
 209ـ 243 ، صفحات 1398  تابستان ،  18  ، شماره پنجم سال  علوم سیاسی،    پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت 

 ی نوع مقاله: پژوهش
 رانیا  ی تیحاکم  ی هاسازمان   در  تیشفاف  وضعیت

 ( 03/08/1396: تصویب تاریخ -02/10/1395: دریافت تاریخ)

   1عباس نرگسیان
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 چکیده

ارتقا فساد،  رضا  ییپاسخگو  یکاهش  و  اعتماد  جلب  عنوان   یعموم  تیو  به 
و    ی دیکل  ی از ابزارها  ی کی   ت ی. شفافشودیمحسوب م  ی اهداف برجسته هر دولت 

  ی بر موضوع دسترس  هیاهداف است که با تک  ن ی به ا  ی ابیدر دست  زیمجادله برانگ
به منزله   ز ین  یدولت  یهاوزارتخانه.  بخشدیم  تحقق   را  امر  نی ا  ، آزاد به اطالعات

امورات    یتمام  ی سازادهیو پ  ی دهدار جهتکشور عهده  یی اجرا   ینهادها  نی باالتر
م قرارگ  باشد یکشور  رو  ت یشفاف   نیبذره  ی ریکه  ابهامات   ،وزارتخانه  یبر 
مرتفع    یعملکرد را  هدف،    و  یکم  نوع  از   پژوهش  صبغه.  کندیمآنها  نظر  از 

  یاستراتژ  و  یدان یم   پژوهش  طی مح  نیهمچنباشد.  یم  یابیارزش پژوهش از نوع  
  قانون   در  هاوزارتخانه   سطوح  به  توجه  با.  باشد یم  یشی مایپ   نوع  از  پژوهش

 ؛ یروش سرشمار  ه ب  آنها،  یهاتی سا وب  رتبه  و   ران ی ا   یکشور  خدمات   ت یری مد
سه    ی نیبازب  ک ی   لهیبوس   رانی ا  یهاوزارتخانه  تی سا وب  18  ت یشفاف   تیوضع

 
 Anargesian@ut.ac.ir)تهران، نویسنده مسئول ) دانشگاه مدیریت دانشکده دولتی مدیریت . استادیار1
 ((Gh.jamali@ut.ac.irتهران  دانشگاه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت  ارشد . کارشناسی2
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 ی هاافتهیقرار گرفت.    یابی و ارز   ی پرسش در بردارد، مورد بررس  40که    یبعد
  امور  دسته  در   که   ییهاوزارتخانه  ت ی ساوب  که   است  آن   از   ی حاک  پژوهش 
شفاف  دارند،   قرار  یتیحاکم همچن  یکمتر  ت یاز    ییهاتی ساوب  نیبرخوردارند. 

 برخوردارند.  یبیشتر، از شفافیت رنددا رانی در کشور ا  ی که رتبه بهتر

 .تیحاکم وزارتخانه،  ت،یساوب اطالعات،   یفناور  ت، یشفاف :یدیکل واژگان
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 مقدمه 

است    یالمللنیبحقوق پذیرفته شده    نی از مهمتر  یبه اطالعات یک   یحق دسترس
در    قیعم  ی. این حق با داشتن پشتوانه نظرردیگی م  دربر  را  یاابعاد گسترده  که

  یکه برا  یبه طور  ؛ است  برخوردار   یاز جایگاه ممتاز  ساالر   مردم  یهاحکومت
م  فراهم  را  امکان  این  که  یشهروندان  ،  دولت   عملکرد   از  یآگاه  باآورد 

 اتخاذ کنند.   یترتصمیمات سنجیده
ا  یحق دسترس  بر  بن  یکی   نکهی به اسناد و اطالعات عالوه   ی بشر  نیادیاز حقوق 

اصل توابع  از  طور  باشد،یم  زی ن   تی شفاف  ی است،  حق    کهیبه  کامل  تحقق 
شفاف  ی دسترس وجود  بدون  اطالعات  برا  معناستیب  تیبه  ا  یابیدست   یو    ن ی به 

گر  شفاف   یزی حق،  ال  تیجز  سازمان  یهاهی در  )زند  یمختلف  ندارد  و    هی وجود 
ابزار    نی رثرت ؤبه عنوان م  تی دنبال گسترش شفاف  به(.  119:  1392  ، یساالرسرو

دولت   یبرا ا   یاستقرار  و  تصم  دار،یپا  یاجامعه  جادی کارآ  اتخاذ    یهامیامکان 
و رشد    شتریو مصرف منابع، ب  صیتخص   یدر مورد چگونگ  یی آگاهانه و پاسخگو

م کاهش  شفافابدی ی فساد  لذا  ابزار  تی .  عنوان  توسعه جوامع    یبرا  یبه  و  رشد 
)حساس    یضرور از    یاریبس   نیهمچن (.  75:  1387  ،یراللهیخ   و   گانهی است 

کل  کی را    تی شفاف  سندگان،ی نو حکومتدار  یدیعنصر  که    یدر  دانسته  خوب 
از گذشته بر دولت خود    ش یشهروندان فراهم آورده تا ب   یرا برا  یشتریفرصت ب

ا  باشند؛  داشته  دولت   نی کنترل  فساد  کاهش  به  کمک  ضمن  و    ،یعمل  رشوه 
پ  گر؛ی دتخلفات   و  دانش  گسترش   دگردیم  یاجتماع  رفتشیموجب 

 1) :Lowatcharin & Menifield, 2015). 
ادراک فساد   الملل، نیب  ت یشفاف  سازمان  1هرساله گزارش تحت عنوان شاخص 
م   نی ا  فساد  ادراک  شاخص   نظر  از   ران ی ا  نمره  2015  سال  در .  کندیمنتشر 

 
1. Corruption Perceptions Index 2015 
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.  است  آورده  بدست   را  130  رتبه  کشور  167  ن یب  رانی ا  و   بوده  27  برابر  سازمان
  یهانمرهبا کسب  بی دانمارک، فنالند و سوئد به ترت یکشورها ؛ گزارش ن ی در ا 
ا ب  یو سومال  یکره شمال  یاول تا سوم و کشورها  یهادر رتبه   89و    90،  91
انتها  8  نمره دارند.    ی بندرتبه  نی ا   یدر    ساالنه  زی ن   باز  داده   یجهان  شاخص قرار 
  سنجش   مورد  جهان  سراسر   در   را   باز   داده   یهادولت  ت ی وضع  که  کندیم  تالش
  دادند  قرار  ی بررس  مورد   را   کشور  122شاخص    نی ا   ،2015  سال  در .  دهد   قرار 
  زانی)م  یدرصد باز  7با کسب    رانی ( که کشور ا2014  درسال  کشور  97  از)

 . است قرارگرفته  117 رتبه   در( بودن باز
 و   اطالعات  یفناور  ،ی دولت  ت ی شفاف  ش ی افزا   در   مهم   یهاحل  راه  از   ی کی 

پباشدیم 1ارتباطات  با  امروزه  فناور  شرفتی .  گسترش  و   یو  اطالعات 
برا را نسبت    یترگسترده  اطالعات  تا  سازد یدولت آسان م  ی ارتباطات، ظاهراً 

عموم طور  به  گذشته  ب  یبرا  یبه  سازد  یشتریافراد    افشا 

(G. A. Porumbescu, 2015:4)  .عرصه  یاطالعات  یهایفناور  عی سر   رشد  
  و   بقا  و   دینمایم  تنگ   غبارآلود   و   ناشفاف   طی مح  خواران رانت  و   سوداگران  بر   را

  تی شفاف  جاد ی ا  یراستا  در   یادیبن  اصالحات  و   تحول   جادی ا   در   را   دولت   حفظ 
همکاران  داندیم  ح یصح  و   حی صر  موقع،  به   یرساناطالع  و   شتریب و  بونسون   .
 ی هایمعتقدند که با ظهور و گسترش فناور  تی( با توجه به مفهوم شفاف2012)

  ی ابزار برا  نی از چند   یک ی عنوان    به  نترنت ی ا  ط؛ی در مح  ر ییو تغ  د یجد  یاطالعات
قرار گرفته    رشی مورد پذ  یدولت  یهاتیفعال   شتریب 2به بازبودن   دنی تحقق و رس

  که  نجاستیا   . (Bonsón,Torres, Royo, & Flores, 2012: 3)است
  تی شفاف  ی برا  گر یانجیم  نقش   کی  عنوان   به   ی دولت  یهاتی ساوب  از   توانیم

 . نمود اشاره افتد،یم اتفاق  دولت درون در که هرآنچه

 
1. ICT 
2. Openness 
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  یی اجرا  ینهادها   نی باالتر  منزله  به  هاوزارتخانه  ، یدولت  یهاسازمان  انیم   نی ا  در
 که  هاوزارتخانه .  باشندیم  کشور  امورات  یتمام  یسازادهیپ  و  یدهجهت  دارعهده
امور    ،یتیحاکم  امور   دسته  چهار  به  ی کل  بطور  یکشور  خدمات  قانون  طبق

خدمات  یفرهنگ  و  یاجتماع زا   ،یو  اقتصاد  ییربنای مور  امور    یبندمیتقس  یو 
 نقش  آنها  یاجرا  که  افتدی م  اتفاق  آنها  درون  در  یاگسترده  تعامالت  اند؛شده

 یهاتیفعال  تیاکثر  یول   کندیم  فای ا  عموم  تیرضا  و  اعتماد  کسب  در  یاارزنده
  و   ادراک  جهت   در   ی اروزنه  خود  ن ی ا  که  باشدیم  پنهان  مردم  د ید  از   آنها

  از   میتوانیم   تینها  در  که   است  مسائل  نی ا  حل   یبرا.  باشندیم  فساد  گسترش 
  از   و  نترنتی ا   بواسطه  تنها  که  میببر  نام  راهکار  ن ی تریاصل   عنوان  به  تیشفاف
  ضمن  همپژوهش   ن ی ا.  باشد یو بهبود م ارتقا  قابل  یسازمان  یهاتی ساوب قیطر

  به،  هاوزارتخانه   ییاجرا  نقش   به  توجه  با  ت، ی شفاف  یپژوهش  اتیادب  به  افزدون
-یانجیم  با  ران ی ا  یهاوزارتخانه  ت یشفاف   تی وضع  از   الزم   ی آگاه  کسب   دنبال
و    اتیادب  ی. در ادامه ابتدا به بررس باشد یم  یدولت   یهاتیساوب  و   نترنتیا  یگر

پرداخته و پس    ت یاطالعات و ارتباطات در شفاف  یفناور  نقش   و   تیمفهوم شفاف
بررس  و    یریگجهینت  و  ارائه  حاصل  یهاافتهی   یینها  بخش  در  ها، هیفرض   یاز 

 . شودیم انیب شنهادهایپ

 پژوهش  ینظر نهیشیپ

 ت یشفاف مفهوم

شفاف بس  تیموضوع  دانشگاه  یاریتوجه  و  پژوهشگران  به خود جلب    انیاز  را 
شده است    تیاصطالح شفاف   ف ی نموده است که به نوبه خود موجب تنوع در تعر

(G. A. Porumbescu,2015:4)اکثر م  تی شفاف  فیتعار  .  با    زان یمرتبط 
که    یااندازه به   تی موجود  ای نهاد    کی است  مربوط  اطالعات  از  مستقل 
نقشهی رو   ، ی ریگمیتصم  یندهای فرآ و  ها،  م ها  آشکار  را  خود   د.سازیعملکرد 
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(Curtin & Meijer, 2006: 111)  ا یعل گستردگ  نی رغم  و  در    یتنوع 
از    یاری( مشاهده کردند که بس4:  2013و همکاران )  جسن ی خویل  م یگر  فی تعار
  ای   ی داخل  ی هاتیدر دسترس بودن اطالعات در مورد فعال"بر    ت یشفاف  فی تعار

به    د یتأک  "عملکرد سازمان افزا دارند که  باعث  به سمت    ت ی رو "  ش ی نوبه خود 
وس  کی  "داخل به  ش  ی خارج  گران ی باز  له یسازمان   شود یم  هروندان مانند 

 (S. (Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong, & Im, 2013: 4 . به 
چن  دولت  نکهیا  یمنطق  نیدنبال  بخش  اندازه  چه  به    یتا  اصل  در  است،  شفاف 

  ی بخش دولت   یهاتی فعال  رامونیبه اطالعات پ  یدسترس   یشهروندان برا  تیظرف
 .(Etzioni, 2010:289) گردد یبازمخود 
دولت  است  یامشخصه  1ت ی شفاف  یالمللنیب  سازمان  نگاه  از  تیشفاف ها،  که 

سازمانشرکت افشاها،  در  افراد  و  قوان   یها  اطالعات،  روشن  و    ن، یواضح 
فرآبرنامه عنوان  ندی ها،  به  کنند.  عمل  باز  صورت  به  اقدامات  و  اصل،    کیها 

 فه یها وظرهی مد  ئتیها و هها و سازمانشرکت  رانی کارکنان، مد  ، یمقامات دولت
  ین یب شیبه صورت واضح، قابل پ  ؛ییمشارکت و پاسخگو  یارتقا  یدارند که برا

ده اجازه  ثالث  اشخاص  به  و  نموده  عمل  فهم  قابل  اقداماتن و  تا  درحال    ید  که 
 د.ن ی درک نما یانجام است را به آسان

شهروندان و باز کردن اقدامات و    یقرار دادن اطالعات برا  اریبا دراخت   تیشفاف
که   یدهد بطوریرا م  ق یدق  ی عموم، به آنها امکان مشاهده و بررس یاطالعات برا
 . (Fox, 2007: 663 )گردد یفساد م یاموجب افش

م   نگتونیوورت منظور  یاستدالل  به  که  شفاف  ش ی افزا کند  بُ  ت،ی سطح  از  سه  عد 
م محتوا   ست ی بایاطالعات  نظر گرفته شود:  قالب 2در  به  4و عملکرد  3،  محتوا   .

  زان یارائه اطالعات و عملکرد به م  یآماده شده، قالب به چگونگ  یاطالعات واقع
 

1. www.transparency.org  
2. Content 
3. Format 
4. Function 

http://www.transparency.org/
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قابل  ت یاهم نظر  از  دارد.    تی اطالعات  اشاره  را    ،یکل  طور   به استفاده  محتوا 
به    تیو عملکرد را از نگاه قابل  یتوان از نظر اعتبار، قالب را از لحاظ دسترسیم

نظر    یریکارگ   بهبود   .(Harder & Jordan, 2013106)گرفت  در 
 و   اطالعات  یفناور  یای بالقوه و مزا  یهاییتوانا   از  یکی   تیشفاف   و  ییپاسخگو
 .(Shim & Eom, 2008:312) باشدیم ارتباطات

 ت یشفاف و اطالعات یفناور

  موجب   هادولت  یبرا  ارتباطات   و  اطالعات  یفناور   گسترش  و   شرفتیپ  امروزه،
  از  یترفزون  گستره  ار یاخت  در   را  یشتریب  یعموم  اطالعات  یآسان  به   است  شده 
 طور  به  تا  اندآمده  هادولت  ، ی فناور  شرفتی پ  نی ا  به  باتوجه.  دهند   قرار  افراد
  انتشار  عام  طور  به  را   شاناطالعات  که   کنند  ه یتک  یی وترهایکامپ  بر   یاندهیفزا

  شیافزا   و   نده ی فزا   اعتماد  که  اند کرده  مشاهده  هایلیخ   اساس،  ن ی ا  بر .  دهند
  به  منجر   شود  منتشر  اطالعات  یعموم  طور   به   نکهیا  ی برا  وتریکامپ   به  ی وابستگ
است  "1وتر یکامپ  واسطه  به  تی شفاف"  از  مجزا  شکل   کی   ظهور   ).Gشده 

 (Porumbescu, 2015: 4 .  فناور  ع ی سر  ی دگیچ یپ  نیهمچن گسترش    ی و 
ارتباطا و  دهه  تاطالعات    یگری باز  به  وتریکامپ  که  شده   باعثگذشته    یهادر 

ا  یهمراه  ن ی ا   و  گشته  لی تبد   تی شفاف  در   انکار   رقابلیغ از  که  شده    ن ی موجب 
شفاف در  غالب  شفاف یانجیم  وتریکامپ"  عنوان  تحت  ت، ی شکل    ادی   زین  "ت یگر 

 شود.  
کامپ  تی شفاف  2009درسال    جریم واسطه  تکنولوژ  وتریبه  کاربرد   ی ها یرا 

ترویم  ف ی تعر  یوتریکامپ به  که  داخل   ت ی رؤ "  شتر یب  ج ی کند  سمت    "به 
م  یدولت  یهاسازمان به(Meijer, 2009:259)  شودیمنجر  منظور،    نی هم  . 

پورتالتی ساوب و  الکترون  یهاها  فقرات"  ک؛ی دولت  به    تیشفاف  "ستون 

 
1. Computer-mediated Transparency 
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 :Grimmelikhuijsen et al., 2013) دهند یل میرا تشک   وتر یواسطه کامپ

575.) 

ا   ی فناور  و  ارتباطات  و  پتانس   نترنت ی اطالعات  خاص،  طور  برا   ی خوب   ل ی به    ی را 
که اطالعات را  آن   ل ی دل ه ب   ؛ به عموم فراهم آورده است   ی ارائه اطالعات دولت   ل ی تسه 
هز ی م  با  کم   نه ی توان  مرزها   ، نسبتًا  نظرگرفتن  در  زمان   ی سنت   ی بدون  لحاظ  و    ی از 

توان با  ی را م   ی اطالعات   ن ی چن .  ( Curtin & Meijer, 2006:109) افشا نمود    ی مکان 
و مستقل از زمان و مکان مطالعه نمود. اگرچه در    نترنت ی به ا   ی هر شخص   ی دسترس 

  نترنت ی و استفاده از ا  ی در دسترس   ی دهد که نابرابر ی نشان م   ی تال ی ج ی شکاف د   ات ی ادب 
را به وجود    ی عصر اطالعات   ک ی   نترنت، ی وجود انقالب ا   ن ی در جامعه وجود دارد، با ا 

بس   است رده  آو  آنال   ی از شهروندان دسترس   ی ار ی که در آن    ی فراوان   ن ی به اطالعات 
 .  (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012: 563) داشته و دارند 

 ت یشفاف و نترنتیا

ها و شهروندان باز کرده است  دولت   ان ی تعامل م   ی برا   ی د ی عرصه جد   ک ی   نترنت ی ا 
ا  تنها    ن ی که  تشر نه  فعال   ی مساع   ک ی موجب  و  خدمات  ارائه    ی تعامل   ی ها ت ی و 

شده است که از    ی منجر به عمل   بلکه   ( Moon, 2002: 424)   کارآمدتر شده است 
عنوان   به  شده   ت ی شفاف   ـ  نترنت ی ا "آن  و  Margetts, 2011: 518)   "1فعال   )

(  Grimmelikhuijsen & Welch, 2012: 562)  "وتر ی بواسطه کامپ   ت ی شفاف "
 شود. ی م   اد ی 
مشاهده و فهم آنچه در درون   یرا برا یشتری ب  ل یپتانس ،شهروندان   یفضا برا ن ی ا

شهروندان و    نیب  یکند که موجب بهبود مرزهایاست فراهم م  انی جر   دولت در 
  نیهمچن شود.  یبازتر م  ی دولت  یندهای تر فرآ قی دق   یدولت شده و چارچوب بررس 

  ی برا  را  ی دولت  یندهای فرآ   و   ده یبخش  بهبود   را   دولت   و   شهروندان   ن یب  یمرزها

 
1. Internet-enabled Transparency 
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  هااز دولت  نترنت ی ا   به   ی دسترس  ش ی افزا   با  زمان  مرور   به .  د ی گشایم  شتر یب  مداقه 
  هاتی ساوب  ق ی طر   از   یآسان  به   را  ی شتریب  خدمات  و   اطالعات  که  رود یم  انتظار 
 . (Harder & Jordan, 2013:103 ) دهند ارائه
  یبررس  به  مطالعات  از  یکم  تعداد  ، یالدیم  2000  سال  لی اوا   از  قت، یحق  در
شده   ت یشفاف   -نترنتیا" )به   یالمللنیب   سطح  در   تی شفاف  بر  تمرکز  با   "فعال 

(،  2010،2007  ا، ی رو  و  تورس  نا، ی پ؛  2012  همکاران،   و  بونسون:  مثال  عنوان
  ، ی کل  و  لد یفیمن ؛  2013  نات،   مک   و  س یجاست:  مثال  عنوان)به    یدولت   سطح
  ولچ، ؛  2013  سول،  دل؛  2012  ، یبور:  مثال  عنوان)به    یشهر  سطح  و(  2010
)مثل:    ریاخ   شده   انجام  مطالعات  که  رسدیم  نظر   به  تنها  و   پرداختند(  2012
  که   هستند   تالش   در(  2014  همکاران،   و  ک ی برن؛  2013  جوردن،   و  هاردر
  حساب  به  یشهر  سطح   در   ی دولت  ت یشفاف  یبرا   ی ابزار  عنوان   به  را   هاتی ساوب

 (. Lowatcharin & Menifield, 2015: 4) آورند
  ، یدولت  تی شفاف   مختلف  ابعاد  و  انواع  به  توجه  با  ت یشفاف   یتئور  تحقق  یبرا
  به  توجه  با   موضوع  اتیادب   حال  ن ی ا  با .  دارد   وجود   ی اگسترده  یهاتیفعال

و    شودیم  گرفته  بکار   آن  در   ت یشفاف   که  ییبسترها آن  بردارنده  در  عوامل  و 
ب  ، یدر سطح محل  تی شفاف  نیهمچن  .S. G:562 )دارد    ازین  یشتریبه توسعه 

Grimmelikhuijsen & Welch, 2012). 
گستردگ   ی جهان  یهارفتهی پذ  یهایستگ ی شا   رغمیعل م  یو  نظر  به  رسد  یمنافع، 

  نترنتی با توجه به ا  خصوصاً  یشاخه امور عمومری ز   کی به عنوان    تیمطالعه شفاف
الکترون  ای و   دولت  عمل  بد  ،کی در  باق   عی نسبتاً  نخورده  دست  مانده    یو 

  یبه طور سنت  کهنی ا  به  توجه  با.   (Harder & Jordan, 2013: 103)است
  تی بر شفاف وتر،یبه واسطه کامپ ت ی شفاف یریگ اندازه  یان عالقه دارند برادانشمند
 & S. G. Grimmelikhuijsen)شوند    متمرکز ها  تیساوب  یمحتوا

Welch, 2012: 563 )بررس  ن ی ا  ؛ به  خاص  طور  به    تحقق   زانیم  ی مطالعه 
 پردازد.یم آنها یهاتی سابه واسطه وب ی تیحاکم یهاسازمان  در تیشفاف
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 پژوهش  یتجرب  هیشنیپ

  تی شفاف  هی اول   یابزارها  ی ابی ارزدر     2015در سال    پندلتون   و   آردرون   ،کالرک
 1ی امنطقه  التیش  تیری مد  سازمان  11  الت؛ی ش  یا  منطقه  تی ری مد  یهاسازمان

  میتقس  قابل  بخش  3  در   سواالت  نی ا .  داد  قرار   ی ابی ارز  مورد  سوال  34  با  را
  مشارکت   ـ  ب  ؛  حیصح   و  روز  به  جامع،   اطالعات  به  یدسترس  ـ  الف:   شدند 
نتاجی نتا   به  یدسترس  ـ  پ   ؛یریگمی تصم  در  یعموم بصورت    نی ا   جی .  پژوهش 

  خاص   اقدامات  هاسازمان  از  کی   چیه   نکهی ا  وجود  با.  دیارائه گرد  یفیآمار توص
  خوب  اقدامات  از  یتعداد  پژوهش   نی ا  جی نتا  نداشتند؛  ت یشفاف  یبرا  فیضع  و
  اقدامات   هاسازمان  از  ک ی   چیه  گر،ی د  یسو  از.  کرد   برجسته  را   آنها  انیم  در

  دی با  خود  تی شفاف  یاهی پا  اقدامات  بهبود  یبرا  هنوز  و  نداشته  یاستهی شا   تیشفاف
 . کنند  تالش

سال    گر ی د  ی بررس  در همان  به    لد یفیمن   یا  کارلس  و  ن ی لوواچر   چواتی گر در 
  یمحل  سطح  در   "شده   فعال  ت ی شفاف  ـ   نترنت ی ا "  بر  موثر   عوامل  ی بررس

ارز   مطالعه  نی ا   از  هدفپرداختند.   با   ی هاشهرستان  یهاتیساوب  یابی که 
  که  است  فرض  نی ا  یبررسگرفت؛    صورت(  کای )آمر  انهیم  غرب  یهاالتی ا

  ن ی ا   در.  شودیم  ی دولت  ت ی شفاف  از   یباالتر  سطوح  به  منجر   نترنت ی ا   به  ی دسترس
  یسازمان  و  یاقتصاد  و  یاجتماع  ، ی تی جمع  عوامل  ، یی ایجغراف   عوامل  ر یتأث  کار، 

  انهیم غرب الت ی ا  دوازده شهرستان   1055  از  816 در  ی دولت ت ی شفاف بر( ینهاد)
شده در    یآور جمع  یهاپرسشنامه  ی نی از بازب  ی ابی ارز  ی . براشد   ی ابی ارز(  کای )آمر
سال   2ن ی شا  سان  یبررس در    ی برا  یرانتفاع یغ  سازمان  کی  توسط  2008که 
  و   یالت ی ا  یها دولت  انیم   در  ییپاسخگو   و  بودن  باز  ت،یشفاف  یارتقا  و  یآگاه
استفاده قرار گرفت. به عنوان نمونه    مورد  ،است  شده   ی آورو جمع  ساخته  یمحل

 
1. Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) 
2. Sunshine Review 
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فرض  ب   هیصحت  که  دسترس  یی هاشهرستان"کند  یم  انیاول  ا   ی که    نترنت ی به 
تما  یباالتر شفاف  ی برا  یشتریب  ل ی دارند  درجه  بردن    ی دولت   تیساوب  تی باال 
دولت    یاز سو  ر ی مد  -که بصورت شورا  یی هاشهرستان  "دهم  هیو فرض "  دارند.

را   ی دولت  ی هاتی سا وب ت یشفاف  از  یارند که درجه باالترد ل ی اند، تماقرار گرفته
 . دیواقع گرد د ییمورد تأ "بگذارند.  شی به نما
  1به اعتماد به دولت و صدا   تیشفاف   وندیپ"  مطالعه  ی برا  زین   یپرومسک  یگرگور

انمودندانتخاب    را  ینفر  1100نمونه هدف    ک ی    " منزله حدود    ن ی .  به  تعداد 
ارائه    ، مطالعه  ن ی هدف از ا  .بود  ی سئول در زمان بررس  تی درصد از جمع  01/0
.  بودو اعتماد به دولت    یبخش عموم  تیشفاف  نیتر از رابطه بقی دق   یابی ارز   کی 

  ش ی افزا   ی مختلف مورد استفاده برا  ینمودند که چطور ابزارها  ی بررس  نیهمچن
در ارتباط با    ـ  ک یدولت الکترون   یهاتی ساو وب  یاجتماع  یهاشبکهـ    ت یشفاف

  داد ها نشان  افتهی   .کنندیدولت عمل م  ی ری از اعتمادپذ  انادراک شهروند   زانیم
پاسخگو استفاده  رسانه  ان ی که  عموم  یاجتماع  یهااز  ادراک    یبخش  با 

همچن  یری اعتمادپذ دارد.  مثبت  رابطه  وب  نیدولت  از  دولت    تیسااستفاده 
 .دولت است یری با ادراک اعتمادپذ یرابطه معنادار  کی حدوداً فاقد   ک یالکترون
  است  سؤال  ن ی ا  به   پاسخ  دنبال   به  خود   گر ی د   پژوهش   در  یپرومسک  یگروگور

  "بخشد؟یم  بهبود  را  دولت  عملکرد  به  نسب  شهروندان   دگاه ید  ، ت یشفاف   ای آ"  که
  دست   یا ژهی و   جی نتا  به  ی جنوب  کره   سئول  شهر  از   حاصل   ی شواهد  ی بررس  با  و
  واسطهبه  ت یشفاف  نیب   رابطه  یبررس   به  اختصاصاً  که   مطالعه  نی ا   در .  افتی 

  شده  گرفته  نظر  در  هیفرض  سه  پرداخت؛  یدولت  بخش  عملکرد  درک  و  وتریکامپ

 
 بیـترت نیـشـود. بـه ایرا شامل م یاز بخش عموم  یتینارضا  یکه نوع  گرددیم  یتلق  یاسی. صدا به مشارکت س1

کننـد کـه نـوع ی( اشاره م2000) حال، پارک و آکرسون  نیشود. با ایدر نظر گرفته م  ییاز پاسخگو  یصدا، شکل
 ،یرود )پرومسـکیبـه کـار مـ  یتیریخاص مـد  نهیزم  کی  دارد که در  یتگبس  یذات  "یاسیس  یهازمیمکان"صدا به  
2015.) 
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  با انهی را   از استفاده با  گرفته  صورت  ت ی شفاف ن یب  که  داد  نشان مطالعه  ج ی نتا. بود
  طرف  در  ی ول  دارد وجود    مثبت   رابطه  یعموم  بخش   عملکرد  از  شهروندان   درک
 . دارد یعموم خدمات  ارائه از شهروندان تیرضا با ی منف یارابطه مقابل
سال    ز ین  جوردن و    هادر بررس  لیتحل  ک ی با    2013در  به    ت یشفاف  ی محتوا 
که از    یمطالعه به اندازه اطالعات  ن ی که در ا   پرداختند  1شهرستان   یهاتی ساوب
  ی مورد بررس   ت یشفاف  اریمع  ک ی ارائه شد، به عنوان    یدولت   یهاتیساوب  قیطر

بگرفتقرار   آنها  قبلیم  انی.  مطالعات  که  بزرگتر،    ت یجمع  یبررو  ی کنند 
دولت  ینظرسنج مقامات  پ  یاز  توسعه   ی دولت  یهاتیساوب  شرفتیو  از  فراتر 

اطالعات گرف   ی مرحله  ا صورت  در  اما  است.    ی محتوا  ل یتحل  ،ی بررس  ن ی ته 
اساس    ی دولت  یهاتی ساوب شاخص  16بر  از    صورت  را  ت ی شفاف  یهادسته 
  ماً یمستق  اتدهد که توسعه ناقص اطالعیپژوهش نشان م  یهاافتهی   جی . نتادادند

 .کنند یباز  تی شفاف یارتقا در ها نقش خود را تیساشود که وبیمانع از آن م
فناور  ی بررس"  به  توان یم  ی داخل  یهاپژوهش  در کاهش    ی نقش  در  اطالعات 

ادار طر   یفساد  پاسخگو  ت یشفاف  شی افزا   قی از  بهبود  ارتقا  ییاطالعات،   یو 
که    کرداشاره    ": مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهانیاعتماد و درست 

صورت گرفته است.    1391در سال    پور  یحاج   ،یجواد  مشرف   ،ی فی توسط شر 
بررس   نی ا هدف  با  شفاف  یپژوهش  پاسخگو  تی رابطه  بهبود  و    ییاطالعات، 

  یاطالعات با کاهش فساد ادار  یاز استفاده فناور  ی ناش  یاعتماد و درست  یارتقا
پژوهش،    ن ی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان صورت گرفته است. روش ا 

همبستگ  نوع  در  ی شی مایپـ    یاز  ب  ن ی ا  است.  از  کل    900  ن یپژوهش،  نفر 
اطالعات    ارکنانک اصفهان،  صادرات  بانک  طر  269شعب  از  دو    ق ینفر 

  ییاطالعات، بهبود پاسخگو  ت ینشان داد که شفاف  جی پرسشنامه استخراج شد. نتا
رابطه   یاطالعات با کاهش فساد ادار  یاز فناور ی ناش ی اعتماد و درست  ی و ارتقا

 
1. County 
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 دارد.  می و مستق دار یمعن
  یبرا ر ی ز  یهاهیفرض  پژوهش؛ ی تجرب و  ینظر پژوهش  نه یشیپ  مطالعهتوجه به  با
 پژوهش در نظر گرفته شده است:  نی ا

  از   دارند   قرار   یت یحاکم  امور  دسته  در  که  یی هاوزارتخانه  ت ی ساوب:  اول  هیفرض
 . هستند برخوردار  یکمتر  تیشفاف
)براساس    رانی در کشور ا  یکه رتبه بهتر  یی هاوزارتخانه  تیسا: وبدوم  هیفرض
 برخوردارند.   ی( داشته باشند، از شفافیت بیشتر1الکسا  تی سا

 پژوهش  یمفهوم مدل

  نهی زم  در  که  است  عواملی   از   شماری   تئوریک   روابط   بر   مبتنی   ؛ینظر  چارچوب 
  بررسی   با  نظری  چارچوب .  اند شدهداده  تشخیص  ت یاهم   با  شده پژوهش  مسائل
 توجه   با.  کند یم  پیدا  جریان  منطقی  یاگونه به  مسئله،   قلمرو  در  پژوهشی  سوابق

  مدل  مسئله،   یهاهیفرض  و  گذشته  یهاپژوهش  مرور   شده،   ارائه  فی تعار  به
 :شودیم ارائه  پژوهش   یاجزا نقش دادن نشان و شتر یب فهم   برای زیر مفهومی

 پژوهش  یمفهوم  مدل.  1  نمودار

 
1. www.alexa.com 

 شفافیت

 

 
دسترسی به اطالعات و 

 داده های اولیه

 
  

 مشارکت 
 در تصمیم گیری

 

 دسترسی به نتایج
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سا  که   پژوهش این   ادامه  انجام شده    یهاپژوهش  ر ی در    افته ی توسعه    و محققان 

  با  رانی ا  ی تیحاکم  یهاسازمان  در  تیشفاف  ت یوضع  یابی ارز   هدف  بااست  
با  وزارتخانه  تی ساوب  تی شفاف  ، یعمل  منابع  از  یریگبهره را  شاخص    40ها 

 : اندشده ی بندمیتقس ر ی ز  دسته سه در  هایژگیو ن ی اقرار داده است.    یابی مورد ارز 
  20  و  یاصل  مولفه  3  دربردارنده   که  هیاول  یهاداده  و   اطالعات  به   یدسترس   ـ  الف

  5  با  یمل  اطالعات  ه، ی گو  10  با  یکل  اطالعات  مؤلفه،   3  نی ا .  باشد یم  شاخص
 . شودیم شامل  را هی گو 5 با یانسان منابع اطالعات ه، ی گو
  شاخص  10  و   ی اصل  مؤلفه  2  بردارنده   در   که  ی ریگمیتصم   در   مشارکت   ـ   ب
 6  با  جلسات  و  هی گو  4  با  نهادمردم   یهاسازمان  ناظران  مؤلفه،   2  نی ا .  باشدیم

 . بردارد  را  هی گو
.  باشدیم  شاخص   10  و   یاصلمؤلفه    3  بردارنده   در   که   جی نتا  به  ی دسترس  ـ  پ
  و  هی گو  4  با  یسازمان  عملکرد  ه، ی گو  3  با  اهداف  سمت   به  شرفت یپ   مؤلفه،  3  نی ا

 .شودیم شامل را  هی گو  3 با اتی شکا

 پژوهش  یشناس روش

پ   بر فلسفه    ند ی فرآ   از یاساس  اثبات  قی تحقاین  پژوهش،  نوع  و  از  گرایانه 
ارزش  یریگ جهت نوع  از  ارزیم  یابیپژوهش  پژوهش  انواع    ی کی   یابی باشد.  از 

کاربرد  یهاپژوهش پژوهش  استفاده  مورد  »ا  یگسترده  سؤال  به  که    نی است 
 (. 77: 1394 ومن،ید )نزپردای( انجام شده است؟« میت یف یکار چگونه )به چه ک

باشد.  یم  ی دانی و از شاخه مطالعات م  ی صبغه کم  ،ی اسیق   کرد ی رو  یدارا  پژوهش 
تحق  یاستراتژ مهمتر  یشیمایپ   زین   قی انجام  تحق  یت ی مز  ن ی است.   قات یکه 

قابل  ی شی مایپ )ض آن  جینتا   م یتعم   تی دارند  است  آ  ان ینرگس  ،یائیها    ، یباغیو 
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  ، شده  نیتدو 1نه ی بازب  له یبوس  و   ی فیتوص  هدف،  ث یح   از   مطالعه  ن ی ا(.  76:  1387
است.    یبه گردآور پرداخته شده  تحل  هی تجز اطالعات  ب   ل یو    رهایمتغ  ن یروابط 

 ای صورت گرفته است. سهی مقا ـ ی فیتوص بصورت  زین

 یآمار نمونه و جامعه

 از منظور .شودیم تقسیم یگریتصد و یحاکمیت  دسته دو به دولت اعمال  

 یعموم قدرت  از یبرخوردار حیث از دولت که است یاعمال ، یحاکمیت اعمال
 و یقضای  ،یانتظام اعمال مانند  دهد؛یم انجام مزبور قدرت اعمال یراستا در و

 قدرت اعمال حیث از نه دولت که هستند یاعمال  یتصد اعمال لیکن آنها نظایر

 به اشتغال یا یبانکدار :مثل ؛دهدی م انجام اشخاص سایر مانند به بلکه ، یعموم

  ن ی(. در هم433: 1388 ، ی میرمحمدصادق) یاقتصاد و یتجار یها فعالی سایر
وزارتخانه تعرراستا  اساس  بر  کشور  فیها  خدمات  چهار  1386)  یقانون  به   )

حاکم اجتماع  ، یت یدسته  خدمات  یفرهنگ   ، یامور  ز  ، یو  امور    ، ییربنا ی امور 
سرشمار  با اند.  شده  یبندمیتقس  یاقتصاد   تی ساوب  18  زین   یروش 

 اند. به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته ران ی ا  یدولت یهاوزارتخانه

 آن  ییایپا و  ییروا و هاداده  یگردآور ابزار

  یبرااست.  شده ها از ابزار پرسشنامه استفاده داده ی گردآور  یبرا ق ی تحق ن ی در ا 
پژوهش    ک ی   ،یابی ارز   نهی بازب  ن ی تدو در  که  استانداردشده    کالرک، پرسشنامه 

  نه یبازب عنوان به بود گرفته قرار   مورداستفاده ( 160 :2015) پندلتون و  آردرون
 جرح   انجام  یبرا.  است   شده  رداختهپ  آنتوسعه    به  وسپس  گرفته  قرار  مدنظر  مبنا
 در  موجود  یهایابی وارز  هاپرسشنامه  ر ی سا  از   ی ریگبهره  با  الزم   یهالی تعد   و
و    (2011)   نی شا سان  سازمان غیرانتفاعیپروژه    یبررس   و   قی تحق  نهی بازب  ـ   الف 

 
 . چک لیست1
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  یبرا یا)مؤسسه 1ی محل یهاسازمان ت ی ساوب ت یشفاف  یهایژگ ی و ست یل ـ  ب
و  ی)عباد  الکترونیک حکمرانی هایمؤلفه و ابعاد  ـ پ و ( 2012 ، ی محل دولت

 . رفت ی پذ  صورت ( 1393:273 نژاد، رانیپ
برا  پژوهش  یابی ارز  گرفت.  مرحله صورت  دو  با   یدر  پرسشنامه  اول،  مرحله 

اطالعات از  آسان   یاستفاده  به  وب  یکه   در   ت ی سااز  قابل  بود،    افتیسازمان 
کلشد  لیتکم اسناد  وب  یدی .  هر  از  قوان  تیسامطلوب  ها،  هی رو   ن،یشامل 

 بود.  یاسناد جلسات و اسناد مال  ، هاتهیکم یهاساالنه، گزارش یهاگزارش
از سواالت  پس  به  پاسخ  عموم  یاتمام  اطالعات  از  )آدرس    یکه  دسترس  در 

پاسخگوتی ساوب قابل  ن  مرحلهبود،    یی (  پرسشنامه  فرستادن  با  به  مهیدوم  پر 
پاسخوزارتخانه  یهایعموم  روابط  مشاهده  منظور  به  که  شد  واقع  و  ها  ها 

  به   سواالت  همهو نظرات آنها صورت گرفت. در پرسشنامه    حاتیتوض  افت ی در
بود،    هاوزارتخانه  ی هاتی ساکه در وب  یاطالعات و اسناد  از   که  بودند   یاگونه

پاسخگو اصلر  وجوهره    به  توجه  با.  بودند   ییقابل  منظور    ت یشفاف  یوح  به  و 
  ی کل ری تصو کیمحقق و لزوم ضرورت داشتن  یهاالزم از پاسخ نان یکسب اطم 

  هنظرات آنها ارسال شد  افتی در  یتمام پرسشنامه برا  ها، تیساوب  از   ترقی دق  و
  مورد   و  مشاهده   هاوزارتخانه  یهایعموم  روابط   لهیبوس  ه یاول  یهایورود  تا
 ها وزارتخانه  یهایعموم  روابط ،  ی دووجه  یها تی. در وضعگرفت   قرار   یابی ارز 

برداشت و  را    یهااصطالحات  اگر  اند داده  ارائهخودشان  با  یعموم  روابط.  ها 
وجود    یاکه شواهد قانع کننده  یبه هر سوال موافق نبودند، درصورت  ازشانیامت

و    ینیبازب  مورد  آنهاکند، نمره    دییأو ت  تی موردنظرشان را حما  ازیداشته که امت 
م قرار  همه    لیتکم  یها پرسشنامهگرفت.  یاصالح  از  همگوزارتخانهشده    ی ها، 
بررس اطم  وزارتخانه  تی ساوب  مسئول  و   محقق  ی مورد  تا  گرفت    نان یقرار 

ها وزارتخانهبوده و متناسب  ی داده شده منطق  ص یتخص یازهایحاصل شود که امت 

 
1. Local Agency Website Transparency Opportunities 
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 باشد. 

  سنجش  ی برا.  است  شده   استفاده  محتوا  یی روا  از سؤاالت،    ییسنجش روا  یبرا  
  کارشناسان  و  یدانشگاه  د یاسات  ن، یمحقق  نظرات  از   پرسشنامه  یمحتوا  اعتبار
آن  خبره،  نظرات  کسب  با  و  شد  و  استفاده    ییمحتوا  ییروا  ، الزم  اصالحاتها 

تائ همان   دیپرسشنامه  پرسشنامه  که  گردید  حاصل  اطمینان  ترتیب  بدین  شد. 
 سنجد.  خصیصه مورد نظر محققین را می

پا  به اجرا  یی ای منظور سنجش  از روش  مواز  ییا ی پا  یابزار پژوهش    یبه شکل 
بد شد.  بررس  ن ی استفاده  از  پس  که  چند  تی سا وب  ی صورت  از  پژوهشگر  ها، 

وزارتخانه را    ت ی ساوب  2کند که  یدرخواست م   نه یزم   ن ی متخصص و خبره در ا
تصادف صورت    جی نتا   ، یو   یبررس   از   پس.  کند  ی ابی ارز  و  نموده  انتخاب   ی به 

  و  شده   یبررس  مشترک  صورت   به   متفاوت  یها پاسخ  با  سؤاالت   و   شدند   سهی مقا
.  شد   منظور  ابزار   در   نظرات  و  آمده   بدست  ییپاسخگو   یبرا  ی مشترک  فهم

  ز ین هاوزارتخانه  لهیبوس گرفته صورت  یهایابی ارز  که است  ذکر به  الزم  نیهمچن
  و  محقق  مشترک  فهم   ل یبدل  که  است  توجه  قابل  هاسنجه  ییای پا  اثبات  در

  اعمال  پژوهش  یینها  جی نتا  در   آمده   بدست  ج ی نتا  وزارتخانه؛  تی ساوب  مسئول
  ی ابی ارز  از   ر یغ)به  ابانی ارز  ی بررس  از   حاصل  جی نتا  یهاسنجه.  است  شده 

  که  همانطور  است؛   شده   ارائه  2  جدول   در(  وزارتخانه  هر   تیساوب  نیمسئول
 . گرددیم دیی تأ استفاده  مورد یهاسنجه یی ای پا شود؛یم مشاهده

 یریگاندازه  ابزار  لهیبوس  وزارتخانه  یهاتی ساوب  از  نیمتخصص  یهایابی ارز  .2  جدول
  پژوهش

 از یامت ی بررس  مورد  تی سا وب مقطع  /ابی ارز
  ازیامت

 محقق 
 درصد
 تطابق

 ت ی ریمد یدکتر( 1)
 %92.5 12 9 علوم  وزارت

 %97.5 9 10 تعاون  وزارت

 %95 5 7 کشور  وزارت  ارشد  یکارشناس( 2)
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 از یامت ی بررس  مورد  تی سا وب مقطع  /ابی ارز
  ازیامت

 محقق 
 درصد
 تطابق

 %97.5 3 4 اطالعات  وزارت ت ی ریمد

ارشد   یکارشناس( 3)
IT 

 %95 12 10 فرهنگ  وزارت
 %97.5 11 10 یدادگستر وزارت

ارشد   ی( کارشناس4)
 ت ی ریمد

 %100 6 6 امورخارجه  وزارت
 %90 14 18 صنعت  وزارت

ارشد   ی( کارشناس5)
 الملل ن یب  روابط

 %97.5 9 10 ارتباطات  وزارت
 %97.5 5 6 دفاع  وزارت

 
پرسشنامه  از از  بخش  هر  که  متفاوتآنجا  تعداد  امت ؤس  یها  و  نمره    ازیال  دارد، 
گرد   ها، وزارتخانههر    یکل محاسبه  روش  دو  وزند ی به  با  بطور    یده :  سواالت 

وزن  یمساو با  برابر)هر    ابعاد  یدهو  در  0.33= بعدبصورت  که  همانطور   .)
پ 2002)  استورس   یهاپژوهش عباد1390)  نژاد   رانی(،  پ   ی(،    نژاد  رانی و 

پندلتون1393) و  آردرون  کالرک،  و    برابر  بصورت  ی دهوزن  ؛(2015)  ( 
  چ یاست که ه  ن ی نشان دادن ا   ی ها برابرابر بخش  ی دهوزن  ،است   گرفته  صورت

  پیشین  هایمطابق پژوهش  نیندارد. همچن   تی ارجح   یگری ها بر د کدام از بخش
 متفاوت  تعداد اثر ترتیب بدین تا شده داده اختصاص یکسانی وزن ، عدبُ هر به

  نشود منحرف خاصی  بعد  سمت به پژوهش و شده خنثی بعد هر هایسؤال
نشان داده    زی( ن 2007)  دلتونی م  پژوهش(.  274:  1393نژاد،    رانیو پ  ی)عباد

بهتر  که  برا  نی است  مختلف    صیتخص   یحالت  ابعاد  به  پرسشنامه،    ک ی وزن 
. ( Middleton, 2007: 5)   باشدیم  ابعاد  از   کیهر  به  یمساووزن    صیتخص
امت  ز ین  یی نها  یبندرتبه  یبرا اساس  و  بعد  هر  یازهایامت   ن یانگی)م  ی کل  از یبر   )

هر بعد( صورت گرفت. جدول    یازهایامت  وزن  مجموع)  یوزن   بصورت  نیهمچن
  یدولت   یها تی ساوب  تی شفاف  ی ابی ارز   نهیبازب  یهاو وزن ابعاد و مؤلفه  از یامت   3

 . دهدیرا نشان م
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 یابی ارز  نهیبازب  یهامؤلفه   و  ابعاد  وزن   و ازیامت  .3  جدول

 ها مؤلفه ابعاد وزن   بعد
 از یامت

 )سؤال(

 به اطالعات یدسترس   -1
 هیاول یهادادهو 

0.33 
 10 ی کل اطالعات 1-1
 5 یمال اطالعات 1-2
 5 ی انسان منابع اطالعات 1-3

مشارکت در   -2
 ی ریگم یتصم

0.33 
 4 نهادمردم یهاناظران سازمان 2-1
 6 جلسات  2-2

 0.33 ج ی به نتا یدسترس   -3

 3 به سمت اهداف  شرفتیپ 3-1

 4 یسازمان عملکرد  3-2

 3 اتی شکا 3-3
 40  100 مجموع 

 پژوهش  یهاافته ی

اول    در بررس  یهاافتهی بخش  به    ت ی ساوب  تی شفاف  ت ی وضع  ی پژوهش؛ 
  یریگتالش شد تا با بهره  قیتحق این    درپرداخته شد.    رانی ا  یدولت  یهاوزارتخانه
مدل   وضع  یطراح   یبعد  3از    یهاتی ساوب  تیشفاف   یفعل  تیشده، 
نقاط قوت و ضعف   تی واقع شود تا در نها  ی ابی کشور مورد ارز  یهاوزارتخانه

راهکارها س  و  ییاسانش  آنها ارتقا  ییرانجام  منظور    ی هاتی ساوب  یفیک  یبه 
  ی هاتی ساوب  ی ابی ارز  یبرا  ی فاکتور اصل   8از    مدل   نی ا   درمذکور ارائه شود.  

  یتدول  یها تی ساوب  یابی ارز  یبرا  از یامت  40  عکه در مجموشد  استفاده    یدولت
گرفته   نظر    ی هاتی ساوب   تیشفاف   یابی ارز  جی نتا  4  جدول است.    شدهدر 

 . دهد یم نشان ی وزن بصورت  و یکل حالت   در را  کشور یهاوزارتخانه
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 کشور   یهاوزارتخانه  یهاتی ساوب   تیشفاف  تیوضع.  4  جدول

تبه
ر

 

تبه ی کل وزن ی کل ازیامت وزارتخانه 
ر

 

 ی کل وزن ی کل ازیامت وزارتخانه 

 0.183 0.162 تعاون وزارت 9 0.333 0.305 صنعت  وزارت 1

 0.166 0.159 ارتباطات وزارت 10 0.299 0.294 ورزش  وزارت 2

 0.166 0.151 آموزش وزارت 11 0.249 0.244 فرهنگ  وزارت 3

 0.166 0.137 بهداشت  وزارت 12 0.249 0.244 اقتصاد وزارت 3

 0.149 0.131 راه  وزارت 13 0.249 0.238 رو ین وزارت 4

 0.099 0.1 امورخارجه  وزارت 14 0.233 0.222 علوم  وزارت 5

 0.099 0.0814 کشور  وزارت 15 0.216 0.218 ی دادگستر  وزارت 6

 0.083 0.0777 دفاع وزارت 16 0.216 0.209 جهاد وزارت 7

 0.049 0.0333 اطالعات  وزارت 17 0.199 0.207 نفت  وزارت 8

 
  و  معدن  صنعت،وزارت    تیساوب  دهد؛یم   نشان  4  جدول  که  طور  مانه

باالترابعاد  یازهایامت   وزن)مجموع    یوزن در حالت    تجارت   یعنی   ازیامت   ن ی ( از 
وزارتخانه با انتشار    ن ی رتبه اول را کسب نموده است. ا   و برخوردار شده    33.33
مؤلفه  یاطالعات با  نتا   ی دسترس"بُعد    یهامرتبط  گزارشات    "جی به  ارائه  و 
در    ییدر سه سطح روزانه، ماهانه و ساالنه توانسته است به عنوان الگو  یعملکرد

  نی مسئوالن ا  یهاتوجهات و تالش  انگریامر ب  ن ی کند. ا  انی خود را نما  نه یزم  نی ا
در   از    یعملکرد  یموارد  انتشار  و  ت یشفاف  به  مربوط   مسائل  حوزهوزارتخانه 

م  ت یساوب  قیطر ارزیخود  نخست  رتبه  به  توجه  با    تی ساوب  ی ابی باشد. 
صنا  م  عی وزارت  در  معادن  وب  یهاوزارتخانه  ری سا  انیو    تی ساکشور، 

م مذکور  الگویوزارتخانه  عنوان  به  بق  ، یبوم  ییتواند  استفاده    ه یمورد 
گ   یهاوزارتخانه قرار  نها  ردیکشور  در  اساس  تیتا  تحوالت  شفاف  ی به    ت یدر 

وزا  ی تدول  یهاتی ساوب ا   یهاتخانهردر  شود.  منجر  با   نی مذکور  وزارتخانه 
تقس به  کشور  یبندمیتوجه  خدمات  وزارتخانه  ، یقانون  زمره    یاقتصاد  یهادر 

به وزارت    29.997ابعاد    وزن با کسب مجموع    ی ابی ارز  ن ی قرار دارد. رتبه دوم ا 
ا تعلق گرفت.  ن  ن ی ورزش و جوانان  اطالعات  زیوزارتخانه  انتشار  با    یبا  مرتبط 

نتا  یدسترس"  و   "ی انسان  منابعاطالعات  "   یخوب  ازاتیامت  است  توانسته  "جی به 
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 . کند  یمعرف هاوزارتخانه ری سا  یالگو عنوان به را  خود و  سبک نه یزم  نی ا  در

  وزارت   دفاع،   اطالعات،   یهاوزارتخانه  که  دهد یم  نشان  پژوهش   یهاافتهی 
  در   شوند، یم  محسوب  یت یحاکم  یهاوزارتخانه   از  که  خارجه  امور   و  کشور
  ن ی کمتر  تی شفاف  عدم  با  و   گرفته  قرار  تی شفاف  ی ابی ارز  رتبه   ن ی ترییانتها
  به   نسبت  مربوطه  مسئوالن   شتریب  توجه  به  که  اند نموده  کسب   را   ازات یامت
 . دارد ازین  خود یهاتی ساوب
داده  ی )دسترس  اول  بُعد  یابی ارز  جی نتا و  اطالعات  را  هیاول  یهابه  توان  یم( 
حاکم  ییهاوزارتخانه؛  نمود  ریتفس  نگونهی ا دسته  در  دارند  ی تیکه    لیبدل   ،قرار 

محرمانگ  تیاهم و  اطالعات  درون  یحفظ  اطالعات   ، یاطالعات  ارائه  از 
هم   یخوددار به  و  ا   لیدل   نینموده  کمتر   نی در  خود    تی شفاف  ن ی عرصه  از  را 

داده ا نشان  وجود  با  حاکم  ی دادگستر  وزارت  نکه ی اند.  امور  دسته  قرار    ی تیدر 
وضوع م  نیا   یاز علل اصل   ی کی که    هاز خود نشان داد  یشتریب   تی شفاف  ی د ولدار
م  قرارگیرا  شفاف  ی ریتوان  بحث  ارتباط  حقوق   ت یو  عرصه  قانون    ی در  و 

ارتباط    لی وزارتخانه بدل  ن ی علت ا   ن یآزاد به اطالعات دانسته و به هم  ی دسترس
قوان  شتریب و  مردم  همچن  یشتریب  ت یشفاف   ،نیبا  است.  داده  نشان  خود    نیاز 
ایم وزارتخانه  نگونهیتوان  که  نمود  ن  یهابرداشت  علوم  و    ل یبدل   زی ورزش 

نزد دانشجو  کیارتباط  جوانان،  علم  انی با  نخبگان  ا  ، ی و  شفاف  ن ی در    تی بعد 
ول   یشتریب دادند  نشان  خود  انتها  یریگقرار  یاز  در  بهداشت    ی وزارت 

بررس  یجا  ، یسازشفاف و  بدل  یشتریب  ی بحث  و  مهم  ل یداشته  در    ینقش  که 
به    شتر یب  ی آت  قاتیشود در تحق یم  هیکنند؛ توص یم   فای درمان و سرنوشت مردم ا

 وزارت بهداشت( پرداخته شود.   ت یعلل وعوامل عدم شفاف ی مسئله )بررس نی ا
  یمناسب  ازیها توانستند امتوزارتخانه  اکثر (  یکل   اطالعات)  بُعد   ن ی ا  اول   مؤلفه  در
که  ندی نما  افت ی در است  آن  علت    ییهاشاخص  یابی ارز   به  شتریب  ؤلفهم  ن ی ا. 

  و   دهی گرد  محسوب  یسازمان  تیسا  کی   یهامؤلفه  نی تر ییابتدا   از  که  پرداخته
  سهولت. با وجود  گرددی نم  احساس  تی سا  وجود  به  یازین   گری د   موارد  ن ی ا  بدون
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ا انتشار  ابتدا   نگونهیدر  برخ  د ی شا   ،ییاطالعات  که  نمود  برداشت    ی بتوان 
بدل وزارتخانه ا   ل یها  در  انتشار اطالعات  از  دانستن اطالعات  مؤلفه    نیمحرمانه 
ا   یخوددار که  شا  نی نمودند  توج  ی برا  دیمورد  قابل  اطالعات  باشد    ه یوزارت 

 دارد.   شتریتأمل ب یجا  ی ها اندکوزارتخانه ری سا  یبرا یول
مناسب    هاوزارتخانه  ت یوضع  ، (یمال)اطالعات    دوم  مؤلفه   ی ابی ارز   در چندان 

  ی قانون دسترس  بی که با وجود تصو  باشد  نگونهیا  ت یوضع  نی ا   ریتفس  دیشانبود.  
به اطالعات،   م  نی ا  هنوزآزاد  ها وزارتخانه  نیکارکنان و مسئول  انیفرهنگ در 

در  اطالعات  که  دارد  پرداختافتی وجود  و  عموم  ی مال  یهاها  بودجه  از   ی که 
شده شناخته شده و    یبندهنوز به عنوان اطالعات طبقه  رد، ی پذیکشور صورت م

آن    یازین انتشار  فرهنگ  د ی با  نگاه،  ن ی ا  ر ییتغ  یبرا.  نباشد به  ا   یساز با    نی در 
آگاه  نهیزم به  ا  نیمسئول  شتریب  ینسبت  به  قانون  نی نسبت  اقدام    یحق  مردم 

 . می شاهد باش نهیزم   نی در ا  یشتریب ت ینموده تا شفاف
بدلی انسان   منابع )اطالعات    سوم   مؤلفه   در اطالعات  وزارت  حفظ   تی اهم  لی ( 

نموده و به   یآنها از ارائه اطالعات خوددار   ی اطالعات درون  ی اطالعات و محرمانگ
 نکه ی ا  رغمی عل  ؛اند را از خود نشان داده   تیشفاف   نی عرصه کمتر  نی در ا  لی دل  نی هم 
ا  توانی م  به وزارت کشور کم  نهی زم  نی در  از خود نشان داده و   لی تعد   ینسبت 

اطالعات   انتشار  م   شتر ی ب  وزراتخانه   ن ی ا  توسطلزوم  مورد گرددیاحساس  در   .
دادگستر  ا  زی ن  ی وزارت  وجود  حاکم  نکه ی با  امور  دسته  ول   یتی در  دارند   یقرار 

توان ی موضوع را م  نی ا ی از علل اصل  ی کی از خود نشان دادند که   ی شتر ی ب ت یشفاف 
شفاف  یر ی قرارگ بحث  ارتباط  حقوق  تی و  عرصه  دسترس  یدر  قانون  به   یو  آزاد 

هم به  و  دانسته  ا  نی اطالعات  بدل  ن ی علت  قوان  ییآشنا  لی وزارتخانه  با  و   نی بهتر 
ب شفاف  شتری ارتباط  مردم  همچن  ی شتر ی ب  تی با  است.  داده  نشان  خود  بتوان   نی از 

آنکه در دسته حاکم با وجود  امورخارجه  نمود که وزارت  دارد   ی تی برداشت  قرار 
و لزوم شناخت بهتر و   نی مسئول   ری سا   ان ی مذاکره و ارتباط متقابل م  ت یاهم  لی بدل
خود پرداخته و   ی به انتشار اطالعات الزم در حوزه منابع انسان  گر، ی کدی از    شتری ب 
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ول   ی شتر ی ب  ت ی شفاف  نه ی زم  ن ی ا  در  است.  داده  نشان  خود  وزارت   ی ری قرارگ   ی از 
 و داشته  ی شتری ب ی بررس و   بحث  ی جا  بعد نی ا   ی ساز شفاف   رتبه  ی بهداشت در انتها 

 فا ی ا  مردم   سرنوشت   و   درمان   در   سازمان   ن ی ا  ی انسان  منابع   که   ی مهم  نقش   ل ی بدل
تحق ی م  ه ی توص  کنند؛ ی م  در  ا   شتری ب   یآت  قات ی شود  )بررس  ن ی به  و  ی مسئله   علل 

 بهداشت( پرداخته شود.   وزارت  ی انسان  منابع  تیعوامل عدم شفاف 
که   شود ی م  برداشت   نگونه ی ا (  ی ر ی گم یتصم  در   مشارکت )   دوم  بعد   ی اب ی ارز  جی نتا   از 

نهاد در مردم   یها سازمان   ژهی و بو  مردمو    یدولت   یها سازمان   انی فرهنگ تعامل م
ن وجود  به  مسئول  امدهی جامعه  تنها   ، یدولت   یها سازمان   ن ی است.  را  خود  سازمان 

فعال که  دانسته  به خود  با   یدرون  ی ها ت ی متعلق  توانا   لهی بوس  دی آن  و   یی کارکنان 
ن صورت  در  و  شود  انجام  سازمان   ، ازی آنها  ول   یخصوص   ی ها به  گردد   یواگذار 

پتانس  از  استفاده  توانمند   لی فرهنگ  مردم   ی ها ی و  م  یگسترده   نی مسئول   انی در 
هم  ان ی نما  به  است.  اوزارتخانه   ی تمام   لی دل  نی نشده  اول  مؤلفه  در   ، بعد  نی ها 
مؤلفه    یاز ی امت در  ننمودند.  دادگستر   تنها   زی ن  "جلسات"کسب   ل ی بدل  ی وزارت 

قوان  شتری ب   ییآشنا دسترس  ژه ی وبه   و   نی با  ا  یقانون  در  اطالعات  به  بعد   نی آزاد 
به   ن یعدم توجه مسئول   علل   گری داز    دی شا .  د ی کسب نما   ازی امت  ک ی توانسته است  

ناش  نی ا  ترس  بتوان  را  مردم  یموضوع  نظارت  ز  ری تفس  ی از  دنبال   رای نمود.  به 
متن مصوبات و ... ضمن شناخت   ، یصوت   ی ها ل ی فا  ژهی انتشار اطالعات جلسات بو

 و   صورتجلسه   متن  مشاهده   بواسطه   ، ی و   ی کارآمد  و  مسئول   شخص  از   شتری ب 
 دنبال  به  و  افتهی   اطالع  ناکارآمد  تی هرفعال  یاصل   یها مسبب   از  ، آن  مصوبات 

 کی نزد   ی ها نظارت  نگونهی از ا  یترس ناش   ن ی . ا آمد   برخواهند  یو   از  یخواه پاسخ 
 .دارد ی بازم   مسئله   ن ی ا  به  توجه از   را ن ی مسئول  که   است ی مردم 

نمود که علت    ر یتفس  نگونهیا  توانی( را مجیبه نتا  ی )دسترس  سوم   عد بُ  یهاافتهی 
شفاف محرمانگ  یتیحاکم  یهاوزارتخانه  تیعدم  بر  ماه  یعالوه    تیاطالعات، 

ا   یهاتیفعال از خود نشان   ی تی شفاف  نهی زم  نی آنهاست که موجب شده است در 
فعال  یاریبس  نوع ندهند.   سا  یهاتی از  در  گرفته   ی هاوزارتخانه   ر ی صورت 
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  نیشهروندان قابل مشاهده است؛ به هم  ری سا  لهیبوده که بوس  ی کی زی و ف  یعمران
ا  ی شتریب  ت یشفاف   لیدل است.  گرفته  م  ن ی صورت  را  ناش یعمل  آن    یتوان  از 

مسئول اکثر  که  انجام    یعملکرد  یهاگزارش  نیدانست  در  فقط  را  خود 
خود    یهاتیفعال  ری در انتشار سا   ی دانسته و لزوم  ی کی ز یو ف  ی عمران  یهاتیفعال
دانست که    یاز علل  ی کی توان  یبا مردم را هم م  شتر یب   ارتباط   ن ی. همچننندیبینم

وزارتخانه است  شده  ز  یاجتماع  ،یاقتصاد  یهاموجب    تی شفاف  یی ربنای و 
 از خود نشان دهند.  یشتریب

 داده   نشان  سوم  بعد  در(  اهداف   سمت  به  شرفتیپ )  اول  مؤلفه  یابی ارز  جی نتا
ب  یی هاوزارتخانه  است  ارتباط  شفاف   یشتری که  از  داشته  مردم    ی شتریب  ت یبا 

 اطالعات   ی محرمانگ  حفظ  لیبدل  یتیحاکم  یهاوزارتخانه  یبرخوردار هستند ول 
  وزارت  تی شفاف  عدم  موضوع  نی ا   رغمیعل.  اند نداده  نشان  یلی تما  مؤلفه  نی ا  در

  صورت  به  نده یآ  در   محققان  که  شود یم  هیتوص  که   است  توجه   قابل  ز ین   ارتباطات
  نیهمچن .  بپردازند  مؤلفه  ن ی ا   در   وزارتخانه  ن ی ا   ت یشفاف  عدم  به   یاختصاص 
 مردم   با  شتر یب  تعامل  و  یو  تی فعال  جنس  بواسطه  زین  یدادگستر  وزارت

نشان    یشتریب   تی شفاف  ی قبل  یهامؤلفه  همچون  ستی بایم خود    یول   دادیم از 
 دارد.   ی شتریب یبه توجه و بررس  ازین  و نبوده نگونهی ا

مشابه  ی سازمان   عملکرد )   دوم  مؤلفه  تی وضع  ری تفس  قبل  مؤلفه  با  ولاست (   ی. 
سازمان ی م  اکثر  که  نمود  اضافه  بررس   ی دولت   ی ها توان  خود    ی از   ی دور عملکرد 

ن  و  انتشار    ی از ی نموده  به   ی عملکرد (  یاب ی )ارز  یبررس  و  یعملکرد   تیوضعهم 
 یبرا   خود،   عملکرد  نهی زم  در  تیشفاف  عدم  با   خاطر  نی هم   به .  نندیبی نم   خود

مردم در   یخواهو پاسخ   یگر دهند که از مطالبه ی قرار م   یخود پوشش   یناکارآمد 
بمانند.   به   که  داد  نشان   اتی شکا  مؤلفه  تی وضع  ی ابی ارز   انتها   در امان  توجه 

شکا  و  عنوان    ی مردم  اتی انتقادات  به  تاکنون  و  بوده  مرسوم  گذشته  امر   ک ی از 
به   ات ی شکا   ست ی لزوم ارائه ل   یداشته است. ول ها حضور  در همه عرصه   یفات ی تشر 

برخوردار   یی باال   ار ی بس  ت ی از اهم  ز ی و سوابق آنها ن  ج ی نتا   ت، ی همراه نقطه مورد شکا 
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 نی را در ا  یوزارت دادگستر   ژه ی و   به ها  وزارتخانه   ن ی مسئول  شتری است که توجه ب
 طلبد. ی م  نه یزم 
ها وزارتخانه  یهاتی ساوب  تیوضع   یبررسبه    ، پژوهش   یهاافتهی بخش دوم    در

سا شد.    تیدر  پرداخته    که  است  یالمللنیب   معتبر  ت ی ساوب  ک ی   الکساالکسا 
  ایدن   سراسر  در   ها تی ساوب  به  ورود   نحوه   و  کاربران   یرفتارها  از را    یکامل  آمار

 انجام   را  خود   خاص   یبندرتبه  ، ی افتی در  اطالعات  لیتحل  با  و   آوردیم  بدست 
  که  باشدیم  ونیل یم  چند  تا  1  نیب  یعدد  یبندرتبه  نی ا   دهی چک   و  خالصه.  دهدیم

  با .  باشدیم   باالتر   و  بهتر   ت،یساوب  رتبه   باشد  کتر ی نزد   کی  به   عدد  نی ا   هرچه
نتاامش سا  صورت  یهایابی ارز   جی هده  وب  تیگرفته  از    ی هاتی ساالکسا 

ا  ، کشور  یهاوزارتخانه خواه  نی به  اذعان  که    می مطلب    نی ا  یهاافتهی کرد 
وب  ی حاک  یابی ارز  اغلب  که  هستند  آن  به    یهاوزارتخانه  ی هاتی سااز  کشور 
نداشته و در کسب رتبه برتر    یتوجه  یمعتبر جهان  تیساوب  ن ی حاصله از ا  جی نتا

ا  نمودار    ی و سراسر جهان  تالش چندان  ران ی در    یهاتی سارتبه وب  2ننمودند. 
 دهد.  یم ش ی الکسا نما ت ی ها در سا وزارتخانه

 1(رانی ا  در)  الکسا  در  وزارتخانه  یهاتی ساوب  یکشور  رتبه.  2  نمودار
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که    ییهاوزارتخانه  تیسااست؛ وب  انی نما  4شماره    یکه از نمودارها  همانطور
امور  ن  تیدر سا  یمناسب   ت یاز وضع   یتی حاکم  در دسته  برخوردار  .  ستند یالکسا 

تمام  یکاربرمحور  کردی رو  کی الکسا    تیسا  کردی رو و  بر  یبررس  یبوده  ها 
اطالعات در آنها در فضا  ی افتی اساس  صورت    یمجاز  ی از کاربران و حرکات 

مردم برخوردار    انیدر م  یاریبس  تیاز محبوب  تی ساوب  کی   ی. هنگامردیگیم
  نشیسرعت، چ   ک،ی شامل گراف  ی فن  یهایستگی است که عالوه بر دارا بودن شا

خود توجه نموده و با ارائه اطالعات و   ن یمخاطب  یازهایو ...؛ به ن   ت ی امن  ، یظاهر
شده    انیب  ز یساده ن  ی به زبان  ی خدمات جامع و کامل که ضمن سهولت در دسترس

رفع خواسته دنبال  به  بدیبرآ  ن یمخاطب  یهاباشند؛  به    ت یمحبوب  ن ی ا  گر ی د   ی انی. 
نوع و    -1:   رد یگیاز دو عامل نشأت م  ،یفن  یهایستگی عالوه بر دارا بودن شا

بارگ   ت یفیک ک  -ب   ؛شده  ی ارذمطالب  و  به    ت یف ینوع  شده  ارائه  خدمات 
شفاف  نی ا   .کاربران نگاه  از  عامل  سازمان  تیدو    یخاص   تی اهم   از  زینها  به 
  ارائه   موضوع  با  توانیم  را  شده  یبارگذار  مطالب  تی فیک  و  نوع.  است  برخوردار

  منتشر  یسازمان  تیساوب  قیطر   از   که  دانست   مرتبط   یگزارشات  و   اسناد
.  باشدیم(  یچگونگ  و)نوع    شده  ارائه  مطالب  ت یف یک  بر   یگواه  خود  که  گرددیم

  و   کیالکترون  دولت   عرصه  در   زین   شده  ارائه  خدمات  تی فیک   و  نوع  نیهمچن
  به  خدمات   ن ی ا  هرچه   و   نموده  دا ی پ  ش یپ   از   ش ی ب  را   خود   ت ی اهم  خوب   ی حکمران
  از   موردنظر  تی ساوب  رد؛یبرگ  در  را  مردم  از  یشتریب  گستره   ، سهولت   و  یسادگ
  نیب  تعامل  و  مراجعه  نی ا   تاًی نها.  شودیم  برخوردار  یشتریب  مراجعه  و   تیمحبوب
  نی ا .  شودیم  منجر   الکسا  ت یسا  در   بهتر   رتبه   کسب   به   که  است  کاربر   و   ت ی سا

  یدولت  یها تی سا وب  تی شفاف  و  الکسا  تی سا   رتبه  نیب   ارتباط  که   است  گونه
  بر   یدولت   خدمات   و  اطالعات  ارائه  دنبال  به  توانیم   که  ی طور  به .  شودیم   روشن

  ضمن  است،  مطلوب  ت ی فیک  با   و   سازمان  درون  از  برخواسته   که  ت یساوب  یرو
  و  شتر یب  تعامالت   یریگشکل  با  ت،ی ساوب  به  مردم  شتریب   مراجعه  و   حضور

 .کرد  دا ی پ دست  تی شفاف اهداف  به( تی سا)وب سازمان  و مردم ن یب ترقیعم
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از   هیفرض بود  عبارت  سا"  اول  امور    ییهاوزارتخانه  ت ی وب  دسته  در  که 
  آمده  بدست  جی نتا  به  توجه  با.   "برخوردارند  ی کمتر  تیهستند از شفاف  یتیحاکم

  ش ی پ  که  همانطور .  باشدیم   هیفرض   ن ی ا   د ییتأ  از   ی حاک  گرفته  صورت  یابی ارز  از
  در   یکشور  خدمات  قانون  به  توجه  با  که  ییهاوزارتخانه  اکثر  شد؛  انیب  ن ی ا  از

  ت یشفاف  ی بندرتبه  ستیل  یانتها  در  رند، ی گیم   قرار  یتی حاکم  امور  دسته
  قرار   دیی تأ  مورد   را   اول   ه یفرض  صحت   و   گرفته  قرار  هاوزارتخانه  یهاتی ساوب
وزارتخانهدهدیم دل  یت یحاکم  یها.  دارند    ی نقش حساس  لی به    بهتوانند  ینمکه 

حداکثر بگ  تی شفاف  ن یبذره  ری ز   یطور  ا  ازین   یول   رندیقرار  که    ن ی است 
اعتماد    دنی بخش  یهدف آگاه  باها  وزارتخانه از عملکرد خود و کسب  مردم  به 

  یدادگستر  وزارت  که  همانطور.  بردارند  را  یشتر یب  یهاگام  عرصه  نی ا  درمردم  
  ی شتریب  ت یشفاف  و  بهتر   رتبه  از  امر،   نی ا   به  شتر یب  توجه  با  است   توانسته

 . شود برخوردار 
در کشور    یکه رتبه بهتر  یی هاوزارتخانه  تیساوب"  از  بود  عبارت  دوم  هیفرض

  با .   "برخوردارند   ی الکسا( داشته باشند، از شفافیت بیشتر  تی)براساس سا  ران ی ا
  هیفرض  نیا   دیی از تأ   ی صورت گرفته حاک  یاب ی بدست آمده از ارز  جی توجه به نتا

دهد؛ اکثر  ینشان م   4و جدول شماره    2. همانطور که نمودار شماره  باشد یم  زین
و    یدر دسته امور اجتماع  ی که با توجه به قانون خدمات کشور  یی هاوزارتخانه
  تی شفاف  ی ابی الکسا و هم در ارز  تیسا  یابی هم در ارز   رند،یگ یقرار م  یاقتصاد
رتبه  یهاتی ساوب از  تقر   یهاآنها  و  قبول  متوسط(    یسطح هم  باًی قابل  )سطح 

بررس و  هستند  فرض  ج ی نتا  ی برخوردار  ن   ه یصحت  را  تأ  زیدوم  قرار    دیی مورد 
  ی آموزش و پرورش را حاک  تیسارتبه وب  یی راستاعلت عدم هم  دی دهد. شایم

و خدمات  ارائه  با  که  دانست  آن  طر دانش  ژهی از  از  خود    ت ی سا وب  ق ی آموزان 
علت است    نیالکسا شده و به هم  تیدر سا  ت ی سامنجر به کسب رتبه بهتر وب

وجود دارد.    تیساوب  ن ی ا  یو رتبه الکسا  تی رتبه شفاف  انیم  یادی که تفاوت ز
ن  هیفرض   نی ا   دیی تأ  قطعاً معنا  ارتقا  ستیبدان  وب  یکه    یهاتی سارتبه 
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سا وزارتخانه در  ارتقا  ت ی ها  با  همخوانتی ساوب  تی شفاف  یالکسا،  دارد.    یها 
شفاف  یریبکارگ بخش  تی ابعاد  تأث  یتنها  عوامل  ارتقاریاز  بر  در    ی گذار  رتبه 

 .ردیمورد مد نظر قرار گ  نی ها ا یدر بررس ست ی بایالکسا داشته و م  تی سا
کل  به حاکوزارتخانه   ن ی ا  یبررس  یطور  وضع  یها  که  دارد  آن    ن ی ا   تیاز 

شفافوزارتخانه نگاه  از  ا   ت یها  سازماندهیدر حد  مضاعف  توان  و  نبوده  را    یآل 
متی ساوب  تی فیک   یارتقا  یبرا همچن یها  نتا  ن یطلبد؛  به  نگاه    یابی ارز  ج ی با 

رد  الکسا؛ نشان از آن دا  تیسا  ی بندو رتبه  یاب ی ارز  نه یبازب   لهیصورت گرفته بوس
  تی شفاف  ی ابی ابعاد مدل ارز   ی ریو بکارگ   یهم به ارتقا  د یها باوزارتخانه  ن ی که ا
  ش یالکسا ب  تیخود در سا  ت ی سا رتبه وب  یو هم به ارتقا  یدولت   یهاتی ساوب
 .  ندی توجه داشته و از آن غفلت ننما ش یاز پ 

 بندیجمع 

  افتهی   ش ی زمان افزا   یدر ورا  یریبه طور چشمگ   یدولت   یهاتیسااز وب  استفاده
علت    نیکنند. به همیم  فای ا   ت یرا به عنوان ابزار شفاف  یااست و نقش برجسته

  یهاتی ساوب  تیشفاف  برسطوح  که  نمود  ی بررس  را  ییرهایمتغ   مطالعه،   نی ا
  کار  ن ی ا  دادن  انجام  یبرا  که  یاریبس  یهاتالش  باوجود.  است   رگذاریتاث  یدولت

  ت، یشفاف  یتقاضا  با  همگام  هادولت  و  کشورها  از   ی اریبس  است،   گرفته  صورت
خدمات  عنوان  به اند.  نمانده  هماهنگ و  اطالعات  رو  ی مثال  بر    ی که 

نسبتاً  شانی هاتی ساوب که  شده  تا  بودهراکد    ارائه  شفاف  یحد  و  کمتر    تی به 
 کند.   یدولت کمک م

درسال   سفید  کاخ  سایت  در  شده  منتشر  گزارش  ا  2009در  متحده    االتی در 
  ییهاتی سا  ، یی بهبود در پاسخگو  در انجام امور و  ت یشفاف   شیافزا   یبرا  کای آمر
اجازه دسترس شده  جادی ا که  فراهم    ی اند  به مخارج دولت را  مربوط  به اطالعات 
دولت و    یهابر طرح  یها به منظور باالبردن نظارت عمومتیسا  ن ی آورند. ا  یم

سر  یی شناسا حذف  طرحعی و  بسشده  جاد ی ا  ده یفا  بدون  یهاتر  از    یاریاند. 
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بر مخارج دولت و    یبرا  یمشابه  یهاتی سا  ز ین   یالتی ا  یهادولت نظارت مردم 
 . اندکرده جادی و تقلب ا عاتی ضا یافشا

محدوده  مطالعات تأث  یافوق،  عوامل  شفاف  رگذار یاز  درجه  با   یدولت  تی بر    را 
مبتن  اطالعات  به  با    یبررسبر وب    یتوجه  است.  کل   کی کرده  نتا  ی نگاه    جی به 

با    یهاافتهی توان  یم  ،هاهیو صحت فرض  یابی ارز  را  پژوهش    یها افتهی پژوهش 
)یرانپ همراستا258  -248:  1390نژاد  )یرانپدانست.    (  در  1393:93نژاد   )

خود     ؛(2002)   استورس   دولتی   هایسایتوب  ارزیاب   الگوی   مدد   بهرساله 
.  است  داده  قرار  یابی ارز   مورد  را  کشور  یهاوزارتخانه  یتمام  یهاتی ساوب
وب  یهاافتهی  اغلب  که  داد  نشان  بر   یهاوزارتخانه  یهاتی ساپژوهش  کشور 

خدمت و  راهنما  اول  نیآنال  یرسانابعاد  اطالعات  ارائه  بردارنده  در  در    هیکه 
به    نک یل  ، مستندات   ،یاندازها، چارت سازمانارتباط با وزارتخانه، اهداف، چشم

ارتباطسازمان  ری سا امکانات  و  ابعاد  یم  ی ها  در  متأسفانه  و  داشته  تمرکز  باشد، 
  ، یآسان که در بردارنده امکانات زبان  ی بودن و دسترس  یکمک به کاربران، قانون

دسته و  یبندبازخورد،  خدمات    اطالعات  و  اطالعات  ارائه  نحوه  و  خدمات 
بر بعد    زی ها نر وزارتخانهاکث  زیپژوهش ن این  اند. در  توجه داشته  تر باشد، کمیم

ب  هیاول  یهابه اطالعات و داده  یدسترس به انتشار اطالعات   شتریتمرکز داشته و 
 خود پرداختند.  یی ابتدا 

( پندلتون  و  آردرون  ارائه    (162-164  :2015کالرک،  آمار    کیضمن 
ارز  یفیتوص سا  یابی از  وب  از  مد  یهاتی خود  آور  ادی   الت؛یش  ت ی ر ی سازمان 
  رااز اقدامات خوب    یتعداد  نمودنبرجسته    ، پژوهش   نی ا   جی از نتاشوند که  یم

  تی اقدامات شفاف هاتیساوباز  ک ی   چیه  گر، ید یاز سو  نیهمچن . دیگرد شامل
شا همه    ی استهی قابل  و  براتی ساوبنداشته  هنوز  پا  ی ها  اقدامات    ی اهی بهبود 

با  تیشفاف نتا  د ی خود  که  همچنان  کنند.  ارز   جی تالش  از    یابی حاصل 
موزارتخانه  یهاتی ساوب نشان  ن یها  که  فعال  ازیدهد  توسعه    ی هاتیبه 

تمام  یسازشفاف جوردن  .  شودیم  احساسها  وزارتخانه ابعاد    یدر  و  هاردر 
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آرکانساس   الت ی ها در اشهرستان  ت ی ساوب  35  ی که به بررس  ز ی( ن2013:103)
قالب   شفاف  16در  که    یهاافتهی پرداختند؛    ت ی شاخص  داد  نشان  آنها 

دارد. نه تنها    یتربه اقدامات شفاف  از یآرکانساس ن  یهاشهرستان  یهاتی ساوب
  ف یضع  زی ن  یبلکه از لحاظ اطالعات  ستندین  یها تعاملتی سا کند که وبیاشاره م
  عالوه   و   بوده  نگونهیا  ز ین  هاوزارتخانه  یهاتیسا وب  ت یوضع  که   همچنانبودند.  

 ی هاسازمان  و   مردم   ن یب  یتعامل  کرد ی رو   بر  تر؛ شفاف  اقدامات   انجام  لزوم   بر
 . ندی نما د یتأک شتری ب ست ی بایم زین )وزارتخانه(  یدولت

تأک  نی ا دنبال  به  در    دیپژوهش  شهروندان  مشارکت  نقش  نمودن  پررنگ  و 
نظارت  ،یریگ میتصم پاسخ  ی نقش  شهروندان،    یی پاسخگو  و مردم    ی خواهعموم 
ارز  نیمسئول با  که  سازمان"همچون    ییهاشاخص  ی ابی بوده  مردم   یهاناظران 
اطالعات  یدسترس"  ، "نهاد به  نتا   یدسترس"و    "آزاد  و    ، ی معرف  "جی به  برجسته 

واقع   استفاده  شفاف  د ی گرد مورد  مفهوم  در  آنها  همه  م  ت ی که  گردد.  یخالصه 
  موجب  گری د  طرف از   و شهروندان  و مردم  یخواهموجب پاسخ یی از سو ت یشفاف

باشند،    رشفافیغ  هاتی فعال  و  فی وظا  چنانچهشود.  یم  هاسازمان  ییپاسخگو
 . داشت نخواهد معنا یی پاسخگو و  یخواهپاسخ

پ  ن یهمچن  به    ی هاتی ساو وب  وتریکامپ ها و  سازمان  ت یشفاف  ن یب  وند یبا توجه 
تالش  این    در  ؛آنها ضمن    شدپژوهش  اهم   برجستهتا  ضرورت    ت ینمودن  و 

  یدولت  یهاسازمان  یبرا  ی نقطه شروع  ، یابی چارچوب ارز   کی ، با ارائه  عموضو
راستا  بتوانند  تا  دینما  جادی ا نها  یابیدست   یدر  اهداف  رفع    ت ی شفاف  یی به  که 

رضا جلب  ارتقا  ت ی فساد،  و  عموم  اعتماد  بردارد.    خدمات   تی فیک  یو  گام 
  ت یشفافها به  توجه سازمان  شیافزا  رب  یناگسستنگ   وندیپ   نی به دنبال ا   نیهمچن

 . دینمایم دی تأکآن  یتی فیک یو ارتقا خود یهاتی سا و وب انهی به واسطه را 
  ستم یس "  از  استفاده   عنوان  به  را،  وتر یکامپ  واسطه  به   تی شفاف(  2009)  جر یم  یا

  یدولت  یهاسازمان  در   "داخل   سمت   به  ت ی رو"  ش یافزا  منظور   به   "یوتریکامپ
 ی هایفناور  کشورها،  از   یاریبس  در(.  Meijer, 2009: 258)  دهد یم  حیتوض
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  شیافزا  جهت   در   هم   و   ی اثربخش  یارتقا  جهت  در   هم  ی ابزار  عنوان   به   را  نی نو
  اصالح   در  را  ی مهم  نقش  ارتباطات  و  اطالعات  یفناور.  دانندیم  تیشفاف
  ی دسترس  سبب  ، یادار  امور  در  ت یشفاف  شی افزا   با  و  کند یم  فای ا  یدولت  تیری مد
  ممکن  زمان  ن ی کمتر  با  بهتر   خدمات  به   یابیدست   و  تر شفاف  و  شتر یب   اطالعات  به
  تعهدات   در   یسازلیتسه  امور  شدن   یکیالکترون  زین   و  شودیم  نهی هز   ن ی کمتر  و

  ش ی افزا   و   ییپاسخگو  بهبود  دولت،   یوربهره  شیافزا  جوامع،   توسعه  دولت، 
 ی آمار  یها لیتحل  و  هی تجز  و  یمورد  یهامطالعه.  بردارد  در  را  دولت  به  اعتماد
  یای مزا  و  بالقوه  ییتوانا  یدارا  ارتباطات  و  اطالعات  یفناور  که  دهدیم  نشان

  کنترل   یرو   یاثربخش  یارتقا  با  تواندیم  زین   و  است   فساد  کاهش   در  یسودمند
  را  اطالعات  در  شفافیت   و   پاسخگویی  بهبود  فاسد،  رفتارهای  مدیریتی   و   ی داخل
شفاف  .(Shim & Eom, 2009)  کند   ایجاد بن  یک ی   ت یمفهوم   ی هاانیاز 

وبدهیا  کیدموکرات و  است    شیزااف  ی برا  یابزار  کی   یدولت  یهاتی ساآل 
  با  مردم  عموم  (.Harder & Jordan, 2013: 104) باشد  یم  ت یشفاف

  دا یپ   دست  ازین  مورد  اطالعات  به  توانندیم  یدولت   یهاتی ساوب  به  ی دسترس
با    زین  رانی . در اندی نما  یریگ یپ   را  یدولت  یهامی تصم  ، نترنت ی ا   قیطر  از  وکرده  
به اطالعات در سال    یقانون دسترس   بی تصو اجرا 1388آزاد  فاز    ت یشفاف  یی ؛ 

مرحله توجه  ی ول  دیگرد  د ی جد   یاوارد  قابل  اقدام  تاکنون  ا   ی متأسفانه    نی در 
 عدم و جامع یاجرای  نامهآیین فقدان رسدیصورت نگرفته است. به نظر م   نهیزم

 لذا .دانست  یتوجهیب   نی ا   ل ی دال  از   حوزه،   ن ی ا   به  ت نسب یعموم  افکار یآگاه

  رانی ا   در  ی دولت   ت یشفاف  یارتقا  و  نمودن  ییاجرا   یراستا  در  که است بایسته
 :  ردی صورت پذ   ری ز  یهاتیفعال
 و   اطالعات  به  آزاد  یدسترس  قانون  رامونیپ  مردم  عموم  به  یبخشیآگاه  -

 ت؛یشفاف موضوع

 این یاجرا معرض در که یدولت مأمورین ژهی و یآموزش ی ها برنام  توسعه -

 دارند؛  قرار قانون
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 الزم؛  یی اجرا یهانامهنییآ  نمودن یاتیعمل و ب ی تصو -
 آن؛ از یریگ بهره و اطالعات یافشا به نسبت  الزم ی سازفرهنگ ریتدب  -
  به   ی دسترس  حق   کامل  احقاق  یبرا  مردم  و   ن یمسئول  ن یب  روابط  ت ی تقو  -

 اطالعات؛
  تیشفاف  ی سازادهیپ  چارچوب  یریگشکل  یبرا   الزم  نیقوان  بی تصو  و  یبررس  -
 ران؛ ی ا  در
 نمودن   مرتفع  هدف  با  یمل  و   یارزش  نگاه  با  تی شفاف  ی داخل  یسازیبوم  -

 نواقص؛  و هاضعف
  به  یبخش  انسجام  هدف   با  کشور  در   ت یشفاف  امر  یمتول  نمودن  مشخص  -

 محور؛  تی شفاف یهاتیفعال
 ی ها سازمان  ت یشفاف  یبرا  کپارچهی   و  جامع  یاطالعات  یهاسامانه  ی طراح  -

 . ی دولت یهاتیساوب و اطالعات  یفناور  از یریگ بهره با یدولت
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