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مطالعة موردي :معرفي كتاب

ابزارهاي دولت در عصر ديجيتال
محمد عبدالحسين

*

زاده١

دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه عﻼمه طباطبائي
چكيده

)تاريخ دريافت - ٩٨/٥/٣ :تاريخ پذيرش(٩٨/١٢/٣ :

كتاب »ابزارهاي دولت در عصر ديجيتال« يكي از متون اساسي در زمينه ابزارهاي دولت است .رويكرد ابزاري

در سالهاي اخير در عرصه سياستگذاري عمومي بيشازپيش مورد توجه قرار گرفته است .كتاب حاضر با معرفي

ابزارهاي دولت ،دانش و آگاهي خوبي در اختيار خوانندگان قرار ميدهد .نويسنده در اين كتاب با بر شمردن
ابزارهاي دولت و بيان اقتضائات عصر ديجيتال و فناوري اطﻼعات در صدد است كه بيان كند عصر ديجيتال چه

تأثيراتي بر نوع و انتخاب ابزارهاي دولت براي حكمراني و سياستگذاري عمومي دارد .همچنين در اين كتاب توجه

خاصي به كاربرد تركيبي ابزارهاي دولت و موضوع جعبهابزار دولت ميشود.

واژگان كليدي :سياستگذاري عمومي ،ابزارهاي سياستي ،ابزارهاي دولت ،بسته سياستي ،عصر ديجيتال.

* -اين مقاله به معرفي كتاب ذيل ميپردازد:

The Tools of Government in the Digital Age: Christopher Hood, Helen Margetts, published by Palgrave
Macmillan, 2007.
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ﻣﻘدﻣﻪ
كتاب »ابزارهاي دولت در عصر ديجيتال« توسط كريستوفر هود و هلن مارگارتس توسط
انتشارات پالگريو در سال  ٢٠٠٧منتشر شده است .مخاطبان اين كتاب ،دامنه وسيعي از افراد را
شامل ميشود .اين كتاب صرفاً مختﺺ به يك بخش خاص نيست و ناظر به همه فعاليتهاي
دولت بوده و مروري جامع در خصوص وظايﻒ و كاركردهاي دولت ارائه ميدهد .كتاب حاضر
به روز شده كتابي است كه توسط هود و مارگارتس در سال  ١٩٨٣با عنوان »ابزارهاي دولت«
نگارش شده بود .تغييرعنوان كتاب به اين دليل بوده كه حجم بحث فناوريهاي ديجيتالي در اين
كتاب بيشتر شده و به دنبال پاسخ به اين سؤال بوده است كه استفاده از فناوريهاي ديجيتالي در
دولت تا چه اندازه ابزارهاي اصلي دولتها را تغيير داده است .ايده اوليه اين كتاب توسط
كريستوفر هود در موسسه جيمز مارتين دانشگاه آكسفورد در سال  ٢٠٠٤ارائه شد و ايدههايي از
كتاب در خصوص فناوريهاي ديجيتالي را هلن مارگارتس در كنفرانس ساﻻنه علوم سياسي
آمريكا در سال  ٢٠٠٦ارائه كرد كه مجموع اين دو عامل باعث شكلگيري كتاب حاضر شده
است .نويسنده در مقدمه كتاب بيان ميكند كه ريشه و مبناي اين كتاب در علوم سياسي است نه
در جنبههاي اداري و فني دولت الكترونيك .بهعبارتديگر در اين كتاب ،مباحث فني دولت
الكترونيك و فناوري اطﻼعات مورد بحث قرار نميگيرد بلكه نگاه سياستگذارانه به بحث فناوري
اطﻼعات و تأثيرگذاري آن بر ابزارهاي دولت مورد توجه است .همچنين نويسنده بيان ميكند
كه اين كتاب نگاه علمي و كلينيكي )ناظر به حل مسئله و مشكل( و غير متعصبانه سياسي دارد.
فناوريهاي ديجيتال در عصر حاضر بهگونهاي اساسي تغيير شكل دادهاند و همه روابط انساني
را دستخوش تغيير كردهاند و توجهي به اصول قانون و دولت ندارند .رويكرد اصلي كه در اين
كتاب براي تحليل عصر ديجيتال استفاده ميشود ،استفاده از مؤلفههاي اصلي نﻈريه كنترل در
سايبرنتيك است .با مطالعه اين كتاب ميتوانيم به طور دقيقتر متوجه شويم كه ابزارهاي دولت
در عصر ديجيتال چه تفاوتي با عصر قبلي داشته است .چارچوبي كه هود در اين كتاب از ابزارها
ارائه ميدهد عبارت است از تمايز بين نزديكي به گره) ٢جمعآوري و ارسال اطﻼعات(،
اقتدار) ٣تنﻈيم گري ،مجوز دهي ،ممنوعيت ،پروانه دادن( ،خزانه) ٤مشوقها ،چه از طريق يارانه
يا كاهش قيمت مانند تخفيﻒ مالياتي( و سازمان )تأمين مستقيم يا كنترل مستقيم محيط براي
انتخاب( .در ادامه پس از بيان چكيدهاي كوتاه از كليات كتاب و اهداف و محتويات آن ،مباحث
2 - Nodality
3 - Authority
4 - Treasure

ابزارهاي دولت در عصر ديجيتال

٣٧١

اصلي و محوري كتاب كه حول محور ابزارهاي دولت براي حكمراني و سياستگذاري است،
تشريﺢ ميشود.

دولت بﻪ عنوان جعبﻪابزار
دولت چه كاري انجام ميدهد؟ پاسخ به اين سؤال ساده نيست و از منﻈرهاي مختلﻒ قابل
بحث است .از يك نگاه ميتوان از سه منﻈر به اين پرسش پاسخ داد:
 اول اينكه توضيﺢ داده شود در داخل دولت چه اتفاقهايي رخ ميدهد؟ چگونه
تصميمگيريها انجام ميشود؟ جريان اطﻼعات چگونه است؟ اگر از اين منﻈر به دولت
نگاه كنيم ميتوانيم درباره فرآيندهاي تصميمگيري دولت صحبت كنيم .در اين كتاب
در خصوص تمامي سؤاﻻت مرتبط با قدرت و نفوذ و اينكه چه كسي و در چه زماني
چه چيزي گفته است ،مطالبي گفته مي شود ولي اين فقط يك زاويه نگاه به آنچه
دولت انجام ميدهد ،است.
 دومين نوع جوابها متمركز بر موضوعاتي همچون اشتغال ،امنيت ،سﻼمت و  ...است
كه مورد توجه دولتها هستند .خيلي سريع اين ليست طوﻻني و ناهمگون ميشود و
بايستي براي حفظ منافع عامه به اهداف اصلي و كﻼن دولت تمركز كنيم.
 سومين نوع جواب اين است كه ابزارهايي كه دولت به كار ميبرد را توصيﻒ كنيد .ما
ميتوانيم دولت را به عنوان مجموعهاي از ابزارها براي كنترل اجتماعي توصيﻒ كنيم.
كارهايي كه دولتها انجام ميدهند تا زندگي شهرونداني كه اهداف بسيار متفاوتي
دارند را با يك سري ابزارها شكل دهند؛ شهرونداني كه اهداف بسيار متفاوتي دارند.
اين كتاب بيشتر بر مكانيسمها متمركز است تا بر اهداف دولت و اين امر كه دولت در جامعه
چه ميكند .در واقع كتاب ،اين موضوع كه در داخل دولت چه اتفاقي ميافتد را بررسي نميكند.

نوع شناسي ابزارهاي دولت
بهمنﻈور نوع شناسي ابزارهاي دولت تﻼش شده كه يك دستهبندي ساده انجام شود تا بتوان
پيچيدگي ابزارهايي كه دولت استفاده ميشود را فهم كرد .از يك منﻈر ابزارهاي دولت را ميتوان
در دو دسته طبقهبندي كرد .١:ابزارهاي تشخيصي ]آشكارساز[ :٥ابزارهاي تشخيصي همه
ابزارهاي دولت هستند كه براي به دست آوردن اطﻼعات استفاده ميكند.٢ .ابزارهاي تأثيري:٦
5 - Detectors
6 - Effectors
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ابزارهاي تأثيري همه ابزارهاي دولتي هستند كه براي تأثيرگذاري در محيط بيرون و بهخصوص
تغيير رفتار افراد استفاده ميكند .شايد اين اصطﻼحات براي برخي جديد باشد ،ولي اين دو
اصطﻼح از علم سايبرنتيك گرفته شده است .تشخيﺺ و تأثير دو قابليت اساسي هر سيستم
كنترل است كه در تماس با جهان خارج بايستي دارا باشد .بر اين اساس ،ابتدا دولت بايستي با
بهكارگيري ابزارهاي كنترل ،سيستمهاي اجتماعي را مديريت كند و پس از آن دولت بايد
ابزارهايي را براي مشاهده يا دريافت اطﻼعات از دنياي خارج استخدام كند .براي هر سيستم
كنترلي ،ضروري است كه برخي از ابزارها براي تشخيﺺ وضعيت سيستم و يا جهان خارج و
برخي از ابزارها را براي تأثيرگذاري بر سيستم و اصﻼح سيستم را دارا باشد.

طرح ) -(NATOﻣنابع اصلي دولت
ابزارهاي تشــخيصـي و ابزارهاي تأثيري در ســطﺢ دولت چيســت؟ اين ســؤال ما را به يك
مجموعه متمايز ميرســاند كه به طرح »ناتو« معروف اســت .اين طرح شــامل منابع اســاســي
چهارگانه است كه بر اساس آن ميتوان ابزارهاي تشخي صي و تأثيري را به دست آورد .در اين
رويكرد هود به جاي جامعه شناسي سازمانها بر سايبرنتيك يعني همان علم كنترل سيستمهاي
عمومي تمركز ميكند .ادعاي نويسنده اين است كه ابزارهاي انح صاري دولت براي جمعآوري
اطﻼعات و اصـــﻼح رفتار بايد بر تركيبي از حداقل چهار منبع اجتماعي بنيادي به نامهاي »گره
خوردگي«» ،اقتدار«» ،خزانه« و » سازمان« مبتني باشد كه توضيحات مربوطه در جدول شماره ١
آمده است.
جدول  - ١تعريﻒ و تشريﺢ منابع اصلي دولت
نزديكي به گره به معناي اين است كه دولت در ميان اطﻼعات و شبكههاي اجتماعي به

نزديكي
به گره

عنوان يك گره ارتباطي عمل كند و مديريت و سرپرستي جريان اطﻼعات در جامعه را

به عهده داشته باشند .گره خوردگي به ظرفيت دولت براي اقدام به عنوان يك نقطه مركزي
)نه لزوماً تنها نقطه مركزي( در شبكههاي اطﻼعاتي اشاره دارد .منبع گره خوردگي به
دولت توانايي تبادل داده و اطﻼعات در جريان اطﻼعات ميدهد.
اقتدار به قدرت قانوني دولت و ديگر منابع مشروعيت اشاره دارد .اين ابزار به دولت توانايي
تنﻈيم بازيگران و افراد را در قالﺐهاي حقوقي و رسمي ميدهد ،نشانههاي اقتدار نماد اين

اقتدار

ابزار است و محدوديت آن دستورالعملهاي ثابت و غير انعطاف است .اقتدار به معني به

رسميت شناختن قدرت رسمي يا قانوني است .قدرت رسمي معموﻻً شامل تقاضا ،ممنوعيت،
تضــمين و قضــاوت اســت .اقتــدار بــه طــور ســنتي بــه مفهــوم اجتنــاب از تخط ـي دســتورات دولــت

است.
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خزانه به معني داراييهاي پولي يا مالي است .البته محدود به پول نميشوند بلكه هرچيزي

خزانه

كه شبيه به پول است و قابليت مبادله دارد مثل اعتبار جزو خزانه ميشود .دولتها در بسياري
مواقع از ابزارهاي خزانه استفاده ميكنند .ايـن ابـزار بـه دولـت توانـايي مبادلـه مـيدهـد و پـول يكـي

از مهمترين نمادهاي آن است و محدوديت آن تعويضپذيري است

ســازمان جايگــاهي اســت كــه در آن عــدهاي از مــردم بــا مهارتهــاي مختلــﻒ )همچــون ســربازان،
كارگران ،بوروكرات ها( براي تحقـق هـدف خاصـي فعاليـت ميكننـد .در مـورد تشـكيل سـازمان بـا

سازمان

توجه به نقش دولت نـوع سـازمانها فـرق ميكنـد مـثﻼً برخـي دولتهـا كـه فقـط نقـش امنيتـي بـر
عهــده ميگوينــد بــه تشــكيل ارتــش ميپردازنــد .ســازمان ظرفيتــي از دولــت بــراي هــدايت مســتقيم

اقــدامات اســت ماننــد نيــروي پلــيس يــا دســتگاه اداري كشــور .منبــع ســازمان بــه دولتهــا توانــايي
فيزيكي براي اقدام مسـتقيم بـا بهرهگيـري از اجبـار ميدهـد .تـدبير و نحـوه عمـل از نشـانههاي ايـن

ابزار است و محدوديت آن ظرفيت بودجهاي دولت است.

هريك از اين چهار منبع اصلي به دولت تواناييهاي متفاوت با روشهاي متفاوت ارائه
ميدهد كه البته هركدام محدوديتهايي را نيز دارند .ابزارهاي اطﻼعاتي بر روي دانش و
گرايشهاي افراد تأثير ميگذارند ،ابزارهاي اقتداري بر روي حق ،مقام و وظايﻒ تأثير ميگذارد،
ابزار خزانه بر روي تعادل نﻈام اقتصادي و بانكي تأثير ميگذارد و ابزار سازمان بر روي محيط
فيزيكي يا حتي شخﺺ تأثير ميگذارد .با تركيﺐ دو مكانيسم كنترل و چهار نوع منبع ميتوان
هشت نوع ابزار را در ارتباط با دنياي بيرون استفاده كرد كه هركدام از اين هشت نوع ابزار در
فصلهاي  ٢تا  ٥كتاب بررسي ميشوند .بهعنوانمثال در خصوص ابزارهاي تشخيصي ،دولت
براي جمعآوري اطﻼعات از چهار نوع منبع به گونه زير استفاده ميكند:
 ابزارهاي نزديكي به گره منجر به اين ميشود كه دولت اطﻼعات را به روشهاي يكسان به
دست بياورد مثﻼً ممكن است مردم بهسادگي اطﻼعات را در اختيار دولت قرار دهند .در
اينجا دولت در نقش دريافتكننده است.
 دولتها ممكن است از اقتدار و ابزارهاي قانوني خودشان براي تقاضاي اطﻼعات استفاده
كنند .اين نوع ابزار تشخيصي به گردآوري اطﻼعات به شكل رسمي منجر ميشود .در اينجا
دولت در نقش درخواستكننده است.
 همچنين ممكن است دولت از خزانه و منابع مالي براي خريد اطﻼعات استفاده كند كه در
اينجا ابزار تشخيصي به نام جايزه است.
 در حالت چهارم دولت ممكن است سازماني را براي به دست آوردن اطﻼعات ايجاد كند
كه به عنوان طراحي كننده شناخته ميشود.
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در جداولي كه در ادامه ميآيد نحوه تأثيرگذاري دولت با استفاده از منابع و ابزارها و همچنين
نحوه جمعآوري اطﻼعات و آشكارسازي دولت با استفاده از منابع و ابزارها با مثالهايي ارائه
ميشود.
جدول  - ٢نمونهاي از ابزارهاي تأثيري دولت
منبع اصلي

چگونه دولت خرج ميكند يا
منابع را به كار ميگيرد

نزديكي به گره

خاص

سطﺢ كاربرد

مجوزهاي رسمي

پيام

و موثق

پيامهاي
قراردادي

گروه
عمومي

اقتدار

مجوزهاي مستقيم

خزانه
پول
پرداختهاي
سفارشي

انفعالي )دولت در
يك نقطه ثابت يا
عدم ابتكار عمل(

نشر پيام

مجوزهاي فراگير

گيرندههاي اطﻼعات

جايزه و پاداش

داوطلبانه )بدون

پيشنهادهاي داوطلبانه

قيد و شرط( با

پاداشهاي تبليغاتي

اعﻼم عمومي
برنامههاي كاربردي

بررسي دقيق
رسانههاي آزاد

)پژوهش فعال در
ادارات دولتي(

تدبير و شيوه
عمل
تدابير فردي

گروه هدف و كاربردهاي مجزا
پرداختهاي باز

جدول  - ٣ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ابزارهاي تشخيصي دولت

مناقصههاي

سازمان

درخواستهاي
رسمي

تعهد نمايش دادن
تعهد آگاهي دادن
و اعﻼن كردن

فراگير

آشكارسازهاي
فني مرتبط با
انسان

٧

نردهها
قفلهاي ثابت

بازگشت

)اطﻼعات به عنوان يك

بازجويي

محصول جانبي(

)جستجوي

تبادل اطﻼعات )حوزه

مستقيم،

اطﻼعات( اطﻼعات با دولت

اطﻼعرساني نياز

براي سود متقابل تسهيم

به توجه و حضور

ميشود

تدابير وسيع و

اسكنرهاي
موبايل

دولت دارد(

7 - Ergonomic
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فعال )دولتي كه
محدوده عملياتياش
را گسترش ميدهد يا
ابتكار عمل را به
دست ميگيرد(

تحقيق و بررسي
مستقيم )دولت
مشاركت ميكند در
اطﻼعرساني(
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پيشنهادهاي فعال )ايجادشده
توسط دولت براي

اطﻼعرسانيهاي آينده(

بازرسي و
سركشي

اسكنرهاي پنهان

ابزارهاي نزديكي بﻪ گره
يكي از چهار منبع اصلي دولت ،اطﻼعات به معناي بودن در ميان يك شبكه اجتماعي است.
اين موقعيت مركزي دولت ميتواند به تشخيﺺ )آشكارسازي( و ساخت اطﻼعات و ايجاد
تصوير مشخﺺ كمك كند .فصل حاضر در سه بخش تدوين شده است :بخش اول توضيﺢ
ميدهد كه چگونه دولت از اين موقعيت مركزي در شبكه اجتماعي براي آشكارسازي يا
گردآوري اطﻼعات ميپردازد )ابزارهاي گردآوري اطﻼعات( .در بخش دوم استفاده از ابزارهاي
اطﻼعات بهمثابه ابزارهاي تأثيري و اينكه چه طور دولت اطﻼعات را در سطﺢ جامعه پخش كند،
بيان ميشود .بخش سوم در خصوص انواع ابزارهاي اطﻼعاتي است و اينكه تركيﺐ ابزارها در
عصر ديجيتال و نحوه استفاده آن بر اساس شرايط ،چگونه است.
ﺗﺸﺨيﺺ و آشكارسازي با نزديكي بﻪ گره :گيرندههاي اطﻼعات
بخش عمدهاي از آنچه دولت انجام ميدهد شامل به دست آوردن اطﻼعات از روشهاي
مختلﻒ است .دولتها برخي اطﻼعات را ممكن است بهصورت رايگان و يا با هزينه نسبتاً اندك
به دست آورند مثﻼً ليست ايميلهاي افراد خاص و برخي ديگر نيز مثل سرشماري و...
جمعآوري آن براي دولت هزينه دارند .در ادامه انواع ابزارهايي كه بر اساس اين منبع دولت براي
جمعآوري اطﻼعات استفاده ميكند توضيﺢ داده ميشود .١ :اطﻼعات به عنوان محصول
جانبي : ٨برخي از اطﻼعات ممكن است به عنوان يك محصول جانبي رايگان براي دولت به
دست بيايد .مثﻼً سيستمهاي فروش بليت الكترونيكي حملونقل عمومي يا مثﻼً عوارض جاده
و ميزان تردد كه دولت با استفاده از اين اطﻼعات ميتواند براي برنامهريزي حملونقل در آينده
استفاده كند  .٢دستگاههاي شنود  : ٩دولت ميتواند با ايجاد دستگاهها و سيستمهاي مثل مركز
خدمات خط تلفني رايگان و يا ارائه خدمات اينترنتي رايگان اطﻼعات موردنياز به دست بياورد
و اين امر توسط بوروكراسيهاي دولتي مورداستفاده قرار ميگيرد .دو نوع دستگاههاي شنود
8 - Information as by-Product
9 - Ear Trumpet
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وجود دارد :نوع اول اين است كه مردم بدون اينكه مورد شنود واقع بشوند خودشان به طور
مستقيم اطﻼعاتشان را در اختيار دستگاههاي دولتي قرار دهند .حالت دوم كه افراد ميتوانند با
مراجعه به مراكز مشخﺺ مثل دفاتر نمايندگان دادگستري ،شكايات خود و اطﻼعات خود را
انتقال دهند  .٣بررسي دقيق رسانههاي آزاد :بررسي رسانههاي آزاد كشور يكي از منابعي است
كه دولتها ميتوانند از طريق آن اطﻼعات به دست آورند .روزنامهها ،مجﻼت ،كتابها،
گزارشهاي خبري و رسانهاي )راديويي و تلويزيوني( از اين قبيل هستند  .٤بازجويي و تفحﺺ
مستقيم : ١٠در اين روش دولتها خودشان به سطﺢ جامعه ميروند و به طور ميداني و عملياتي
اطﻼعاتي كه ميخواهند را كسﺐ ميكنند.
اثرگذاري با ابزارهاي نزديكي بﻪ گره
يكي ديگر از جنبههاي كاربرد ابزارهاي اطﻼعاتي بهرهگيري از اين ابزارها براي تأثيرگذاري
در رفتار افراد و شكلدهي رفتار افراد جامعه ميباشد .مثﻼً تبليغات يك نوع ابزار اطﻼعاتي
ﻼ
تأثيري است كه به دنبال تغيير رفتار شهروندان به سمت رفتار موردنﻈر دولت است .يا مث ً
تبليغات در خصوص قدرت نﻈام و يا رژههاي نﻈامي نيز يك ابزار اطﻼعاتي است كه به دنبال
تأثيرگذاري بر ديگران است .برخي از انواع ابزارهاي اطﻼعاتي براي تأثيرگذاري عبارتند از:
توقيﻒ اطﻼعات :بعضي از ابزارها هستند كه نميخواهند همه اطﻼعات را در اختيار شهروندان
قرار دهند و اين اطﻼعات بايستي ممنوع شود و در اختيار شهروندان قرار نگيرد .مثﻼً دولتها
به طور صادقانه در خصوص آمار خودكشي يا تجاوز اطﻼعات منتشر نميكنند .يا مثﻼً به عنوان
سانسور كردن اطﻼعات و ممنوعيت خبري ميتواند از انتشار يك خبر جلوگيري كند .فيلترينﮓ
و ممنوعيت نيز از اين نوع است .ترويﺞ و انتشار مستقيم اطﻼعات :دولتها با استفاده از ابزارهاي
مستقيم اطﻼعاتي مثل برچسﺐ غذا و يا هشدار بهداشتي بر روي سيگار ،به دنبال انتشار اطﻼعات
هستند .پيامهاي سفارشي )قراردادي( : ١١منﻈور از پيامهاي سفارشي ،اطﻼعاتي است كه افراد
براي گروههاي خاص دارند .حداقل سه راه براي انتقال پيامهاي سفارشي پيش روي دولتها
وجود دارد :ارائه اطﻼعيهها مثﻼً در خصوص مجوزهايي كه قرار است گرفته شود ،ديدار يا
تماس تلفني توسط نهادهاي دولتي به اشخاص ،بازديد مقامات رسمي و ارائه اطﻼعات به آنها.
پيامهاي هدفمند گروهي : ١٢نقطه مقابل پيام سفارشي ،پيام استانداردي است كه براي گروههاي
خاص است .مثﻼً براي تجويز پزشكان يك سري از داروهاي خاص را مجاز كنيم تا پزشكها
10 - Direct Inquiry
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داروهاي گران را تجويز نكنند .پيامهاي رسانهاي :١٣در برابر پيامهاي سفارشي پيامهايي است كه
ممكن است براي هركسي باشد و به عبارتي مخاطبش عام است .حداقل سه نوع پيام انتشاري
را ميتوان شناسايي كرد :پيامهاي محدود :١٤انتشار بهگونهاي است كه به صورت محدود باشد و
نسبتاً خصوصي و براي يك گروه خاص باقي بماند مثﻼً اطﻼعاتي كه در يك مجله منتشر ميشود
ولي قيمت مجله اينقدر باﻻ است كه هركسي نميتواند دسترسي داشته باشد .بسته پيامهاي
شخصي معين :١٥اين پيامها تا حدي نسبت به پيامهاي انتشاري ،خصوصيتر است .در اينجا
دولت اطﻼعات دستهبنديشده به صورت محرمانه و با ارائه يك كد و رمز عبور را در دسترس
يك عده خاصي قرار ميدهد .پروپوگاندا :١٦پروپوگاندا به معناي پراكندن اطﻼعات براي تحت
تأثير قرار دادن افكار عمومي است در جهت اعمال يك نوع فشار براي انجام يك كار .برنامههاي
تبليغاتي و كمپينهاي اطﻼعاتي براي جهتدهي مردم به سمت يك امر خاص مثل بحث خود
اظهاري مالياتي از اين نوع است.
جعبﻪابزار ،ابزارهاي نزديكي بﻪ گره در كاربرد
تركيﺐ و جايشناسي ١٧ابزارها ،يكي از كارهاي مهم دولتها است .دولت از تركيﺐ ابزارهاي
مختلﻒ اطﻼعاتي ميتواند براي تحقق اهدافش و تغيير رفتار جامعه استفاده كند .تركيﺐ ابزارهاي
مختلﻒ ميتواند براي تحقق يك هدف باشد .مثﻼً دولت وقتي ميخواهد ارز يورو را به عنوان
ارز رسمي استفاده كند از همه ابزارهاي اطﻼعاتي به صورت تركيبي استفاده ميكند .همچنين با
توجه به سير زماني در هر مرحله بخشي از اطﻼعات در اختيار مخاطبان و شهروندان قرار داده
ميشود .وقتيكه دولت ميخواهد اطﻼعاتي را در اختيار ديگران قرار دهد يك كمپين تبليغاتي
راه مياندازد .يك بخش ديگر از تركيﺐ ابزارهاي اطﻼعاتي اين است كه با ديگر ابزارها مثل
ابزارهاي خزانه يا سازمان تركيﺐ شوند .يك نكته مهم اين است كه هريك از ابزارهاي اطﻼعاتي
با توجه به بستر و فضاي اجتماعي و فرهنگي بايستي انتخاب شوند .عوامل بسيار زياد فرهنگي
و اجتماعي هستند كه در انتخاب ابزارها مؤثر هستند كه در اينجا به سه مورد آن اشاره ميشود
كه عبارتند از .١ :اندازه جمعيت :اندازه جمعيت يك عامل بسيار مهم براي استفاده از پيامهاي
اطﻼعاتي هست .وقتيكه جمعيت بسيار كوچك است استفاده از پيامهاي خاص بسيار پر هزينه
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است .٢.توافق و اجماع :١٨توافق و رضايت يك عنصر كليدي در خصوص فرهنﮓ است كه بر
اساس آن مي توان تشخيﺺ داد از آن ابزار اطﻼعاتي استفاده كرد يا خير  .٣درجه توجه :١٩به
عنوان مثال از آن ابزاري كه ميخواهيد استفاده كنيد چقدر در جامعه به آن توجه ميشود.

ابزارهاي ﻣبتني بر اقتدار
اقتدار به معناي توانايي دستور دادن و ممنوعيت و مجوز دادن از طريق تشخيﺺ رويهها و
نمادهاي شناخته شده است .مثﻼً مهر سلطنتي در آمريكا يك نمونه از منبع اقتدار است .در اين
بخش بر نحوه استفاده از اقتدار به عنوان ابزاري براي جمعآوري اطﻼعات و يا به عنوان يك
ابزاري براي تأثيرگذاري توجه ميشود .در استفاده از ابزارهاي اقتداري دولت بايد اندازه و گستره
جامعه هدف و همچنين اجماع بر روي ابزار را مورد توجه قرار داد .پيامها و پرداختهاي دولتي،
نشانه قدرت دولت براي جمعآوري اطﻼعات و تغيير رفتار است .فرامين ،تحريمها،
درخواستهاي رسمي ،اوراق قرضه ،كوپن ،مجوز ،حق امتياز ،اعتبارنامهها )ديجيتال يا نوع ديگر(
را در سرتاسر دولت مشاهده ميكنيد .اينها نشاندهنده نوعي اقتدار هستند.
ابزارهاي ﺗﺸﺨيصي ﻣبتني بر اقتدار :درخواستهاي رسمي
در اينجا به جاي به دست آوردن اطﻼعات از طريق مبادله يا واسطه با بهرهگيري از ابزارهاي
اقتداري مثل تهديد به تحريم در صورت عدم رعايت ،استفاده ميشود .در ادامه برخي از ابزارهاي
تشخيصي مبتني بر اقتدار معرفي ميشوند.١ :الزام به آگاهسازي :ابزارهاي تشخيصي نيز از طيﻒ
فعال تا منفعل طبقهبندي ميشوند .يكي از راههايي كه دولت ميتواند اطﻼعات را از طريق تهديد
به تحريم به دست آورد  -به نوعي فعال است -الزام به آگاهسازي است .بسياري از برنامههاي
كسﺐوكار و صنعتي براي دريافت استانداردهاي ﻻزم از بخش دولتي بايد اطﻼعات خود را در
اختيار دولت قرار دهند همچنين دولت با برخي از ابزارهاي قانوني ،شركتهاي صنعتي و تجاري
كه اطﻼعاتشان را در اختيار ديگران قرار دهند محدود ميكند .همچنين دولت برخي از سامانههاي
ثبتنام اجباري را تهيه ميكند كه افراد و كسﺐوكارها ملزم به در اختيار گذاشتن اطﻼعاتشان
هستند .مثﻼً در سال  ٢٠٠٥اتحاديه اروپا به كشورهاي عضو خود اجازه داد كه بانكها اطﻼعات
تخصصي برخي از افراد مقاومت كننده را در اختيار دولت قرار دهند تا مقامات مالياتي
تصميمهاي درستي بگيرند.٢ .اظهارنامه مالياتي :يكي ديگر از ابزارهاي دولت براي دريافت
18 - Consensus
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اطﻼعات ،اظهارنامه مالياتي است .اظهارنامه مالياتي ،فرم اطﻼعاتي است كه افراد در خصوص
كسﺐوكارها و فعاليتها ،ارائه ميدهند .٣.بازجويي و بازرسي :٢٠بازجويي براي مواردي است
كه دولت اموال يا اشخاص را در زمينههاي مختلﻒ و كسﺐ اطﻼعات مورد بررسي قرار ميدهد.
مثﻼً بررسي اسناد و وضعيت اشخاص توسط دولت براي اهداف مالياتي .بازرسي به اين معنا
است كه به كارخانهها ،فروشگاهها و  ...به صورت حضوري و غيراعﻼمشده مراجعه ميكند تا
نحوه اجرا شدن قوانين را پيگيري كند .بازرسي نوعي جمعآوري اطﻼعات به روش مستقيم و
ميداني است .جمعآوري اطﻼعات يا به صورت داوطلبانه و تشويقي است و يا بر اساس يك
اجبار قانوني است .مثﻼً در سرشماري اگر اطﻼعات غلط داده شود منجر به مجازات ميشود.
ﺗأثيرگذاري با ابزارهاي اقتداري :نﺸانﻪهاي اقتدار
دولتها ميتوانند از اقتدار به عنوان يك ابزار بهمنﻈور تأثيرگذاري و يا جمعآوري اطﻼعات
استفاده كنند .هنگاميكه ابزارهاي اساسي با نوعي تقاضا يا ممنوعيت همراه ميشوند نشان از
اقتدار وجود دارد .ابزارهاي تأثيري اقتداري در يك منﻈر به دو دسته تقسيمبندي ميشوند:
 .١توكنهاي مستقيم و رسمي :٢١يكي از انواع ابزارهاي اقتداري رسمي ،اعتبارنامهها است كه
نشاندهنده تأييد فرد مشخﺺ در يك محدوده و موضوع مشخﺺ است .مثل اعتبار يك كارگاه،
اعتبار مدارك علمي ،دورههاي آموزشي ،گواهي دولت به برخي از اتحاديههاي كارگري .در
صدور گواهينامهها و اعتبارنامهها كه با هدف تغيير رفتار اجتماعي است دولت سه نكته را مدنﻈر
قرار ميدهد :با استانداردهاي تأييدشده مطابقت داشته باشد ،بهمنﻈور تشويق و قدرداني از
واحدهاي معتبر باشد و گرفتن گواهي و تأييدنامه از نهادهاي بينالمللي براي واحدهاي داخلي
باشد .٢ .توكنهاي غيرمستقيم و پوششي :٢٢تمايز اصلي توكنهاي غيرمستقيم با توكنهاي رسمي
اين است كه حالت اجبارگونه ندارند .بدين صورت كه شما در دو راهي نيستيد كه يا قبول كنيد
يا نكنيد بلكه عمومي است و شما مي توانيد اين اجازهنامهها و مجوزها را انتقال مالكيت دهيد.
مانند انتقال حق امتياز خطوط هواپيمايي كه مي توان به ديگران منتقل كرد.

ابزارهاي ﻣبتني بر خزانﻪ )ثروت و ﻣال(
اصطﻼح خزانه نشاندهنده سرمايه دولت از منابع قابل تعويض است و به معناي هرچيزي
كه ميتواند به صورت آزادانه مبادله شود .معناي سنتي خزانه شامل شمش طﻼ و اسكناس است
20 - Inspection
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اما در حال حاضر معاني ظريﻒتري را نيز شامل ميشود .در اين فصل منﻈور از خزانه هر آن
چيزي است كه به صورت آزادانه قابل تبادل است مانند پول .خزانه ،دولت را قادر ميسازد تا
مبادله كند ،خريد خدمت انجام دهد و جلﺐ محبوبيت عامه را انجام دهد .شكل استفاده از منابع
ﻼ در سياستهاي جمعيت در سنگاپور خانوادههايي كه فرزند
خزانه ميتواند متفاوت باشد مث ً
دوم دارند از معافيت مالياتي برخوردار ميشوند .در فرانسه نيز كمك مالي به خانواده براي فرزند
سوم انجام ميشود .ارائه وامها ،يارانهها و  ...نيز از انواع ابزارها خزانه هستند.

جمعآوري با خزانﻪ :پاداش
اصطﻼح پاداش به معناي اطﻼعاتي است كه دولت خريداري ميكند و برخي از مشوقهاي
مثبت را پيشنهاد ميدهد .اغلﺐ اين مشوقها ،استفاده از خزانه است اما پاداش براي اطﻼعات
ممكن است در قالﺐ پرداختهايي غير از پول نقد هم باشد .در ادامه برخي از ابزارهاي خزانه
كه براي جمعآوري اطﻼعات استفاده ميشود ،معرفي ميشوند.
 پيشنهادهاي اختياري :دولتها ممكن است به صورت اختياري از افراد يا سازمانها در قبال
مزاياي سياسي يا جايزههاي خاص بخواهند كه اطﻼعات خود را در اختيار دولت قرار
دهند .در اينجا دولت در قبال اطﻼعات دريافتي پول پرداخت ميكند.
 پاداشها و درخواستهاي تبليغاتي :در اين روش دولتها بهمنﻈور جمعآوري اطﻼعات
پاداشهايي را قرار ميدهند .مثﻼً اگر كسي اطﻼعاتي در خصوص تخلﻒ يا بحثهاي
مالياتي دارد ميتواند به دولت گزارش دهد و جايزه و هديه مالي خود را دريافت كند .البته
بايستي در نﻈر داشت كه اين اطﻼعات لزوماً صحيﺢ و دقيق نيستند و بايستي راست آزمايي
آنها صورت گيرد .در واقع اين نوع اطﻼعات زماني است كه دولت از خزانه و منابع مالي
خود براي تهيه اطﻼعات استفاده كند .البته كمتر دولت از اين ابزار استفاده ميكند و بيشتر
با استفاده از تبليغات و تشويق مردم به دنبال دستيابي به اطﻼعات است.
 تبادل اطﻼعاتي و پيشنهادهاي فعال :يكي ديگر از زيرمجموعههاي كاربرد جايزه براي به
دست آوردن اطﻼعات ،تبادل اطﻼعات است .در اينجا دولت براي جمعآوري اطﻼعات،
مزايايي را ارائه ميدهد ،مثﻼً از سايتهايي كه در آنجا افراد متقاضي كار ثبتنام ميكنند،
اطﻼعات دريافت ميكند .در اينجا دولت پيشنهادهايي را به برخي از منابعي كه اطﻼعات
دارند ميدهد و از آنها به جاي آن اطﻼعات ميگيرد.
 نﻈرسنجي و پيمايش :همچنين يكي ديگر از روشهاي شايع جمعآوري اطﻼعات در اين
مورد ،استفاده از شركتهاي نﻈرسنجي و پيمايش است كه اطﻼعاتي در خصوص رفتار
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مردم يا ديگر موارد مورد نياز تهيه ميكنند و به دولت ميفروشند .استفاده از ابزار خزانه
براي جمعآوري اطﻼعات بيشتر براي زماني است كه اوﻻً ابزارهاي ديگر مثل تبليغات و
اقتدار كاربرد نداشته باشد و ثانياً اطﻼعات آن حوزه براي دولت بسيار با اهميت است كه
مصرف منابع دولتي ﻻزم مي شود.
ﺗأثيرگذاري از طريﻖ خزانﻪ :از ﻣتناسبسازي ﺗا پرداخت باز
در اين روش دولت از طريق منابع مالي خود به دنبال اين است كه بر رفتار مردم تأثير بگذارد.
اين تأثيرگذاري عمدتاً تأثيرگذاري بر روي كاﻻ و خدمات است .برخي از ابزارهاي خزانهاي كه
بهمنﻈور تأثيرگذاري از آنها استفاده ميشود ،عبارتند از:
 پرداختهاي سفارشي :برخي از شيوه انتقال خزانه ،پرداخت سفارشي است .پرداخت
سفارشي به صورت خاص و رسمي پرداخت ميشود .مثﻼً ممكن است يك مقدار خاص
را دولت به صورت پرداخت سفارشي به شهرداريها كمك كند .عمده پرداختهاي
سفارشي دولتها از طريق عقد قرارداد انجام ميشود .البته پرداخت سفارشي ميتواند مثﻼً
معافيت از ماليات هم باشد .يا مثﻼً كمك دولت يا وام دولت به شهروندان در ازاي احياي
بافتهاي فرسوده ،تفكيك زباله و  ...به طور خﻼصه دولت از اين قراردادها براي تشويق
شهروندان به كارهاي مفيد و مدنﻈر خودش استفاده ميكند .انتقال يكي ديگر از انواع
پرداختهاي سفارشي است كه مثﻼً سهام شركتها و يا زمين و داراييهاي دولتي را به
افراد بازنشسته ميدهند.
 كانالها :كانالها ،راههاي توزيع خزانه و منابع دولتي هستند .كانالها واسطههايي بهمنﻈور
رسيدن منابع دولتي به دريافتكنندگان نهايي هستند .مثﻼً دولت ممكن است يك سري
پيمانكاران را براي گرفتن ماليات استخدام كند و با استفاده از اين شركتها تأثيرگذاري از
طريق خزانه را انجام دهد .يا مثﻼً اگر دولتها بخواهند پرداخت جبران خسارت به
كشاورزان بدهند از طريق انجمنهاي كشاورزي اين كار را انجام ميدهند.
 پرداختهاي باز :پرداختهايي هستند كه دولت بدون اينكه طرف قرارداد را بشناسد
پرداخت ميكند .اين پرداختها در دولت به ندرت اتفاق ميافتد .حمايت اقتصادي و مالي
دولت ٢٣به شركتها و سازمانها براي رونق كسﺐوكار يك نمونه از پرداختهاي باز است.
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مستقيم٢٤

است كه دولت بهمنﻈور

نوع ديگر پرداختها ،چكهاي در وجه حامل
پرداختهاي فوري ميدهد كه همان اوراق قرضه است.
همانگونه كه بيان شد دولتها در عمل مجموعهاي از ابزارها را با توجه به شرايط براي تغيير
رفتار به كار ميگيرند .البته شرايط زمينهاي و احتماﻻت باعث ميشود كه ابزارهاي متفاوت به
كار گرفته شوند .مثﻼً بهمنﻈور كاهش بيكاري تركيﺐ ابزارهاي انتقالي )پرداختهاي رفاهي
شخصي( ،قراردادها )گرنت به سازمانها براي استخدام موقت و گرنت به دانشجويان براي
تقويت مهارتها( و ابزارهاي واسطهاي )مثل گرنت براي پرورش استعدادها( به كارگرفته
ميشود .دولت همچنين ميتواند از جايگزيني پول ٢٥براي توزيع ثروت استفاده كند مثﻼً پرداخت
كمكهاي مالي بينالمللي از طريق سازمانهاي غيردولتي و مردمنهاد به جاي پرداخت مستقيم
به گروههاي هدف .همچنين در جايگزيني پول ،دولت يارانهها و مشوقهاي نقدي را براي
ترغيﺐ مردم به امري يا بازداشت مردم از امري ديگر استفاده ميكند.

سازﻣان بﻪﻣثابﻪ ابزار
دولت از اطﻼعات ،اقتدار و خزانه در بسياري از فعاليتهاي خود استفاده ميكند در كنار اين
منابع ،سازمان نيز يكي ديگر از منابع ابزاري دولت است كه به وسيله آن به صورت مستقيم
سياستهاي خود را انجام ميدهد به جاي اينكه به ديگران محول كند.
ﺗﺸﺨيﺺ با سازﻣان :ابزارهاي جمعآوري
سازمانهاي دولتي همانند سه منبع قبلي ميتوانند به عنوان منبعي براي جمعآوري اطﻼعات
استفاده شوند .ابزارهاي جمعآوري اطﻼعات كه از منبع سازمان استفاده ميكنند بهخصوص
استفاده از تجهيزات و كاركنان آموزشديده ميتواند به عنوان تشخيﺺ دهندههاي فني شناخته
شوند .در اين رويكرد دولت با تأكيد بر دستگاهها و سازمانهاي فعال حوزه فناوري به جمعآوري
اطﻼعات ميپردازد .مثﻼً سازمانهايي كه پيمايش انجام ميدهند ،و يا سازمان آبوهوا،
زمينشناسي و ...
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ﺗأثيرگذاري با سازﻣان :اقدام ﻣستﻘيم
در اين نوع ابزارها دولت با استفاده از سازمان ،تأثيرگذاري بر افراد دارد .مثﻼً سازماني ايجاد
ميكند كه به طور مستقيم سﻼمت مردم را بررسي كند .استفاده از منبع سازمان براي تأثيرگذاري،
دولت را قادر ميسازد كه به طور مستقيم سياستهايش را بر افراد ،اموال و محيط اعمال كند.
ﻣﻘايسﻪ ابزارهاي دولت
در اين بخش چارچوبي بهمنﻈور تشريﺢ پيچيدگيهاي ابزارهاي سياستي ارائه ميشود.
بهرهگيري از رويكرد جعبهابزار در مطالعات ابزار سياستي از سه راه امكانپذير است .اولين راه
اين مقايسه روشهاي مختلفي كه دولت ابزارها را در عمل به كار ميگيرد .دومين راه مقايسه به
كارگيري ابزارها در سطوح مختلﻒ دولت)سازماني ،منطقه اي ،بخشي و  (...است .و سومين راه
اين است كه نحوه استفاده از ابزار را در دورهها زمانهاي مختلﻒ بررسي كنيم.
ابزارهاي دولتي يا ابزارهاي دولت؟
يك سؤال اساسي اين است كه چه چيزي در خصوص ابزارهاي دولت ،بسيار خاص و ويژه
است .آيا آنها از لحاظ كيفيت با آنچه خارج از دولت استفاده ميشود ،متفاوت است و نوع
خاصي از فناوريهاي دولت است؟ در بسياري از مواقع جواب خير است چون ابزارهايي كه
دولت استفاده ميكنند خاص و منحصربهفرد نيستند .دولت بهمنﻈور تأثيرگذاري بر محيط خارج
از ابزارهاي غيرمعمولي استفاده نميكند .مثﻼً مجوز دهي كه يك ابزار است هم توسط دولت و
هم توسط برخي از سازمانهاي خصوصي انجام ميشود .البته برخي از ابزارهاي دولت ،ويژه
هستند مثل دسترسي دولت به برخي اطﻼعات و همچنين صدور مجوزهاي خاص كه ناشي از
اقتدار دولت است و در اختيار بخش خصوصي نيست .قدرت اداره و فرماندهي يكي از
ويژگيهاي متمايزكننده ابزارهاي دولت است.
ابزارهاي كدام دولت؟
تمايز ابزارهاي دولت از منﻈري ديگر بستگي به اين دارد كه در خصوص كدام سطﺢ از
دولت بحث ميكنيم .سطوح مختلﻒ دولت ،ابزارهاي مختلﻒ را به كار ميگيرند .مثﻼً در سطوح
محلي ابزاري كه استفاده ميشود كمهزينهتر است و نياز به اقتدار كمتري دارند ولي ابزارهايي
كه در سطوح باﻻي دولت استفاده ميشوند حتماً بايستي ناظر به قوه اقتدار دولت باشند .فلسفه
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دولت ،نقش دولت و انتﻈارات از دولت عواملي هستند كه به عنوان عوامل پيشيني بر انتخاب
نوع ابزار دولتي تأثيرگذار هستند.
داخل دولت :ﻣﻘايسﻪ سازﻣانهاي دولتي
بسياري از سازمانهاي دولتي از چهار منبع ابزار در زمينههاي محدود استفاده ميكنند .جدول
زير نشان ميدهد كه چگونه گونههاي مختلﻒ ابزار توسط نهادهاي دولتي مختلﻒ همچون
وزارت كشاورزي ،اداره بازرگاني و اداره جمعآوري ماليات مورداستفاده قرار ميگيرد:
كشاورزي

ابزارهاي

تأثيري

مبتني بر

اطﻼعات تشخيصي

مشاوره دهي مناسﺐ به
كشاورزان

دريافت اطﻼعات مربوط به
آفات محصوﻻت
مجوز سﻼمت مواد؛ مجوز
واردات و صادرات؛

تأثيري

ممنوعيت جابجايي

حيوانات )كنترل بيماري(؛
دستور براي از بين بردن

ابزارهاي

علﻒهاي هرز

مبتني بر

بازرگاني

ماليات

مشاوره به صادركنندگان و
سرمايهگذاران داخلي؛
ترويﺞ تجارت

دريافت شكايت در
خصوص تجارت
غيرمنصفانه

هشدار مالياتي
دريافت اطﻼعات در
خصوص فرارهاي
مالياتي؛ بررسي رسانههاي
آزاد و اينترنت

صدور گواهينامه

ترخيﺺ براي گواهيهاي

شركتهاي موفق

گمرك ،مجوز براي

صادراتي ،مجوز واردات و

ماليات بر بازرگانان،

صادرات ،گرنت و حق

ارزيابيهاي مالياتي،

امتياز ،دستورهاي تعرفهاي

معافيت مالياتي
اظهارنامههاي مالياتي و

اقتدار
تشخيصي

ثبتنام كشاورزان،

ثبت شركتها ،عﻼئم

درآمد ،نامنويسي از

اطﻼعرساني در خصوص

تجاري ،برندهاي سال،

معامله گران مالياتي )براي

بازديد و بازرسي از مزارع

ورشكستگي

غيرمستقيم( ،بازرسيهاي

بيماريهاي حيوانات،

رسيدگي در خصوص

فروش و ماليات

مالياتي و غيرمنتﻈره

ابزارهاي

تأثيري

خزانه

تشخيصي

مبتني بر

گرنت ،وام،
يارانه به كشاورزان
اطﻼعات از برنامهها

گرنت به سازمانها

براي ترويﺞ تجارت و
موارد ديگر
استفاده از خدمات مشاوره

سوتزنهاي
پرداخت ماليات
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مشخﺺ كردن حيوانات

ابزارهاي
مبتني بر

تأثيري

سازمان

يارانهاي ،مراكز دام و

امضاي اسناد حقوقي

توليدمثل مصنوعي ،مركز

)براي ماليات تمبر(،

حيوانات ،تخريﺐ آفات،

پرداخت متصل ،سازمان

مزارع تحقيقاتي حيوانات و

بازرسيهاي مالياتي

واكسيناسيون و كشتار

گياهان

تشخيصي

فروشگاههاي داراي پايانه

بررسي نمونهاي

بازرسي كاﻻ در بنادر و

محصوﻻت و پيمايش

فرودگاهها

ابزارهاي دولت در عصر اطﻼعات
با گسترش فناوري اطﻼعات و شبكههاي رايانهاي ،قدرت و كنترل در جامعه غيرمتمركز
خواهد شد و بنابراين جهت حركت به سمت جامعه كمتر سلسله مراتبي است .سياستمداران و
پژوهشگران عرصه اصﻼح خدمات عمومي مانند اوزبرن و گيبلر تأثيرات بالقوه فناوري اطﻼعات
و ارتباطات بر عرضه خدمات عمومي را بسيار مهم ارزيابي كردهاند .امروز همه دولتها بايستي
اين نكته را در نﻈر بگيرند كه فناوري اطﻼعات شيوه تعامل آنها را با شهروندان بهبود خواهد
بخشيد .فناوري اطﻼعات و ارتباطات ميتواند تنوع و كيفيت ابزارهاي دولت را بهبود دهد و اين
امر منجر به افزايش كيفيت فرآيند سياستگذاري عمومي در دولتها ميشود .دولتها همچنين
ميتوانند از پيشرفتهاي فناوري اطﻼعات براي تداوم و استحكام قدرت خويش استفاده كنند.
البته فناوري اطﻼعات ممكن است آسيﺐها و اختﻼﻻتي را براي دولت ايجاد كند .سؤال اصلي
اين است كه آيا ابزارهاي سنتي دولت هنوز براي شناخت اقدام هاي دولت در عصر اطﻼعات
مناسﺐ هستند؟رويكرد تحليل ابزارهاي دولت ،هركدام مسائل متفاوتي را براي شيوه عمل دولت
در عصر رايانهها به وجود ميآورند .در رويكرد ساﻻمون ٢٦كه ابزارها به عنوان نهاد ديده
ميشوند ،مسئله اصلي اين است كه فناوري اطﻼعات تا چه ميزان گستره ترتيبات نهادي جايگزين
در دسترس دولت را شكل داده يا توسعه ميدهد .يكي از آنها توسعه قدرت محاسباتي است
كه باعث ميشود احتماﻻت نهادي از اشكال سنتي فراتر رفته و هزينه انتخاب يا معامله را كاهش
ميدهد .شيوه ديگري كه از طريق فناوري اطﻼعات ميتواند ابزارهاي نهاد دولت را مجدداً شكل
دهد ،اشكال جديدي از ارتباطات است كه تأثير فاصله جغرافيايي بر سازمانها را كاهش ميدهد.
مثل ظرفيت فناوري اطﻼعات براي جداسازي فيزيكي كاركردهاي اداره پنهان از فعاليتهاي
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صفي يا اداره آشكار .دومين رويكرد ،رويكرد سياستهاي انتخاب ابزار است .فناوري اطﻼعات
و ارتباطات گزينههاي زيادي را پيش روي دولتها در نحوه انتخاب ابزارها ميگذارد .مثﻼً در
خصوص ماليات ،ديگر شيوههاي سنتي مﻼك انتخاب ابزار نيست چون هزينههاي زيادي دارند.
در حال حاضر با توجه به فناوري اطﻼعات ،انتخاب ابزار مالياتي تفاوت پيدا كرده است .يا مثﻼً
دولتها در رويكردهاي اوليه خود طرفدار آزادي اينترنت بودند و از ابزارهاي ليبرالي استفاده
ميكردند ولي در حال حاضر از ابزارهاي اقتداري براي كنترل محتوا و نيز تقويت كنترل
سختگيرانه براي رعايت حقوق مالكيت معنوي و كپيرايت بهره ميگيرند .در خصوص رويكرد
سوم سؤال اصلي اين است كه تا چه ميزان به دليل فناوريهاي عصر اطﻼعات ،منابع ابزاري از
رده خارج شدهاند؟ در يك نگاه نميتواند انكار كرد كه فناوري هم ابزارها و هم مسائلي كه
دولتها با آن روبهرو هستند را دگرگون ساخته است .بهخصوص اينكه عصر اطﻼعات تغييرات
چشمگيري را بهويژه در ابزارهاي دولت براي جمعآوري اطﻼعات به وجود آورده است .به طور
خﻼصه ميتواند گفت كه فناوري اطﻼعات به صورتي برجسته شيوههاي استفاده دولت از تمامي
ابزارهاي خود براي جمعآوري اطﻼعات و اصﻼح رفتار را متحول ساخته است .اما در عصر
اطﻼعات به سه دليل استفاده از ابزارهاي سياستي عاري از فناوري كاربرد دارد:
 .١محدوديتهاي جدي براي مجازيسازي دولت وجود دارد و جعبهابزار دولت بايستي
هميشه مشتمل بر ابزارهايي باشد كه هر چيزي هستند غير از مجازي .در واقع تمركز زياد بر
بخش مجازي نبايد توجهات را از راههاي تعامل دولت با شهروندان در خارج از فضاي سايبر
منحرف كند .٢.دليل دوم استفاده از تحليلهاي سنتي در عصر اطﻼعات اين است كه اين نوع
تحليل ميتواند ما را قادر سازد تا دقيقاً مشخﺺ كنيم كه در اقدام هاي دولت در عصر اطﻼعات
چه تغييراتي رخ ميدهد .بهعبارتديگر فناوري اطﻼعات به طور كامل فرآيند مداخله دولت را
در بر نگرفته است .مثﻼً ممكن است براي بحث ماليات ،فناوري اطﻼعات كمك زيادي به
شناسايي متخلفان كند ولي در مرحله نهايي وصدور حكم به رويكرد مجازات قانوني و سنتي
نياز است .٣ .سوم اينكه در سطﺢ منابع بنيادي اجتماعي ،فناوري اطﻼعات به ظهور ابزارهاي
جديد منجر نشده است .به طور خﻼصه ميتوان گفت كه فناوري در عصر ديجيتال در ابعاد
اعجابآوري شيوه سازماندهي دروني دولت و نيز چگونگي عملكرد اطﻼعات و عمليات درون
آن را تغيير ميدهد اما تا حدودي از تغيير ابزارهاي موجود دولت براي كسﺐ اطﻼعات از
شهروندان يا تغيير رفتار آنها عاجز است.
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نتيجﻪگيري
بدون شك پيشرفتهاي حاصلشده در فناوري اطﻼعات و ارتباطات شيوه كار دولت را تغيير
داده است و اين روند همچنان ادامه دارد .اما ظهور عصر جديد اطﻼعات به معني اين نيست كه
براي تحليل ابزارهاي دولت نيازمند راههاي كامﻼً جديد هستيم .راههاي سنتي تحليل اين ابزارها
ميتوانند به شناخت تغييراتي كمك كنند كه فناوري اطﻼعات و ارتباطات در ترتيبات نهادي ،در
سياستهاي مربوط به انتخاب ابزار و نيز در اشكال مداخله سياستي در دسترس دولت به وجود
ميآورد .تغييراتي كه پيشرفت هاي فناوري و اطﻼعاتي در گونه هاي مختلﻒ ابزارهاي سنتي
ايجاد كرده است ،يكسان نيستند .به ويژه در استفاده از فناوري اطﻼعات و ارتباطات در جعبهابزار
شناسايي دولت و نيز حسگرهاي فعال آن تغييرات چشمگيري رخ داده است .در درون جعبهابزار
اجرايي دولت ،پيشرفتهاي فناوري اطﻼعات و ارتباطات ،تغييرات چشمگيري را در عمليات
شبكهاي اطﻼعاتي دولت در انتشار اطﻼعات و بازسازي سازمان دولت به وجود آورده است .در
مقايسه به نﻈر ميرسد كه پيشرفتهاي فناوري اطﻼعات و ارتباطات در زمينه ابزارهاي اقتدار و
خزانه منجر به شكلگيري ابزارهاي جديد با كاركردهاي متفاوت شده است .پيشرفتهايي كه
در حوزه فناوري به دست آمده است باعث تغيير در شيوه تعامل دولت با شهروندان شده است
كه منجر به بهره گيري از ابزارهاي جديد متناسﺐ با عصر ديجيتال شده است.

