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 چکيده
 ۀ. الزمر دیر آیبره سارام مر    یگراار قرانون شرفایت  رر   یهرا مؤلفره  نیتر  از مهم یکیعنوان به یرساناطالع

 یزر نهارهرا به اطالعات موجرور رر نر   نفعانیو آسان ذ عیس  یاصول سقوق رست س  یشفاف، رعا یگاارقانون
و  نتنرد وعرع قروان   از رو دیر باگرااری  بر ای مارار   رر قرانون   ( یو سقوق یقت)سق ننفعایگاار اس . ذقانون

آن رر  شیو ایرزا  بر وز یارار   یاز عوامرل اصر     ت امل راشته باشند. یقردان شرفای   یها آگاهواباته آن اطالعات
سر .  ا کترول  الکت ون قیاز ط  یگاارقانون یرساناطالع یالگو ی اورهاس . هدف از پژوهش ساع  ط اس

و مقر رات    نتوعوح قوان شیایزا امتانشاخص: مک 10استخ اج شدند ) یالم  نتو ب یراخ  اتتها از اربشاخص
ان مصاسبه برا خب گر   20ها )مصاسبه یمحتوا ی دبند یو...( و ب ا یگااررر قانون نفعانیماار   ذ یلزوم ارتقا

بر  اسرا     MAXQDAایرزار  مضرمون و نر م   لتو ع وم ارتباطات( از روش تح  یگااراس تس ،یگاارقانون
 یهرا شراخص  ی تو تفار  یفتتوصر  ی دگراار  نرد یم س ه به بعرد ی آ  نیو از ا دشاستفاره  ارتبنراره یۀراهب ر نظ 
پرژوهش  مرک  ر ر.     یستخ اج الگواشدند  ه به  ییها شناسامقوله ،ی. عمن  دگااردیشده، آغاز گ راستخ اج

. گ یتنرد لگو ق ار شدند و مبنای ط اسی ا یبندمقوله جمع 10و رر قالب  ییاسامفهوم شن 48محتوا،  لتپس از تح 
ر آن انجرام  ط اسری و آزمرون شرد و اصرالسات الزم ر     AMOSایرزار  پس از ط اسی الگو، الگوی نهایی با ن م

 مورر پای ش ق ار گ ی . 001/0گ ی . رر الگوی نهایی، روابط رر سطح معناراری 
 .کيدولت الکترون ،يگذارقانونمشارکت، ، يتشفاف ،يانرساطالع ها:کليدواژه

                                        
شناسی، رانارکد  اربترات، ع روم انارانی و اجتمراعی، واسرد ع روم و        راناجوی ر ت ی رشتۀ ع م اطالعات و رانش. 1

 تحقتقات، راناگاه آزار اسالمی، ته ان، ای ان.

سری، رانارکد  اربترات، ع روم انارانی و اجتمراعی، واسرد        شنا*نویاند  مائول، استار گ وه ع وم ارتباطات و رانش. 2

 .nadjlahariri@gmail.comع وم و تحقتقات، راناگاه آزار اسالمی، ته ان، ای ان. رایانامه: 

 راناتار راناکد  ع وم اناانی، واسد یارگار امام خمتنی )ره(، راناگاه آزار اسالمی، شه ری، ای ان.. 3

 لهتات و ع وم ستاسی، واسد ع وم و تحقتقات، راناگاه آزار اسالمی، ته ان، ای ان.استاریار راناکده سقوق، ا. 4

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24234621.1401.12.47.9.1
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 مقدمه
 نرد یرهنرد  ره ی آ   حتتوعر  دیر وجور راشته باشد، ایر ار با گااری رر قانون  تاگ  شفای

 یبر ا  یمرانع  چتساصل  نند  ه هر  نانتاطم دیبا نفعانیچگونه اس  و ذ هانآ ی تگمتتصم

 یبر ا  یخاصر  یهرا شرفاف روش  یهرا ارتم تهرا وجرور نردارر. س   انتقال اطالعرات بره آن  

روشرن   یرارند. سکم ان نفعانیذ نتب یارتباط یهاو  انال متبا  مک عقل س  ی تگمتتصم

شرور و از چره   یشرور، چگونره و چر ا انجرام مر     یانجرام مر   ی ند  ه چه  رار یماخص م

 .(185: 1389و ریگ ان،  عمت ی) شوریاستفاره م ی تگمتتصم یب ا ییاستانداررها

 یاصر    تشرفای »:  نرد بتان مری  گونهنیا  تشفای فیرر تع  1« تشفای یالم  نتبسازمان »

هرا  آن ی ه زنردگ  یاهی تو امور خ یمعامالت تجار ،یارار ماتتای ار بتوانند از تصم  ه اس 

 یهرا هوتهرا و از شر  یقرط از اصرل موعروع، تعردار موعروع     نره  رهرد یق ار مر   تتأث را تح 

 نیر ا یرولتر   انیو مد یماتخدمان رولت فتو تک  فهتد  ب که وظگ رن مط ع هاآن ی تگمتتصم

 .(233 :2006 2)هور و هت د،« و قابل ررک باشد ینتبشتقابل پ  ،یرؤ قابل اس   ه ریتار آنان

یر وررین   31) یمقرام معظرم رهبر     یاز سرو  یابالغر  ینظام ارار ی   یهااس ترر س

و  نتررزمتنرۀ قروان   زرهمت. رر بنرد سر  انرد هق ار گ یتاشاره مورر اصول  نیاز ا یب خ 3(1389

و بره    تشرفای  ،یمحرور شده اسر   ره عبارتنرد از عردال      انهارتپ یاصول یمق رات ارار

 یهرا اسر  تس 9رر بنرد   نتهمچنر  ی و مق رات ارار نتقوان یو بازنگ  مترر تنظ یروزرسان

 یگراار قرانون  اصول  یرعا 4(1398مه   6معظم له ) یاز سو یابالغ یگاارنظام قانون ی  

بر  اسرا  قابرل اجر ا برورن قرانون و        یقانون یهاو ط ح حیسازو ار انطباق با لوا نتتو تع

رر  اسرتحکام  ،و عردم ابهرام    تشرفای  ی،واقعر  یازهاتتم  ز ب  ن ،آن یسنجش اج ا  تقاب 

و  یقرانون  یهاو ط ح حیاز لوا کیه   یتخصص ۀشناس انتب ی،و اصطالسات سقوق اتتارب

                                        
 شیایرزا  ،یبرا یارار ارار   مبرارزه ی بر ا  یاطالعات و آگراه  ۀهدف اشاع با 1994رر سال   تشفای یالم  نتسازمان ب .1

 (.www.transparency.org)   ر  ترول  ش وع به یعال یمال یها تیعال رر  تشفای

2. Hood, Christopher & Heald, David. 

3. https://www.leader.ir/fa/content/6689/www.leader.ir 

4. https://www.leader.ir/fa/content/23574/www.leader.ir 
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ب ندمدت و  یثبات، رورنما آن،  تتأث یابیو ارز یآن ب  اسا  نظ ات  ارشناس ارانهتپ لترل

ج رب   ی،تخصصر  ۀها بدون ذ   شناسر آن یاصالح عمن ای  تتو عدم تغ نتتطابق قوان ی،م 

رر رونرد   یو صرنف  خصوصی بخش، یقانون یو نهارها نفعانیم رم، ذ یماار   سدا ث 

قانون و شرمول    تناروا، عموم ضتاز تبع زتو پ ه نترر قوان یمحورو عدال  یگاارقانون

 نترر قروان  شتوبر اصرول  رم   نیر تا سد امکان ا یاز استثنائات قانون زتآن و پ ه  تو جامع

و  متامرا رر تنظر    مورر استنار ق ار گ یتره اسر    یارار یتخصص یهاو اسکام رارگاه یارار

نظام منارجم   کیعنوان  امل و به طور اور به یارار یهاموررنظ  رستگاه نتنقوا یبازنگ 

 نبوره اس .

عوامل مرؤث  بر     یبند یو اولو ییشناسا  امونتپ یع م یساع  ساصل وا او پژوهش

رر  یوا او نیاس  تا بتوان با استفاره از ا رر رول  الکت ونتک نتقوان یرساناطالع  تشفای

 ۀه ترا نون ررزمتنرۀ ارائر   نکته   نیبه ا  یعنا با خوم قدم ب راش . یسکم ان یاج ا  تما

رغدغره   صرورت نگ یتره،   یجرامع  یب رس ،رر رول  الکت ونتک نتقوان یرساناطالع الگوی

 ۀارائر   یو ررنها  انیرر ا نتاطالعات قوان  توعع مط وم شفای یپژوهاگ ، ط اس یاص 

 رر تراری   یمقام معظرم رهبر    یابالغ ،ینظام ارار ی   یهااس تس 18توجه به بند  االگو ب

متقابل مر رم و نظرام    فتناب  به سقوق و تکال یبخایو آگاه یسازشفاف: »31/1/1389

 اس . «حتمند م رم به اطالعات صحآسان و عابطه یب  رست س دتبا تأ  یارار

 

 شناسي تحقيقمباني نظری و پيشينه

 شناسي تحقيقالف( پيشينه

 نترارر و چنر  یات رهگار   تر ماه یگراار قرانون  نرد یرر ی آ  تمفهوم شرفای  یطور  به

رر  قرات تتحق جی. نترا  نرد تگیرا رر نظر  مر    تشفای یاز اصول اساس یارتتنها با یمطالعات

 ژهیر واطالعات و ارتباطرات بره   ییناور قیها از ط از رول  یارترهد  ه بایجهان ناان م

و ج رب اعتمرار    یعمروم  ییبهبور پاسرخگو   ،تشفای شیایزا همویق ب  تشفای یهااتمتس

 اند.شده نفعانیذ ت اتب
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رر  نتقروان  یرسانرر خصوص اطالع یقتتحق چت ه ه رهدیناان م یمنابع راخ  یب رس

مطالعره رر مرورر مارار       یامرا تعردار محردور     صورت نگ یته اسر   رول  الکت ونتک

از  یگااران انجام و رر بعضارتباط با قانون  بدون ذ   نحو یگاارقانون ندیرر ی آ نفعانیذ

  .از آن گار شده اس یهیبد یصورت موعوعبه هانهنمو
 

 . تحقيقات داخلي1

 یهرا رر سرازمان   تشرفای   توعرع » برا عنروان   یقترر تحق (1398) یو جمال انتن گا

هرا رر  خانره با توجه بره سرطوح وزارت   یایماتپو  یدانتپژوهش م کی رر«  انیا یتتسا م

 ،یهرا بره روش س شرمار   آن یهرا  یسرا وم ۀو رتب  انیا ی اور خدمات  ی یقانون مد

 40برا   یبعرد سه نهتبازب کی ۀ توسبه  انیا یهاخانهوزارت  یساوم 18  تشفای  توعع

از آن اسر   ره    یپرژوهش سرا    یهرا ایتره . یقر ار رارنرد   یابیر و ارز یپ سش مورر ب رس

ی  متر    تقر ار رارنرد از شرفای    یتترر رسرته امرور سرا م     هیی هاخانهوزارت  یساوم

  تاز شرفای  رارنرد   انیر رر  ارور ا  یبهتر   ۀ ه رتبر  ییها یساوم نتهمچن  وررارندب خ

 .ب خوررارند یات تب

سرق   یسرنج نارب  ی سقروق  لتر تح » با عنروان  پژوهایرر ( 1398) ریگ انو  یمحان

 برا «  انیر ا یب  نظرام سقروق   دتبا تأ  یعموم به اطالعات با تحقق سقوق شه وند یرست س

ی هرا سکومر   نیارتاز اصول بن یکیعنوان به اطالعات به ه وندانش یاشاره به سق رست س

 یهرا شربکه  عیسر   سق مزبرور برا گارت ش    نتو تضم ییناان رارند  ه شناسا کترمو  ات

 لیتبرد   انیا یرر نظام سقوق یشه وند تحقق سقوق قیمصار نیت از مهم یکیبه  یاجتماع

ترا نون   1388سرال  رر ه اطالعرات  آزار ب یانتاار و رست س قانون بیتصو باوجورشده  ه 

و اجمال رر  ابهام مانند یناده اس  و نقاط ععف دهتایآن اند یب ا یخاص ییاج ا عمان 

از عوامل عدم تحقق سق مزبور  18 ماره موعوع ونتات م لتیقدان تاک م،تو مفاه فیتعار

 .اس 
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 . تحقيقات خارجي2

اعتر ا  و ثبرات     ،تشرفای » عنروان با  یرر پژوها (2018) 1ری ندو  ، روزندورف تهال

 ره   شرور یسفر  مر   یتا زمان کت ه سکوم  رمو  ات پ راختندموعوع  نیا به« کترمو  ات

 ینهارهرا  و  ر ره  ی وتر پ یبراز  ینهرار  نتاز قروان  یاسر ترر نظام س ربطیذ گ انیبازۀ هم

نقرش   یبا ب رس قتتحق نی. اب سانند ظهور ۀبه منص یطور عم بتوانند خور را به کترمو  ات

  ،تناران رار  ره شرفای    کرا یم ا  متحرد  االتیر ا کتر رمو  ات از تعارل  یرر سما  تشفای

انتخرام   مارکالت  طور مرؤث ت  شفاف به یهااس تس بخاد،یرا بهبور م انتخابات عم ک ر

 یمر رم از رمو  اسر    یرعا ، تشفای  ند،یم م رم و سا ماناان ب ط ف نتنامط وم را ب

  ره  ناران رار  قتر تحق نیر . ا ندیرا مهار م کتنظم رمو  ات یهالشچا و رهدیم شیرا ایزا

 کتر رهبر ان رمو  ات  نرامنظم  سراف  زتو ن کترمو  ات یی وپاش یبا  اهش استمال  تشفای

 . ندیم  تتثب را کتقانون رمو  ات زتهم اه بوره و ن

 چره  ایر  ی: چره  ار  یاعتمرار یب و  تشفای» با عنوان یرر پژوها( 2019) 2 ویسئرو   

پ راخ   ره برا    هیج تن یگ ارول  راس  یارعا ۀمطالع؟ به «شور یسازشفاف دیبا یزتچ

 یهرا اسر  تس لتر وتح هی ار آمده اس . تجز یرو « ندیرا پنهان نم زتچ چته رول »شعار 

را سفر    یاطالعرات  یجزء اص  کی اهتناان رار  ه رول  هم هیج ترر ن یو م  یسطح م 

 نیر ا  ،تشرفای  یبر ا  ی. مطالبات م رم ندیم یخوررار آنی ازسو از ایاا و شفاف  ندیم

 یهرا شربکه  رر  تشرفای  نیر شفاف شوند ب کره ا  دیها باتنها راره ه نه  ندیم اب از را دهتعق

 وجور راشته باشد. یدبا زتاند نرر آن ق ار گ یته مداراناس ت ه س یاجتماع

 

 ب( مباني نظري
 تيشفاف

و  فیظ  یزتبه ه  چ دتعم یی هنگ یارسرر اس  و  «شفاف» یمصدر اسم « تشفای»

   رر عرمن (848: 1378 ،عمتد)اس   انیرر پا  آن نما یگ یر یات ه اش شورینازک اطالق م

                                        
1. Hollyer, J. R.. B. P. Rosendorff & J. R. Vreeland. 

2. Roelofs, P. 
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رر ب ابر     تشرفای . (620 :1360 معرتن ) بتان شده اسر  به معنای ناز ی، ررخاندگی و تابنا ی 

عمروم پنهران    دیر  ره از ر  یزتر ت  ه  چهبه عبارت سار  شوریاستفاره م ی ارو پنهان یرازرار

 یرا آزمرون   تطور خالصه شفایبه 1،امانوئل  ان  زمتنه نیاس . رر ا  تشفای ینباشد به معنا

 اانیاهیارتباط رارر، اگ  اصل پا گ انی ه با سق ر یاعمال» :  ره اس  یمع ی  تما وع یب ا

 .(23 :4200 2ز،چمب ) «اس اجازه رر منظ  عموم ق ار گ یتن را ندهد عد سق و قانون 
 

 اطالعات یآزاد

ز ا یکیابداع شده اس   ه  یمخت ف یعم  یهاراه ، تشفای یهابه آرمان دنترس یب ا

بره   یرست سر  یآزار یبره معنرا   نیشه وندان اس . ا یاطالعات ب ا یآزار نتها تضمآن

 یرولترر تمؤساررات غ یو ب خرر یاطالعررات رر رسررت   عمرروم رر مؤساررات عمرروم  

 لتر لرشناختن آن بره    تاطالعات و ی ار از به رسم ییقدان آزار. (206: 1386 ،نصاری)ااس 

 البتره مفهروم    (151: 1386 ،)انصراری  جهران اسر    یهااز رول  یارترر با یی هنگ رازرار

  تشرفای  گر  یر یاز سرو   دنشرو یاطالعات اغ ب با هم اشتباه گ یته م یو آزار  تشفای

 اطالعات رارر. یارناب  به آز یت گات ره یمعنا
 

 يرساناطالع ۀسامان

پر رازش،   ،یآورجمرع  یهارتند  ره بر ا    یو رسم یاجتماع ،یین ،یسازمان یهااتمتس

 کیر عنروان  تنها بره نه هااین سامانه لترل نتبه هم  اندشده یاطالعات ط اس عیو توز  هتذخ

 ارتر  مرورر توجره قر     برزر   ارتم تس کیر عنوان ایزار ب که بهایزار و سخ راره، ن م گاهیپا

را  یو رسرتگاه  یامرور رسرت   ترۀ    یراستر توان بره یآن م  ی ی ه با استفاره و مد  ندتگیم

اصرطالح رر   نیر ا سرال نیباا  (1394 ،زارهیدت)سم   ر  ترا تفا یارتباط یهااتمتو س  ی یمد

 یگاه نتچنهم  ای ار اشاره رارر نتارتباط ب یب ق ار یب ا یا هتخور به ه  وس عتوس یمعنا

 ایر  ایرایانره   رار گراه یپا کیر  یاجر ا  یایزار مورراستفاره ب ااشاره به ن م یاوقات یقط ب ا

                                        
1. Kant, Immanuel. 

2. Chambers, Simone. 
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 ۀمطالعر  یبر ا  رسرانی هرای اطرالع  از سامانهشور. یاستفاره م رایانۀ ریگ  کیارجاع به  یب ا

هرا  از آن ها ه ای ار و سازمان یایزارو ن م یایزارسخ  یهاشبکه نانهتبو واقع قترق ،یع م

 نظرام شور. هدف هر   ی نند استفاره میاطالعات استفاره م عیو توز جاریا ،یآورجمع یب ا

تر ،  راهش عمر     عتوسر  یو به معنا ی تگمتو تصم  ی یمد ات،تاز عم  یبانتپات ی،ارتباط

 .(1394 ،زارهیدت)سماس   خدمات
 

 يانتشار اطالعات سازمان

چره    هنیا یکی    ر متمهم تقا ارتبا یهاه بخشب توانیرا م  ت، شفایریدگاه کیاز 

ه چر  ره   اسر   نیر اطالعات اس . بحث ا نیرارن ا  نحو یگ یر م؟تارائه  ن دیبا یاطالعات

پنج سرطح   .ه اس اطالعات مورر بحث ق ار نگ یت ۀارائ  اما نحو  دنارائه شو دیبا یاطالعات

 اس : شده فیتع  «1شماره جدول »ها رر مخت ف از انتاار راره
 

 1(1395،  انیا یب ا  تشفای)اندیاکد   سطوح انتشار اطالعات و داده: 1شماره جدول 
 انتشار تيفيک

 داده
 ياصل یهايژگیو ونکات  عنوان سطح انتشار

نمونه 

 هاقالب

 یخوانش اناان  تص یاً قاب  ی یتصو یهاقالب 
PDF, 

JPEG, 

PNG 

 یمتن یهاقالب 
جرو توسرط   وو جار   یب راری پ  تقاب 

 اناان
DOC, 

HTML 

 مات ک یهاقالب 
 زتررخرروانش و پر رازش انارران و ن   تر قاب 

 نتماش

XLS, 

CSV, 

XML 

 
امکرررران ی اخرررروان 

 ینتماش
 API یپ رازش و ی اخوان  تبا قاب  ییهاقالب

(JSON) 

 
 یاستانداررها  یرعا

 متصل  رار

وعوع رر ارتباط رارگان م نتجورچ لتتکم

 موجور یهاراره گ یبا ر

API + 

Linked 

Data 

 

                                        
1. https://tp4.ir/?p=1119 
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 ایر  PDFماننرد   ییهرا اطالعات موجور رر ی م  ای تالتجیر  تاطالعات غ ف،یتع  نیبا ا

 یهرا ها ی م راره یاستانداررساز ی. ب ااتندتاستاندارر ن یهاراره ،رروبدل شده یهاعکس

 ره امکران     ننرد یمر  لی( تبرد ییهرا )زبان ییهالبها را به قااند  ه رارهشده فیتع  یخاص

ا ثر  اطالعرات     تر فت  . ننرد یها را یر اهم مر  راره یرو شدهیزیرو ب نامه ینتماش  تیعال

اس   ه  یرر سال نی. ا3 ای 2 یب خ و هاتند کیسطح  یبندرتبه یشده رر  اور راراارائه

از  ارورها   یارتابهبور اس . س ع  رر سال باطالعات رر جهان به  تفت  یاستانداررها

 .)مانند انگ اتان( 5یقط سطح  یو ب خ 4  یز یرانند، ب خیشفاف نمرا  3 سطح  یز

 

 هاپارلمان تيشفاف يابيارزالمللي بين يالگوهااي از نمونه

 کتر رمو  ات یهرا ساره ؤم یزبانترر واشنگتن به م 2012 لیآور 30رر  1پارلمان باز تۀانتب

 یهرا برا تجمرع گر وه    4نتالتر  یکرا یآم  یگراار قانون  تو شبکه شفای 3 یالسان ارتبن 2ی،م 

 یعموم بره اطالعرات پارلمران    یرست س شی اور جهان با هدف ایزا 38از  5ناظ  ب  پارلمان

جهان نوشته  یهاو بهبور عم ک ر پارلمان  تشفای شینظارت ب  عم ک ر، ایزا شیایزا یب ا

نهرار و  گر وه مر رم   140از  شتاس . تا نون ب دهت اور رس 38 نیا یشده اس  و به امضا

 نیر انرد. ا  ر ره   یسما هتانتب نی اور جهان از ا 70از  شتناظ  ب  پارلمان از ب یهاسازمان

 نت نر  یصورت آزار رر اعموم م رم به ینظ ره یب ا 2012 یجوال 31ژوئن تا  11از  هتانتب

 ره رر رم   6کتر پارلمران الکت ون  یس جهران رر  نفر ان  هتانتب یینها ۀناخ تاًیق ار گ ی  و نها

 هتر انتب نیر منتا  شرد. ا  2012رسامب   15  یرر تار 7یرمو  اس یالم  نتب گزار شد رر روز ب

 یاصر   ۀشامل چهار مؤلف هتانتب نیا  اس  هت جمه شد اترن  زبان زند 200از  شتتا نون به ب

 :عبارتند از ی اص ۀچهار مؤلف نیاس . ا یارتبا یهااس   ه خور شامل شاخص

                                        
1. Declaration on Parliamentary Openness (https://openingparliament.org/declaration/( 

2. National Democratic Institute. 

3. Sunlight Foundation. 

4. Latin American Legislative Transparency Network. 

5. Parliamentary Monitoring Organizations. 

6. World e-Parliament Conference. 

7. International Day for Democracy. 
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 تی هنگ شفای عتو ت ی جیت و   

 اطالعات پارلمان یسازشفاف  

 ی به اطالعات پارلمان یرست س لتتاه 

 ی.نبه اطالعات پارلما یرست س یب ا یکتامکان ارتباطات الکت ون یتوانمندساز 

 ی ارورها  یهاپارلمان یابیارز یالگو ب ا کیو  یم جع رسم کیررواقع  هتانتب نیا 

نوشته شده و اجر ا شرده    هتانتب نیب  ا یمبتن یاریز یابیارز یهاس  و مدلمخت ف ا

هرا نباشرد چ ا ره    پارلمران  یابیر خرور مردل ارز   هتانتب نیا دیشا لترل نتبه هم  اس 

قابرل   یراستر و بره  ارتند تن ی مر  هتر انتن بیر رر ا شدهیمع ی یهااز شاخص یارتبا

 یبراق  یبر ا  یم جرع مفهروم   کیر  هتانتب نیا یول  اتندتها نرر پارلمان یگاارارزش

 1.(1395)اندیاکد  شفایت  ب ای ای ان،  هاس پارلمان یابیارز یهامدل
 

 شده در متون و منابعو مقررات مطرح نيقوان يرساناطالع يهاشاخص

رولر  رر    ی یسربک مرد   یبره رنبرال ارتقرا    دیر جد یکر ر یعنروان رو به یگاارقانون

 ه رولر  ترا    ا تمهم ن ک ریرو نیاس . رر ا یفت  و یرر رو سطح  م ی   ی تگمتتصم

 یو اسرنار باالرسرت   نتتواند رر امور جامعه رخال   ند ب که ه  جرا  ره قروان   یچه اندازه م

 نرد. رر   بیو تصرو  هتر ته یمق راتر  ،متاصول تنظر  ۀهم یتنبا رر نظ  گ  دیرهد بایاجازه م

امرور جامعره را بره مر رم محرول        ی یرول  مرد   ،تاز شفای یمندبا به ه یرولت یهانظام

 مترصرد و تنظر   یصرورت مرورر  را بره  یعنوان ناظ  از راه رور، روابط اجتمراع  ند و بهیم

و  هتر را ته یباشرد مق راتر   انتر رر م ی ه منایع عمروم  یررواقع رول  جز رر موارر   ندیم

 نرد  ره رولر  جرز رر مواقرع      یمر  جرام یا یمصالح عمروم  ی ند. اصل ب ت ینم بیتصو

 مترول  به اصول تنظ یبندیلغو  ند. پا زتقانون وعع نکند، ب که مق رات زائد را ن یورع 

مخالف جامعه اسر   ره برا رر     یهاع صه ۀمبارزه با یاار و توسع ،یخوم، عامن  ارآمد

 2پوشش رهد. زترا ن یتواند اهداف قانون اساسیم یبوم ینظ  گ یتن الگو

                                        
1. https://tp4.ir/?p=1159 

 https://www.leader.ir/fa/content/23574/www.leader.ir -( 6/7/1398گذاری )های کلی نظام قانونسیاست .2
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هرا  ت سی بره مقر رات و سرق آگراهی از آن    اصل رسگذاري: اصل دسترسي به مقررات

آیند. این اصل با سق رست سری بره   گااری خوم به شمار میاصول شک ی مق رات ازجم ه

اسنار اراری شبته اس  اما رر موعوع با یکدیگ  متفاوتند. سق م رم به رست سی و تک ترف  

ایرن سرق،     ننرد  ، باعث شده اسر   ره اعمرال   شدهوععرسانی مق رات مائولتن به اطالع

  تک ترف بایرد رلترل امتنراع خرور از       نندنقضنتازی به توجته اقدام خور نداشته باشد ولی 

ارای آن را ارائه  ند. اصرل رست سری همچرون ریگر  اصرول، رارای اسرتثنائاتی اسر   ره         

اطالعرات   اگ چره اسنار و اطالعرات عمرومی اسر .     ررزمتنۀت ین آن سف  امنت  م ی مهم

گاار ب ای سف  منایع و آیند اما قانوناین استثنائات به شمار می هازجم اشخاص خصوصی 

مصالح م ی از قبتل ج وگت ی از ی ار مالتاتی، سق رست سی به اطالعات شخصری اشرخاص   

 1را رر چهارچوم قوانتن پای یته اس .

ساالری رینی یکی از مبرانی جمهروری   م رمگذاري: اصل مشارکت مردمي در مقررات

ن اس   ه ب  اسا  آن م رم بایرد رر تمارت  امرور یر ری و اجتمراعی خرور       اسالمی ای ا

اصولی  ه ثم ات ی اوانری   ازجم هگااری ماار    نند. اصل ماار   م رمی رر مق رات

ایزایش پاسخگویی رولر  نارب  بره نتازهرای مر رم،       ازجم هها رر ع صۀ مدی ی  رول 

ایرزایش روسترۀ انتقارپرای ی رولر  و     تاهتل ج یان اطالعاتی بتن رول  و جامعۀ مح ی، 

هرای  هم اهی م رم رر اج ای قوانتن و مق رات را به هم اه راشته اسر  و رر قالرب شرتوه   

هرای ینری و   ماورت و تحقتق عم ی به  ار گ یته شرده اسر . سرازمان    ازجم هگوناگونی 

وگرو رر  اصناف، ماار   بخش خصوصی با رول ، شوراهای شه  و روستا، شورای گف 

های غت ماتقتم موارری اس   ه رر  نار شتوه ازجم هو ار انون بهبور ماتم  محتط  ابق

خورنررد. ماررار   مرر رم رر گررااری برره چاررم مرری ماررار   م رمرری رر امرر  مقرر رات 

گااری ثم ات متعدری رارر  ه مفهوم خوم برورن، زایترد  همرتن ثمر ات اسر .      مق رات

اطالعرات متران مارئوالن و مر رم، الرزام بره        های م رم، تاهتل ج یران آگاهی از نتازمندی

                                        
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303 -( 6/11/1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ) .1
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تروان  مروارری اسر   ره مری     ازجم ره پاسخگویی، هم اهی جامعه رر اج ای مقر رات و...  

ی و پاسخگویی رر محدوره سازگار گااری نام ب ر.نتایج ماار   م رم رر مق رات عنوانبه

اس   ره رر   گااری خوممبانی اصل س ع  و روزآمدی رر مق رات ازجم هزمانی معقول 

های   ی نظام اراری به آن اشاره شده اس . این اصرل رر سروز    ستاس  13و  11بندهای 

 1اقتصار و موارری  ه رچار تغتت  و تحوالت س یع هاتند از اهمت  زیاری ب خوررار اس .

 

 (شده در متون و منابعمطرح)و مقررات  نيقوان يرساناطالع يها: شاخص2شماره جدول 
 منابع هاشاخص ردیف

1 
 مؤسارات نفعان )م رم، نخبگان، ارتقای ماار   ذی

 و نهارها(

قررانون ارتقررای سررالم  اراری و مبررارزه بررا یاررار 

(7/8/1390) 

 هاگااریرسانی قوانتن و ستاس اطالع 2
هررای هررای   رری نظررام رر بخررش شرربکه ستاسرر 

 (11/7/1377ای )رسانی رایانهاطالع

3 
تن و مقررر رات مکانتارررم ایرررزایش وعررروح قررروان

 )روزآمدی، س ع  و عدم ابهام(
 (6/7/1398گااری )های   ی نظام قانونستاس 

4 
موانرررع انتارررار و رست سررری آزار بررره اطالعرررات   

 گااریقانون

قرررانون انتارررار و رست سررری آزار بررره اطالعرررات 

(6/11/1388) 

5 
رسرررانی قررروانتن و هرررای اطرررالعاسرررتق ار سرررامانه

 هاگااریستاس 

و  ررارب ر ینرراوری ارتباطررات و   ب نامررۀ توسررعه  

 (9/4/1381اطالعات )

 به سداقل رساندن یاار 6
قررانون ارتقررای سررالم  اراری و مبررارزه بررا یاررار 

(7/8/1390) 

 (15/10/1389سالۀ توسعه ج.ا.ای ان )ب نامۀ پنج ساالریتحقق م رم 7

 نظارت همگانی 8
رر  رجروع اربامط ح تک یم م رم و ج ب رعای  

 (25/1/1381)نظام اراری 

 (1/2/1389های   ی نظام اراری )ستاس  پاسخگویی 9

 (6/7/1398گااری )های   ی نظام قانونستاس  ایزایش اعتمار عمومی 10

 

                                        
 https://www.leader.ir/fa/content/6689/www.leader.ir -( 31/1/1389های کلی نظام اداری )سیاست .1

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/802617 -( 7/8/1390قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد )
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 تحقيق شناسيروش

پرژوهش رر بخرش    نیاس  و راهب ر مورراستفاره رر ا ختهتآم یاپژوهش ساع  مطالعه

راهب ر  نیاستفاره از ا ۀایاس . اند ی تتح  یایماتپ یو رر بخش  م یانهتزم یۀنظ  ی،فت 

 یرسران اطرالع  یالگرو  یط اسر »پرژوهش   نیر ازآنجا ره هردف ا   .گر رر یآن بازم  ربه  ارب

 ره بتوانرد برا     ختره تآم یشناسروش کیاس  استفاره از  «رر رول  الکت ونتک گااریقانون

پر ره   دهیر پد نیر پنهران ا  یهاهی ناگ ان از ال  تو با توجه به تفاس یا تاای یک ریاتخاذ رو

 ج،یپرژوهش ازنظر  مخاطرب اسرتفاره از نترا      نیر ا .آمرد یعاقالنه به نظر  مر   یابب رارر، انتخ

و ارائره   رر رول  الکت ونتک نتقوان یرسانماکل اطالع یابیاهیچ ا ه به ر  اس  ی ارب ر

بروره   ورتصر نیبد ژوهشانجام پ ندی. ی آپ رازریم  تبهبور شفای یب ا ییو راهکارها الگو

رر رولر    نتقروان  یرسران مر تبط برا اطرالع    یهرا بره مقولره   یابتمنظور رستاس   ه ابتدا به

 ارب   قیر سرپس از ط     رتر گیماتندات و مدارک موجور صرورت مر   ۀمطالع ،الکت ونتک

. دیر از موعوع به رس  آ ی ای یهمتا  شوریو مطالعه تالش م یهمان ب رس قیرانش از ط 

 یبر ا  یامطالعرات گارت ره   ،یه با اتکا به مدارک و مارتندات ع مر  م س  نیپس از انجام ا

 ارورها رر    یسرا مر تبط   یهرا ه چنرد تج بره   .رشویم یعوامل پژوهش سازمانده نتتتع

تنهرا عوامرل     نرد یمر  یاس   اما پژوهاگ  سع یاطالعات رر نظام ارار  تخصوص شفای

 پژوهش انتخام  ند. ی هاتمتغ عنوانرا به  انیا یم تبط و همگون با ساختار نظام ارار

سرراختاریایته، رورررو بررا طرر ح هررای نتمررههررای ایررن تحقتررق برر  اسررا  مصرراسبهراره

 ۀسرابق » یهرا یژگر یبرا و  یع مئ تنف  از اعضای ه 20رقتقه با  120تا  30هایی بتن پ سش

  مراه تتترا   ماهنیی ورر زا «گااریقانونررزمتنۀ  سیتدر ای فتتأل ی،اتتو عم  ییاج ا  تیعال

هاتم به بعد تک ار رر اطالعات مااهده شد. ب ای  ۀده اس . از مصاسبشآوری جمع 1400

ها بترانگ   ارامه یای . تک ار رر راره یع مئ تنف  ریگ  از اعضای ه 12اطمتنان، مصاسبه با 

شرامل   ییهرا کتر تکنبرا  مرک    هینظ  نیو اصالح ا یسازکپارچهی ندیی آ اشباع نظ ی بور.

هرا و اسرتفاره   ارراش یو م ور  متراستان، استفاره از نمورارها، تنظ کی  تنوشتن س ایگفتن 

. برا  اسرتفاره شرد   MAXQDAایرزار  پژوهش نر م  نی ه رر ا بورمناسب  یاانهیایزار رااز ن م
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پر    هرای نراپ ورره  مقولره و شدند اعایات ه   و  شیپاال یتئور ،یط ح نظ  ی تگشکل

 .شدند

 48ای محقق سراخته برا   ، پ سانامهشدهیها و آزمون مدل ط اسارهمنظور گ رآوری ربه

 زانتر م نترت تع یبر ا  یرلفر  ۀماتخ ج از مطالع یهاها و شاخصاز مؤلفه ی تگگویه با به ه

 یهرا  رار رر سرازمان   ۀسرابق  یرارا ی ارشناسان عال دگاهیها از رها و شاخصمؤلفه  تاهم

 یتی یمرد  یهرا ارشد و براالت   ره رر پار     ی ارشناس التتتحصرارای  نتو همچن یرولت

 5طترف   ۀهرای آن بر  پایر   شرد  همچنرتن گویره    عیر و توز هتته ندهات فهتماغول انجام وظ

بر ای تعترتن سجرم نمونره از      ای لتک ت )از  امالً موایقم تا  امالً مخالفم( تنظتم شد.گزینه

برا توجره بره     .(334 :1380 ،ن)سرکارا قانون راسکو )ره ب اب  متغت های موررمطالعه( استفاره شد 

متغت  مورر سرنجش قر ار گ یر ، تعردار سرداقل       10نهایی  ه  ۀتعدار متغت ها رر پ سانام

ها و  اهش ریاک عردم  منظور اطمتنان از قاب ت  تعمتم رارهنف  ب آورر شد و به 100نمونه 

آوری و پ سارنامه گر ر   112  یپ سانامه توزیع شد. ررنها 150بازگا  پ سانامه، تعدار 

 استفاره شد. یدیتتأ یعام  لتتح  یهای و آزمون مدل معارالت ساختارب ای تح تل

 

 هاوتحليل دادهها و تجزیهیافته

 ی تحقتقهاایتهالف: ی

و پاسرخگویان بره    ندگانوشر مصراسبه  یاختنشر جمعتر  بخش ابتدا ماخصات  نیرر ا

با و  های رورررومصاسبهه از شداستخ اج یهالهوباز به هم اه مق یو سپس  دها پ سانامه

 اند.ارائه شده 5و  4، 3رر قالب جداول شماره  MAXQDA زاریااز ن م استفاره
 شوندگانمصاحبه يشناختتي: آمار جمع3جدول شماره 

 مرتبۀ علمي گذاریزمينۀ فعاليت در حوزۀ قانون

امور اج ایی و 

 عم تاتی

آثار  فتتأل

 م تبط

تدریس 

 م تبط
 استار تاررانا استاریار

11 6 3 9 6 5 

 نفر 20 جمع نفر 20 جمع
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 به پرسشنامه انيپاسخگو يشناختتي: آمار جمع4جدول شماره 

 سابقه فعاليت )سال( تحصيالت جنسيت رتبه شغلي

 زن م ر یع مئ ته مقام
 ی ارشناس

 ارشد
 ر ت ی

تا  15

20 

تا  21

25 

و  26

 باالت 

86 26 92 20 78 34 63 34 15 

 نفر 112 جمع نفر 112 جمع نفر 112 جمع فرن 112 جمع

 «کيدر دولت الکترون يگذارقانون يرساناطالع» کدگذاري باز مفهوم: 5جدول شماره 

 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

رر  یمجراز  یو نقرش یضرا    تترأث  ایزایاری با نگ ش به روند  رر سال ساع 

 و اطالعرات   سوز ییناور یها ساخ یزگات ش به ، توجه گوناگونجوامع 

 یاریر ز  تر اهم یرارا ماار   یهانهتزم نیت از مهم یکیعنوان ارتباطات به

 و پارلمران  بر   م رمری  نظرارت  ابزارهرای  از یکری عنروان  بره این مهرم   اس .

 رر تحرول  بات  تواندمی و اس   اورها رر گت یتصمتم ی آیند ب   گاارتتأث

 سراختاری  اصرالسات  آغراز  ب ای ی صتی و   ره آماره را ااریگقانون ع صۀ

 .[4 مصاسبه] باشد جامعه مخت ف هایبخش رر

توسعۀ 

های زی ساخ 

یناوری اطالعات و 

 ارتباطات رر  اور

مکانتام ایزایش 

قوانتن و  وعوح

 مق رات

و اصالح یصرول و شرماره مروار آن بردون      نت( قوانی) دگاار یگاارشناسه

ی از ع وریات اسر ، اسرتق ار پایگراه    حتن آن بعد از اقدامات تنقرر مت  تتتغ

  ندی مک م یگااربه  ارشناسانه بورن قانونقوانتن  یتخصص ۀشناسراره و 

 .[5 مصاسبه]

سازی پایگاه پتاره

های قوانتن و راره

تخصتص شناسۀ 

 تخصصی

 رارر. یاژهیر خراص و و   تر اهم یار ینوو قرانون  یگاارقانون یروشمندساز

 نتاز تعدر و ترورم قروان   زتبورن از نقص و اجمال و ابهام، پ ه یخال  ،تشفای

بایرد رر  . اسر   یار ینوقرانون  یمط روم بر ا   یهایژگیرر موعوع واسد، و

ای سازی سامانه شفایت  به ی آیند تطبتق اصطالسات سقوقی توجه ویرژه پتاره

 .[7 مصاسبه] صورت گت ر

قرانون و هرم بره اصرول      یار یب  محتوا نو هم به اصول سا مباید گاار قانون

 .[11 مصاسبه] ند قانون توجه  یشک  حتسا م ب  نگارش صح

بارگااری 

اصطالسات سقوقی 

ب ای 

بخای استحکام

 اربتات قوانتن

 عالیرم  از یکری  همچنرتن  و قوانتن تورم اص ی عوامل از یکی پ ا نده گااریقانون

 برا  مقاب ره  بر ای  بایرد  و مواجهنرد  تنقروان  ترورم  آستب با  ه اس  هایینظام اص ی

هرا و  هرا از ط یرق بارگرااری طر ح    و تم  ز اطالعات لوایح و ط ح ما ور آستب

 .[6 مصاسبه]  نند اندیایهای متم  ز چارهلوایح رر سامانه

ها و بارگااری ط ح

لوایح رر پایگاه 

 ها ب ای تطبتقراره
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 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

ها و لروایح  گااری، ب رسی انطباق ط حهای اساسی شفایت  قانونیکی از پایه

ت ین مصاریق شفایت  اسر    ه یکی از مهمهای رولتی اس  از ط یق سامانه

 [.3]مصاسبه 

 جرار یخرور را ا  رسرانی هرای اطرالع  سرامانه  گراار نهارهای قانونگام اول،  رر

شرده و ارتباطرات    ات یر تر  و پو جامع ،اطالعات ،یبعد یها نند و رر گامیم

خردمات و اطالعرات    ۀ، همر آخر  رر گرام    ره نیر تا ا ابندییروط یه تکامل م

 اشرته بروره و برا ب ر   یقابل رست س یمجاز یو رر یضا یسارگبه گااریقانون

 کپارچره یطور به یکتالکت ون فیوظا یارارات، تمام ز نندهیشدن خطوط متما

 .[2 مصاسبه] شوریارائه م

سازی رول  پتاره

الکت ونتک رر سطح 

یکپارچگی خدمات 

 اطالعاتو 

 عرمن  توانرد مری  گرااری قرانون  رونرد  رر نفعانذی نظ ی و یک ی ماار  

 نهرار  مج س، رر جاری لوایح و هاط ح پنهان زوایای از باتاری   رن آشکار

 برا  و نگر  جانبره همره  و جرامع  قروانتنی  تصویب و تدوین رر را گااریقانون

 .[14 مصاسبه] رساند یاری ها استی و معایب سداقل

 ت رریای ع ور

 تهته ب ای بازخورر

 قوانتن نویسپتش

لزوم ارتقای 

 ماار  

نفعان رر ذی

 گااریقانون

 و اجتمراعی  اقتصراری،  ستاسری،  سقوق با  ه اس  مفهومی شه وندان سقوق

 ایرن ازجم ره   گرااری قرانون  رر شه وندان ماار   و شورمی تبتتن ی هنگی

 آن بره  بایرد  جوامرع  و ااریگقانون نهار مقتضتات به توجه با  ه اس  سقوق

 تر ین ابتردایی  برا   اور امور ارار  رر شه وندان ماار   سق. ورزید اهتمام

 .[13 مصاسبه] شورمی تعتتن هاآن سقوق

 ع ورت مالکت 

 عمومی ب  اطالعات

 گااریقانون

 تصویب به نظامار ان  تمام ب ای ب که مج س رریقط نه را شفایت  قانون باید

. شرور  شرفاف  مخت رف  نهارهرای  به م بوط امور تمام تا   ر ییاج ا و رساند

 امرور  با  ه هاییسازمان و  اور مخت ف هایرستگاه گ رش و امور همۀ باید

سر مایۀ اجتمراعی رر تصرویب قروانتن      ترا  باشرد  شرفاف  رارندس و ار  م رم

 .[1 مصاسبه] اث گاار باشد

 ارگت ی لزوم به

 س مایۀ اجتماعی

 و خرور  بره  م بروط  امور ج یان رر شفافطور به  ه اس  همۀ م رم سق این

 از پنهرانی  زتچچته ای ان اسالمی جمهوری رر و باشند گاارقانون هایرستگاه

یاررار روی بدنررۀ  بررا پاسررخگویی برره مرر رم  نهارهررا و نرردارر وجررور م رر 

 .[5 مصاسبه] رهندگااری را  اهش میقانون

نتاز به  اهش یاار 

ب  نهارهای 

 رگااقانون

را یر اهم   یاجتمراع  یهرا نداشرته و موجبرات ترنش    ییاج ا  تقاب  نتاز قوان یشمار

اسر    یگراار جامعه، عدال  رر قانون انتم ضتعدم تبع یاز ار ان اص  یک. یآورریم

 .[10 مصاسبهرارر ] یرا رر پ نتاز قوان یچتس پ یگاه هاضتتبع نی ه ا

نتاز به وعع قوانتن 

 محورعدال 
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 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

 مر رم  اعتمرار  استای باعث تواندمی  ه اس  عوام یازجم ه  گااریقانون رر شفایت 

 و شرفاف صرورت  بره  را قروانتن  اطالعات بایدستماً  گاارقانون. اوالً شور سکوم  به

 خرور  اقردامات  برا  اًتر ثان و بگراارر  متان رر م رم از مات های مخت ف با ماتقتمطور به

 .[8 مصاسبه] بازگ رر معهجا به امتد تا  ند ب ط ف را م رم ماکالت

 های مبور  انال

 رسانی ب ایاطالع

 به عموم رست سی

 اطالعات

 و موانع انتاار

 به آزار رست سی

اطالعات 

 گااریقانون

 تحقرق  به  مک های نوین ارتباطی،پارلمان با استفاره از یناوری امور شفایت 

 اعتقرار  جامعه رر ریساالم رم ی آیند به اگ  عتاًتطب و اس  ساالریم رم عتنی

 عتنتر   و تحقرق  بر ای  بایرد  رانرتم مری  نتازمنرد  م رم یرأ به را خور و راریم

 .[19 مصاسبه] نتم   مک نتز آن به بخاتدن

گت ی از عدم به ه

های نوین یناوری

 ارتباطی

و منارأ   شوریوجور ندارر محل اشکال م  تو شفای شوریم ی ارپنهان یوقت

 .[3 مصاسبهد شد ]خواه یب وز ماکالت بعد

ه ا ، 

 اری و اخا محایظه

 تصمتمات مخفتانه

 اسر   الزم و رارنرد  عهرده  بر   هاسامانه را امتدوار ننده نقش گااریقانون رر

سردی رر مقابرل    ی هنرگ  این با تقوی  و باشند شفایت  یضای  نند ت غتب

 .[11 مصاسبه] .گت انه باشندگااری جانبمق رات

گااری مق رات

 گت انهجانب

 تصرمتمات  از بایرد  هارسانه  ه اس  معنا بدین قوانتن اطالعات سازیشفاف

 رر و باشرند  راشرته  رست سری  قروانتن  اطالعرات  به و شوند آگاه گاارانقانون

 نماینردگان  ط یرق  از یرا شخصراً   بتوانند باید م رم همۀ ماار تی سازیشفاف

گراهی برا مقاومر       نند  ه ش    قوانتن تصویب رر شفافصورت به خور

 .[19 مصاسبه] شوررو میگااری روبهقانون

مقاوم  م اجع 

 وعع قانون

با ط اسی م تب، جاام و زبانی ساره و برا رعایر  اصرول و اسرتانداررهای     

 مرؤث  تواننرد برا مخاطبران تعامرل     های رولتی میپاند، سامانهط اسی مخاطب

 .[18 مصاسبه]راشته باشند 

را  ه رنبالش هارتند بردون یکر  زیرار پتردا  ننرد.        آنچهد  ارب ان باید بتوانن

گویرد چره   الفهم یا بص ی یعنی ط سی  ه بالیاص ه به  ارب  میط اسی س یع

طور سامانه را پتمایش   ره و از ویژگی آن استفاره  نرد. ایرن نروع ط اسری     

 ند روی جاتجوی خور بدون نتاز به توقف و  اف ساره به  ارب   مک می

 [.12 ار تم  ز  ند ]مصاسبه چگونگی 

 زبان از استفاره

ساره و بدون 

پتچتدگی ب ای 

 عموم

استق ار 

های سامانه

رسانی اطالع

قوانتن و 

 هاگااریستاس 

 اصرطالح  ایرن  همچنرتن  اس   ررک قاب ت  یا یهم سهول  معنای به وعوح

از اسرتفاره   واعرح،  قرانون . بر رارر  رر را ابهرام  عردم  یرا  نبورنروپه و  معنای

 .[2 مصاسبه]گت ر می ی  پتش را قوانتن های غت اختصاصیقالب

 هایاستفاره از قالب

 اطالعات ی اگت 
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 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

 م رمی نظارت ابزارهای از یکیعنوان به امکان ران ور اطالعات قوانتن

 و اسر    ارورها  رر گتر ی تصرمتم  ی آینرد  ب   گاارتتأث و پارلمان ب 

 ی صرتی  و  ر ره  آمراره  را گااریقانون ع صۀ رر تحول بات  تواندمی

 باشرد  جامعره  مخت رف  هرای بخرش  رر ساختاری اصالسات آغاز ب ای

 .[4 مصاسبه]

 ران ور امکان

بدون  اطالعات

 محدوری 

صروتی،  )و اسرنار   اطالعرات  از وسرتعی  طترف  گراار، قانون عم ک ر شفایت 

نۀ هرا رر سراما  بایرد ارتبراط آن   ره   شرور مری  شامل را( تصوی ی، مکتوم و...

 .[6 مصاسبه] تخصصی ب ای جاتجوی آسان ب ق ار شور

  ارگت یبه

 هایمکانتام

 آسان وجویجا 

 باثبات و

 خراص  جایگراهی  رارای پتوند بتن اطالعات م تبط گااری،شفایت  قانون رر

 محاروم  رسانیهای اطالعاندازی سامانهراه منظوربه اساسی عناص  از و بوره

 .[1 مصاسبه]شور می

 ترا   ننرد می پتدا را ی ص  این م اجع وعع قانون پارلمانی، اطالعات توندپ با

 ایرن  رر بتوانند آن ب  عالوه و شوند آگاه  اور رر گااریقانون هایی آیند از

 .[13 مصاسبه] نند  ماار   ی آیندها

ایجار یکپارچگی و 

پتوند بتن اطالعات 

 م تبط

 عتنرری تحقررق برره  مررک پخررش زنررده، صررورتبررهپارلمرران  امررور شررفایت 

 راریرم  اعتقار جامعه رر ساالریم رم ی آیند به اگ  عتاًتطب و اس  ساالریم رم

 بره  بخاتدن عتنت  و تحقق ب ای باید رانتممی نتازمند م رم یرأ به را خور و

 .[19 مصاسبه] نتم   مک نتز آن

امکان پخش زند  

ج اات 

 گااریقانون

 ی راره، ت رارگ به و تولتد انتقال، ذخت ه، پ رازش، رر هاسامانه توانمندی

 .[3 مصاسبه]رارر  بازایی گااری اهمت رر قانون رانش، و اطالعات

آوری و رست سی های اخت ، جمعاینت ن  و پتدایش رول  الکت ونتک رر سال

گااری را تقوی    ره اس . توسعۀ رولر  الکت ونترک بر     به اطالعات قانون

  تترأث گ ایی، شفایت ، نظام نظرارت و پاسرخگویی   نسالم  نظام اراری، قانو

 [.6رارر ]مصاسبه 

های رولتی با تالشی  ه رر راستای ایزایش  ارایی و اث بخای نهارهای سامانه

رهنررد )ایررزایش پاسررخگویی، ایررزایش شررفایت  و...( گرراار انجررام مرریقررانون

 [.18مصاسبه گاار شوند ]توانند منج  به تغتت  نگ ش م رم ناب  به قانونمی

امکان تعامل و 

بارگااری ماتندات 

 و نظ ات م رمی
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 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

 قرارر  را  رارب   منرد، نظام و رسمی قوانتن سامانۀ رر نتز قانون اطالعات انتاار

 .[8 مصاسبه] شور مندبه ه زمان ه  رر قانون از  ه سازرمی

هررا، نامررهگررااری رر  اررور ایرر ان خت رری گاررت ره اسرر   بخررش  مقرر رات

های رولتی این اس   ره  ها هاتند. هدف سامانهۀ آنازجم ها و... نامهتصویب

 هرا گزارشرر راستای سا مت  قانون، سهول  رست سی به آگاهی را رر قالب 

 [.12ب ای م رم مهتا  نند ]مصاسبه 

ارائه اطالعات 

انواع  صورتبه

گزارش، نمورار و 

 خب نامه

 عرمان   آن رر و بروره  االج االزم و قطعی باید مناسب و شفاف قانونما ماً 

. گراار منتار  شرور   شده و نتایج تفحرص از قرانون   ررج آن از تخ ف اج ایی

 نباشرد   استثناب رار. شور جامعه آسار همۀ شامل و بوره الامولعام باید قانون

 محتروا بری  متنری  بره  را قانون شوند ماتثنا قانون سکم شمول از ایعده نکهیا

 .[7 مصاسبه]  ندمی تبدیل

 تحقتق نتایج انتاار

 تفحص و

 گاارقانون

رسانی اطالع

قوانتن و 

 هاگااریستاس 

 از بخارری و اجتمرراعی سرر مایۀ مهررم اجررزای از یکرری نفعررانماررار   ذی

  مرک  مارار    سفر   و ایجرار  به و آیدمی شمار به رمو  اتتک هایارزش

 ت مار وع  و گرااری قرانون  سروز   ررمرؤث    و نر م  قدرت تولتد با و  ندمی

 ی آینررد ارتقررای و اقترردار ایررزایش سرربب گرراارقررانون نهارهررای برره بخارری

 .[14 مصاسبه] شد خواهد گااریقانون

 نامثب  ع ورت

 نفعانذی

گرااری عر وری   ها رر ی آینرد قرانون  البتا  مؤث وعع قوانتن ب ای سضور 

 .[14 مصاسبه]اس  

 قوانتن تصویب

 گ یالبی

سا مران از ط یرق پایگراه     گرااری تاس س چگونگی شدن آشکار رر شفایت 

 سکم انری  و ستاسر    تفت  از شاخصیعنوان به قدرت ع صۀ رر اطالعاتی

 اجتمراعی  ارزیابی عوامل از و جمهوری  و رمو  اسی اص ی هایپایه از یکی

 .[11 مصاسبه] اس  گااریشفایت  قانون ایجار رر

 پایگاه سازیپتاره

 تمامی از اطالعاتی

 دهش مصوم قوانتن

 گاارقانون

 شردن  سراالر مر رم اصرطالح  بره  و   رن م رمی سم  به باید  اور نهارهای

 اسالمی انقالم زی بنای  ه تفک  این تا ب وند گااریقانون مخت ف هایسوزه

وعرع قروانتن اخالقری بر ای      شراهد  آن رنبرال  بره  و یابرد   امل تحقق اس 

 .[16 مصاسبه] باشتم گااریقانون

 و قواعد تصویب

 ب ای وانتنق

 اخالقتات

 و زرن رور تفارت ،  قابرل   ره  هارتتم  روبر و  قروانتنی  تعدر با ساع  سال رر

هرای قرانونی بر ای عمروم رر     هاتند. باید چهرارچوم  ناصحتح هایب راش 

 .[17 مصاسبه] رست   باشند

 بورن رست   رر

 تمامی

 هایچهارچوم

 عموم ب ای قانونی

 سداقل به

 یاار رساندن
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 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

 تجمتعری  انف اری،) مج س یهای تگیرأ رر نمایندگان ماار   نمتزا انتاار

گرااری را تقویر    نمایندگی شرفایت  رر قرانون   پ ویایل ایجار و (تفکتکی و

 .[9 مصاسبه]  ندمی

 عبط و ثب 

 هاییعالت 

 گاارقانون

 ستتأساز ط یق  بتان ب ای شفایت  نتازمند یاار با مبارزه و یاار از پتاگت ی

 باعرث   ره  اسر   منایرای  شناسایی گااری وی ت ویزیونی ویژ  قانونها انال

 .[9 مصاسبه]شوند می یاار ب وز

  انال اندازیراه

 ویژه ت ویزیونی

 گاارقانون

  ره  اسر   این به منوط آن با مبارزه اس  م رم توجه مورر  ه یاار بحث رر

 هرم  ریارا  برا  نباشرد  مارخص  وقتی باشد. شفاف سقوق و مزایای نمایندگان

 [.15 مصاسبه]   ر پتاگت ی آن از و مقاب ه تواننمی

 ریگ  وسقوق  انتاار

 نمایندگان مزایای

 گاارقانون

 راری  پنهران  از ناشی ای ان رر قوانتن تدوین اص ی موانع و معضالت از یکی

 رر  رره وعرروسی عرردم گرر یرعبررارتبرره و اسرر  گررااریاطالعررات قررانون

 متران  روابرط  شرناخ   رر عمده مانع رارر وروج ای ان رر تقنتنم اتب س ا ه

 .[17 مصاسبه] اس  قوانتن

 مایخط التزام به

 رر بازراره

 گااریقانون

 اعتمار ایزایش

 عمومی

 ماررت  خررواهتممرری اگرر  و اسرر  عجررتن شررفایت  بررا اساسرری قررانون روح

هرای  ناب  بره اسرتق ار سرامانه    باید  نتم طی یررستبه را رینی ساالریم رم

 چره  بر   و چگونه هاآن و الی  ه بدانند باید نفعانذی. ی اقدام  نتمخب رسان

 .[13 مصاسبه] گت ندمی تصمتم اساسی

 اندازیراه

 خب رهی هایس ویس

 از نفعانذی عموم به

 مج س اتفاقات

 امرور  و مارایل  از همرواره  را مر رم  توانرد می  ه اس  اطالعات به رست سی

 هرای نظرارت  ایرزایش  سربب  امر   ایرن . ند  آگاه خور س نوش  ب   گاارتتأث

طرور  بره  نتز  تفیازلحاظ  گااریقانون و شده قوانتن تصویب روند ب  م رمی

 .[3 مصاسبه]شد  خواهد انجام مط وم

 از خارج ریات  استق ار

 ب ای پایتخ 

 به نفعانذی رست سی

 گااریقانون اطالعات

 مهررم سررتاوررهایر از پارلمرران و گررااریهررای قررانونگررزارش برره رسررتتابی

 آن بره  رستتابی هایراه و خوم گااریقانون بحث. اس  های شفایت سامانه

 پایرۀ  تر ین اساسری . هارتند  ستاسی ع وم و اساسی سقوق رر مهم مباسث از

 .[12 مصاسبه] اس  مداریقانون و قانون سا مت  خوم، سکوم 

 و لزوم توعتح

 و هاگزارش تبتتن

 گااریقانون سوابق

 سروز   رر ایر ان  اسرالمی  جمهروری  اصر ی  هرای چرالش  از یکی یپاسخگوی

 اسرالمی  سا متر   اصرول  و قواعرد  بره  توجه با و اس  مط وم گااریقانون

 و شرفایت  . نتار   ما سقوقی نظام و اسالمی جامعه زیبنده عدم پاسخگویی،

اس . ب ای این هدف مج رس   تبعتض و ران  یاار، با مبارزه راه پاسخگویی

 .[8 مصاسبه] تما  نمایندگان را ب ای استفاره عموم منتا   ندباید اطالعات 

 اطالعات انتاار

 نمایندگان با تما 

 مج س

 پاسخگویی
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 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

 ق مرردار  اررور مرردی ی  رر  ترربااهم عنصرر  رو شررفایت  و پاسررخگویی

 تواندانتاار تقویم  اری مج س می اس ، قدرتمندی ابزار شفایت  گ رند می

 موجرب  را پاسرخگویی  ارتقرای  و بخارد  بهبور را مدی ی   ند،  مک آن به

 .[20 مصاسبه] شور

  اری تقویم انتاار

 مج س

اس ، با انتاار  استوار عقالنی و منظم و رقتق گااریقانون ب  خوم سکوم 

به ایرن   ریتاری و ساختاری و هنجاری تعار  وجور عدم و هاوععت  ط ح

 .[2 مصاسبه]  نتممهم رس  پتدا می

 تاطالعا انتاار

 هاط ح وععت 

. اسر   انتاار اطالعات سضور نماینردگان، مثم ثمر    راره ناان جهانی تج بۀ

 هردف  تر ین اصر ی .  ندیم پتاگت ی یاار از  ه اس  این ام  این مهم یاید 

 .[7 مصاسبه] باشد پاسخگویی تحقق باید گااریقانون

 امتسضوروغ انتاار

 صحن رر نمایندگان

 ع نی

 رونرد  خرواهتم مری  اگر   اس   شفایت  اهداف از گانیهم نظارت گت یشکل

 و مارتم   نظرارت  نظرام  تکروین  آن اج ای عمان  شور، نهارینه پاسخگویی

 ستارتم  توانرد مری   ره  اسر   یاار ب اب  رر جامعه م رم همۀ پای یمائولت 

 نظررام و یاسرردان اهررداف خرردم  رر را آن و ررآورر تعررارل از را سکم انرری

 .[10 مصاسبه] رهد ق ار یاار د اعتبار ننبی و  ُانده

 نظارت اندازیراه

 مؤث  و ماتم 

 همگانی نظارت

 مارت   توانرد مری   ه اس  بدون محدوری  و م رمی نظارت رریچۀ همان شفایت 

 را منکر   از نهری  ومعر وف  ام بره  یعنری  اساسری  قانون هاتم اصل موعوع محکم

 .[1 مصاسبه]بکوشد رر راستای سفاظ  از استقالل جامعه  و  ند پای امکان

و  استقالل سف 

 بدون نظارت

 م رم محدوری 

 شره وندان  آن قالب رر  ه شورمی محاوم ی هنگی بات ی همگانی نظارت

 هرا، گتر ی تصرمتم  ررعمرالً   مارتم   نظارت عمن گااریقانون امور   تۀ رر

  ارور  بره  م بوط ماایل و ماکالت سل و هاریزیب نامه ها،مایخط تعتتن

 .[9 مصاسبه]  نندمی  ماار 

 ی هنگ سف 

 ط یق از شفایت 

 نظارت

 بر ای  را خرور  ررخواسر   بتوانرد  بایرد  ای انری  سقوقی یا سقتقی شخص ه 

 ررگراه  ط یرق  از ب خطصورت بهگااری ج اات قانون اطالعات به رست سی

 از یرا   ند ثب   ارب ی ساام ایجار و سامانه رر نامثب  با سقتقی الکت ونتک

 .[16 مصاسبه. ]نماید ررخواس  گاارقانون نهار به سضوری م اجعه ط یق

 نظارت لزوم

 ب  نفعانذی

 ج اات

 گااریقانون

 برا  هرا رولر   و اسر   ارتبراط  عوامرل  تر ین مهرم  از یکی رسانیسامانۀ اطالع

 هنگرام،  بره  و ررسر   اطالعرات  ع عۀ هایستاس  اج ای و گااریمق رات

 و عمررومی اعتمررار و شررفایت  ایررزایش ،نرروآوری ج یرران تاررهتل برره منجرر 

 .[20 مصاسبه] شوندمی جامعه رر ران  از ج وگت ی

 وعع مق رات

 به رست سی

 عمومی اطالعات

 گاارقانون

 تحقق

 ساالریم رم
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 مقوله سازیمفهوم مصاحبه از شدهاستخراج جمالت از اینمونه

 نهارهرای  هرای مر تبط برا   رسرانه  اطالعرات  بره  رست سری  رر شره وندان  سق

 آزاری برا  زریرک ن ارتباطی  ه اس  با ی سقوق ت ینمهم از یکی گاارقانون

 سترات  رر آنان ماار     نندنتتضم و رارر شفایت  و بتان آزاری اطالعات،

 .[7 مصاسبه]اس   جوامع رر ساالریم رم هایپایه از یکی نتز و ستاسی

 اطالعات انتاار

 با م تبط هایرسانه

 گاارقانون

 یت شرفا  هرای سرل راه ت ینرقتق از یکی گااریانتاار ما وح ج اات قانون

 مرداری قرانون  و شرور   مت  اراری خطاهای شورمی باعث  ه یامائ ه اس  

 .[7 مصاسبه]بگت ر  ق ار لحاظ مورر بتات 

 ما وح انتاار

 ج اات ماا  ات

 گااریقانون

 ط اسری  رر نویسپتش  نندگانتهتهرق  به اول م س ۀ رر مصوبه یک وعوح

  تفتر   شروند مری  ه پتوس اسناری    ار، از بخش این طی. رارر باتگی آن

 .[4 مصاسبه] نند می تعتتن را مصوبه یک

 هم اه اسنار انتاار

 موعوعات با

مورربحث 

 گاارقانون

 هايافته ليوتحلهيتجزب: 

 بر ای شرور.  ها پ راخته میشده از پ سانامههای استخ اجرر این بخش به توصتف راره

م  زی و پ ا نردگی نظتر     یهافی و شاخصهای آمار توصتها از تکنتکراره لتوتح هیتجز

 شور.متانگتن، انح اف معتار، ن مال بورن و... پ راخته می
 هاجدول ميانگين و انحراف معيار پاسخ به گويه: 6جدول شماره 

 متغير
شماره 

 گویه
 ميانگين N گویه

انحراف 

 معيار

مکانتاررم ایررزایش 

وعرروح قرروانتن و 

 مق رات

Q1 
ری اطالعررات و هررای ینرراو توسررعۀ زی سرراخ  

 ارتباطات رر  اور
112 3.83 0.338 

Q2 
هررای قرروانتن و تخصررتص سررازی پایگرراه رارهپترراره

 شناسۀ تخصصی
112 4.28 0.452 

Q3 
بخای بارگااری اصطالسات سقوقی ب ای استحکام

 اربتات قوانتن
112 2.24 0.391 

Q4 
هرا بر ای   ها و لوایح رر پایگراه راره بارگااری ط ح

 تطبتق
112 1.28 0.439 

Q5 
سازی رول  الکت ونتک رر سرطح یکپرارچگی   پتاره

 خدمات و اطالعات
112 3.62 0.445 
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 متغير
شماره 

 گویه
 ميانگين N گویه

انحراف 

 معيار

لررررزوم ارتقرررراء  

نفعان ماار   ذی

 گااریرر قانون

Q6 
نرویس  ع ورت رریای  بازخورر ب ای تهتره پرتش  

 قوانتن
112 3.14 0.475 

Q7 0.480 3.89 112 گااریع ورت مالکت  عمومی ب  اطالعات قانون 

Q8 0.472 3.35 112  ارگت ی س مایۀ اجتماعیلزوم به 

Q9 0.395 2.28 112 گاارنتاز به  اهش یاار ب  نهارهای قانون 

Q10  0.478 4.84 112 محورنتاز به وعع قوانتن عدال 

موانرررع انتارررار و 

رست سرری آزار برره 

اطالعررررررررررات 

 گااریقانون

Q11 
ست سی عمروم  رسانی ب ای رهای اطالع مبور  انال

 به اطالعات
112 2.23 0.472 

Q12 0.441 2.65 112 مقاوم  م اجع وعع قانون 

Q13 0.392 2.77 112 های نوین ارتباطیگت ی از یناوریعدم به ه 

Q14 0.409 4.60 112 گت انهگااری جانبمق رات 

Q15 0.411 3.15 112  اری و اخا تصمتمات مخفتانهه ا ، محایظه 

های ار سامانهاستق 

 رسررررانیاطررررالع

 و قرررررررررروانتن

 هاگااریستاس 

Q16 0.473 1.91 112 استفاره از زبان ساره و بدون پتچتدگی ب ای عموم 

Q17 0.397 3.82 112 های ی اگت  اطالعاتاستفاره از قالب 

Q18  0.474 3.24 112 امکان ران ور اطالعات بدون محدوری 

Q19 
وجروی آسران و   ار  هرای ج  ارگت ی مکانتارم به

 باثبات
112 3.36 0.371 

Q20 0.451 4.23 112 ایجار یکپارچگی و پتوند بتن اطالعات م تبط 

Q21 0.382 2.89 112 گااریامکان پخش زند  ج اات قانون 

Q22 
امکرران تعامررل و بارگررااری ماررتندات و نظرر ات   

 م رمی
112 3.18 0.463 

Q23 
رش، نمرورار و  انرواع گرزا   صورتبهارائۀ اطالعات 

 خب نامه
112 4.71 0.476 

رسررررانی اطررررالع

قرررررررررروانتن و 

 هاگااریستاس 

Q24 0.422 4.37 112 گاارانتاار نتایج تحقتق و تفحص قانون 

Q25  0.401 2.87 112 نفعاننام ذیثب 

Q26 0.476 1.79 112 گ یتصویب قوانتن البی 

Q27 
تن سررازی پایگرراه اطالعرراتی از تمررامی قرروان پترراره

 گاارشد  قانونمصوم
112 4.28 0.399 

Q28 0.397 3.49 112 تصویب قواعد و قوانتن ب ای اخالقتات 
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 متغير
شماره 

 گویه
 ميانگين N گویه

انحراف 

 معيار

به سداقل رساندن 

 یاار

Q29 
هرای قرانونی   رر رست   بورن تمرامی چهرارچوم  

 ب ای عموم
112 2.72 0.481 

Q30  0.479 3.54 112 گاارهای قانونثب  و عبط یعالت 

Q31 0.491 2.13 112 گاارنال ت ویزیونی ویژ  قانوناندازی  اراه 

Q32  0.481 4.29 112 گاارو ریگ  مزایای نمایندگان قانون سقوقانتاار 

ایرررزایش اعتمرررار 

 عمومی

Q33 0.433 4.19 112 گااریباز رر قانونمای رارهالتزام به خط 

Q34 
نفعران  های خب رهی به عموم ذیاندازی س ویسراه

 مج ساز اتفاقات 
112 3.84 0.396 

Q35 
استق ار ریرات  خرارج از پایتخر  بر ای رست سری      

 گاارینفعان به اطالعات قانونذی
112 2.08 0.421 

Q36 0.410 3.44 112 گااریها و سوابق قانونتوعتح و تبتتن گزارش 

 پاسخگویی

Q37 0.411 4.48 112 انتاار اطالعات تما  نمایندگان 

Q38  0.439 4.47 112  اری مج سانتاار تقویم 

Q39 0.442 4.43 112 هاانتاار اطالعات وععت  ط ح 

Q40 
نمایندگان رر صحن  امتسضوروغانتاار اطالعات 

 ع نی
112 1.86 0.408 

 نظارت همگانی

Q41 0.452 2.75 112 مؤث اندازی نظارت ماتم  و راه 

Q42 0.423 4.35 112 نظارت بدون محدوری  م رم 

Q43  0.411 2.03 112 سای  ی هنگ شفایت 

Q44 0.478 3.23 112 گاارینفعان ب  ج اات قانوننظارت ذی 

تحقرررررررررررررق 

 ساالریم رم

Q45 
وعررع مقرر رات رست سرری برره اطالعررات عمررومی  

 گاارقانون
112 3.62 0.398 

Q46 0.449 2.41 112 گاارهای م تبط با قانونانتاار اطالعات رسانه 

Q47 0.476 2.92 112 گااریح ماا  ات ج اات قانونانتاار ما و 

Q48 
 مورربحررثانتاررار اسررنار همرر اه بررا موعرروعات   

 گاارقانون
112 4.21 0.485 
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 جدول ميانگين و انحراف معيار ابعاد متغيرها: 7جدول شماره 

 ميانگين متغيرها
انحراف 

 معيار
 کشيدگي چولگي حداقل حداکثر

 مکانتارررم ایرررزایش وعررروح قررروانتن و

 مق رات
3.05 0.413 4.28 1.28 384.- 1.229 

نفعررران رر لرررزوم ارتقررراء مارررار   ذی

 گااریقانون
3.51 0.460 4.84 2.28 341. 0.352 

موانع انتاار و رست سی آزار به اطالعرات  

 گااریقانون
3.08 0.425 4.60 2.23 484. 2.524 

 و قروانتن  رسانیهای اطالعاستق ار سامانه

 هاگااریستاس 
3.42 0.455 4.71 1.91 533.- 0.669 

 2.311 .604 1.79 4.37 0.419 3.36 هاگااریستاس  و قوانتن رسانیاطالع

 1.072 .526 2.13 4.29 0.483 3.17 به سداقل رساندن یاار

 0.301 .477 2.08 4.16 0.415 3.44 ایزایش اعتمار عمومی

 0.464 .678 1.86 4.48 0.425 3.81 پاسخگویی

 1.928 -.695 2.03 4.35 0.441 3.09 ت همگانینظار

 0.863 .627 2.41 4.21 0.452 3.29 ساالریتحقق م رم

 

 تحقيق ابزار پایایي و روایي

گرااری و  قرانون  خب گران  و ای تابخانره  مخت رف  منرابع  از اطالعرات  ،در بخش کيفي

 و اسر   شرده  آوریجمرع  انرد ی بروره ع مئ تهیا ع وم ارتباطات  ه عضو  گااریستاس 

برا رویکر ر نظ یرۀ     پرژوهش  یک رر  ه هاآوری رارهجمع و تح تل ی آیند طی رر همچنتن

 و  دگااری صح  دیتتأ ب ای نتز نخبگان نظ ات شورمی انجام زمانهمصورت به ایزمتنه

 ایرن   تفری  بخرش  ررونری  و ایسرازه  بر  اعتبرار   ناان ام  این. شد اخا طبقات رهیشکل

 اعتبرار  ایرزایش منظرور  بره  ب ای مصراسبه  نمونهعنوان به یع مئ ته اعضای. اس  پژوهش

  ارف  موجرب  هرا های آنگفته و تج بتات تخصص،  ه زی ا شدند انتخام تحقتق بت ونی

  ه شورمطالعه می این  تفی بخش رر مصاسبه از ساصل هایراره تح تل رر طبقاتی و  دها

 .رهدمی ایزایش را تک ارپای ی و اس  ت کینزر واقعت  به عمل رر
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 ط یرق  از پ سارنامه  سنجه، محتوای روایی از اطمتنان سصول هدف ، بادر بخش کمي

 رریایر   از پرس  .شرد  و ع وم ارتباطات ارسال گااریخب گان قانون از تن 15 ب ای رایانامه

 بر   اسر   بره ذ ر    الزم. شرد  تردوین  گویه 48 با نهایی پ سانامۀ خب گان، از این بازخورر

تحقترق   ایرن  )رر نظ انصاسب  ل از سایز پنل سداقل (2014) 1اسکالی و آی  ولجد اسا 

 12 سداقل شور تأیتد سنجه روایی تا بوره موایق سنجه یک هایشاخص با باید  ه نف ( 15

 .رستد خب گان دیتتأ به نتز صوری رواییاس .  نف 

 ایرن . اسر   هشرد  ارهاسرتف    ونباخ آلفای روش از پایایی تعتتنمنظور به تحقتق این رر

 را مخت رف  هرای خصتصره   ره  گتر ی انردازه  ابرزار  ررونری  همراهنگی  محاسبۀ ب ای روش

 از یک ه  ساف رترهند، رر صومی ناان ساصل نتایج .رورمی  ار به  ندمی گت یاندازه

 تجره تروان نت مری  مانرد  پرس  مری  باقی محاوسی تغتت  بدون  اهش یایته یا پایایی ،سؤاالت

 رر تغتتر   یرا  پ سارنامه  از سراف  بره  و نتراز  بوره خوبیسؤاالت  ،سؤاالت همۀ  ه گ ی 

 شور.نمی مااهده کیچته

رر  یاص  یهامؤلفه لتتح  هتاول جیصورت گ ی . نتا هیگو 48با  یا تاای یعام  لتتح 

 یاهیگو چتمناسب هاتند و ه یبار عام  یرارا هاهیگو ۀمورر ابزار پژوهش ناان رار  ه هم

 2ا  رتن  - تر م -زری را  ی تر گنمونه  یاسا  مقدار  فا نی. ب  اشوریامه ساف نماز پ سان

(794/0 =KMOو آزمون   و ) ( معنرارار بره   000/0( رر سرطح ) 864/10902بارت ر  )   یر

بارت   معنارار باشرد،    یباشد و آزمون   و یرر سد مناسب KMOرس  آمد. ه گاه مقدار 

 .سب اس منا یعام  لتتح  یب ا یهمباتگ سیمات 

 ایرزار نر م  از اسرتفاره  برا  جداگانره طور به هامدل ازه  دام  ب ای سازه روایی دیتتأ ب ای

18AMOS 3 شرده  ماراهده  متغت هرای  عام ی بارهای رهند ناان گت یاندازه مدل. شد استفاره

 و( پنهان متغت ) عامل بتن رابطه قدرت. اس ( ناده مااهده) مکنون متغت  ه  ب ای( عامل)

 بره  توجره  یدیتتأ عام ی تح تل رر. شورمی راره ناان عام ی بار ۀ توسمااهده بهقابل غت مت

                                        
1. C. Ayre and A. J. Scally. 

2. Kaiser-Meyer-Oklin. 

3. AMOS: Analysis of MOment Structures. 
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 بر ای  گتر ی انردازه  هرای مردل  رر رایرج  بر ازش  هرای شراخص . اس  مهم نتز مدل ب ازش

 بره  رو ای ناب  اگ  ب ازش هایشاخص متان رر. اس  شده ارائه تحقتق مکنون متغت های

 1RMSEA شراخص . اسر   ب خروررار  مناسربی  بر ازش  از مدل دباش 2 از  مت  آزاری ررجه

 ت مط وم باشند، ت نزریک یک به چقدر ه  نتز هاشاخص سای . اس  مط وم 1/0 از  مت 

 (2006 ،2های ) اس 
 هاي برازش الگوي کليشاخص: 9جدول شماره 

مدل 

 کلي
X2/df RMSEA NFI CFI GFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI SRMR 

ميزان 

 قبوللقاب
3> 1/0> 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 6/0≤ 50/0≤ 6/0≤ 6/0≤ 8/0> 

 محاسبه

 شده
553/2 065/0 92/0 94/0 95/0 92/0 71/0 67/0 74/0 69/0 03/0 

 

 مقادير پايايي متغيرهاي تحقيق: 10جدول شماره 

 متغيرها
آلفای 

 کرونباخ

پایایي ترکيبي 

(CR) 
AVE 

 83/0 94/0 789/0 اتو مق ر وعوح قوانتنمکانتام ایزایش 

 84/0 96/0 792/0 گااریرر قانون نفعانماار   ذیلزوم ارتقای 

 75/0 94/0 791/0 گااریقانون به اطالعاتآزار انتاار و رست سی موانع 

 92/0 96/0 800/0 هاگااریرسانی قوانتن و ستاس های اطالعاستق ار سامانه

 85/0 95/0 793/0 هاگااری رسانی قوانتن و ستاساطالع

 84/0 92/0 798/0 به سداقل رساندن یاار

 82/0 93/0 801/0 ساالریتحقق م رم

 85/0 94/0 799/0 نظارت همگانی

 83/0 90/0 821/0 پاسخگویی

 87/0 98/0 759/0 ایزایش اعتمار عمومی

 

                                        
1. RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation. 

2. Hair, J.F. 
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 هارابطه يسطح معنادار جي: نتا11جدول شماره 

 متغير وابسته خطای استاندارد

 و مق رات وعوح قوانتنمکانتام ایزایش  723/0

 گااریرر قانون نفعانماار   ذیلزوم ارتقای  701/0

 گااریقانون به اطالعاتآزار انتاار و رست سی موانع  696/0

 هاگااریرسانی قوانتن و ستاس های اطالعاستق ار سامانه 657/0

 هاگااریس رسانی قوانتن و ستااطالع 708/0

 به سداقل رساندن یاار 698/0

 ساالریتحقق م رم 728/0

 نظارت همگانی 764/0

 پاسخگویی 693/0

 ایزایش اعتمار عمومی 705/0

 رسر   بره  3/0 یبراال  یهمگر  باًیتق  ا تمق نیا یهاهیگو یونترگ س وزن ای یعام  بار

 مناسرب  مرالک عنروان  بره  را 3/0 یعرام   بار( 2000) 2  ام  و  یهاو و( 1380) 1نی ال. آمد

 مرالک عنوان به را 4/0 یعام  بار( 1379) 3 وپ  مانند گ یر یب خ وسؤال  کی انتخام یب ا

  (18: 1385)محمردی،   اند  ره یمع ی عوامل لتتح  رر عامل ه  یب اسؤال  ه  انتخام مناسب

 یهاشاخص نتهمچن  اس  یمط وب سطح رر هاهیگو یعام  بار ساع  پژوهش رر نیبناب ا

 مرورر  زتر ن را نهتزم نیا رر پژوهش یهاایتهی و رار ناان را یخوب ب ازش زتن مدل یندگب از

سرنجش مردل    ا تر مق ییایر پا ای اعتبار یب رسمنظور به پژوهش نیا رر. رهدیم ق ار دیتتأ

 اسرتفاره    ونباخ یآلفا بیع  ازها از ط یق سامانه هاگااریستاس  و رسانی قوانتناطالع

 بیعر   نتهمچنر  اسر    954/0 مقترا ،   رل  یب اآمده رس به یآلفا بیع . اس  شده

  ایر ز اسر   یمناسرب  ییایر پا بیعر    ره  برور  نوسان رر 955/0 تا 953/0 ازها مؤلفه ییایپا

  1380 ی،فیپاشاشر  ) نرد یمر   ی فا یپژوها مقاصد یب امعموالً  ات تب ای 70/0 اعتبار بیع ا

مردل   ا تر مق یسرنج روان یهرا یژگر یو ساع  وهشپژ یهاایتهی  لطور به. (1382 ی،آناستاز

                                        
1. Kelin, Paul. 

2. Howitt, Dennis & Cramer, Duncan. 

3. Cooper, Colin. 
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 بره  استنار با نیبناب ا  اس  راره ق ار دیتتأ مورر رارر رول  الکت ونتک  رسانی قوانتناطالع

 ابرزار ، شرده ارائره مقدار و متزان الگوی  ییشناسا یب اشده ساخته ا تمق پژوهش یهاایتهی

 رسرانی قروانتن  اطالعررزمتنۀ  گ انپژوها ازتن یپاسخگو تواندیم و اس  یدتمف و مناسب

 .باشد رر رول  الکت ونتک

 
 مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد: 1شماره  شکل
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 گيری و پيشنهادنتيجه

 گيرينتيجه .الف

 یرۀ نظ  تروان یشدن م اسرل تح ترل و  دگرااری، مر     یشده و طبا توجه به مطالب ارائه

 نترت صرورت تب  نیر به ا رر رول  الکت ونتک را نتقوان یرسانرا رر خصوص اطالع یانهتزم

« )مر رم، نخبگران، مؤسارات و نهارهرا(     نفعران یمارار   ذ  یلرزوم ارتقرا  »سبب  به   ر:

: یمحرور  دهیر )پد نرد یی آ نیر و شرفاف نمرورن ا   یگراار قرانون  نرد ی( رر ی آیع  ر  طی)ش ا

 یهرا امانهاسرتق ار سر  »راهبر ر   ی( بره سرم  اجر ا   هایگااراس تو س نتقوان یرساناطالع

 نیر اسرتق ار ا  یانره ت ه عامرل زم  میرویم  انیرر ا «هایگااراس تو س نتقوان یرساناطالع

راهبر ر   یگ  رر اجر ا و عامل مداخ ه« و مق رات نتوعوح قوان شیایزا امتمکان»ها سامانه

و  نتقروان  یرسران اطرالع   اسر   «یگراار آزار به اطالعرات قرانون   یموانع انتاار و رست س»

 ،ییپاسرخگو  ،یاعتمرار عمروم   شیرساندن یاار، ایرزا  لبه سداق»منج  به  هایگاار استس

رر  الگروی نهرایی   تروان یمر    لراا شرور ی( مامدهات)پ «یساالرو تحقق م رم ینظارت همگان

 نترت تب 2شکل شماره صورت به را رر رول  الکت ونتک گااریقانون یرسانخصوص اطالع

 .  ر
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 کيدر دولت الکترون يگذارقانون يرساناطالع ييهان ي: الگو2شماره  شکل
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 پيشنهاد .ب

 گذاريتوسط نهادهاي دخيل در قانون کيخدمات دولت الکترونو توسعۀ  ليتکم

و  یی رارا  ،هرا یگراار اسر  تو س نتقروان  ۀرر ع صر   ت ه شرفای  رارپژوهش ناان  نیا

 تروان یپژوهش را مر  نیا جیها به رنبال رارر. نتاها و سکوم رول  یرا ب ا یاریز  تمویق

 ر ر  هارتند ارائره    لترخ یگااراس تو س یگاارقانون ندی ه رر ی آ یرولت یهابه سازمان

 ،مصر ح  نظرام   صتمجمرع تارخ   ه،یتقضرا   قو ه،یمج   قو ،یاسالم یمانند مج س شورا

 جیوتر  بر ای  پژوهش  نیا جیمند تا با استفاره از نتابه ه یهاسازمان  یسا اینگهبان  یشورا

گونه  ه رر الگروی  همان نیبه  ار گ یته شور  بناب ا هایگااراس تو س نتقوان یرساناطالع

 جرار یبره رنبرال ا   دیر با باتبه مطال ییپاسخگو یگاار ب اقانوننهارهای  شورنهایی اشاره می

 ۀنر تزم ،یمارار ت  کر ر یرو جاریمعمول باشند تا با ا ۀجانبکیروابط  یجاروابط روجانبه به

ی اهم  دیجد ک ریرو کیعنوان را به کترول  الکت ون ی   یو اج ا ییو پاسخگو  تایشف

 ۀتوسرع  یمناسرب بر ا   طیتوان انتظار راشر   ره شر ا   یم کترول  الکت ون ۀبا توسع.  نند

و  یرسران و اطرالع   تسطح شرفای  شیبا ایزا  ایشور  ز جاریا یو واقع متماتق ساالریم رم

مناسب  ۀنتو زم ایتهی اهش  ساالریم رم ۀتوسع یموانع سنت ،یروند ماار   عموم لتتاه

و  نره تخردمات به  ۀو ارائ نفعانیتوجه به ذ شور.یی اهم م نفعانیماار   آگاهانه ذ یب ا

انرداز  هدف و چام هیروسو یتعام  ۀرابط جاریها و ای تگمتماار   م رم رر تصم شیایزا

 دیبا نهارهای ما وراس  و  یکتالکت ون االریسم رمو  کترول  الکت ون یاج ا یب ا یعال

از  یهرا را مردنظ  قر ار رهنرد. اسرتفاره از تجرارم ب خر       یزیر رها و ب نامهاس تها، سنظام

 ارب ر تپ یبر ا  یتر  یمناسرب و منطقر   یتواند راهکارهرا یم نهتزم نیرر ا ا وتپ ی اورها

 ارائه رهد.  انیر ار ژهیوآن به یهاو ریع چالش نتقوان رسانیاطالع ۀاهداف توسع
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي
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