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Abstract 

Objective: Increasing advances in emerging technologies in all areas have led to 

profound changes at the community level. Legal and judicial systems have also 

undergone technological changes. They are looking for a digitally capable system in 

which judicial services and, consequently, justice is available to all citizens. The 

judicial system in our country is facing some challenges, including procrastination, 

which despite the use of various systems in the judicial system of the country has not 

yet been resolved. Benefiting from digital transformation as a solution to challenges 

as well as the potential to create new opportunities will be effective in providing 

better judicial services. This article aims to design a conceptual framework for digital 

judicial transformation to create a systematic perspective on the transformation of the 

judiciary. 

Methods: After studying the background of the subject and comparative study and 

content analysis of international research, the initial framework was designed. Then, 

during the two phases of the focus group, the initial framework was validated. The 

first focus group consisted of six legal experts and the second group consisted of 

seven experts in the field of law and information technology. 

Results: Finally, the framework was designed with seven main sections, which 

include enablers (including two layers of infrastructure components and 

technological components), applications (including challenges, drivers and 

opportunities), judicial ecosystem (including two Layer of internal and external 

stakeholders), digital transformation governance, digital transformation roadmap 



 
 

(including three layers of vision, goals and plans) and digital transformation journey 

(including five stages). 

Conclusion: In order to create digital judicial transformation, a systematic 

perspective must be created that, in addition to hard dimensions such as technologies, 

also considers soft dimensions such as culture, skills and laws. Consider different 

types of stakeholders and use the benefits and incentives of technologies to solve 

challenges. There should also be a clear vision and specific goals and plans in this 

regard. 

  

Keywords: Digital Transformation, Judiciary Ecosystem, Digital Governance, Judiciary Digital 

Transformation, Focus Group 

 

Citation: Farzaneh Kondori, Narges & Rouhani, Saeed (2021). Presenting a conceptual framework 

for digital judicial transformation for digital governance. Journal of Public Administration, 13(3), 

593-620. (in Persian)  

 
  Journal of Public Administration, 2021, Vol. 13, No.3, pp. 593-620 Article Type: Research Paper 

  https://doi.org/10.22059/JIPA.2021.317608.2891 January 20, 2021 

  © Authors Accepted: February 28, 2021 

   Published by University of Tehran, Faculty of Management 
   

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 
 

  تالیجید یحکمران یدر راستا ییقضا تالیجیتحول د یارائه چارچوب مفهوم

 *یفرزانه کندرنرگس 
 رایانامره  .را،یرتهررا،، ا ه،یاطالعات، پژوهشگاه قوه قضائ یپژوهشکده آمار و فناور ،ییقضا تالیجیگروه تحول د ،اریاستاد* نویسنده مسئول، 

nfarzaneh@jri.ac.ir 
  

 یروحان دیسع
 srouhani@ut.ac.irرایانامه   .دانشگاه تهرا،، تهرا،، ایرا، ت،یریاطالعات، دانشکده مد یفناور تیریگروه مد ،اریدانش

 

 چکیده

هرای ها منجر به تحوالت عمیقی در سطح جوامر  درده اسرت. ن را های نوظهور در تمامی عرصههای روزافزو، فناوریپیشرفت هدف:
یی و در که در آ، خردمات قضراهستند  یتالیجید تیبا قابل یستمیسدنبال ه. آنها باندحقوقی و قضایی نیز دستخوش تحوالت فناورانه بوده

هاست از جمله اطاله دادرسی که با سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش همه دهروندا، در دسترس است. یبرا نتیجه آ، عدالت
جیترال بره عنروا، راهکرار حر  مندی از تحول دیبهره .های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتف  نشده استوجود استفاده از سامانه

ایرن مقالره برا هردا طراحری های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهرد برود. ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصتچالش
 .مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نمایدچارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین دده است تا دیدگاهی ن ا 

المللی، چارچوب اولیه طراحی دد. سرسس طری های بینس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلی  محتوای پژوهشپ روش:
برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی دد. گروه کانونی اول متشک  از دش نفر از خبرگا، حقوقی قضرایی و گرروه 

 .حقوق و فناوری اطالعات بودنددو  هفت نفر از خبرگا، حوزه 

هرای های زیرساختی و مؤلفهدر نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که دام  توانمندسازها )دام  دو الیه مؤلفهها: یافته
خارجی(، حکمرانری  ها(، اکوسیستم قضایی )دام  دو الیه ذینفعا، داخلی و ذینفعا،ها و فرصت، محرکهاچالشفناورانه(، کاربردها )دام  

 ها( و سفر تحول دیجیتال )دام  پنج مرحله( است.انداز، اهداا و برنامهتحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال )دام  سه الیه چشم

بعراد هرا، امند ایجاد دود که عالوه بر ابعاد سخت مانند فناوریبایست دیدگاهی ن ا برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می گیری:نتیجه

ها از مناف  ها و قوانین را نیز مدن ر قرار دهد. انواع مختلف ذینفعا، را مورد توجه قرار دهد و در جهت ح  چالشنر  مانند فرهنگ، مهارت
 های مشخصی در این راستا تدوین گردد.اندازی دفاا و اهداا و برنامهها بهره ببرد. همچنین باید چشمهای فناوریو محرک
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 مقدمه

، اکنو، تحول دیجیتال بخشی حیاتی از توسعه پایدار ملی بسیاری از 2424سال بر اساس گزارش سازما، مل  در 

(. همچنا، که کشورها به دنبال حکمرانی الکترونیکی برای تغییر بوروکراسی منسوخ دده، 2424، 1کشورهاست )یو.ا،

و دموکراسی هستند  ایجاد بهبود در کارایی و اثربخشی خدمات عمومی، افزایش خدمات به دهروندا، و ترویج مشارکت

های حقوقی و قضایی کشورها حاکی از آ، است که این حوزه نیز (، بررسی ن ا 1391)ثقفی، یعقوبی و انصاری، 

است. برخی  ها بهره بردهها و ایجاد فرصتدستخوش تحوالت فناورانه بوده و از مزایا و مناف  آ، در جهت رف  چالش

های انداز، اهداا و برنامهرا مبتنی بر تحول دیجیتال طراحی و بر اساس آ، چشمکشورها برنامه استراتژیک قضایی خود 

ها ها(. آ،اند )مانند بریتیش کلمبیا، کوئینزلند، کالیفرنیا، نیوسوت ولز، اسکاتلند، آفریقا و مانند اینعملیاتی را تن یم نموده

همه دهروندا،  یبرا ییکه در آ، خدمات قضاهستند دده  یبانیدده و پشت تی، تقویتالیجید تیبا قابل یستمیس دنبالبه

بر  یخود را در انجا  تعهد مبن ییتا تواناند کنمی تیحما سیستم قضاییدر  یاستفاده از فناور شیدر دسترس است. از افزا

ده از راه ح  متعهد به استفا آنها. ندده شیاحترا  به قانو، افزا تیو تقو تیاختالفات و حماح  در  انهطرف یب یداور

 یرودن برا ینقشه راه. به همین جهت دنبه عدالت را بهبود ببخش یدسترسند تا مسئوالنه هست یبه رود یتالیجید یها

 کی نیا اند.ترسیم نموده هیقوه قضائ یازهاین نیتأم یبرا یو فناور یدهروندا، و ارتقا نوآور یبهبود خدمات و دسترس

)برنامه استراتژیک کشورهای ذکر خواهد بود  نفعا،یاز ذ یاریاست که در خدمت بس یتوسعه استراتژ یاقدا  بزرگ برا

های هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانهسیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالشدده(. 

ها که یا خودکاربری سامانه (1390متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتف  نشده است )جوا،، دهبازی نیا و غمامی، 

در حال تکمی  است تا میزا، دسترسی و پاسخگویی افزایش یابد و همچنین دسترسی به خدمات از طریق موبای  که 

خدمات الکترونیک قضایی ارائه به عنوا، ، (ثنا)ح اصطال درآنچه در حال حاضر سامانه اندازی دده است. بتازگی راه

همچنین خدمات دیگر . غ در برخی مواق  را داردهم مشک  نرسید، ابالقضایی است که آ، غ اوراقدهد عمدتاً ابالمی

که باید نحویبرای همه دهروندا، در دسترس نیست؛ به مانند اینهاقضایی ازجمله ثبت دکوائیه، دادخواست، اظهارنامه و 

عیار آ، است که هر دخص یا وکی   تما دادرسی الکترونیک . برای آ، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه دود

اگر یکی از . با دادتن پورتال دخصی در سامانه بتواند امورات دادرسی را بدو، محدودیت زمانی و مکانی انجا  دهد

هاست، این هدا داید تا حدی رف  دده است ولی هدا دیگر که اهداا دادرسی الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستری

محقق نشده است چراکه همچنا، مرد  باید  و دسترسی آسا، به طرح دعوی و دکایت بوده، عمالًتسهی  امور مرد  

مجدد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و اموردا، در آ، دفاتر با پرداخت هزینه نهایی دود که این امر به 

ز  و کافی از طرا های البه دلی  فقدا، دادهاز طرا دیگر  .ت مرد  را کماکا، مرتف  نخواهد کردرسد مشکالن ر می

ز  را نخواهد دادت بلکه ضرورتاً الدر حال حاضر دیوه دادرسی الکترونیکی کارایی  (هعنخوانده یا مشتکی)مقاب  پرونده 

 (.1391پورقهرمانی و اسماعیلی، ) باید هما، دیوه سنتی قابلیت اجرا دادته بادد
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عرات و عات در قروه قضراییه در دسرتورالعم  توسرعه کراربردی فنراوری اطالبرای نخستین بار بحث فناوری اطال

سراله های کلی قضایی پنجبینی و در سیاستارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نر  افزار مدیریت پرونده قضایی پیش

و  های توسعهدائمی برنامه ساله پنجم، دشم، قانو، احکا پنج ، مبنای قانونگذاری تکلیفی در قوانین برنامهدر سطح کال

های متعددی مانند ثنا، سخا، سمپ، ابالغ الکترونیرک و سامانه(. 1390نیا، غمامی و جوا،، دهبازی) گردید هاسایر برنامه

اند؛ اما موضوع تحول دیجیتال بتازگی در این قوه مرورد توجره قررار مانند اینها در همین راستا طراحی و پیاده سازی دده

همچنرین از . کنردها متفاوت بوده و اهرداا بلنرد مردتی را دنبرال مریت که ماهیتاً با الکترونیکی کرد، فعالیتگرفته اس

هرا و مندی از تحول دیجیتال به عنوا، راهکار ح  چرالشبنابراین بهره دود.تری در آ، استفاده میهای پیشرفتهفناوری

پاسر   دنبالبهمقاله حاضر ه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. های جدید در ارائهمچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت

گرردد. بره همرین پرذیر میبه این سوال است که بر اساس چه چارچوبی، تحول قضایی از طریق تحرول دیجیترال امکا،

نموده و مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد من ور طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی دیدگاهی ن ا 

منردی از نماید. اگر چه تعرداد انردکی از مقراالت بره موضروع بهررهدهی میانداز، اهداا و برنامه های آ، را جهتچشم

اند اما به فناوری های پایره ماننرد ایمیر  و دربکه و های اطالعاتی و ارتباطی در حوزه قضایی کشورما، پرداختهفناوری

و پورقهرمرانی و 1390اند )جوا،، دهبازی نیا و غمامی، یندهای قضایی اداره نمودهنحوه الکترونیکی نمود، رویه ها و فرا

( و موضوع تحول دیجیتال در این حوزه مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله ابتدا مفاهیم مرتبط 1391اسماعیلی، 

در سایر کشورها بررسی مری گرردد. برا با تحول دیجیتال مورد مطالعه قرار گرفته و موضوع تحول دیجیتال در حوزه قضا 

مندی از خبرگا، در قالب گروه کانونی، چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی ارائره استفاده از مطالعات تطبیقی و بهره

 . گرددمی

 پیشینه نظری پژوهش

ب کشورها قرار گرفته و به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلدیجیتالی، به محور با تأکید بر جامعهاصالحات فناوری

تحول دیجیتال  .(1399فرد و پورعزت، )ابوالمعالی، دانش های امروزی بدل دده استموضوع جدیدی برای بحث دولت

 یراتییتر از تغگسترده یارا مجموعه تالیجی، تحول دسندگا،یاز نو یبرخنتیجه دیجیتالی دد، اقتصادها و جوام  است. 

د. تحول دهنمیقرار  ریتحت تأثرا  هاانسا، یزندگ یهاتما  جنبه آنها را ایجاد نموده و تالیجید یهایآوردانند که فنیم

 نیبزرگ و بالکچ یها، دادهیگرفته تا هوش مصنوعفایوجی از  تالیجید یفناور نیچند برداری ازبهره ندیفرآ تالیجید

 ندیآیبوجود م ندهیآ یو اجتماع یاقتصاد راتییآ، تغ قیدهند که از طریم  یرا تشک ستمیاکوس کیها یفناور نیاست. ا

ها (. تحول دیجیتالی بین صنای  و نهادها متفاوت است و بستگی به نحوه انتخاب آ،2419، 1)اُ.ای.سی.دی و اتحادیه اروپا

ای ویژههای رو به افزایش دارد. درک تحول دیجیتال صنای  خدماتی و فکری از اهمیت برای پاسخگویی به فرصت

در هسته تحول دیجیتال قرار  تنهانهها است. آ، توجهجالبای بسیار برخوردار است. در بین صنای  فکری، خدمات حرفه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1 OECD and European Union 



 
 

 495 تالیجید یحکمران یدر راستا ییقضا تالیجیتحول د یارائه چارچوب مفهوم

 

ها در ارائه به دلی  نقش آ، (.2419، 1اند )کرونبالددارند، بلکه در اثر تغییرهای صنعتی قبلی نیز دستخوش تغییر نشده

های ، تحول در بنگاهجهیدرنتای بر صنای  فراتر از خوددا، دارند. نیز تأثیر عمده هاهای دیگر، آ،تخصص در زمینه

نیز آثار تحولی دارد.  یاستگذاریس بر تالیجیتحول د اتیخصوص ای از اهمیت عمومی باالیی برخوردار است.خدمات حرفه

از و متفاوت  دهیچیپ دهیپد کیکه  تالیجیاز تحول د یناد یهاها و در ن ر گرفتن چالشیژگیو نیتوجه به ا جهینت در

 . (2419اُ ای سی دی و اتحادیه اروپا، ) یابداهمیت میگذارا، استیس یتوسعه است، برانوع 

هاست که مورد های حاص  از آنها در حوزه قضایی سالهای نوین و نوآوریمندی از فناوریبررسی امکا، بهره

و همکارا،،  2اند )کابرالسعی در دناسایی و رف  موان  استفاده از آنها نموده های قضایی بوده است و هموارهتآکید ن ا 

و مؤثرتر در اختیار  ترارزا،تر، دهد که خدمات حقوقی سری بینی آینده عدالت دیجیتال نیز نشا، میپیش(. 2412

زما،  باگذدتگیرند و یاد می هاانسا،یی که از بازخورد هاروباتدهروندا، قرار خواهد گرفت. به عنوا، مثال ظهور 

ی همتا پشتیبانی هادبکهتوانند تعام  همتا به همتا را تسهی  کرده و از ی دیجیتال که میهاپلتفر دوند و می ترباهوش

کنند از دواهد دیجیتالی، هیئت منصفه دیجیتال، قاضی دیجیتال، وکی  دیجیتال و مانند اینها پشتیبانی نموده و از طریق 

بنیاد پلیس و توانند به بهبود نتایج عدالت کمک کنند )ی دیجیتالی میهاراهو ارائه  ترآگاهانهی ریگمیتصمتسهی  

دهد و خدمات دادگاه است، تغییر می ریپذامکا،های کامالً متص  آنچه را که برای دادگاه . فایوجی(2412، 3سی.جی.آی

های دادگاه، سوابق دادگاه و خدمات دادگاه مجددًا به پرونده سیسروسلفی کامالً جدیدی ن یر دسترسی هاروشرا به 

ی پیشرفته را هاداده  یوتحلهیتجزیا  ددهیسازیدخص. عالوه بر این، هوش مصنوعی خدمات هودمند کندیمطراحی 

)وزارت  آوردیمامکا، مدیریت دواهد یا تأیید هویت را فراهم  های بالک چینکه فناوری، درحالیسازدیمممکن 

 .(2419، 0دادگستری بریتیش کلمبیا

 های تحول آفرین در بخش قضایی تشریح دده است ترین فناوریدر بخش زیر کاربرد مهم

 یمصنوع هوش کاربرد

 بر یمبتن کاربرد نیا. دهدمی نشا، عدالت به یدسترس یبرا را یمصنوع هوش شرفتهیپ یکاربردها روندها نیدتریجد

 هوش از استفاده اند.گرفتهدک  هاآ، دراخذدده  ماتیتصم و گذدته یهاپرونده اساس بر که است ییهاتمیالگور

 یهاچارچوب و اسناد  یوتحلهیتجز .بادد فقه و قانو،  یتحل با یدعاو به مؤثر یحقوق مشاوره دام  تواندیم یمصنوع

 در دادگاه ستمیسمثال عنوا،به .بادد دادته دنبال به را یقضائ جینتا تواندیم که مرتبط عوام  ییدناسا و یحقوق

 92-94 دقت زا،یم از یمصنوع هوش. کرد یمعرف دادخواست ثبت خدمات یبرا را هوش مصنوعی یهاح راه سنگاپور

 بزرگ یهادرکت توسط درکت آی بی ا  واتسو، یفناور .دهدمی خبر نهیهز توجهقاب  کاهش به یابیدست و درصد

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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3 The Police Foundation and CGI 

4 Ministry of Attorney General, British Columbia
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 دده استفاده دهیچیپ یهاپرونده از یاگسترده فیط یبرا دواهد جادیا در یحقوق قاتیتحق انجا  یبرا یالمللنیب یحقوق

 بازخورد از که دودمی دهید ییهااکنو، روباتهم هامکا، یبرخ در و است یدیکل اسناد کرد، خالصه از فراتر که

 .(2419)اُ.ای.سی.دی،  دوندمیتر باهوش زما،باگذدت  و گیرندمی ادیها انسا،

 نیچبالک کاربرد

 یحقوق ینهادها ا،یم در هاآ، یگذارادتراک به و اطالعات ینگهدار و حفظ یبرا را الز   یپتانس بلوک رهیزنج وریفنا

بامهارت  یادار کارمندا، به اتکا که یمعن نیا به دهد انجا  را هایروزرسانبه تواندمی خودکار طوربه بلوک رهی. زنجدارد

 .دهدمی ارائه خدمات یسازیدخص یبرا یشتریب اریبس فرصت ترنییپا یهانهیهز رغمیعل بعالوه،. ابدییم کاهش نییپا

 مجوزها دهدمی اجازه .کندمی کمک تکرار کاهش در و کرده جادیا دهروندا، یبرا اطالعات به شتریب یدسترسهمچنین 

 تیحساس گرفتن ن ر در با که کند جادیا ددهرهیذخ اطالعات به یمتفاوت یدسترس و دود میتن  مختلف سطوح در

 را هودمند یقراردادها حساس، یهاداده یگذارادتراک به و رهیذخ از استفاده با .ضروری است یفریک یدادرس یهاداده

 در تواندیم امر نیا ییقضا امور در .(2412بنیاد پلیس و سی.جی.آی، ) کرد اضافه بلوک رهیزنج یهاح راه به توا،یم

 .کند فراهم نیمجرم و داهدا، ا،،یقربان به پرونده خودکار یهایروزرسانبه ارائه یبرا را یدیجد ریمس لزو ، صورت

 یاصل منب  توا،یم یفناور نیا از استفاده با د،یجد تالیجید عصر در. است ییقضا اصول از دواهد از نا،یاطم و تیامن

 .(2419وزارت دادگستری بریتیش کلمبیا، ) دادت نگه منیا را یاصل سند ای دواهد

 داده کالن کاربرد

 بر یمبتن گیریتصمیم تیهدا یبرا شرفتهیپ اطالعات از. هستند تالیجید اصالح یربنایز هاآ،  یوتحلهیتجز وها داده

 بهبود اهداا ازجمله مناسب افراد دسترس در مناسب زما، در مرتبط و قیدق یهاداده داد، قرار. دودمی استفاده دواهد

  ازاند عبارت اهداا ریسا. است ییقضا ستمیس درها داده

 استفاده و یدسترس ،هاداده یآورجم  سازیبهینه تیریمد •

 دادگاه خدمات و هادادگاه سراسر در یخصوص میحر وها داده تیامن قدرتمند تیحاکم •

 هاداده کاربرد و استفاده ر،یتفس یبرا نیقوان هیکل دام  یقیحق منب  کی •

 داده مناب  و مجموعه بهبود •

  یتحل و گزارش یابزارها سازیبهینه •

 (.2411، 1)وزارت دادگستری نیوسوت ولز داده تیریمد یندهایفرآ و هاهیرو مستند، یطراح •

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 یاجتماع رسانه کاربرد

 از ،یحقوق هایکلینیک پذیریدسترسی مورد در اطالعاتقرار داد،  با توانندمی یحقوق کمک یهادادگاه و هاسازما،

 اطالعات ،یاریخود مناب  ها،فیلم نیهمچن. کنند استفاده جامعه به خود یدسترس گسترش یبرا یاجتماع هایرسانه

 را امکا، نیا یاجتماع هایرسانه در فعال حضور. گیرندمی قرار دسترس در نیآنال صورتبه ها شنیکیاپل قیطر از دادگاه

 و مناب  و اطالعات افتنی یبرا افراد یبرا نیگزیجا روش کی تا دهدمی یحقوق هایکمک هایسازما، و هادادگاه به

  .(2412)کابرال و همکارا،،  دهند ارائه سؤال نیهمچن

 ایاش نترنتیا کاربرد

 .استمورداستفاده قرارگرفته  هاپرونده از یتعداد در که داهد عنوا،به یدنیپود یابزارها مانند ایاد نترنتیا از استفاده

 جم  ما درباره را یشتریب اطالعات اینترنت ادیا یسنسورها رایز ابدییم شیافزا یخصوص میحر به مربوط مسائ 

 ندهیآ در ادیااینترنت  بر یمبتن ن ارت .هستند مدرک عنوا،بهها داده نیا از استفاده دنبال به ییجنا محققا، و کنندمی

ها کننده ضبط و پالک خواننده یهادستگاه هودمند، ن ارت هودمند، یسنسورها یهاتیباقابل .دودمی زندا، نیگزیجا

 یهاتیقابل به مجرما، یبازدارندگ و نییتع کشف، نهیدرزم تواندیم ستمیس نیا مقر، بهها داده نیا  یسر ارسال امکا، و

 (.2419 ،1فلچر) ابدی دست یاگسترده

 یابر انشیرا کاربرد

 یحقوق یفناور شرفتهیپ یابزارها از استفاده یبرا ریپذاسیمق و  یسر یرود عنوا،به را ابر ی،حقوق مؤسسات و وکال

ی ابر سیسرو از مشهور نمونه کی. دانندیم یبانیپشت خدمات و افزارنر  ،افزارسخت درفراوا،  یگذارهیسرما به ازین بدو،

 یابر خدمات وکال، تیاکثر یبرا. است پرونده یگذارادتراک به و رهیذخ یبرا یابر سیسرو کی که است 2باکسدراپ

 در اطالعات ریسا و هاپرونده به یدسترس یبرا هاآ،. دیآیم دمار به اطالعات یفناور یعاد خدمات از یبخش عنوا،به

اورنوت،  مانند یابر جیرا هایسرویس از استفاده به همچنا، وکال .کنندمی استفاده خدمات نیا از یزمان و مکا، هر

 ریاخ یهاسال دراگرچه . دهندیم ادامهدده داده اختصاص یحقوق یابر خدمات از باالتر نرخ با 3اپکلود و گوگ آی

 است دده مواجه یجد یهاچالش با یابر بستر در  یموبا یهابرنامه از استفاده ردد  یبه دل تیامن و داده یمحرمانگ

  (.2419، 0کندی)

های دیجیتال بستگی ندارد بلکه به ادغا  آ، آوریآمیز فقط به فندایا، ذکر است که تحول دیجیتال موفقیت

دوند، نیز وابسته است. های کلی و پرورش فرهنگی که باعث ارتقاء نوآوری و تمای  به تغییر میها در استراتژیوریافن

های مختلف و وریرایندی است برای معرفی مستمر فناعنوا، یک تغییر فوری تلقی کرد، بلکه فرا به وجود نباید آ،بااین

حلی متناسب با همه مسائ  نیست، اما در صورت تمای  به تغییر، ح  سری  یا راهها. دیجیتالی دد، یک راهتوسعه آ،
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های دده است و صنای  فکری جایگاهطالعات یکسارچهارزدی جدید را به همراه دارد. دیجیتالی دد، با پیشرفت اقتصاد ا

ای برخوردار است. در اند. بنابراین، درک تحول دیجیتالی صنای  خدماتی و فکری از اهمیت ویژهآورده به دستاصلی را 

ه در اثر در هسته تحول دیجیتال قرار دارند، بلک تنهانهها است. آ، توجهجالبای بسیار بین صنای  فکری، خدمات حرفه

ها در ارائه تخصص در به دلی  نقش آ، .(2419، 1)کرونبالداند تغییرهای صنعتی قبلی نیز دستخوش تغییر نشده

ای از اهمیت های خدمات حرفه، تحول در بنگاهجهیدرنتای بر صنای  فراتر از خوددا، دارند. های دیگر، تأثیر عمدهزمینه

 نیتوجه به ا جهینت درنیز آثار تحولی دارد.  یاستگذاریس بر تالیجیتحول د اتیخصوص عمومی باالیی برخوردار است.

 یتوسعه است، برانوع از و متفاوت  دهیچیپ دهیپد کیکه  تالیجیاز تحول د یناد یهاها و در ن ر گرفتن چالشیژگیو

 (.2419اُ.ای.سی.دی و اتحادیه اروپا، ) یابداهمیت میگذارا، استیس

 پژوهش پیشینه تجربی

 موردمطالعههای متعددی ها در حوزه حقوق، مقاالت و گزارشبررسی پیشینه تحول دیجیتال و تأثیر فناوری من وربه

استفاده از فناوری برای بهبود »ای با عنوا، ها اداره خواهد دد. یکی از این مناب  مقالهاست که در ادامه به آ، قرارگرفته

، در مجله حقوق و فناوری هاروارد منتشر گردیده است. در این مقاله به 2412است که در سال  «دسترسی به عدالت

 موارد زیر پرداخته دده است 

دود و موانعی را که ممکن های جدید که باعث افزایش دسترسی به عدالت میآوریسازی فندناسایی موان  پیاده •

 ایجاد کند ای افراد فقیر یا سادههای جدید برآوریاست فن

به خدمات کنند تا افراد فقیر بتوانند های خدمات حقوقی از فناوری موبای  استفاده میبرسی اینکه چگونه سازما، •

 حقوقی دسترسی پیدا کنند

های های مستندسازی الکترونیکی فعلی و استفاده از استانداردهای فنی باز برای تسهی  توسعه برنامهبررسی سیستم •

 خدمات حقوقی هایازما،کاربردی برای س

 های آ،هاپرونده نیترمناسبی برای مطابقت نیازهای دعاوی انفرادی با خدمات آورفناستفاده بالقوه از  •

  های خودکار خدمات حقوقیموان  مالی، مدیریتی، دخصی و اخالقی در اتخاذ برنامه •

ی کمکی حقوق و دادگاه، مناب  تعاملی و کمک هاتیساوبی فنی در دسترسی به عدالت دام  هاینوآورهمچنین 

ی موردبررسهای اجتماعی و ابزار و روندهای یادگیری آنالین از راه دور، تشکی  پرونده الکترونیکی، خدمات وب، رسانه

، سازی دده موبای های بهینهسایتاندازی مراکز خودیاری سیار، وبقرار گرفتند. همچنین استفاده از موبای  دام  راه

)کابرال و ی متنی در خدمات حقوقی مورد تأکید و توجه قرار گرفت رسانا یپهای موبای ، کدهای پاس  سری ، برنامه

   .(2412همکارا،، 
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 آی(جیاصالح عدالت برای عصر دیجیتال )بنیاد پلیس و سی

در سال  «برای عصر دیجیتالاصالح عدالت »گزاردی با عنوا،  2در انگلیس با همکاری درکت سی جی آی 1بنیاد پلیس

و از جمله دالی  ناکارآمدی این  ددهپرداختههای سیستم قضایی انگلیس ، منتشر نموده است که در آ، به چالش2412

بر اساس این است.  مطرح دده ددهمنسوخهای فناوری اطالعات قدیمی و ی سنتی و سیستمهاهیروسیستم، استفاده از 

های قضائی نماید و به سیستممیی را ارائه اکسارچههای ینموده و سرویس ترسادهدها را دیجیتالی دد، فراینگزارش 

آورد. در سطح می به دستی را برای قربانیا،، داهدا،، متهما، و مجرما، اافتهیبهبودرسد که نتایج میی ترارزا،

کار دیجیتالی دد، به کاهش زما، انت ار، افزایش تعام  با هیئت  -، استرالیا و کانادا متحدهاالتیامانند  -یالمللنیب

تغییرات در دسترسی های محرکدر این گزارش همچنین . ی ناکارآمد کمک کرده استهامحاکمهمنصفه و کاهش تعداد 

تفاده خانگی و حمالت سایبری جرائم سنتی سرقت و خشونت با سوءاسدام  تغییر تقاضا ) 21به خدمات حقوقی در قر، 

و از مناب  دیجیتالی  و وکال قضاتاستفاده برای )  هافای در دادگاهوای، نیاز به مناب  مالی محدود(، دود.جایگزین می

ی ها یفای تولید و ذخیره هانهیهزهدا کاهش  های موردنیاز(، نیاز به فای  پرونده دیجیتالی ) بادسترسی به پرونده

پلیس یا کارمندا،  ازیموردنها از طریق کاهش میزا، کار دستی سازی فرایندها و بهبود کیفیت پروندهادهفیزیکی، س

نهادهای  و تمرکز بردیجیتالی دد، در تمامی ابعاد عبارتند از عد  است. موان  اصالحات نیز عنوا، دده  (،دادگاه

ی اطالعات از افراد درگیر با فعالیت آورجم  به من ور ماسانجا  کار دیجیتالی از اولین نقطه ت، عد  توجه به دادگستری

فقدا، استاندارد در نهادهای  ،ی مشترکهاتیمسئول و همچنیناهداا مشترک و انداز چشمعد  وجود مجرمانه، 

حصول اطمینا، از عد   ،های قدیمیجدید با سیستم هاییورافنارتباط برای بهبود قابلیت همکاری، عد  دادگستری 

ی هامهارتدکاا بین ، ی دیجیتال برای مشخص کرد، کارکردهاهابرنامهارزیابی ، فقدا، تغییر فرهنگ کارکنا،

بنیاد پلیس و سی.جی.آی، ) های قدیمی و مهارت نیروی کار فعلی قضائیبرای تعمیرات اساسی سیستم ازیموردندیجیتالی 

2412). 

 3ند استرالیابرنامه استراتژیک وزارت دادگستری ایالت کوئینزل

اندازش را عدالت برای همه از طریق جوام  ، چشم2411-2422وزارت دادگستری دولت کوئینزلند در برنامه استراتژیک 

های استراتژیک من ور تدوین استراتژی ابتدا به بررسی چالشپاسخگو، منصف و ایمن ارائه نموده است. این برنامه به

ها برای ایجاد اطالعات، محاف ت از اطالعات و دارایی جامعه، امنیت انت ارات کرد، مانند فشار تقاضای خدمات، برآورده

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1The Police Foundation  یوتحلهیتجز، قیتحق قیاست که از طر یدد و تنها اتاق فکر مستقل سیسأت 1929در سال  سیپل ادیبن  

 .متمرکز است سیو عملکرد پل استیبر س یرگذاریها و آموزش/ مشاوره کامالً بر تأثاستیس

2.CGI،کشور  13مشتری دولتی در  2444فناوری اطالعات و فرآیندهای تجاری است که به بیش از  نهیدرزمدرکت پیشرو یک  سی جی آی

هرای یکسارچره ح وری را بهبود دهند. راههای موفق دیجیتال بهرهکمک کرده است تا خدمات دهروندی را بهبود بخشیده و از طریق برنامه

را برای حمایت از پیشرگیری از وقروع جرر  و اختصراص پلریس بره  صرفهبهمقرو،های کاری مدر، و کند تا دیوهها کمک میآ، به دولت

ها، تعقیب قانونی و عفو مشروط؛ اداره قضایی و مدیریت مرزها در جامعه اتخاذ کنند.جر ؛ دادگاه  یوتحلهیتجزنواحی محلی؛ کشف و 

3 Department of Justice and Attorney‑ General of Queensland Government 
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به عنوا، راه حلی برای این  نفس در جامعه و جلوگیری از جرائم سایبری اداره نموده و تحول دیجیتال رااعتمادبه

نی بر فناوری اطالعات و ارتباطات های مبتها در ن ر گرفته است. تحول دیجیتال فرصتی را برای ارائه استراتژیچالش

  (.2424، وزارت دادگستری ایالت کوئینزلندکند )کند و تقاضای فعلی و آینده را برآورده میمشتری محور فراهم می

 

 1شورای حقوقی ایالت کالیفرنیا 2109-2122برنامه استراتژیک برای فناوری 

ی فناورانه در هاح راهین دده است؛ نقشه راهی را برای اتخاذ این برنامه که توسط دورای حقوقی ایالت کالیفرنیا تدو

انداز آ، دعبه قضایی از طریق کند. در چشمجهت پیشبرد اجرای عدالت و تأمین نیازهای مرد  کالیفرنیا تعیین می

ه و دامنه ی نمودبرداربهرههمکاری، نوآوری و ابتکار عم  در سطح محلی، فناوری را برای بهبود دسترسی به عدالت 

دهد. این برنامه طبق و کیفیت باالتر خدمات را به دادخواها،، وکال، درکای دادگستری و عمو  مرد  ارائه می تر یوس

ها، اجرای ایجاد دادگاه دیجیتال به من ور افزایش دسترسی به دادگاه دنبالبهاصول دسترسی، قابلیت اطمینا، و نوآوری 

سازی رسیدگی به پرونده با حمایت از پایه و اساس دادگاه دیجیتال و با اجرای خدمات موق  و کارآمد و بهینهعدالت به

 .(2419)دورای حقوقی ایالت کالیفرنیا،  جام  دیجیتال برای عمو  و درکای قضایی است

 حات دادگستری دیجیتال )وزارت دادگستری نیوسوت ولز(اصال

عنوا، فرصتی برای بر اساس گزاردی که با عنوا، اصالحات دادگستری دیجیتال منتشر گردیده است، این اصالحات به

بهبود خدمات به مشتری و ایجاد کارایی بخش قضایی این ایالت در ن ر گرفته دده است و معتقد است ارزش در بهبود 

ربه کاربرا، دادگاه است. همچنین مسیر آینده این سیستم مسیر تحول دیجیتال است که با تمرکز بر دش حوزه زیر تج

 (.2411وزارت دادگستری نیوسوت ولز، مورد تأکید قرار گرفته است )
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1 Judicial Council of California

 . مسیر تحول دیجیتال1 دک 
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 در آفریقا های هوشمند: نقشه راهی برای تحول دیجیتال حقوقیدادگاه

اند. آنا، های هودمند و تحول دیجیتال در حوزه قضایی در آفریقا پرداخته( به بررسی دادگاه2411فینوکا، و همکارا، )

ی مناب  سازمانی، اطالعات عمومی و زیربرنامههای مدیریت پرونده الکترونیکی و مدیریت اسناد، در گزارش خود سیستم

هزینه، کنفرانس ویدئویی و حضور مجازی و ابزارهای همکاری را برای دادگاه میز کمک مجازی، پورتال پرداخت 

 .(2411، 1اند )فینوکا،، سیرا و راجشهودمند معرفی نموده

 )وزارت دادگستری بریتیش کلمبیا( 2109-2121برنامه استراتژی تحول دیجیتال قضایی 

. اندددهیمعرفال در ارائه خدمات حقوقی خود هستند، تحول دیجیت به دنبالیی که هاالتیادر این سند کشورها و حتی 

ی آمریکایی ازجمله موارد درگیر هاالتیاانگلستا،، استونی، سنگاپور، استرالیا، انتاریو، آلبرتا، دهر ونکوور و بسیاری از 

های نوظهور و تحول دیجیتال برای ارائه خدمات عمومی، دولتی و دادگستری هستند. در بخشی از گزارش اهمیت فناوری

ی هاروشو  هادادههای نوظهور، تعداد فزاینده آوریاست. فن قرارگرفتهی موردبررسها در تحول دیجیتال نقش آ،

های سری  دهد. پیشرفترا تغییر می هادولتها و ها، دادگاههودمندانه دستیابی به بینش، نحوه تعام  مرد ، سازما،

خدمات عمومی را  تواندیمهوش مصنوعی و فایوجی  ادیا، بالک چین، رایانش ابری، آوری مانند کال، داده، اینترنتفن

است، تغییر  ریپذامکا،های کامالً متص  آنچه را که برای دادگاه ، فایوجیمثالعنوا،بهدر جهت بهبود دگرگو، کند. 

های دادگاه، سوابق دادگاه و به پرونده سیسروسلفی کامالً جدیدی ن یر دسترسی هاروشدهد و خدمات دادگاه را به می

  یوتحلهیتجزیا  ددهیسازیدخص. عالوه بر این، هوش مصنوعی خدمات هودمند کندیمخدمات دادگاه مجدداً طراحی 

امکا، مدیریت دواهد یا تأیید هویت را فراهم  های بالک چینکه فناوری، درحالیسازدیمی پیشرفته را ممکن هاداده

 .آوردیم

است که در الیه داخلی ذینفعا،  ددهفیتعربرای دادگاه دیجیتال سه الیه  ددهارائهر این پژوهش، در چارچوب د

. این ذینفعا، دام  قضات، انجمن حقوقی و وکال، دهروندا، و ساکنا،، نیروهای اندقرارگرفتهسیستم دادگاه دیجیتال 

. در الیه دو  اندقرارگرفتهقوقی، ذینفعا، داخلی و خواها، امنیتی حقوقی، دادگاه و کارکنا، خدماتی، درکای بخش ح

های سیستم قرار . در الیه بیرونی ویژگیاندقرارگرفتهتواند برای ذینفعا، به همراه دادته بادد، مزایایی که این سیستم می

 .(2419)وزارت دادگستری بریتیش کلمبیا، داده دده است 
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 دیجیتال. چارچوب سیستم دادگاه 2دک  

 

 گزارش عدالت دیجیتال و مشارکت شهروندان

نهاد قانونی  22دیلویت در این گزارش اجزای سیستم قضایی ایرلند را مشخص نموده است. در وزارت دادگستری ایرلند، 

 کنند آژانس در مناطق زیر به دهروندا، خدمت ارائه می 9و 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . چارچوب سیستم قضایی ایرلند3دک  
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 . روابط متقاب  محرک های تغییر و توانمندسازهای دیجیتال0دک  
 

 
ی جدیدی برای پاسرخگویی هاتیقابلدر این گزارش توانمندسازهای دیجیتال، فرایندها را تسهی  و تقویت نموده و 

 نماید.ی تغییر ایجاد میهامحرکبه 

هرای مندی از فناوریهایی برای بهرهدده و برنامه های سیستم قضایی ادارهها به چالشدر هر یک از این پژوهش

هرایی بررای بهبرود دسترسری درهروندا، و سرایر ها و ایجاد فرصتاطالعاتی و تحول دیجیتال در جهت رف  این چالش

انرد. برخری از ها معرفی گردیدههای مناسب برای رف  این چالشها و سیستمذینفعا، ارائه گردیده است. همچنین فناوری

اند و برخی به اهمیت مشرارکت ذینفعرا، بررای منتفر  درد، از مزایرای ی ارائه نمودهچارچوبها برای سیستم قضایی ،آ

هرا در حر  کارگیری آ،آفرین یا نوظهور را معرفی نموده و اهمیت برههای تحولاند. برخی فناوریها اذعا، نمودهفناوری

کره قابلیرت  اندددهیمعرفدیجیتال  توانمند سازعنوا، ها بهخی، این فناوریاند. در برقرار داده موردتوجهمسائ  قضایی را 

ها تمرکرز رجوع و مانند اینهای خاصی از این سیستم مانند دادگاه یا ارباباثرگذاری بر فرایندها را دارد و برخی به بخش

 (.2412)دیلویت،  اندنموده
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 . تحلی  محتوای مناب  پژوهشی1جدول 

 ردیف
عنوان 

 مقاله/گزارش

نویسنده 

 )سال(
 مقوله مفهوم کد های مرتبط با تحول دیجیتال

1 

استفاده از 
فناوری برای 
بهبود دسترسی 

 به عدالت

کابرال و 
همکارا، 

(2412) 

 های جدید آوریسازی فنموان  پیاده -

کاربرد فناوری های رسانه های اجتماعی و  -
 حقوقیموبای  و مانند اینها در ارائه خدمات 

مناف  فناوری ها در دسترسی فقرا و اقشار  -
 مختلف به عدالت

 چالش های قضایی -

 فناوری ها -

مناف  تحول  -
 دیجیتال

 کاربردها -

 توانمندسازها -

2 
اصالح عدالت 
برای عصر 
 دیجیتال

بنیاد پلیس و 
آی جیسی
(2412) 

محرک های تحول دیجیتال مانند تغییر  -
 تقاضا و مناب  مالی محدود

فناوری ها در خدمات حقوقی مانند مناف   -
ساده سازی فرایندها، کارایی رسیدگی به 
 پرونده ها و کاهش هزینه ها و کاغذبازی

موان  اصالحات دیجیتال مانند عد  توجه  -
به دیجیتالی دد، همه ذینفعا، و اعضای 
اکوسیستم عدالت، عد  وجود چشم انداز و 

اهداا مشترک، عد  وجود استاندارد 
ا، اعضا، نیاز به تغییر فرهنگ همکاری می

کارکنا،، عد  تعریف و ارزیابی برنامه های 
 دیجیتال، دکاا مهارت های دیجیتال

 محرک ها -

 مناف  -

 چالش ها -

 اکوسیستم قضایی -

چشم انداز و اهداا  -
 و برنامه ها

فرهنگ و مهارت  -
 دیجیتال

 کاربردها -

 توانمندسازها -

اکوسیستم  -
 قضایی

نقشه راه  -
تحول 

 دیجیتال

3 
برنامه 

استراتژیک 
2411-2422 

وزارت 
دادگستری ایالت 

کوئینزلند 
 (2424استرالیا )

های استراتژیک مانند فشار بررسی چالش -
 انت ارات کرد، تقاضای خدمات، برآورده

اطالعات، محاف ت از  جامعه، امنیت
ها برای ایجاد اطالعات و دارایی

نفس در جامعه و جلوگیری از اعتمادبه
 جرائم سایبری

تحول دیجیتال به عنوا، راه حلی برای این  -
 چالش ها

 چالش ها -

مناف  تحول  -
 دیجیتال

 کاربردها -

0 

برنامه 
استراتژیک برای 

-2422فناوری 
2419 

دورای حقوقی 
ایالت کالیفرنیا 

(2419) 

ایجاد دادگاه دیجیتال به من ور افزایش  -
ها، اجرای عدالت دسترسی به دادگاه

سازی رسیدگی به موق  و کارآمد و بهینهبه
پرونده و اجرای خدمات جام  دیجیتال 

 برای عمو  و درکای قضایی 

مناف  تحول  -
 دیجیتال

 اکوسیستم قضا -

 کاربردها -

اکوسیستم  -
 قضایی

3 
اصالحات 
دادگستری 
 دیجیتال

رت وزا
دادگستری 
نیوسوت ولز 

(2411) 

دادگستری دیجیتال فرصتی برای بهبود  -
خدمات به مشتری و ایجاد کارایی در 

 بخش قضایی

 بهبود تجربه کاربرا، دادگاه -

 دخصی سازی سفر دیجیتال -

 نیاز به چارچوب عملیاتی نوین -

 تحلی  داده مؤلفه مهم مسیر دیجیتال -

 فای  های دیجیتال دادگاه -

مناف  تحول  -
 دیجیتال

سفر تحول  -
 دیجیتال

 فناوری ها -

 

 کاربردها -

 توانمندسازها -

سفر تحول  -
 دیجیتال
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0 

های دادگاه
هودمند  نقشه 
راهی برای 

تحول دیجیتال 
 حقوقی در آفریقا

فینوکا،، سیرا و 
 (2411راجش )

های هودمند و تحول بررسی دادگاه -
 دیجیتال در حوزه قضایی

های سیستمابزار دادگاه هودمند مانند  -
مدیریت پرونده الکترونیکی و مدیریت 

 اسناد و مانند اینها

مناف  تحول  -
 دیجیتال

 فناوری ها -

 کاربردها -

 توانمندسازها -

2 

برنامه استراتژی 
تحول دیجیتال 

-2423قضایی 
2419 

وزارت 
دادگستری 

بریتیش کلمبیا 
(2419) 

فناوری های نوظهور کاربردی در تحول  -
کال، داده، اینترنت دیجیتال قضایی مانند 

هوش  ادیا، بالک چین، رایانش ابری،
 مصنوعی و فایوجی

دادگاه دیجیتال سه الیه دام  ذینفعا،  -
مانند قضات، انجمن حقوقی و وکال، 
دهروندا، و ساکنا،، نیروهای امنیتی 

حقوقی، دادگاه و کارکنا، خدماتی، درکای 
 بخش حقوقی، ذینفعا، داخلی و خواها،

 دیجیتال برای ذینفعا،مزایای دادگاه  -

 ویژگی های سیستم دادگاه دیجیتال -

 فناوری ها -

 اکوسیستم قضایی -

مناف  تحول  -
 دیجیتال

 

 توانمندسازها -

 کاربردها -

اکوسیستم  -
 قضایی

1 

گزارش عدالت 
دیجیتال و 
مشارکت 
 دهروندا،

 (2412دیلویت )

 اجزای سیستم قضایی ایرلند دام  ذینفعا، -

انت ار های تغییر دام  اعتماد و محرک -
دهروندا،، مناب ، تهدیدهای امنیتی و 

 مرزهای در حال تمرکز

توانمندسازهای دیجیتال دام  هوش  -
مصنوعی، دستگاه های متص ، سیاریت، 

 تجزیه و تحلی ، همکاری و تعام 

 رابطه قابلیت ها و فرایندها -

 اکوسیستم قضایی -

 محرک های تغییر -

 توانمندسازها -

 فناوری ها -

 کاربردها -

 اتوانمندسازه -

اکوسیستم  -
 قضایی

 شناسی پژوهش روش

ای و انجا  در این پژوهش چارچوب مفهومی تحول دیجیتال برای حوزه قوه قضائیه ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه

المللی در زمینه تحول دیجیتال حوزه حقوق و قضا صورت گرفت. پس از های بینمطالعات تطبیقی با بررسی پژوهش

پژوهش گرروه طراحی چارچوب اولیه به من ور ارزیابی و اعتبارسنجی آ، از روش تحقیق گروه کانونی استفاده دده است. 

ث را چنردین بحی گروهی غیررسمیث های کیفی است که افراد را در یک بحای بررای جمر  آوری دادهدریوه کرانونی

پژوهشگرا،  الًمعمو. (2، ص. 2440، 1ویلکینسو،) کنردای از موضروعات وارد مریپیرامو، موضوعی خاص یا مجموعره

ها از تعدادی از علرو  اجتمراعی بره طور کلی و همچنین محققا، کیفی به طور ویژه، بررای جمر  آوری همزمرا، داده

کننرده در های کانونی بررای بسریاری از افرراد دررکتگروه .مبرادرت مری ورزنردهای کرانونی افراد، به تشکی  گروه

ها، عقاید و افکار آنا، هرا، ایدهدرباره ادراکث دوند زیرا محیط مناسبی را برای بحپرژوهش کمترر تهدیدکننده تلقی می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 Wilkinson
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زیابی و اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی (. در این پژوهش به من ور ار2، ص. 2442، 1کروگر و کیسی) آورندفراهم می

تحول دیجیتال قضایی از دو گروه کانونی بهره گرفته دد. گروه کانونی اول، کارگروه حقوقی و قضایی دام  دش نفر از 

و گروه کانونی دو ، دورای حقوق و فناوری اطالعات دام  هفت نفر  2قضات و متخصصا، حوزه قضا و حقوق بودند

فناوری اطالعات که برخی متخصص حقوقی هستند که در حوزه فناوری اطالعات تجربه دارند  متخصص حوزه حقوق و

های معتبر و سه نفر پژوهشگر و مسئول دولتی در این و برخی بالعکس. از این افراد چهار نفر عضو هیات علمی دانشگاه

قرار گرفت. نمودار زیر مراح  انجا  پژوهش را بنابراین ن رات از هر دو جنبه حقوقی و فناورانه مورد بررسی ؛ حوزه بودند

 دهد.نشا، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پژوهش هاییافته

این چارچوب دام   ها، چارچوب تحول دیجیتال قضایی به دک  زیر ارائه گردید.از پژوهش موردمطالعهبر اساس نکات 

 هفت بخش اصلی به درح زیر است 

 های فناورانه(و مؤلفههای زیرساختی توانمندسازها )دام  دو الیه مؤلفه -

 ها(ها و فرصت، محرکهاچالشکاربردها )دام   -

 اکوسیستم قضایی )دام  دو الیه ذینفعا، داخلی و ذینفعا، خارجی( -

 حکمرانی تحول دیجیتال -

 ها(انداز، اهداا و برنامهنقشه راه تحول دیجیتال )دام  سه الیه چشم -

 سفر تحول دیجیتال )دام  پنج مرحله( -

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 Krueger and Casey

های کانونی در پژوهشگاه قوه قضائیه تشکی  دده است.این گروه 

 مطالعه تطبیقی

 استخراج مؤلفه های چارچوب

 ها کدگذاری مؤلفه

 گروه کانونی اول

چارچوب نهایی

 

گروه کانونی دوم

 

 اصالح چارچوب

 اصالح چارچوب

 چارچوب اولیه ارائه

ب
چو

ار
 چ

ی
اح

طر
ب 

چو
ار

 چ
ی

ج
سن

ار
عتب

ا
 

 اصالح چارچوب 

 اصالح چارچوب 

 . مراح  انجا  پژوهش3دک  
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ها چهار مورد دود. این مؤلفههای زیرساختی در سمت راست آغاز میاز بخش توانمندسازها و الیه مؤلفه چارچوب

های نر  و زیرساخت عنوا، مؤلفههستند که سه مورد مهارت دیجیتال، فرهنگ دیجیتال و قوانین و مقررات دیجیتال به

آفرین الز  است که ابتدا های تحولمندی از فناوریدوند. برای بهرهعنوا، مؤلفه سخت دناخته میفنی دیجیتال به

قبولی  حد قاب ها در ن ر گرفت وقتی به توا، حدی برای تکام  زیرساختنمی ازآنجاکههای زیرساختی مهیا دوند. مؤلفه

های نوین فناوری کارگیریاندازی و بههای نوین بهره برد. البته همراه با راهتوا، از فناوریاز دیدگاه خبرگا، برسند، می

آفرین با توجه به طور مستمر طی کنند. دش فناوری تحولهای زیرساختی نیز مسیر تکاملی خود را بهبایست مؤلفهمی

وکارهای خدماتی و حقوقی انتخاب ددند که دام  هوش مصنوعی، رایانش ابری، ها در صنای  و کسبکاربرد بیشتر آ،

 چین هستند.کال، داده و بالکی اجتماعی، هادبکهاینترنت ادیا، 

های قوه قضائیه مانند اطاله دادرسی مؤثر الیه توانمندسازها از سه دیدگاه کاربرد دارد. اول اینکه در ح  چالش

های های نوین منافعی به همراه دارد تا ارائه خدمات بهبود یابد مانند استفاده از برنامهمندی از فناوریاست. دو ، بهره

های تحول ای خاص و سو ، به محرکی دریافت استعالمات مختلف و گرفتن وکی  متخصص در حوزهموبای  برا

  یبه دلدهد مانند کاهش دکاا میا، انت ارات نس  جدید و ارائه خدمات قضایی. دیجیتال در حوزه قضایی پاس  می

های مؤلفه ادددهیرند، سه مؤلفه یگی قرار میموردبررسها و تهدیدها در این بخش اینکه نقاط ضعف و قوت و فرصت

دود، های زیرساختی عملی میها و نیز مؤلفهدر این الیه کاربردهای فناوری ازآنجاکهتحلی  استراتژیک نا  نهاده دد. 

 الیه کاربردها نامیده دد.

ا، داخلی و اثرات کاربردهای الیه قب  بر ذینفعا، قوه قضائیه است که با بررسی و دناسایی اقسا  مختلف ذینفع

 بو  قضایی را دناسایی نمود.توا، اکوسیستم یا زیستخارجی تأثیرگذار و تأثیرپذیر می

ها محقق گردد نیاز به ساختاری وجود ی دک  بگیرند و کاربردها و اثرات آ،درستبه ذکرددههای برای اینکه الیه

گیرد. حکمرا، تحول  بر عهدهدار حکمرانی تحول دیجیتال بوده و مسئولیت پاسخگویی در مورد آ، را دارد که عهده

نماید سازی آ، اقدا  میها در جهت تحقق تحول دیجیتال قوه قضائیه و پیادهانداز، اهداا و برنامهدیجیتال با تعیین چشم

 کند.و نقشه راه تحول دیجیتال را مشخص می

اکوسیستم در بخشی از سرفر تحرول دیجیترال قررار دارنرد. برخری در اولرین سرطح بروده و بره  هر یک از اعضای

سرازی آ، درک نیاز هنوز گا  مؤثری در جهت پیاده باوجودپردازند، برخی کاودگر دیجیتال هستند و گری با آ، میمقابله

ها برروز های آ،انداز، اهداا و استراتژیشماند. برخی در مرحله بازیگری دیجیتال هستند و تحول دیجیتال در چبرندادته

های تحول دیجیتال خود را ها و پروژهو متحول کننده قرار دارند و برنامه کننده یتبدو ظهور یافته و عده کمی در مراح  

ارتقای تمامی اعضای اکوسیستم در سفر تحول دیجیتال است تا قوه قضرائیه  به دنبالاند. این چارچوب سازی نمودهپیاده

 .دیجیتال محقق گردد
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 . چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی0دک  

 هاتوانمندساز

 های زیرساختیالیه مؤلفه

ها بر اساس اسناد تحول کارگیری آ،های زیرساختی و مفهو  و هدا از بهابتدا مؤلفه چارچوببرای تشریح اجزای 

 1گردد.دیجیتال بررسی می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 Ministry of Enterprise and Innovation of Sweden, 2017

 
 . مؤلفه های زیرساختی2دک  
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 های فناورانهالیه مؤلفه

ها بررسی مندی آنا، از فناوریهای تحول دیجیتال کشورهای مختلف و بهرهآفرین بر اساس گزارشدش فناوری تحول

چین و دبکه اجتماعی است و دام  هوش مصنوعی، کال، داده، اینترنت ادیا، رایانش ابری، بالکو انتخاب گردیدند که 

 د دد.نموجب بهبود سفر ذینفعا، خواه تیدرنها

 کاربردها

است و یکی از دالی  عمده  قرارگرفتهی موردبررسهای موجود در سیستم قضایی چالش ددهانجا در بسیاری از مطالعات 

 هاست.ها ح  مسائ  و چالشمندی از فناوریها و بهرهها و نهادها برای ایجاد زیرساختتأکید کشورها، سازما،

هر مسئله دو بعد مشک  و فرصت دارد، در اینجا نیز ضمن تالش برای تحلی  نحوه ح  مسائ  قوه  کهییازآنجا

 به وجودهایی در جامعه دود. از سوی دیگر محرکبه مناف  حاص  از آ، نیز پرداخته میها قضائیه با استفاده از فناوری

بنابراین بررسی این ابعاد همانند ؛ ساز دوندتوانند مشک اند اما بالقوه میآمده است که هنوز تبدی  به مشک  نشده

های تحلی  مؤلفه ادددهاین سه مؤلفه یبنابر؛ دینمایم، فرصت و تهدید دیدگاهی استراتژیک ایجاد قوت ماتریس ضعف،

دود، الیه های زیرساختی عملی میها و نیز مؤلفهدر این الیه کاربردهای فناوری ازآنجاکهاستراتژیک نا  نهاده دد. 

 بندی ددند.دهد که با ذکر مناب  طبقهها را نشا، میکاربردها نامیده دد. جدول زیر بخشی از این چالش

ها در چهار حوزه زیرساخت فنی دیجیتال، قوانین و مقررات ا حاکی از آ، است که عمده چالشهبندی چالشطبقه

ها از طریق این کاربرد تحول دیجیتال ح  چالشاست و  مشاهدهقاب دیجیتال، فرهنگ دیجیتال و مهارت دیجیتال 

؛ ها در مهارت دیجیتالکمترین آ،ها در بخش زیرساخت فنی بوده است و . بیشترین چالشاستهای زیرساختی مؤلفه

 ها ضرورت دارد.بنابراین نیاز به تقویت زیرساخت

های نوین در اختیار اعضای هایی که فناوریبه معرفی و تبیین فرصت موردمطالعهها نیز اسناد در بعد مناف  فناوری

 هاآ، ترقیدقدهد. بررسی را نشا، میاند. جدول زیر بخشی از این مناف  دهد، پرداختهاکوسیستم قوه قضائیه قرار می

نمایند و بخشی فرایندهای فرایند دادرسی را تسهی  می هاآ،گیرند بخشی از قرار می دودستهدهد که عمدتاً در نشا، می

 بادد.های قضایی مینمایند و هر دو دسته کاربردهای تحول دیجیتال در رف  چالشاداری را کاراتر می

در حال حاضر  اگرچهکنند. ها را تشدید میمندی از فناوریعواملی هستند که انگیزه برای بهرهها من ور از محرک

هایی در اختیار ما قرار توانند ایدهبنابراین می؛ ساز خواهد بودمشک  هاآ،بالقوه عد  توجه به  صورتبهمشک  نیستند اما 

 توا، به موارد زیر اداره نمود می هاآ، ازجملهدهند. 

 درگذدته  (2424، وزارت دادگستری ایالت کوئینزلند)ات قضایی و نیاز به توسعه خدمات افزایش تقاضا برای خدم •

دیدگاه حاکم بر ن ا  حقوقی و قضایی این بود که پس از ایجاد مسئله به نحوه ح  آ، از طرق قانونی و حقوقی 

حقوق افراد از ابتدای زندگی و در مسیر آ، است. این ایجاد آگاهی نسبت به  به دنبالپرداخته دود اما دیدگاه جدید 

ریزی استراتژیک از سوی نهادهای دهد که نیازمند برنامهدیدگاه نیاز به خدمات حقوقی و قضایی را افزایش می

 .استربط ذی
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بنیاد پلیس دود )تغییر نوع تقاضا  جرائم سنتی سرقت و خشونت با سوءاستفاده خانگی و حمالت سایبری جایگزین می •

 سوءاستفادهاست.  افتهیرییتغانواع جرائم نیز  دددهیتولهای های نوین و داده  با پیشرفت فناوری(2412و سی.جی.آی، 

های اینترنتی از انواع رایج این جرائم هستند. این برداریها، حک کرد، اطالعات و کالههای افراد و درکتاز داده

 رسانی در سطح جامعه افزوده است.ائه خدمات حقوقی و قضایی و آگاهیموضوعات نیز بر ضرورت افزایش ار

  دسترسی (2412دیلویت، ی چندگانه )هاکانالافزایش انت ارات دهروندا، برای دریافت خدمات کارا از طریق  •

رات انت ا هانیادهروندا، به موبای  و اپلیکیشن های مختلف و دریافت خدمات بانکی، آموزدی، پزدکی و مانند 

 دهروندا، برای دریافت خدمات حقوقی از این طرق را افزایش داده است.

در باال نیاز به  ذکردده  موارد (2412دیلویت، را افزایش داده است ) ترمنیاهای تهدیدهای امنیتی نیاز به فناوری •

های افراد را در دسترس همگا، قرارندهد و سطوح مختلف دسترسی در ی دادهراحتبهتری دارد که های ایمنفناوری

 بادد. فیتعرقاب آ، 

 . کاربردهای تحول دیجیتال قضایی 2 جدول

 کد )چالش( منبع کد مفهوم مقوله

 چالش ها کاربردها

 (2412کابرال و همکارا، )

 فقدا، دسترسی افراد در مناطق دورافتاده و روستایی به خدمات حقوقی

 درآمد به انواع خدمات حقوقیعد  دسترسی مناسب افراد کم

 آ، تکه دد، سیستم و عد  یکسارچگی کارکردهایتکه

 فقدا، بودجه کافی و هدفمند

ی  فقدا، استاندارد در نهادها اغلب از سازسادهفقدا، یکنواختی، استانداردسازی و 
 کند.همکاری مناسب جلوگیری می

 سازوکارهای پشتیبا، ملی عد  وجود

 گیری در مورد فناوریمشی مناسب و دستورالعم  برای تصمیمفقدا، خط

 فقدا، درک اینکه استفاده از فناوری به معنای تحقق عدالت نیست

 ی برای قابلیت استفاده و کیفیتزیربرنامهمقاومت در برابر تغییر و 

 های بزرگرهبری عالی و موان  در برنامه تیحماعد 

بنیاد پلیس و سی.جی.آی 
(2412) 

 ی بسیار زیاد در سیستمهانهیهز

 سیستم قضایی ناکارآمد

 ی از قوه قضائیه دیجیتالمندبهرهوجود موان  فرهنگی در 

 های قضاییی از سیستممندبهرهی دیجیتال دهروندا، در هامهارتفقدا، 

وزارت دادگستری نیوسوت 
 (2411ولز )

 هایفناوری ناقص از مندبهره

بنیاد پلیس و سی.جی.آی   های قدیمیددواری ارتباط با سیستم
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وزارت دادگستری  (2412)
 (2411نیوسوت ولز )

فینوکا،، سیرا و راجش 
(2411) 

 در سیستم ریتأخ

 های نوینسازی فناوریباال بود، هزینه پیاده

 ی فنیهارساختیزو فناوری اطالعات و سایر  هادادهمحدودیت 

 های نوینکارگیری سیستمی مربوط به امنیت در بههاچالش

 خاص کنندگا،نیتأمترس از وابستگی سیستم به 

 فقدا، دفافیت

 ی پیچیده فعلیهاهیرو

 فساد در سیستم

 فقدا، پاسخگویی

 ی کاربرا، سیستم اعم از کارکنا، و مرد هاعادتددواری تغییر 

مناف  تحول 
 دیجیتال

 

بنیاد پلیس و سی.جی.آی 
(2412) 

کاهش زما، انت ار، افزایش تعام  با قضات و اصحاب پرونده و کاهش تعداد 
 ی ناکارآمدهامحاکمه

ها و سایر مناب  )افراد، خدمات، ، پروندههادادهبه  ترقیدقو  تر یسردسترسی 
 ازیموردنها( اطالعات و مانند این

 متناسب با نیاز دهروندا، ددهیسازیدخصارائه خدمات 

 بهبود نتایج قضاوت از طریق دواهد دیجیتالی

کاهش  باهدای دیجیتالی هاپلتفر ایجاد ارتباط میا، قربانی و مجر  از طریق 
 و ایجاد صلح و سازش هاتنش

ی دیجیتالی جدید برای داوری )هیئت هاراهو ارائه  ترآگاهانهگیری تسهی  تصمیم
 منصفه دیجیتال(

 ها از طریق درگاه واحددسترسی قضات و وکال به بانک آرا و قوانین و پرونده

 و فرایندهای قضایی هاهیروی سازساده

ها و افزایش کارایی و سرعت انجا  خدمات حقوقی از طریق بهبود کیفیت پرونده
 پلیس یا کارمندا، دادگاه ازیموردنکاهش میزا، کار دستی و 

 توجه کاغذی فیزیکی و کاهش قاب ها یفای تولید و ذخیره هانهیهزکاهش 

 دیجیتالی دد،ی ارتباطات نهادها و خدمات پشتیبانی از طریق سازمتناسب

وزارت دادگستری ایالت 
 (2424کوئینزلند استرالیا )

های نوآورانه و همیارانه فراهم آورد، فرصتی برای استفاده از استراتژی
 .دینمایمهای اطالعاتی که تقاضای فعلی و آینده دهروندا، را برآورده فناوری

پایش مستمر اجرا و اعمال قوانین در جامعه و امکا، ارزیابی نتایج حاص  از 
 دهد.را بهبود می هااستیسی و گذارقانو،اصالحات که اثربخشی 
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و منابعی که قابلیت و ظرفیت آنا، را برای  هامهارتتوانمندسازی کارکنا، با 
 دهد.پاسخگویی به نیازهای جامعه افزایش می

 هادادهی حجم بسیار زیادی از سازرهیذخافزایش قدرت 

دورای حقوقی ایالت 
 (2419کالیفرنیا )

و قرار داد، نتایج آ، در اختیار قضات و  هادادهافزایش قدرت تحلی  گری 
 رندهیگمیتصمنهادهای 

فینوکا،، سیرا و راجش 
(2411) 

 افزایش دفافیت در سیستم قضا برای تمامی ذینفعا،

محرک های 
 تحول دیجیتال

وزارت دادگستری ایالت 
 (2424کوئینزلند استرالیا )

 افزایش تقاضا برای خدمات قضایی و نیاز به توسعه خدمات

بنیاد پلیس و سی.جی.آی 
(2412) 

 تغییر نوع تقاضا

 (2412دیلویت )
 چندگانهی هاکانالافزایش انت ارات دهروندا، برای دریافت خدمات کارا از طریق 

 را افزایش داده است ترمنیاهای تهدیدهای امنیتی نیاز به فناوری

 اکوسیستم قضایی

 عدالت یرهایمس جادیا قیطر از عدالت بهمؤثر  یدسترس از نا،یاطم یبرا ییهابه دنبال راه یعموم یحکمران تهیکم

 هاوهید و هادهیا تبادل. است بوده ریپذبیآس جوام  ازجمله مشاغ ، و دهروندا، یقانون یازهاین رف  یبرا یمردم محور

 جادیا و یمردم محور عدالت یرهایمس در ییقضا خدمات ارائه چارچوب مجدد یطراح به ازین ،یالمللنیب یدادهایرو در

 حوزه کاردناسا، و خبرگا، دولت، ازجمله نفعا،یذ همه مشارکت تیتقو به ازین .دهدمی نشا، را جام  ستمیاکوس کی

موردتوجه  عدالت یجهان گزارش در نهادها ریسا و یالمللنیب و یامنطقه هایسازما، ،یخصوص بخش دهروندا،، قضا،

نسبت به  موردمطالعهبر این اساس و با توجه به اهمیتی که در سایر اسناد  .(2419اُ.ای.سی.دی، ) استقرارگرفته 

دیجیتال ذکر گردید، اکوسیستم قضایی با دو الیه ذینفعا، داخلی و مندی از مزایای تحول مشارکت ذینفعا، در بهره

گذارند. ذینفعا، خارجی با توجه به خارجی معرفی دد که اعضای آ، از الیه کاربردها منتف  دده و یا بر آ، تأثیر می

ها و مراکز دولتی، های دولتی، دانشگاه، سازما،گذارا،قانو،وکار مور، نهادهای حاکمیتی و اکوسیستم کسب چارچوب

وزارت  2419-2423 ییقضا تالیجیتحول د یبرنامه استراتژوکارها در ن ر گرفته دد. با استفاده از دهروندا، و کسب

های و سیستم دادگاه دیجیتال آ،، ذینفعا، داخلی دناسایی دد. این موارد دام  وکال و انجمن ایکلمب شیتیبر یدادگستر

کاردناسا، و پژوهشگرا،، درکای بخش قضایی، نیروهای ن ارتی و انت امی، نهادهای وابسته مانند علمی، قانونی، هیئت

 ها در ن ر گرفته دد.دادگستری، دیوا، عدالت اداری، دیوا، عالی کشور و مانند این

 ی تحول دیجیتالحکمران

ی با یکدیگر، نحروۀ ارتبراط آنهرا برا ها و سایر نهادهای اجتماعحکمرانی موضروعی اسرت کره بره نحروۀ تعامر  دولت

پرردازد. حکمرانری فراینردی اسرت کره از طریرق آ، جوامر  ها در جهانی پیچیده میدرهروندا، و نحروۀ اتخراذ تصمیم
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کنند چره کسرانی در ایرن فراینرد درگیر دوند و چگونه های مهم خود را اتخاذ کرده و مشخص میها، تصمیمیرا سازما،

 گاهیجا و یسازمان ساختار کی میتن  ندیفرا ازعبارت است  یحکمران(. 1392)سلیمی و مکنو،،  فة خود را انجا  دهندوظی

 الز  یساختار داتیتمه و راهنما اصول نییتع ها،آ، ا،یم در هاتیمسئول و حقوق  یتوز ها،نقش فیتعر سازما،، در آ،

بر اساس این تعریف برای  .بلندمدت در سازما، یبرا تیمز جادیا و هاگذاریهیسرما از انت ار مورد مناف  ارائه من وربه

سازی تحول دیجیتال در قوه دار پیادهمندی از مناف  تحول دیجیتال در بلندمدت نیاز به ساختاری وجود دارد که عهدهبهره

ها و خدمات آ، و همچنین وسی  فعالیتهای آ، و گستره قضائیه بادد. با توجه با ابعاد وسی  این قوه و تنوع زیرمجموعه

؛ یابدتأثیرپذیری طیف وسی  مرد  از ایجاد تحول در آ،، ضرورت وجود حکمرا، تحول دیجیتال برای آ، افزایش می

 یهاپروژه وها برنامه و دده یاندازراه هیقضائ قوه تالیجید تحول حکمرا، عنوا،به یمرکز گرددمی شنهادیپبنابراین 

 آ، از ستمیاکوس یاعضا همه تا دینما ییاجرا و فیتعردر قالب نقشه راه تحول دیجیتال،  را تالیجید تحول به مربوط

 آغاز کیاستراتژ اهداا و تیمأمور انداز،چشم دام  یاستراتژ نیتدو با یحکمران ،مطالعات یبرخ طبق .گردندمند بهره

 .گرددیم

 تالیجیدتحول  سفر

بایست مراح  کنند که برای منتف  دد، از آ، مییک سفر معرفی می عنوا،بهمتخصصا، حوزه تحول دیجیتال آ، را 

ی که در ابتدای مسیر قرار دارند، وضعیت مقابله کسانآ،که بر اساس  هاستآ،ای از مختلفی را طی نمود. دک  زیر نمونه

یی با راستاهمی ضعیف در اگونهبهاقدامات فناوری اطالعات را دارند اما این اقدامات  اگرچهیعنی ؛ گری دیجیتال را دارند

نیست. مرحله دو  کاودگر دیجیتال است که در آ، تحول دیجیتال  رجوعارباباستراتژی قرار گرفته و متمرکز بر تجربه 

د به یک پروژه است. تمرکز بر چند برد است اما اجرای آ، محدو ددهییدناسایک عنصر ضروری از استراتژی  عنوا،به

مندتر جهت دستیابی به تحول دیجیتال الز  است. در بازیگرا، دیجیتال، اهداا کوچک برای دستیابی به رویکرد ن ا 

اند اما بطور بالقوه تحولی راستا ددهکسب و کاری و فناوری اطالعات در جهت بهبود محصوالت/تجارب دیجیتال هم

کنندگا، دیجیتال، استراتژی فناوری اطالعات و کسب و کاردا، را یکسارچه نموده و خدمات د. تبدی انایجاد نکرده

مندی از فناوری دیجیتال نوین برای کنندگا، دیجیتال در حال بهرهنمایند. متحولمستمر دیجیتالی دده ارائه می

 تأثیرگذاری بر بازارها و ایجاد نوآوری در کارها هستند.

توا، میزا، بلوغ هر یک از اعضای اکوسیستم را سنجید و برای پیشبرد آنها در این سفر از این مراح  می با استفاده

رجوع در بخش قضاست. طیف وسیعی از تغییرات، محرک ریزی نمود. دیجیتال در حال بهبود تجربه ارباببرنامه

های دیجیتال . فناوریهاستآ،نایی و فرایندهای زیرب هاتیقابلی نوین ارائه خدمت و هاوهیداصالحات و 

 .(2412دیلویت، ی دهروندمحور هستند )اوهیدتوانمندسازهایی کلیدی برای ارائه این خدمات به 

 

 

 



 
 

 1، شماره 01، دوره 0511مدیریت دولتی،  504

 

 تالیجید هیقضائ قوه

ای تن یم نمود که با های قوه قضائیه را به گونهانداز، اهداا و برنامهتوا، چشمبا توجه به چارچوب طراحی دده می

ها رف  دده و تحقق عدالت برای عمو  مرد  جامعه تسهی  گردد و مندی حداکثری از تحول دیجیتال چالشبهره

 ای خودایند از سیستم قضایی برای آنها ایجاد گردد.تجربه

 بحث

کارگروه حقوقی و قضایی  ،گروه کانونی اولبه من ور اعتبارسنجی چارچوب طراحی دده دو گروه کانونی دک  گرفت. 

 یدادگستر ک سیرئ ییمعاو، قضا) یدجاع یدکتر علدام  دش نفر از قضات و متخصصا، حوزه قضا و حقوق بودند. 

 این یدکتر حسن روحان(، هیقوه قضائ یاداره ک  عفو و بخشودگ ییمعاو، قضا) یدکتر عبد اله رزاق(،  استا، تهرا،

 یهاو روش هاستمیس ،یاداره مطالعات راهبرد سیرئ) یکانیپ یمهد(، ییقضا کیالکترونکانو، دفاتر خدمات  رعام یمد)

پژوهشگاه قوه  یسرپرست پژوهشکده حقوق خصوص) محمدصالح داهنوشو فناوری اطالعات قوه قضائیه(،  مرکز آمار

 قضائیه(. اهم موارد ذکر دده توسط این گروه عبارتند از  

 فق این خبرگا، قرار گرفت.تمامی اجزای چارچوب مورد توا .1

 چارچوبدر کشور است. از آنجا که  چارچوبسازی این خبرگا، بر مبنای پیادهاین عمده ن رات ارائه دده توسط  .2

برداری از تجربه سایر کشورها طراحی گردیده است، فقط طراحی دده حاص  مطالعات تطبیقی است و به من ور بهره

ی پیکربندی نموده است. بنابراین دناسایی چارچوباجزای الز  جهت تحقق قوه قضائیه دیجیتال را در قالب 

های قوه و همچنین دناخت فرایندها در بخش توانمندسازها جهت سنجش وضعیت فعلی زیرساخت های نیازمندی

برنامه ریزی برای وضعیت مطلوب قاب  انجا  خواهد بود. همچنین در الیه کاربردها، پس از ها و فنی و فناوری

های بررسی چالش های قوه قضائیه، مناف  فناوری در آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین کاربرد فناوری

 نوین که در کشور نیز در حال ردد و توسعه هستند، بررسی خواهد دد.

گروه کانونی دو   دورای حقوق و فناوری اطالعات دام  افراد متخصص حوزه حقوق و فناوری اطالعات هستند، برخی 

 متخصص حقوقی هستند که در حوزه فناوری اطالعات تجربه دارند و برخی بالعکس. 

 . ن رات دورای حقوق و فناوری اطالعات3جدول

نام و نام 

 خانوادگی
 شدهحات انجامپاسخ ها / اصال نظرات سمت

محمدباقر اصغری 
 آقامشهدی

مدیر مالکیت 
فکری و 

صیانت از داده 
 ساترا

تحول دیجیتال چگونه باید در قوه پیاده  -
 شیهاچالش تواندیمدود. خود قوه بهتر 

ی جابهرا مطرح نماید. بهتر است 
موضوعی که در چارچوب  همهنیا

چند بسته کوچک را  ددهطرح
 .دیینمابرجسته

برای  توا،یماساساً در چند موضوع  -

این چارچوب در مرحله طراحی است و هدا آ،   -
ایجاد دیدگاهی ن ا  مند در مورد تحول دیجیتال 
است و در مرحله پیاده سازی در بخش چالش 

عضای های چارچوب استخراج آنها از خود قوه و ا
 اکوسیستم آ، صورت خواهد گرفت.

در بخش چالش ها نیز طبقه بندی صورت گرفته  -
است که البته مربوط به چالش های عمده در 
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فرایندها،  مثالًراهکار ارائه کرد  هاچالش
 یادگیری مادینی و ....

دنیاست. پس از استخراج چالش های قوه قضائیه 
 در ایرا، نیز این طبقه بندی صورت خواهد گرفت.

امیرحسین جاللی 
 فراهانی

پژوهشگر 
حقوق و 
فناوری 
 اطالعات

 انهیگراواق د نسبت به قوه قضائیه دید بای
ی دود و تقد  بندتیاولودادت. باید نیازها 

 ازهاینشیپها مشخص دود و آ، تأخرو 
 تعیین گردد.

آیا این چارچوب قرار است در بستر دبکه 
 ملی اطالعات اجرا دود؟

در هنگا  پیاده سازی چارچوب و تعریف آ، در قالب 
خراج خواهد دد و بستر پروژه ها، نیازهای قوه است

زیرساختی آ، طبق الیه های چارچوب مشخص می 
 گردد.

 مسعود همدانلو

مقا  قائم
سازما، تن یم 
مقررات و 
ارتباطات 
 رادیویی

حلقه اتصال این اکوسیستم با سایر  -
 اجزای جامعه چیست؟

مواردی مانند حریم خصوصی چگونه در  -
 چارچوب دما دیده دده است؟

های خارجی نگاه کرد، الزاماً به چارچوب -
چارچوب مناسبی برای ما بادد  تواندینم

زیرا بسیاری از مسائ  مانند هویت و 
 است. ددهح ها زیرساخت برای آ،

اکوسیستم دام  تمامی اجزای تأثیرگذار و  -
تأثیرپذیر است. در الیه خارجی دهروندا،، کسب 

حاکمیتی و کارها، سازما، های دولتی، نهادهای 
 قرار داده دده اند.

حریم خصوصی در بخش چالش های قوه قضائیه  -
 مطرح می گردد.

مسائلی مانند هویت در بخش چالش ها مطرح می  -
دود. اگر چه به لحاظ زیرساخت فاصله زیادی با 
کشورهای پیشرفته وجود دارد اما به عنوا، تجربه 

 استفاده از به روش های دنیا مؤثر خواهد بود.

 مندبهره حمید
عضو 

علمی هیئت
 دانشگاه تهرا،

خدمات قوه قضائیه را  میخواهیمآیا  -
دیجیتال کنیم یا فرایندها و وظایف را؟ در 

ها را لیست کنیم و این صورت ابتدا باید آ،
 بعد از میا، آنها انتخاب کنیم.

خوددا، مسائلی را  هایفناوربعضی از  -
برای قوه ایجاد نموده است مانند 

 ردادهای هودمند.قرا

دیجیتالی کرد، از الیه زیرساخت آغاز دده و  -
فرهنگ، مهارت ها و قوانین و مقررات را ارتقا خواهد 
داد. موجب کارایی فرایندها، ساختارها و خدمات 

خواهد دد. تعام  میا، اعضای اکوسیستم را بهبود 
خواهد بخشید و در قالب چشم انداز، اهداا، برنامه 

 ا نمود خواهد یافت.ها و پروژه ه
های نوین نیز در چالش های مربوط به فناوری -

بخش چالش های زیرساختی در ن ر گرفته دده 
 است.

سیدمحمدرضا 
 اصنافی

پژوهشگر حوزه 
 رسانه

 هایفناورو  هاسیسرودر این چارچوب  -
کال، داده  مثالًاست  قرارگرفتهکنار هم 

 سرویس است نه فناوری
باید اسناد باالدستی در ارتباط با حوزه  -

ی قرار گیرد و تناقضی میا، موردبررسدما 
 چارچوب دما و این اسناد نبادد.

در این چارچوب به حوزه پیشگیری از جر  
ی دده است. باید چارچوب دما توجهکم

و  افتهیسازما،کشف جرائم  نهیدرزم
ی رویه قضایی کمک کند و سازچارچوب

 بادد. ریپذانعطاا

در گزارش های بین المللی که روندهای فناوری  -
ها بیا، دده کال، داده را به عنوا، یکی از 
 فناوری های تحول آفرین معرفی نموده اند.

در نسخه بعدی این گزارش بررسی اسناد باالدستی 
 صورت خواهد گرفت.

چارچوب بر اساس مراح  فرایندهای قضایی  -
أثیر خود را بر این تبیین نشده است اما در نهایت ت

فرایندها خواهد گذادت که این موضوع در بخش 
کاربردهای چارچوب تبیین می گردد. مناف  
فناوری ها در پیشگیری از جرایم، دناسایی و 

برخورد با آنها و پاس  به محرک های محیطی و 
همچنین ح  چالش های قوه قضائیه مشخص 

 می گردد.

محمدعاصی 
 طهرانی

عضو 
علمی هیئت

مرد  دیجیتال، ادیای دیجیتال، دولت  -
های دیجیتال، نهادهای دیجیتال، دارایی

دهروندا،، نهادهای حاکمیتی و سازما، های  -
دولتی در بخش ذینفعا، خارجی ذکر گردیده اند. 
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دیجیتال در چارچوب دما کجا قرار دارند.  خاتم دانشگاه
 ها را بهتر ببینید.آ،

همچنین درگاه خدمات دیجیتال را  -
 ببینید.

در چارچوب خود این موضوع را تبیین  -
کنید که در مراح  پیشگیری، قضاوت و 

چگونه ایفای  هایفناوربرخورد با جر  
 کنند.نقش می

ادیای دیجیتال در بخش فناوری ها مث  اینترنت 
رند و دارایی های دیجیتال در ادیا قرار می گی

 خدمات مربوط به بالک چین.

درگاه خدمات دیجیتال نیز جزئی از زیرساخت  -
 بادد.های فناورانه می

چارچوب بر اساس مراح  فرایندهای قضایی  -
تبیین نشده است اما در نهایت تأثیر خود را بر این 
فرایندها خواهد گذادت که این موضوع در بخش 

ب تبیین می گردد. مناف  کاربردهای چارچو
فناوری ها در پیشگیری از جرایم، دناسایی و 

برخورد با آنها و پاس  به محرک های محیطی و 
همچنین ح  چالش های قوه قضائیه مشخص 

 می گردد.

ن رات این گروه قاب  پاسخگویی بود که در جدول باال  تمامی اجزای چارچوب مورد توافق خبرگا، قرار گرفت و سایر

سازی و اجرای با اسناد باالدستی در مراح  بومی چارچوبائه دده است. اما برخی پیشنهادها مانند بررسی تطابق ار

باید بررسی گردد زیرا بر اساس مطالعات تطبیقی طراحی دده است و در مرحله اجرا ممکن است برخی اجزای  چارچوب

ی قضایی مانند پیشگیری، قضاوت و برخورد با جر  می تواند با فرایندها چارچوبآ، تغییر نماید. همچنین تطبیق مراح  

کاربردها به صورت کلی به این موضوعات اداره دده   در مرحله بومی سازی مطرح و بررسی گردد. به هر حال در بخش

 است.

 گیری نتیجه

 به دنبالقوه قضائیه  ازآنجاکههدا از این مقاله ارائه چارچوبی مفهومی برای تحول دیجیتال در قوه قضائیه بوده است. 

از  توا،یم، اندنمودهتحول است و برخی کشورها این تحول را از طریق تحول دیجیتال در سیستم قضایی خود اجرایی 

ها بهره برد. چارچوب این پژوهش با الگوبرداری از اسناد سایر کشورها و دریافت ن رات خبرگا، در گروه تجربه آ،

ها( و نر  ) مانند فرهنگ و و در طراحی آ، هر دو بخش سخت )مانند زیرساخت فنی و فناوری است ددههیتهکانونی 

های کاربردی در ن ر گرفته مهارت دیجیتال( مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ کاربردی بود، در حوزه قضایی، مؤلفه

وه قضائیه صورت گیرد و عالوه بر ح  های قدده تا تحلی  کاملی از کاربردهای توانمندسازها در جهت ح  چالش

ها دیدگاه کاملی ارائه نماید. از سوی دیگر بررسی تمامی اعضای مسائ ، رویکرد فرصت یابی و توجه به محرک

های توانمندساز و کاربردی برای تحول در آنها رویکردی سیستمی به چارچوب اضافه نموده اکوسیستم و بکارگیری مؤلفه

های مختلف و متنوع سازی مؤثر چارچوب در بخشتواند در پیادهگیرد و این موضوع میدر ن ر میکه مناف  همگا، را 

قوه مثمرثمر بادد. از آنجا که قوه قضائیه نهادی است که با همه مرد  سر و کار دارد و اغلب کسانی که به آ، مراجعه 

ینها نارضایتی دارند، ترسیم سفر دهروندا، و آسا، کنند، بدلی  ارائه دکایت، ح  و فص  دعوا، تضیی  حق و امثال امی

تواند گره از طیف وسیعی از مسائ  مرد  بگشاید. تعیین نمود، مسیر دسترسی آنها به عدالت از طریق تحول دیجیتال می
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هم انداز، اهداا و برنامه سساختاری برای حکمرانی دیجیتال، مسؤل این وظیفه خطیر را مشخص نموده و با تعیین چشم

تواند نهادی نماید. در نهایت قوه قضائیه دیجیتال میها در تحقق قوه قضائیه دیجیتال را تعیین میهر یک از زیرمجموعه

 تر و در دسترس تر بادد و سطح رضایت عمو  مرد  را افزایش دهد.بسیار چابک

 خواهد بود دام  موارد زیر بر اساس چارچوب مفهومی برای پژوهشگرا، ی پژوهشی هاشنهادیپ

ها و بررسی وضعیت موجود زیرساخت فنی دیجیتال قوه قضائیه ایرا، مانند پهنای باند موجود در میا، معاونت -

 های تابعه و زیرمجموعه و ترسیم وضعیت مطلوبسازما،

های مطرح دده )دام  اینترنت ادیا، دبکه اجتماعی، کال، داده، هوش بررسی وضعیت موجود کاربرد فناوری -

 برداری مناسب از آنها و ترسیم وضعیت مطلوبها و موان  بهرهچین و رایانش ابری( و چالشعی، بالکمصنو

بررسی وضعیت موجود فرهنگ دیجیتال و مهارت دیجیتال در میا، اعضای اکوسیستم قضایی و ترسیم وضعیت  -

 مطلوب

 بررسی وضعیت موجود قوانین و مقررات دیجیتال کشور و ترسیم وضعیت مطلوب -

 بررسی وضعیت موجود اکوسیستم قضایی کشور و ترسیم وضعیت مطلوب  -

 های مختلف حقوقی و قضایی ایرا،بررسی مناف  تحول دیجیتال در بخش -

 های مختلف حقوقی و قضایی ایرا،های تحول در بخشبررسی محرک -

 های قوه قضائیه ایرا، بندی چالشبررسی و اولویت -

 پژوهش نیز دام  موارد زیر خواهد بود   پیشنهاد کاربردی

سازی آ، جهت حرکت از ها و پیادهانداز، اهداا و برنامهتعیین نقشه راه تحول دیجیتال قوه قضائیه دام  چشم -

 وضعیت موجود بسوی وضعیت مطلوب 

 های موردنیاز در این مسیر ترسیم سفر دهروندا، در سیستم قضایی و دناسایی فناوری -

 وب مفهومی با مراح  پیشگیری، قضاوت و برخورد با جر  تطابق چارچ -

 های قوه قضائیه از چارچوب پیشنهادی در جهت پیشبرد اهداا سند تحول قضاییبرداری مدیرا، زیرمجموعهبهره -

 منابع

های کاربست مدل را،(. الگویی برای دناسایی پیش1399علی اصغر. ) ،پورعزت و الهکر  ،فرددانش ؛فاطمه السادات ،ابوالمعالی

 .103-120(، 1) 12، مدیریت دولتی .اجرایی ایرا، )مورد مطالعه  وزارت کشور( هایدستگاه  حکومت باز در

  20، قوق قضاییدیدگاه های ح، را،یالکترونیک در ا یدادرس یفرارو یها چالش، (1391)اسماعیلی، اکبر،  و پورقهرمانی، بابک

(12) ،29- 39. 

نگاری حکومت الکترونیکی در جها، به های آینده(. تحلی  تطبیقی پروژه1392سعیده. ) ،انصاریو  نور محمد ،یعقوبی ؛فاطمه ،ثقفی
 ،112-241(، 2)14. مدیریت دولتی. من ور الگوبرداری برای ایرا،
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های حقوق  دیدگاه، عات و ارتباطات و عدالت قضاییفنآوری اطال، (1390)دهبازی نیا، مرتضی و غمامی، مجید  ؛جوا،، صدیقه
 .101 -121 (14) ،قضایی

  ,مدیریت دولتی. های علمی ناظر بر مسئلة حکمرانی در ایرا،(. فراتحلی  کیفی پژوهش1392رضا. ) ،مکنو، و جلی  ،سلیمی
(1)14 ،1-34. 
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