثالً، دهدمزایایی را ارائه می

که اطالعات  یابعاز من یرا به برخ ییشنهادهایدولت پ نجای. در اکندمی افتیاطالعات در
 .گیردمیآن اطالعات  یبه جا هاآنو از  دهدمیدارند 

  :نیآوری اطالعات در اجمع عیشا هایروشاز  گرید یکی نیهمچننظرسنجی و پیمایش 
در خصوص رفتار  یاست که اطالعات شیمایو پ ینظرسنج هایشرکتاز  مورد، استفاده
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. استفاده از ابزار خزانه فروشندمیو به دولت  کنندمی هیته ازیموارد مورد ن گرید ایمردم 
و  غاتیمثل تبل گرید یابزارها اوالًاست که  یزمان یبرا شتریآوری اطالعات بجمع یبرا

 است که تیبا اهم اریدولت بس یاطالعات آن حوزه برا ثانیاًاقتدار کاربرد نداشته باشد و 
 مصرف منابع دولتی الزم می شود.

 سازی تا پرداخت بازخزانه: از متناسب قیتأثیرگذاری از طر

أثیر بگذارد. تدر این روش دولت از طریق منابع مالی خود به دنبال این است که بر رفتار مردم 
ای که زانهخاین تأثیرگذاری عمدتاً تأثیرگذاری بر روی کاال و خدمات است. برخی از ابزارهای 

 عبارتند از:شود، ها استفاده میمنظور تأثیرگذاری از آنبه

 است. پرداخت  یانتقال خزانه، پرداخت سفارش وهیاز ش یبرخی: سفارش هایپرداخت
مقدار خاص  کیممکن است  مثالً. شودمیپرداخت  یبه صورت خاص و رسم یسفارش

 هایپرداختکمک کند. عمده  هاشهرداریبه  یرا دولت به صورت پرداخت سفارش
 مثالً تواندمی یرش. البته پرداخت سفاشودمیعقد قرارداد انجام  قیاز طر هادولت یسفارش

 یایاح یزاوام دولت به شهروندان در ا ایکمک دولت  مثالً ایهم باشد.  اتیاز مال تیمعاف
 قیتشو یقراردادها برا نیزباله و ... به طور خالصه دولت از ا کیفرسوده، تفک هایبافت

 واعاناز  گرید یکی انتقال .کندمیخودش استفاده  و مدنظر دیمف یشهروندان به کارها
 هبرا  یدولت هایداراییو  نیزم ایو  هاشرکتسهام  مثالًاست که  یسفارش هایپرداخت

 .دهندمیافراد بازنشسته 

 منظور به هاییواسطه هاکانالهستند.  یخزانه و منابع دولت عیتوز هایراه ها،ها: کانالکانال
 یسر کیدولت ممکن است  مثالًهستند.  یینها کنندگاندریافتبه  یمنابع دولت دنیرس

تأثیرگذاری از  هاشرکت نیاستخدام کند و با استفاده از ا اتیگرفتن مال یرا برا مانکارانیپ
ه ببخواهند پرداخت جبران خسارت  هادولتاگر  مثالً ایدهد.  انجامخزانه را  قیطر

 دهند.میکار را انجام  نیا یکشاورز هایانجمن قیکشاورزان بدهند از طر
 طرف قرارداد را بشناسد  نکهیهستند که دولت بدون ا هایی: پرداختباز هایپرداخت

 ی و مالیاقتصاد . حمایتافتددر دولت به ندرت اتفاق می هاپرداخت نی. اکندمیپرداخت 
باز است.  هایپرداختنمونه از  کیوکار رونق کسب یبرا هاسازمانو  هاشرکتبه  1تدول

                                                           
1 - Bounties 
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منظور است که دولت به 1میدر وجه حامل مستق هایچک، هاپرداخت گرید نوع
 که همان اوراق قرضه است. دهدمی یفور هایپرداخت

 رییتغ یبرا طیاز ابزارها را با توجه به شرا ایمجموعهدر عمل  هادولتشد  انیکه ب گونههمان
متفاوت به  یکه ابزارها شودمیو احتماالت باعث  اینهیزم طیشرا گیرند. البتهمیرفتار به کار 

 یرفاه هایپرداخت) انتقالی یابزارها بیترک یکاریمنظور کاهش ببه مثالً کار گرفته شوند.
 یبرا انیاستخدام موقت و گرنت به دانشجو یبرا هاسازمان)گرنت به  قراردادها ،(یشخص

به کارگرفته  پرورش استعدادها( ی)مثل گرنت برا ایواسطه ی( و ابزارهاهامهارت تیتقو
پرداخت  مثالًثروت استفاده کند  عیتوز یبرا 2پول ینیگزیاز جا تواندمی نیهمچن دولتشود. می

 میپرداخت مستق یبه جا نهادمردمو  غیردولتی هایسازمان قیالمللی از طربین یمال هایکمک
 یرا برا ینقد هایمشوقو  هایارانهدولت  پول،ی نیگزیدر جا نیهدف. همچن هایگروهبه 
 کند.میاستفاده  امری دیگربازداشت مردم از  ای امریمردم به  بیترغ

 مثابه ابزارسازمان به

 نیدر کنار ا کندمیخود استفاده  هایفعالیتاز  یاریدولت از اطالعات، اقتدار و خزانه در بس
 میستقمآن به صورت  لهیدولت است که به وس یاز منابع ابزار گرید یکی زیمنابع، سازمان ن

 محول کند. گرانیبه د نکهیا یبه جا دهدمیخود را انجام  هایسیاست

 آوریجمع یبا سازمان: ابزارها صیتشخ

آوری اطالعات جمع یبرا یبه عنوان منبع توانندمی یهمانند سه منبع قبل یدولت هایسازمان
خصوص به کنندمی استفادهآوری اطالعات که از منبع سازمان جمع یاستفاده شوند. ابزارها

شناخته  های فنیدهنده صیبه عنوان تشخ تواندمی دیدهآموزشو کارکنان  زاتیاستفاده از تجه
آوری ه جمعبهای فعال حوزه فناوری سازمانو  هادستگاهبر  تأکیددولت با  کردیرو نی. در اوندش

، وهواآبسازمان  ای، و دهندمیانجام  شیمایکه پ هاییسازمان مثالً. پردازدمیاطالعات 
 و ... شناسیزمین

 

                                                           
1 - Bearer-Directed 
2 - Substitute Money  
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 تأثیرگذاری با سازمان: اقدام مستقیم

ایجاد  سازمانیثالً در این نوع ابزارها دولت با استفاده از سازمان، تأثیرگذاری بر افراد دارد. م
 ،أثیرگذاریت یاستفاده از منبع سازمان برا کند که به طور مستقیم سالمت مردم را بررسی کند.می

 ال کند.اعم محیط ورا بر افراد، اموال  هایشسیاست میکه به طور مستق سازدمیدولت را قادر 

 دولت یابزارها سهیمقا

. شودمیارائه  سیاستی یابزارها هایپیچیدگی حیمنظور تشربه یچارچوب بخش نیدر ا
راه  نیاست. اول پذیرامکاناز سه راه  سیاستیابزار در مطالعات ابزار جعبه کردیگیری از روبهره

گیرد. دومین راه مقایسه به های مختلفی که دولت ابزارها را در عمل به کار میمقایسه روش نیا
راه  نیو سومکارگیری ابزارها در سطوح مختلف دولت)سازمانی، منطقه ای، بخشی و ...( است. 

 .میکن یمختلف بررس هایزمان هادوره است که نحوه استفاده از ابزار را در نیا

 دولت؟ یابزارها ای یدولت یابزارها

 ژهیخاص و و اریدولت، بس یدر خصوص ابزارها یزیاست که چه چ نیا یاساس سؤال کی
، متفاوت است و نوع شودمیبا آنچه خارج از دولت استفاده  تیفیاز لحاظ ک هاآن ایاست. آ

که  ییاست چون ابزارها ریاز مواقع جواب خ یاریدولت است؟ در بس هایفناوریاز  یخاص
خارج  طیمنظور تأثیرگذاری بر مح. دولت بهستندین فردمنحصربهو  صخا کنندمیدولت استفاده 

ابزار است هم توسط دولت و  کیکه  یمجوز ده مثالً. کندنمیاستفاده  غیرمعمولی یاز ابزارها
 ژهیدولت، و یاز ابزارها ی. البته برخشودمیانجام  یخصوص هایسازماناز  یهم توسط برخ

از  یخاص که ناش یصدور مجوزها نیاطالعات و همچن یخدولت به بر یهستند مثل دسترس
از  یکی ی. قدرت اداره و فرماندهستین یبخش خصوص اریاقتدار دولت است و در اخت

 دولت است. یابزارها متمایزکننده هایویژگی

 ابزارهای کدام دولت؟

دارد که در خصوص کدام سطح از  نیبه ا یبستگ گرید یدولت از منظر یابزارها زیتما
در سطوح  مثالً. گیرندمیمختلف را به کار  ی. سطوح مختلف دولت، ابزارهاکنیممیدولت بحث 

 ییابزارها یدارند ول یکمتر اقتداربه  ازیاست و ن ترهزینهکم شودمیکه استفاده  یابزار یمحل
 فلسفهر به قوه اقتدار دولت باشند. ناظ یستیبا حتماً شوندمیدولت استفاده  یباال حکه در سطو
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بر انتخاب  ینیشیهستند که به عنوان عوامل پ یدولت، نقش دولت و انتظارات از دولت عوامل
 هستند. تأثیرگذار ینوع ابزار دولت

 ی دولتیهاسازمانداخل دولت: مقایسه 

. جدول کنندمیمحدود استفاده  هایزمینهچهار منبع ابزار در از  یدولت هایسازماناز  یاریبس
 همچون مختلف یدولت یمختلف ابزار توسط نهادها هایگونهکه چگونه  دهدمینشان  ریز

 :ردیگمیقرار  مورداستفاده اتیآوری مالو اداره جمع اداره بازرگانی ،یکشاورز وزارت

 مالیات بازرگانی کشاورزی 

ابزارهای 

مبتنی بر 

 اطالعات

 تأثیری
مناسب به  یمشاوره ده

 کشاورزان

و  صادرکنندگانمشاوره به 

 ؛یداخل گذارانسرمایه

 تجارت جیترو

 یاتیمالهشدار 

 تشخیصی
اطالعات مربوط به  افتیدر

 آفات محصوالت

در  تیشکا افتیدر

خصوص تجارت 

 غیرمنصفانه

اطالعات در  افتیدر

 یخصوص فرارها

 هایرسانه ی؛ بررسیاتیمال

 نترنتیآزاد و ا

ابزارهای 

مبتنی بر 

 اقتدار

 تأثیری

مجوز سالمت مواد؛ مجوز 

واردات و صادرات؛ 

 ییجابجا تیممنوع

(؛ یماری)کنترل ب حیوانات

بردن  نیاز ب یدستور برا

 هرز هایعلف

 نامهیصدور گواه

موفق  هایشرکت

مجوز واردات و  ،یصادرات

صادرات، گرنت و حق 

 ایتعرفه یدستورها از،یامت

 هایگواهی یبرا صیترخ

 یگمرک، مجوز برا

بر بازرگانان،  اتیمال

 ،یاتیمال هایارزیابی

 یاتیمال تیمعاف

 تشخیصی

نام کشاورزان، ثبت

رسانی در خصوص اطالع

 وانات،یح هایبیماری

 از مزارع یو بازرس دیبازد

، عالئم هاشرکت ثبت

سال،  یبرندها ،یتجار

در خصوص  یدگیرس

 یورشکستگ

و  یاتیمال هایاظهارنامه

از  نویسینامدرآمد، 

 ی)برا مالیاتیمعامله گران 

 اتیفروش و مال

 هایبازرسیغیرمستقیم(، 

 غیرمنتظرهو  یاتیمال

ابزارهای 

مبتنی بر 

 خزانه

 تأثیری
 گرنت، وام،

 به کشاورزان ارانهی

 هاسازمانگرنت به 

تجارت و  جیترو یبرا

 گریموارد د

 

 از خدمات مشاوره استفاده هابرنامهاز  اطالعات تشخیصی
 هایزنسوت

 پرداخت مالیات
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ابزارهای 

مبتنی بر 

 سازمان

 تأثیری

 واناتیمشخص کردن ح

مراکز دام و  ،اییارانه

مرکز  ،یمصنوع تولیدمثل

و کشتار  ونیناسیواکس

آفات،  بیتخر وانات،یح

و  واناتیح یقاتیمزارع تحق

 اهانیگ

 

 یاسناد حقوق یامضا

تمبر(،  اتیمال ی)برا

دارای پایانه  هایفروشگاه

، سازمان پرداخت متصل

 یاتیمال هایبازرسی

 تشخیصی
 اینمونه یبررس
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 ابزارهای دولت در عصر اطالعات

ای، قدرت و کنترل در جامعه غیرمتمرکز های رایانهبا گسترش فناوری اطالعات و شبکه
و بنابراین جهت حرکت به سمت جامعه کمتر سلسله مراتبی است. سیاستمداران و  خواهد شد

پژوهشگران عرصه اصالح خدمات عمومی مانند اوزبرن و گیبلر تأثیرات بالقوه فناوری اطالعات 
ها بایستی اند. امروز همه دولتو ارتباطات بر عرضه خدمات عمومی را بسیار مهم ارزیابی کرده

ها را با شهروندان بهبود خواهد نظر بگیرند که فناوری اطالعات شیوه تعامل آن این نکته را در
تواند تنوع و کیفیت ابزارهای دولت را بهبود دهد و این بخشید. فناوری اطالعات و ارتباطات می

ها همچنین شود. دولتها میامر منجر به افزایش کیفیت فرآیند سیاستگذاری عمومی در دولت
های فناوری اطالعات برای تداوم و استحکام قدرت خویش استفاده کنند. ز پیشرفتتوانند امی

سؤال اصلی  ها و اختالالتی را برای دولت ایجاد کند.البته فناوری اطالعات ممکن است آسیب
این است که آیا ابزارهای سنتی دولت هنوز برای شناخت اقدام های دولت در عصر اطالعات 

تحلیل ابزارهای دولت، هرکدام مسائل متفاوتی را برای شیوه عمل دولت مناسب هستند؟رویکرد 
که ابزارها به عنوان نهاد دیده    1آورند. در رویکرد ساالمونها به وجود میدر عصر رایانه

که فناوری اطالعات تا چه میزان گستره ترتیبات نهادی جایگزین  شوند، مسئله اصلی این استمی
است  ها توسعه قدرت محاسباتییکی از آن دهد.داده یا توسعه می در دسترس دولت را شکل

شود احتماالت نهادی از اشکال سنتی فراتر رفته و هزینه انتخاب یا معامله را کاهش که باعث می
تواند ابزارهای نهاد دولت را مجدداً شکل دهد. شیوه دیگری که از طریق فناوری اطالعات میمی

دهد. ها را کاهش میرتباطات است که تأثیر فاصله جغرافیایی بر سازماندهد، اشکال جدیدی از ا
های مثل ظرفیت فناوری اطالعات برای جداسازی فیزیکی کارکردهای اداره پنهان از فعالیت
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های انتخاب ابزار است. فناوری اطالعات صفی یا اداره آشکار. دومین رویکرد، رویکرد سیاست
گذارد. مثالً در ها در نحوه انتخاب ابزارها میی را پیش روی دولتهای زیادو ارتباطات گزینه

های زیادی دارند. های سنتی مالک انتخاب ابزار نیست چون هزینهخصوص مالیات، دیگر شیوه
در حال حاضر با توجه به فناوری اطالعات، انتخاب ابزار مالیاتی تفاوت پیدا کرده است. یا مثالً 

اولیه خود طرفدار آزادی اینترنت بودند و از ابزارهای لیبرالی استفاده ها در رویکردهای دولت
کردند ولی در حال حاضر از ابزارهای اقتداری برای کنترل محتوا و نیز تقویت کنترل می

گیرند. در خصوص رویکرد رایت بهره میگیرانه برای رعایت حقوق مالکیت معنوی و کپیسخت
های عصر اطالعات، منابع ابزاری از چه میزان به دلیل فناوریسوم سؤال اصلی این است که تا 

تواند انکار کرد که فناوری هم ابزارها و هم مسائلی که اند؟ در یک نگاه نمیرده خارج شده
خصوص اینکه عصر اطالعات تغییرات رو هستند را دگرگون ساخته است. بهها با آن روبهدولت

آوری اطالعات به وجود آورده است. به طور دولت برای جمعویژه در ابزارهای چشمگیری را به
های استفاده دولت از تمامی تواند گفت که فناوری اطالعات به صورتی برجسته شیوهخالصه می

اما در عصر  آوری اطالعات و اصالح رفتار را متحول ساخته است.ابزارهای خود برای جمع
 سیاستی عاری از فناوری کاربرد دارد:اطالعات به سه دلیل استفاده از ابزارهای 

ابزار دولت بایستی سازی دولت وجود دارد و جعبههای جدی برای مجازی. محدودیت1
همیشه مشتمل بر ابزارهایی باشد که هر چیزی هستند غیر از مجازی. در واقع تمرکز زیاد بر 

خارج از فضای سایبر های تعامل دولت با شهروندان در بخش مجازی نباید توجهات را از راه
های سنتی در عصر اطالعات این است که این نوع . دلیل دوم استفاده از تحلیل2منحرف کند.

اقدام های دولت در عصر اطالعات  تواند ما را قادر سازد تا دقیقاً مشخص کنیم که درتحلیل می
ند مداخله دولت را دیگر فناوری اطالعات به طور کامل فرآیعبارتدهد. بهچه تغییراتی رخ می

در بر نگرفته است. مثالً ممکن است برای بحث مالیات، فناوری اطالعات کمک زیادی به 
شناسایی متخلفان کند ولی در مرحله نهایی وصدور حکم به رویکرد مجازات قانونی و سنتی 

های . سوم اینکه در سطح منابع بنیادی اجتماعی، فناوری اطالعات به ظهور ابزار3نیاز است. 
توان گفت که فناوری در عصر دیجیتال در ابعاد می جدید منجر نشده است. به طور خالصه

دهی درونی دولت و نیز چگونگی عملکرد اطالعات و عملیات درون آوری شیوه سازماناعجاب
دهد اما تا حدودی از تغییر ابزارهای موجود دولت برای کسب اطالعات از آن را تغییر می
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شده در فناوری اطالعات و ارتباطات شیوه کار دولت را تغییر های حاصلبدون شک پیشرفت
داده است و این روند همچنان ادامه دارد. اما ظهور عصر جدید اطالعات به معنی این نیست که 

های سنتی تحلیل این ابزارها د هستیم. راههای کامالً جدیبرای تحلیل ابزارهای دولت نیازمند راه
توانند به شناخت تغییراتی کمک کنند که فناوری اطالعات و ارتباطات در ترتیبات نهادی، در می

های مربوط به انتخاب ابزار و نیز در اشکال مداخله سیاستی در دسترس دولت به وجود سیاست
اتی در گونه های مختلف ابزارهای سنتی آورد. تغییراتی که پیشرفت های فناوری و اطالعمی

ابزار ایجاد کرده است، یکسان نیستند. به ویژه در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در جعبه
ابزار شناسایی دولت و نیز حسگرهای فعال آن تغییرات چشمگیری رخ داده است. در درون جعبه

اطات، تغییرات چشمگیری را در عملیات های فناوری اطالعات و ارتباجرایی دولت، پیشرفت
ای اطالعاتی دولت در انتشار اطالعات و بازسازی سازمان دولت به وجود آورده است. در شبکه

های فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه ابزارهای اقتدار و رسد که پیشرفتمقایسه به نظر می
هایی که متفاوت شده است. پیشرفت گیری ابزارهای جدید با کارکردهایمنجر به شکل خزانه

در حوزه فناوری به دست آمده است باعث تغییر در شیوه تعامل دولت با شهروندان شده است 
 که منجر به بهره گیری از ابزارهای جدید متناسب با عصر دیجیتال شده است. 

 
 


