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One of the main concerns of governments today, in terms of governance and policy 
making, is putting goals in practice, achieving them, and combating against corruptions 
such as squander. Thus, governments try to employ approaches, methods, and novel 
means to reach their goals practically and with the lowest cost possible. One of the 
most modern approaches and means that governments use for their better functioning 
is transparency. Accordingly, this study, using content and document analyses, aims 
to investigate the theoretical principles, research studies, and the implemented plans 
in other countries, so far as transparency is concerned, to figure out its advantages and 
outcomes. Analyzing research studies and world experiences related to transparency 
and its practical outcomes in areas such as contracts, council meetings, and employee 
evaluation shows that transparency is a practical means to combat against corruption 
and to control, supervise, and strengthen the related policies. The findings suggest 
that the novel approach of transparency is the most certain and successful, simplest, 
and cheapest means to improve the government’s function, fit government’s size, 
encourage nation-state interaction and public participation, and combat against 
corruption.
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از دغدغه هــای مهــم دولت هــا در عرصــة حکمرانــی و خط مشــی گذاری،  امــروزه یکــی 
ــراف و  ــه اس ــف ازجمل ــادهای مختل ــا فس ــارزه ب ــا و مب ــه آن ه ــتیابی ب ــداف و دس ــدی اه کارآم
ــا و  ــا، روش ه ــری از رویکرده ــا بهره گی ــد ب ــا در تالش ان ــور، دولت ه ــن منظ ــت. بدی ــر اس تبذی
ــن  ــد. یکــی از مدرن تری ــق کنن ــداف را محق ــن اه ــر ای ــر و کارآمدت ــد، کم هزینه ت ــای جدی ابزاره
رویکردهــا و ابزارهایــی کــه دولت هــا بــرای حکمرانــی بهتــر بــه کار می برنــد، شــفافیت نــام دارد. 
در ایــن پژوهــش، بــا روش تحلیــل متــن و تحلیــل اســنادی بــه مطالعــة مبانــی نظــری و کارهــای 
پژوهشــی و همچنیــن مصداق هــای عملیاتــی و کاربــردی اجراشــده در ســایر کشــورها در حــوزة 
شــفافیت پرداختــه و مزایــا، کارکردهــا و فوایــد شــفافیت بیــان شــده اســت. بــا بررســی پژوهش ها 
و تجربیــات جهانــی در حــوزة شــفافیت و مصادیــق کاربــردی آن، ازجملــه شــفافیت در قراردادهــا، 
شــفافیت جلســات شــورایی، ارزیابــی کارکنــان و عملکــرد، مشــخص شــد کــه شــفافیت ابــزاری 
کارآمــد بــرای مبــارزه بــا فســاد، و کنتــرل، نظــارت، کارآمــدی و توانمندســازی خط مشی هاســت. 
ــن،  ــن، موفق تری ــد شــفافیت مطمئن تری ــن و جدی ــرد نوی ــه رویک ــز روشــن شــد ک ــان نی در پای
ســاده ترین و کم هزینه تریــن روش بــرای افزایــش کارایــی دولــت، متناسب ســازی انــدازة دولــت، 

افزایــش تعامــل مــردم و دولــت و مشــارکت عمومــی، و مبــارزه بــا فســاد اســت.
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1. مقدمه 
شــفافیت بســتری نظارتــی اســت کــه حــس دیــده شــدن از ســوی عمــوم مــردم را به وجــود مــی آورد. بــا پدید 
آمــدن ایــن حــس، مســئوالن رفتارشــان را تغییــر می دهنــد و درنتیجــه انحرافات و فســاد در عرصــة حکمرانی 
کاهــش می یابــد. وقتــی ایــن بســتر نظارتــی دراختیــار مــردم قــرار می گیــرد، چنــد فایــده بــرای صاحبــان 

مناصــب دارد: خودکنترلــی، مشــارکت مــردم در عرصــة حکمرانــی، افزایــش کارایــی و کاهش فســاد. 
ــترده ای  ــور گس ــارش به ط ــت، رفت ــارت اس ــت نظ ــد تح ــردی بدان ــی ف ــا،  وقت ــج پژوهش ه ــق نتای طب
انطباق جویانــه و فرمان برانــه خواهــد بــود. اگــر زندانیــان تصــور کننــد کــه در هــر لحظــه تحــت نظارت انــد،  
بزرگ تریــن نیــرو در آن هــا بــرای فرمان بــری و اجابــت ایجــاد می شــود )بحــث دیــده شــدن(. ایــن مســئله از 
ابزارهــای کلیــدی کنتــرل اجتماعــی در دنیــای مــدرن اســت کــه در آن، دیگــر نیــازی بــه ســالح مســتبدان 
ــب  ــه به مرات ــازد ک ــن می س ــی را در ذه ــوده1 زندان ــارت ت ــه نظ ــت؛ چراک ــل( نیس ــدان و قت ــازات، زن )مج
ــر از نیروی هــای  ــا هنجارهــای اجتماعــی اســت؛ بســیار اثربخش ت ــاق ب ــر از ابزارهــای دیگــر انطب اثربخش ت
مســتقیمی کــه تاکنــون وجــود داشــته  اســت. ادیــان ابراهیمــی به شــیوة مشــابهی چنیــن بیــان می کننــد که 
یــک نیــروی برتــر نامرئــی همه جــا حضــور دارد کــه انســان را مشــاهده می کنــد و بدیــن ترتیــب، انســان هیچ 

لحظــة اختصاصــی2 نــدارد. همیــن امــر باعــث اطاعــت انســان از دســتورات خداونــد می شــود.3 
در مــواد 18 و 19 سیاســت های کلــی نظــام اداری، بــه بحــث شــفافیت و شفاف ســازی فرایندهــا اشــاره 

شــده اســت. در ایــن دو بنــِد ناظــر بــه شــفافیت آمــده اســت: 
شفاف ســازی و آگاهی بخشــی نســبت بــه حقــوق و تکالیــف متقابــل مــردم و نظــام اداری بــا تأکیــد بــر . 1

دسترســی آســان و ضابطه منــد مــردم بــه اطالعــات صحیــح )مــادة 18(؛ 
زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری )مادة 19(.4. 2

در ایــن پژوهــش، نشــان داده می شــود شــفافیت در عرصــة مدیریت دولتــی و حکمرانی کارایــی و موفقیت 
زیــادی را بــرای دولت هــا و حکومت هــا به دنبــال دارد. ابتــدا مفهــوم و معنــای شــفافیت بیــان می شــود. بدیــن 
منظــور، تعاریــف مختلــف شــفافیت از نگاه هــای مختلــف حقوقــی، سیاســی و اقتصــادی و درنهایــت تعریــف 
مختــار و مــورد پذیــرش آن در پژوهــش ذکــر می شــود. در گام بعــد، بــه مقایســة مفهــوم شــفافیت بــا دادة بــاز 
پرداختــه می شــود. در ایــن بخــش اشــاره می شــود کــه ایــن دو مفهــوم دارای قرابــت معنایــی زیــادی بــا هــم 
هســتند، ولــی تفاوت هایــی نیــز دارنــد کــه بــرای فهــم و درک مفهــوم شــفافیت و تمایــز قائــل شــدن میــان 
آن و دادة بــاز ضــروری اســت. در گام ســوم، کاربردهــای شــفافیت در عرصــة حکمرانــی و ادارة امــور دولتــی 
ــی و مدیریــت  ــرد شــفافیت در حیطــة حکمران مشــخص می شــود. در ایــن گام، ابتــدا مصادیــق مهــم کارب
دولتــی مشــخص می شــود. در ایــن مصادیــق کــه به نوعــی از مســائل اساســی و کالن هــر دولــت و حکومتــی 
اســت، ابتــدا رویکــرد ســنتی بــرای حــل آن مســئله ارائــه و ســپس تحلیــل و نقــد و بررســی می شــود. ســپس 
رویکــرد ســنتی مبتنــی بــر شــفافیت نیــز بیــان می شــود و نمونه هایــی از کشــورهای موفــق کــه ایــن رویکــرد 

1. mass surveillance
2. private moment
3. https://www.ted.com/talks/glenn_greenwald_why_privacy_matters?language=en
4. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16992
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را اجــرا کرده انــد. پایان بخــش مقالــه جمع بنــدی و تحلیــل کاربــرد رویکــرد شــفافیت در عرصــة حکمرانــی و 
ادارة امــور دولتــی بــا تأکیــد بــر مصادیــق بیان شــده اســت. 

2. پیشینة تحقیق  
موضــوع شــفافیت بــا رویکردهــای گوناگــون در پژوهش هــای مختلــف بحث و بررســی شــده اســت. پژوهش های 
موجــود در ایــن زمینــه را می تــوان بــه دو بخــش نظــری )آکادمیــک( و عملیاتی تقســیم کــرد. در بخــش نظری، 
پژوهش هایــی بــا رویکردهــای مختلــف حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی، مدیریتــی، حســابداری و مالــی بــه بحــث 
شــفافیت پرداخته انــد. یکــی از منابــع مهــم پژوهشــی در حــوزة شــفافیت کتــاب شــفافیت و پاســخگویی اســت 
کــه جایــگاه و اهمیــت شــفافیت و پاســخ گویی در پارلمــان را بررســیده اســت. ایــن کتــاب بــا همــکاری پارلمــان 
اندونــزی و بخــش برنامــة توســعة ســازمان ملــل5 تألیــف شــده و در آن مباحثــی همچــون نیــاز بــه دراختیــار 
مــردم قــرار دادن اطالعــات عمومــی، گــزارش فعالیت هــای پارلمــان و نقــش آژانــس عالــی ارزیابــی اندونــزی در 
گســترش شــفافیت در پارلمــان اندونــزی، اهمیت قانون دسترســی آزاد بــه اطالعات عمومی، اهمیت شــفافیت و 
پاســخ گویی پارلمــان بــه عمــوم، دسترســی به اســناد مالــی نماینــدگان و گــزارش عملکــرد آن هــا و راه حل هایی 

.(Prasojo et al., 2010) بــرای رســیدن بــه پارلمــان شــفاف و پاســخ گو بیــان شــده اســت
ــای  ــا رویکرده ــفافیت ب ــارة  ش ــده درب ــای انجام ش ــی از پژوهش ه ــه برخ ــار ب ــر به  اختص ــدول زی در ج

ــود. ــاره می ش ــف اش مختل
جدول 1. پیشینة پژوهش های انجام شده در حوزة شفافیت

معرفی مختصر آنعنوان پژوهشرویکرد

رویکرد حکمرانی

حکمرانی مطلوب 
و نقش شفافیت در 

تحقق آن

در پژوهــش ضمیــری و نصیری حامــد )1389(، شــفافیت از مهم تریــن عناصــر دســتیابی 
ــه  ــک ب ــفافیت کم ــم ش ــای مه ــت. از نقش ه ــده اس ــی ش ــوب معرف ــی خ ــه حکمران ب
ارتقــای پاســخ گویی اســت. در ایــن پژوهــش، به تفصیــل جزئیــات نحــوة تأثیــر شــفافیت 
در برقــراری حکمرانــی مطلــوب و نقــش آن در ارتقــای حقــوق بشــر بررســی شــده اســت. 
ــا بررســی توصیه هــا و پیشــنهاد های نهادهــای بین المللــی فعــال در زمینــة شــفافیت،  ب
ــی، و  ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــفافیت، صن ــی ش ــازمان بین الملل ــر س نظی
ــا تحلیــل اســتانداردهای جهانــی تــالش شــده تــا نقــش شــفافیت از ابعــاد  همچنیــن ب
مختلــف آن، اعــم از اهمیــت، مفاهیــم، لــوازم، مکانیســم ها، و ارتبــاط آن بــا امــور دیگــر 

به عنــوان یکــی از ابزارهــای نیــل بــه حکمرانــی مطلــوب آشــکار شــود.
بررسی نقش 

شفافیت در تحقق 
حکمرانی مطلوب

ــوب  ــی مطل ــه حکمران ــل ب ــفافیت در نی ــش ش ــور )1388(، نق ــش یزدانی زن در پژوه
ــرای برخــورداری از حقــوق بشــر و مکانیســم های ایجــاد و  ــوان بســتری مســاعد ب به عن

ــداوم شــفافیت بررســی شــده اســت. ت

نقش شفاف سازی 
رسانه در حکمرانی 

خوب

در پژوهــش حســن پور و آقاجانــی )1393(، بــه نقــش شفاف ســازی رســانه ها در عواملــی 
ــی  ــت بخــش مل ــه، هوی ــر کاهــش فســاد، رشــد اقتصــادی، فرهنگ ســازی در جامع نظی
ــا داشــتن اطالعــات کامــل و  و تأثیــر در افــکار عمومــی پرداختــه شــده اســت و اینکــه ب
صحیــح در ایــن مــوارد چگونــه می تــوان بــه حکمرانــی خــوب دســت یافــت. شفاف ســازی 
ــرای  ــی ب ــی فعال ــا ارزیاب ــده شــود ت ــم تنی ــد دره ــی می توان ــات عموم رســانه ای و مباحث
ابداعــات از شــاخه های تصمیم گیــر غلبــه کنــد. شفاف ســازی رســانه ای حامــی و 
ــی از آن  ــای عموم ــی در فض ــن فکران مدن ــه روش ــت ک ــخ گویی اس ــرای پاس ــتیبانی ب پش
ــه حکومــت کمــک  حمایــت می کننــد. مباحثــة عمومــی و انتقــادات اجتماعــی هــر دو ب

ــاز سیاســت گذاری توجــه شــود.   ــورد نی ــم م ــات مه ــه موضوع ــا ب ــد ت می کنن

5. UNDP Parliamentary Support Program
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ادامة جدول 1.

معرفی مختصر آنعنوان پژوهشرویکرد

رویکرد حقوقی

بررسی موانع قانونی 
شفافیت در ایران

بهــادر )1390( در پژوهــش خــود بــه بررســی حقوقــی مجموعــه ای از قوانیــن و مقــررات 
مربــوط بــه حــوزة شــفافیت در ایــران نظــر کــرده اســت. وی ضمــن بیــان معایــب ایــن 
ــن پژوهــش،  ــرده اســت. در ای ــا مطــرح ک ــرای اصــالح آن ه ــن، پیشــنهادهایی را ب قوانی

منظــور از شــفافیت، شــفافیت در حیطــة اقدامــات قــوة مجریــه اســت.

مفهوم، مبانی 
و لوازم آزادی 

اطالعات

در پژوهــش انصــاری )1386(، مفهــوم و مبانــی آزادی اطالعــات و همچنیــن نحــوة 
ــت.  ــده اس ــور واکاوی ش ــات در کش ــا آزادی اطالع ــط ب ــد مرتب ــول و قواع ــت اص کاربس
همچنیــن قوانیــن مرتبــط بــا آزادی اطالعــات در برخــی کشــورها مــورد مطالعــة تطبیقــی 

ــرار گرفتــه اســت.  ق

مبانی حق دسترسی 
شهروندان به اسناد 

و اطالعات دولتی

ــه  ــی اصــل دسترســی ب ــه بررســی حقوق ــی زاده و احمــدی )1388(، ب در پژوهــش رضای
اطالعــات پرداختــه شــده اســت. یکــی از جلوه هــای مهــم اصــل شــفافیت، دسترســی بــه 

اســناد و اطالعــات دولتــی اســت. 

رویکرد مالی و 
حسابداری

مقایسة تطبیقی 
جامعیت 

شاخص های 
اندازه گیری شفافیت 

اطالعاتی و سطح 
افشای اطالعات در 
کشورهای درحال 

 توسعه و توسعه یافته

 نویســندگان ایــن مقالــه )انواری رســتمی،  حاجیــان و آذر، 1393( بیــان می کننــد 
پژوهش هــای بســیاری در ســطح جهــان به منظــور ایجــاد شــاخص های شــفافیت 
و اســتفاده از چنیــن شــاخص هایی بــرای اندازه گیــری میــزان شــفافیت اطالعاتــی 
ــة  ــق و مقایس ــة دقی ــع مطالع ــش درواق ــن پژوه ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــرکت ها ص ش
تطبیقــی ایــن شــاخص ها و ابعــاد و مؤلفه هــای آن و ارزیابــی گســتره و جامعیــت 
ــند  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــدگان ب ــت. نگارن ــف اس ــورهای مختل ــاخص ها در کش ــن ش ای
ــاخص های  ــعه از ش ــال  توس ــورهای درح ــه کش ــبت ب ــعه یافته نس ــورهای توس ــه کش ک
شــفافیت گســترده تر و جامع تــری برخــوردار نیســتند. البتــه میــزان افشــای اطالعــات در 
کشــورهای توســعه یافته تفــاوت معنــا داری بــا کشــورهای درحــال  توســعه دارد و میــزان 
اعــالن اطالعــات در کشــورهای توســعه یافته بیشــتر اســت. در ســطح جهــان، تحقیقاتــی 
ــه  ــی صــورت گرفت ــفافیت اطالعات ــری ســطح افشــای شــرکت ها و ش به منظــور اندازه گی
ــة  ــای مؤسس ــفافیت و افش ــاخص ش ــه ش ــوان ب ــاخص ها می ت ــن ش ــة ای ــت؛ ازجمل اس
اســتاندارد پــورز، شــاخص مؤسســة تحقیقــات و مدیریــت ســرمایه گذاری امریــکا و 
شــاخص جامــع گزارشــگری تجــاری کمیتــة جنکینــز )کمیتــه ای تخصصــی تشکیل شــده 
اطالعاتــی  نیازهــای  تعییــن  بــرای  امریــکا  رســمی  انجمــن حســابداران  توســط 

ــرد. ــاره ک ــرمایه گذاران( اش س

اثر شفافیت بر 
کنش های اقتصادی

حصــارزاده )1391( در پژوهــش خــود بیــان کــرده اســت که شــفافیت یکــی از ویژگی های 
ــی اســت. او از منظــر اقتصــادی و سیاســت گذاری  ــارز سیاســت گذاری های پول اصلــی و ب
مالــی و پولــی، بحــث شــفافیت را در حــوزة شــرکت های مالــی و همچنیــن بــازار ســرمایه 

ــیده است. بررس
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ادامة جدول 1.

معرفی مختصر آنعنوان پژوهشرویکرد

رویکرد سیاسی
کارکردهای 

پیشگیرانة شفافیت 
در سیاست جنایی

ســاریخانی و اکرمی ســراب )1392( بــه نقــش پیشــگیرانة شــفافیت در ســاختار اداری و 
بیــن کارگــزاران حکومــت پرداخته انــد. طبــق نظــر آن هــا، شــفافیت فرایندهــا در امــور 
دولتــی و عملکــرد مجریــان ســبب می گــردد ارتــکاب فســاد و سوءاســتفاده از موقعیــت 
کاهــش یابــد و از نفــوذ شــبهه ها و شــایعاتی کــه زمینــة کــژروی شــهروندان را فراهــم 
ــا بررســی مســتندات دینــی و مبانــی، نقــش  می کنــد، جلوگیــری شــود. نویســندگان ب

شــفافیت را در کاهــش فســاد و بزهــکاری قضایــی روشــن کرده انــد.

رویکرد مدیریتی و 
نظام اداری

شفافیت و مبارزه 
با فساد در انعقاد 

قراردادهای اداری ایران

در پژوهــش حســن ناعمــه )1390(، مفهــوم شــفافیت و کاربــرد آن در مبــارزه بــا فســاد 
در انجــام معامــالت و قراردادهــای دولتــی واکاوی شــده اســت. تشــتت قوانیــن، عــدم 

ــد.   ــمار می آین ــاد به ش ــل فس ــن از عوام ــیاری از قوانی ــودن بس ــه ب ــفافیت و کهن ش

شفافیت اسنادی و 
حق دسترسی آزاد 

به اطالعات

ــنادی  ــفافیت اس ــدة ش ــل محدودکنن ــی عوام ــه بررس ــروی )1392( ب ــه و ساالرس زندی
ناشــی از رفتــار مقامــات دولتــی پرداخته انــد. شــفافیت ابــزار مهمــی اســت کــه 
براســاس آن، اســناد حــاوی اطالعــات کــه نهادهــای عمومــی منتشــر مــی کننــد، بایــد 
از اســتانداردهای الزم برخــوردار باشــند؛ امــا به دالیــل مختلــف دولت هــا درمقابــل ایــن 
حــق بنیادیــن مقاومــت می کننــد. نویســندگان مقالــه ضمــن آشــنایی بــا ســیر پیدایــش 
حــق دسترســی بــه اطالعــات، ضــرورت شــفافیت اســنادی و عوامــل محدودکننــدة آن را 
بررســی کرده انــد کــه ناشــی از رفتــار مقامــات عمومــی در برخــورد بــا درخواســت های 

دریافــت اطالعــات از ناحیــة شــهروندان اســت. 

در عرصــة عمــل نیــز، شــفافیت در کشــورهای توســعه یافته و درحــال  توســعه رو بــه رشــد و بهبــود 
اســت؛ بــرای نمونــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد کــه بیشــتر ناظــر بــه مجلــس و پارلمــان اســت: 

ـ شفافیت طرح ها و حمایت کنندگانشان در کمیسیون ها؛

ـ شفافیت حاضران در جلسات کمیسیون ها؛

ـ شفافیت مذاکرات در کمیسیون؛

ـ مشارکت نمایندگان در امور کمیسیون؛

ـ کیفیت استدالل نمایندگان؛

ـ شفافیت دربارة مهمانان کمیسیون ها؛

ـ شفافیت آرای اعضای کمیسیون به طرح ها و لوایح؛

ـ شفافیت مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس؛
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ـ شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس؛

ـ ویدئوی صحن و کمیسیون ها. 

ــد،  ــه فراین ــاد ب ــه اش اعتم ــه نتیج ــد ک ــاد می کن ــفافیت ایج ــی ش ــود نوع ــات، خ ــة اطالع  ارائ
ــود.  ــد ب ــاد خواه ــدی و کاهــش فســاد آن نه ــش کارآم ــی و درنتیجــه افزای ــردم در ارزیاب مشــارکت م
ــه در  ــایت هایی ک ــی از س ــفافیت، برخ ــوزة ش ــی در ح ــای عملیات ــان اقدام ه ــرای بی ــز ب ــة نی در نمون

ــود. ــی می ش ــتند، معرف ــان هس ــفافیت در پارلم ــق ش ــال تحق ــف به دنب ــورهای مختل کش
جدول 2. سایت و سامانة شفافیت برخی از کشورها

سایت و سامانة شفافیتکشور
https://www.govtrack.us/congress/votesایاالت  متحده

https://openparliament.ca/billsکانادا

www.votewatch.eu/en/term8-european-parliament-latest-votes.htmlاتحادیة اروپا

http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/liste/(legislature)/14فرانسه

http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolleآلمان

http://quehacenlosdiputados.net/votacionesاسپانیا

http://www.ft.dk/Dokumenter/Vis_efter_type/Afstemninger.aspxفنالند

/http://oireachtasdebates.oireachtas.ieایرلند

http://votes.parliament.ge/enگرجستان

/http://manoseimas.ltلیتوانی

http://www.psp.cz/en/sqw/hlasovani.sqwچک

http://www.otvoreniparlament.rs/zakoniصربستان

http://www.senado.gob.mx/?ver=sen&mn=8مکزیک

/http://decadavotada.andytow.comآرژانتین

/http://congresovisible.org/votacionesکلمبیا

http://vote.duma.gov.ruروسیه

/https://oknesset.org/voteرژیم اشغالگر فلسطین

http://majles.marsad.tn/2014/loisتونس

http://www.parliament.go.ke/the-senate/house-business/votes-and-proceedingsکنیا
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3. چارچوب نظری تحقیق 
3ـ1. مفهوم و معنای شفافیت در عرصة حکمرانی و مدیریت دولتی

شــفافیت مفهــوم و کاربردهــای گســترده ای دارد؛ مثل شــفافیت ســازمانی، شــفافیت مالی و حســابداری، 
ــروی، 1392(.  ــه و ساالرس ــنادی و... )زندی ــفافیت اس ــت، ش ــئولیت های دول ــات و مس ــفافیت اقدام ش

شــفافیت معــادل واژة transparency اســت کــه درمــورد ریشــة لغــوی آن اختالف نظــر وجــود دارد.

ــل  ــای »قاب ــش« و parent به معن ــت و جنب ــای »حرک ــن واژه از trans به معن ــد ای ــی معتقدن برخ
ــن واژه از دو  ــه ای ــتند ک ــرآن هس ــر ب ــده ای دیگ ــت )Oliver, 2004(. ع ــده اس ــکیل ش ــاهده« تش  مش
ــت  ــده اس ــتق ش ــده« مش ــوم »نمایان ش ــان« و parere به مفه ــای »از می ــن trans به معن ــة التی ریش
)Karl-Heinz, 2004(. اصطالحــاً شــفافیت یعنــی آشــکار بــودن و در دســترس بــودن اطالعــات، داده هــا 
ــف،  ــای مختل ــفافیت در عرصه ه ــا )Schauer, 2011(. ش ــر آن ه ــارت ب ــی و نظ ــت بررس ــا جه و رویه ه

ــا اشــاره می شــود. ــه برخــی از آن ه ــل ب ــی دارد کــه در ذی ــف متفاوت تعاری

3ـ2. تعریف شفافیت از منظر حقوقی
ــکیالت  ــار تش ــاِت دراختی ــه اطالع ــی آزاد ب ــق دسترس ــات )ح ــالح آزادی اطالع ــا اصط ــفافیت ب ش
ــات  ــادل آزادی اطالع ــفافیت مع ــی، ش ــم برخ ــه به زع ــه ای ک ــی دارد؛ به گون ــت فراوان ــی( قراب حکومت
ــه  اســت. طبــق ایــن تعریــف، شــفافیت عبــارت اســت از حــق هرکــدام از شــهروندان در دسترســی ب
ــناخت  ــا ش ــط ب ــری مرتب ــت گذاری و تصمیم گی ــای سیاس ــات و فراینده ــی از معلوم ــا، آگاه داده ه
مکانیســم های اتخــاذ تصمیــم توســط مســئوالن حکومتــی )فارس بــن  علــوش بــه نقــل از ســاریخانی و 
اکرمی ســراب، 1392(. برخــی از محققــان شــفافیت را در آزادســازی آن دســته از اطالعــات مؤسســات 
منحصــر دانســته اند کــه بــا ارزشــیابی آن هــا مرتبــط باشــد )Lindstedt & Naurin, 2006(. در تعریفــی 
ــد  ــان کرده ان ــان بی ــی محقق ــز برخ ــتا نی ــن راس ــت. در ای ــات اس ــفافیت آزادی اطالع ــر، ش دقیق ت
شــفافیت در مقایســه بــا آزادی اطالعــات معنــای گســترده تری دارد؛ درواقــع دسترســی بــه اطالعــات 

ــراب، 1392(. ــاریخانی و اکرمی س ــت )س ــفافیت اس ــاد ش ــکیل دهندة نه ــزء تش ــک ج ی

3ـ3. شفافیت از منظر اقتصادی و مالی 
ــف آن  ــر تعری ــر س ــت، ب ــده اس ــتفاده ش ــابداری اس ــیعی در حس ــور وس ــفافیت به ط ــه از ش بااینک
ــه  ــت ک ــتانداردهایی اس ــفافیت اس ــیپر6 )1999(، ش ــال و ش ــر پون ــدارد. از نظ ــود ن ــر وج اتفاق نظ
رویدادهــا، معامــالت، قضاوت هــا و برآوردهــای زیربنایــی صورت هــای مالــی را آشــکار می کنــد. لویــت7 
ــای  ــه صورت ه ــت ک ــابداری اس ــوب حس ــتانداردهای مطل ــد اس ــفافیت می گوی ــف ش )1998( در تعری
ــاق  ــه اتف ــان دوره ای ک ــد، در هم ــزارش می کن ــی را گ ــای مال ــاس آن رویداده ــده براس ــی تهیه ش مال

6. Pownall & Schipper
7. Levitt
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می افتــد، نــه قبــل از آن و نــه بعــد از آن دوره. در نظــر بــال، کوتــاری و رابیــن8 )2000( و بــال، رابیــن 
و وو9 )1999(، شــفافیت به عنــوان ترکیــب ویژگــی به هنــگام بــودن، به معنــای میــزان انعــکاس 
ــرعت  ــای س ــه کاری به معن ــان دوره و محافظ ــی هم ــای مال ــادی دوره در صورت ه ــای اقتص رویداده
انعــکاس رویدادهــای اقتصــادی نامطلــوب نســبت بــه رویدادهــای اقتصــادی مطلــوب تفســیر می شــود. 

وانــاث و کافمــن10 )1999( و کافمــن )2002( شــفافیت را افزایــش جریــان به موقــع و قابــل اتــکای 
ــد.  ــف کرده ان ــوط تعری ــاِن مرب ــة ذی نفع ــترس هم ــِی در دس ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــات اقتص اطالع
ــه  ــات توســط شــرکت ها ک ــارت اســت از افشــای اطالع ــی11 )2002(، شــفافیت عب ــف فلورین در تعری
بــرای ارزیابــی آن هــا تعریــف کــرده اســت. کهلــر12 )1983( شــفافیت در حســابداری را نمایــش واضــح 

ــد.  ــزارش حساب رســی می دان ــی و گ ــه، صــورت مال ــت در ترازنام ــا وضعی ــت ی واقعی

ــادر  ــران را ق ــه کارب ــت ک ــی اس ــق و بهموقع ــات موث ــی اطالع ــای عموم ــفافیت افش ــور از ش منظ
می ســازد تــا عملکــرد و وضعیــت مالــی، فعالیت هــای تجــاری، وضعیــت ریســک و روش هــای مدیریــت 
آن در بــازار را به آســانی و به طــور صحیــح ارزیابــی کننــد )شــعاعی، 1391(. از دیــدگاه بانــک 
جهانــی، شــفافیت بیانگــر افزایــش جریــان دوره ای و معتبــر اطالعــات اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســِی 
ــات  ــة خدم ــدگان، ارائ ــار وام گیرن ــا و اعتب ــات وام ه ــه اطالع ــی ب ــی، دسترس ــرمایه گذاران خصوص س
ــدان  ــاًل فق ــی اســت. متقاب ــای بین الملل ــت نهاده ــت و فعالی ــی دول ــی و پول ــی، سیاســت های مال دولت
شــفافیت درصورتــی اســت کــه فــردی، اعــم از وزیــر دولــت یــا نهــاد عمومــی و شــرکت یــا بانــک، عمــداً 
مانــع از دسترســی بــه اطالعــات شــود یــا اطالعــات غلــط ارائــه کنــد یــا در تضمیــن کیفیــت اطالعــات 

.)Kaufmann, 1999( ــد ــور نمای ــده قص ارائه ش

3ـ4. شفافیت از منظر سیاسی و حکومتی
در سیاســت، شــفافیت یعنــی بــا اطالعاتــی کــه دولــت دراخـــتیار شـــهروندان می گــذارد، بــه آن هــا امکان 
می دهــد تــا از اقدامــات دولت هــا آگاه شــوند )یزدانــی،  1384، ص. 30 (. هــدف از شــفافیت اجــازه دادن 
ــت.  ــت ها و عملکردهاس ــال سیاس ــتن درقب ــه داش ــخ گو نگ ــرای پاس ــا ب ــازار و گروه ه ــهروندان، ب ــه ش ب
ــات  ــن اطالع ــد و همی ــر می کنن ــا منتش ــه نهاده ــت ک ــی دانس ــوان اطالعات ــفافیت را می ت ــن ش بنابرای

ــد، 1389(. ــری و نصیری حام ــد )ضمی ــن تر می کن ــان تر و روش ــا را آس ــن نهاده ــی ای ارزیاب

ــه خــود گرفتــه اســت. شــفافیت  شــفافیت اصطالحــی سیاســی اســت کــه شــکل حقوقــی نیــز ب
ــدا  ــی پی ــای خاص ــف پیچیدگی ه ــای مختل ــت و در زمینه ه ــده اس ــکیل ش ــی تش ــای مختلف از الیه ه
ــی  ــازمان های عموم ــود در س ــات موج ــه اطالع ــی ب ــی عموم ــش و دسترس ــرت، دان ــد. بصی می کن

8. Ball, Kothari & Robin
9. Ball, Robin & Wu
10. Vishwanath & Kaufmann
11. Florini
12. Kohler
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 .)Twomey, 1996( ــتند ــفافیت هس ــخصة ش ــر مش ــن عناص مهم تری

ــی،  ــش دولت ــه بخ ــت ک ــاالرانه اس ــارت مردم س ــرای نظ ــفافیت ارکان الزم االج ــخ گویی و ش پاس
خصوصــی و جامعــة مدنــی را بــه تمرکــز بــر نتایــج، پیگیــری اهــداف روشــن، توســعة راهبردهــای مؤثر، 
نظــارت بــر عملکــرد و گــزارش آن وادار می کنــد. شــفافیت شــامل تســهیل دســتیابی شــهروندان بــه 
اطالعــات و درک ســازوکارهای تصمیم گیــری توســط آنــان اســت. شــفافیت بخــش دولتــی بــا اســتفاده 
ــترانگ13  ــود )UNDP, 2002(. آرمس ــروع می ش ــات ش ــه اطالع ــتیابی ب ــح و دس ــتانداردهای واض از اس
ــگام از  ــق و به هن ــر و موث ــات معتب ــه اطالع ــع شــهروندان ب ــدون مان ــتیابی ب ــفافیت را دس )2005( ش

ــد.  ــی می دان تصمیمــات و عملکــرد بخــش دولت

تعریــف مختــار و پذیرفتــة شــفافیت در ایــن مقالــه همــان اســت کــه ســازمان شــفافیت بین الملــل 
از ایــن اصطــالح ارائــه کــرده اســت. ایــن تعریــف تقریبــاً جامــع بــوده و به عنــوان تعریــف معیــار مــورد 
قبــول اســت. طبــق تعریــف ســازمان شــفافیت بین الملــل )2011(، شــفافیت عبــارت اســت از آشــکار 
بــودن مبنــای تصمیمــات حکومتــی و ســازوکارهای حاکــم بــر توزیــع قــدرت و درآمــد کــه به عنــوان 
مؤثرتریــن ابــزار مبــارزه بــا فســاد اداری بــرای اســتقرار دولتــی کارا و ایجــاد جامعــه ای پایــدار بــه کار 
مــی رود. بــه  عبــارت  دیگــر، منظــور از شــفافیت گشــایش امــور غیرامنیتــی و نظامــی بــر افــراد اســت؛ 
ــکار عمومــی باشــد  ــه اف ــل  عرضــه ب به طــوری  کــه رســانه ها، سیاســت ها، فرهنگ هــا و تصمیمــات قاب

تــا مــردم بتواننــد آن هــا را قضــاوت و ارزیابــی کننــد. 

مفهوم شفافیت را می توان این گونه تبیین کرد:

1. شفافیت به معنای تابانیدن نور بر قوانین، برنامه ها، فرایندها و اقدامات است.

2. آگاهی از چرایی، چگونگی، چیستی، چه چیزی و چه میزانی است.

3. شــفافیت تضمیــن می کنــد کــه مســئوالن، خادمــان عمومــی، مدیــران و اعضــای هیئت مدیــره 
و صاحبــان کســب وکار به صــورت قابــل رؤیــت و قابــل فهمــی فعالیــت کــرده، گزارش هایــی را دربــارة 

ــد. اقداماتشــان منتشــر می کنن

4. شفافیت یعنی عموم مردم بتوانند آن ها را ]درقبال موارد چهارگانه[ مسئول بدانند.

ــش  ــبب افزای ــت و س ــاد اس ــر فس ــع دربراب ــاد مان ــاختاری[ ایج ــن راه ]س ــفافیت مطمئن تری 5. ش
ــود.  ــا می ش ــردم و نهاده ــاد در م اعتم

3ـ5. مقایسة مفهوم شفافیت و دادة باز
ــتن  ــن داش ــاز درعی ــفافیت و دادة  ب ــوم ش ــی، دو مفه ــت دولت ــی و مدیری ــد حکمران ــم جدی در پارادای

13. Armstrong 
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ــز  ــد. در ابتــدا شــباهت و تمای ــا یکدیگــر دارن ــاد، تفاوت هــای دقیــق و فنــی نیــز ب قرابــت معنایــی زی
ــود. ــان می ش ــفافیت بی ــاز و ش ــان دادة ب ــی می معنای

مفاهیــم شــفافیت و دادة بــاز در متــون مختلــف به کــرات و به ســادگی به جــای یکدیگــر بــه کار می رونــد؛ 
چراکه ویژگی هــای مشــترک و شــباهت های زیــادی دارنــد کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: 

ـ هــر دو مفهــوم بــر ضــرورت انتشــار اطالعــات توســط دولت )بــا کمترین هزینــه و دردســترس ترین 
شــکل خــود( تأکیــد می کننــد.

ـ هر دو دارای ابعاد جدی قانونی، فنی و فرهنگی هستند.

ـ هدف اصلی هر دو افزایش کارآمدی حکومت و اعتماد عمومی به آن است. 

بــا ایــن  حــال، ایــن دو مفهوم تمایــزات مهمی بــا یکدیگــر دارنــد کــه در جــدول 3 ایــن تمایــزات 
ــه شــده اســت.  ــد ارائ به صــورت نظام من

جدول 3. تفاوت شفافیت و دادة باز 

دادة بازشفافیت 

آزادسازی اطالعات دربارة اینکه دولت چگونه کار معنای اصلی
آزادسازی اطالعات دربارة آنچه حاکمیت می داند.می کند و نیز اینکه چه کار می کند.

نمونة 
مصادیق

انتخابات، مسائل مالی درباب فعالیت های )کمپین( 
pro- )انتخاباتی، البی گری، قوانین تدارک دولتی 

curement( و اقتضائات گزارش دهی، نحوة هزینة 
بودجة عمومی )شامل مالیات مردم(.

جداول زمانی حمل ونقل، نتایج حساب رسی 
رستوران ها، آمار تصادفات و... . 

مثال این 
بدون آن

شما اطالعات مربوط به هزینه های انتخاباتی را 
دراختیار دارید، اما از تصمیمات دولتی بی خبرید.

دولتی که اطالعات تصادفات، بیماران و مدارس 
خود را به خوبی ارائه می کند، اما اطالعاتی از نتایج 

حساب رسی درونی خود منتشر نمی کند.

حوزة مدیریت دولتی: بدنة دولت و سازوکارهای حوزه
درونی آن.

حوزة سیاست گذاری: ورودی مسائل، تصمیمات 
دولت، تصمیمات و اثرات آن. 

عمدة 
مسائل

هزینه کردها، تصمیم گیران و تصمیم سازان، فرایندها 
و ساختارها.

اطالعات سطح خیابانی، تصمیمات اخذشده، 
فعالیت های انجام شده، اثرات آن تصمیمات و فعالیت ها.

افزایش کارآمدی عمده از طریق افزایش پاسخ گویی و اهداف اصلی
مبارزه با فساد.

افزایش کارآمدی عمده از طریق مشارکت بخشی 
به مردم در تصمیمات.

حجم 
اطالعات

عموماً )و نه الزاماً و همیشه( حجم اطالعات 
منتشرشده در رویکرد شفافیت محدود و اندک است.

عموماً حجم اطالعات ارائه شده در رویکرد دادة باز زیاد و 
چندالیه است. به دلیل این حجم گسترده، در بسیاری از 
موارد درمورد دادة باز، بحث دادة حجیم )big data( و 

داده کاوی )data mining( مطرح می شود.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: سایت شفافیت برای ایران، 1394(
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4. روش تحقیق
بــرای گــردآوری داده هــای تحقیــق از اســناد و مــدارک و تجربیــات موجــود در حــوزة شــفافیت اســتفاده 
ــن روش، هــدف  ــروف اســت. در ای ــل اســنادی مع ــه تحلی ــا ب ــن روش گــردآوری داده ه شــده اســت. ای
ــنادی،  ــود )Scott, 2006(. در روش اس ــرآورده می ش ــون ب ــناد و مت ــی اس ــل و بررس ــا  تحلی ــش ب پژوه
منابــع اصلــی مــورد اســتفاده کتــب و مــدارک اســت کــه از دوره هــای گذشــته به جــای مانــده و اکنــون 
نیــز موجــود اســت. همچنیــن اســالید، فیلــم، ســایت، خبرگــزاری، صــوت و ســایر فناوری هــای ضبــط 
وقایــع تاریخــی در پژوهــش اســنادی بــه کار مــی رود. اســناد و مدارکــی کــه در پژوهــش اســنادی از آن هــا 
اســتفاده می شــود، عمدتــاً شــامل اطالعــات و نتایجــی اســت کــه نویســندگان و پژوهشــگران قبلــی یــا 

 .)McCulloch, 2004( ــد ــم آورده ان ــورد بحــث )شــفافیت( فراه ــراد صاحب منصــب در حــوزة م اف

ــا  ــه ای از داده ه ــل مجــدد مجموع ــارت اســت از تحلی ــواع فرعــی پژوهــش اســنادی عب یکــی از ان
ــه  ــر ک ــازمان های دیگ ــا و س ــر حکومت ه ــندگان دیگ ــط نویس ــده توس ــات گزارش ش ــج تحقیق و نتای
ــز،  ــد )گیدن ــر می کنن ــی منتش ــای اجتماع ــی از پدیده ه ــارة انبوه ــمی درب ــار رس ــم آم ــور منظ به ط
1378(. در پژوهــش حاضــر نیــز، بــا بهره گیــری از ایــن روش، تجربیــات دیگــر کشــورها در به کارگیــری 
شــفافیت در ادارة امــور دولتــی تحلیــل و فوایــد به کارگیــری رویکــرد شــفافیت در عرصــة امــور دولتــی 

تبییــن شــده اســت.  

5. کاربرد، آثار و فواید شفافیت در عرصة حکمرانی و مدیریت دولتی
ــفافیت در  ــی ش ــی و حکمران ــت دولت ــة مدیری ــفافیت در عرص ــق ش ــن مصادی ــی از پرکاربردتری یک
فرایندهاســت. مثــاًل مجلــس شــورای اســالمی چــه تعــداد کارمنــد دارد؟ چــه میــزان حقــوق می گیرنــد؟ 
شــرح وظایــف آن هــا چیســت؟ چــه اهدافــی دارد؟ بــا چــه شــاخص ها و ســنجه هایی می خواهیــم ایــن 
ــات چیســت؟  ــل انتصاب ــرد؟ دالی ــه صــورت می گی ــازمان چگون ــا در س ــداف را بســنجیم؟ انتصاب ه اه

این هــا مصادیقــی از کاربــرد شــفافیت در فرایندهــا بــا تأکیــد بــر مجلــس شــورای اســالمی اســت.

مثالــی دیگــر از شــفافیت ، درمــورد مســئوالن اســت. دارایی هــای مســئوالن چقــدر اســت؟ 
شــغل های قبلــی یــا بــه  عبــارت  دیگــر ســابقة آن هــا چیســت؟ بــه کــدام ســفرهای داخلــی و خارجــی 

. و...  می رونــد؟ 

ــاد  ــتند فس ــاًل می خواس ــود؛ مث ــم ب ــا حاک ــر فراینده ــز ب ــارت متمرک ــی، نظ ــای قبل در پارادایم ه
ــگاه متمرکــز، به دنبــال ایجــاد دســتگاه، ســازمان و نهــاد و  ــد. در ن ــا نظــارت متمرکــز ازبیــن ببرن را ب
مســئولی بودنــد کــه کار نظــارت را انجــام دهــد. در دنیــا ثابــت شــده اســت ایــن رویکــرد دو نتیجــه 
دارد: ناکارآمــد اســت و هزینــة زیــادی را بــه دولــت در عرصــة حکمرانــی و مدیریــت دولتــی تحمیــل 
ــی  ــوال و دارای ــفافیت در ام ــه ش ــوع، ازجمل ــف و متن ــای مختل ــا بررســی مثال ه ــه ب ــد. در ادام می کن
ــا، شــفافیت در جلســات شــورایی، شــفافیت در  ــا، شــفافیت در هدای مســئوالن، شــفافیت در قرارداده
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ــی  ــت دولت ــی و مدیری ــة حکمران ــفافیت در عرص ــرد ش ــدی رویک ــان، کارآم ــرد کارکن ــی عملک ارزیاب
ــود. ــن می ش تبیی

الزم اســت ذکــر شــود کــه مصادیــق و مثال هــای متعــددی را می تــوان از کارآمــدی شــفافیت در 
عرصــة حکمرانــی و مدیریــت دولتــی ارائــه داد؛ ولــی به د لیــل محدودیت هــای پژوهــش، بــه ایــن چنــد 

مثــال کــه ناظــر بــه تجربیــات جهانــی اســت، اکتفــا می شــود. 

 5ـ1. شفافیت در قراردادها
در دولــت دهــم، قانونــی تصویــب شــد کــه معــروف اســت بــه قانــون 1 درصــد کــه تکلیــف می کــرد 
ــادة  ــد. براســاس م ــای پژوهشــی انجــام دهن ــا 1 درصــد بودجــه را طرح ه ــی ت ــه دســتگاه های دولت ب
ــوری و  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــادة 5  قان ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرای ــام دس ــی 16، تم الحاق
ــی  ــررات مال ــی از مق ــم بخش ــون تنظی ــه قان ــوادی ب ــاق م ــون الح ــادة 5 قان ــوع م ــتگاه های موض دس
دولــت مصــوب 15 آبــان 1384 مکلف انــد عالوه بــر اعتبــارات پژوهشــی کــه ذیــل دســتگاه در قوانیــن 
ــتثنای  ــه ای به اس ــه هزین ــارات تخصیص یافت ــد از اعتب ــت، 1 درص ــده اس ــور ش ــالیانه منظ ــة س بودج
ــی و  ــور پژوهش ــرای ام ــی را ب ــای غیرعملیات ــی از هزینه ه ــرکت های دولت ــورد ش ــول 1 و 6 و درم فص

توســعة فنــاوری هزینــه کننــد. 

دســتگاه های مذکــور ضمــن رعایــت چارچــوب نقشــة جامــع علمــی کشــور و اولویت هــای 
ــاوری می رســد،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــب شــورای عال ــه  تصوی ــط کــه ب ــی دســتگاه ذی رب تحقیقات
مکلف انــد هــر شــش مــاه یــک بــار نحــوة هزینه کــرد ایــن مــاده را بــه شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری و مرکــز آمــار ایــران گــزارش دهنــد. شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری موظــف اســت 
گــزارش عملکــرد ایــن مــاده را ســالیانه حداکثــر تــا پایــان مردادمــاه بــه مجلــس شــورای اســالمی ارائــه 
کنــد. همچنیــن مرکــز آمــار ایــران موظــف اســت ســالیانه اطالعــات مربــوط بــه هزینه کــرد تحقیــق و 

توســعه را منتشــر نمایــد )ســایت مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی(.14

رعایــت نکــردن اســتانداردها و شــاخص های شــفافیت در اجــرای ایــن قانــون مشــکالت و 
ــز  ــده متمرک ــامانة طراحی ش ــه س ــل اینک ــت. به دلی ــود آورده اس ــادی را به وج ــیار زی ــیب های بس آس
بــود، امــکان بــروز فســاد در آن زیــاد بــود. بــرای  مثــال امــکان داشــت کارفرمایــی یــک پــروژة هم شــکل 
و هم محتــوا را بــه چندیــن اســتان بفروشــد. درحالــی  کــه اگــر اصــل شــفافیت در قراردادهــا رعایــت 
می شــد و قابــل مشــاهده بــود کــه چــه کســی مجــری کــدام پــروژه اســت و همچنیــن اســامی افــراد 
ــرای  ــادی ب ــیار زی ــد بس ــت، فوای ــرار می گرف ــگران ق ــردم و پژوهش ــوم م ــار عم ــا دراختی و پروپوزال ه

ــد از:  ــا عبارت ان ــه برخــی از آن ه ــت داشــت ک دول

14. http://rc.majlis.ir/fa/news/show/913753
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ـ فراهم شدن امکان نظارت همگانی؛

ـ کارآمدی و کاهش هزینه ها؛

ـ آگاهی دستگاه ها و نهادهای مختلف از پروژه های دیگر سازمان ها؛

ـ مشارکت مردم در فرایند خط مشی گذاری؛

ـ تصویب نشدن پروژه های مشابه. 

 5ـ2. شفافیت در هدایا )برای مقابله با رشوه( 
ــدون شــک رشــوه یکــی از مذموم تریــن و مخرب تریــن عواملــی اســت کــه تعامــالت ســالم انســانی  ب
ــف  ــای مختل ــل دولت ه ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــود می کن ــر از آن( را ناب ــه فرات ــت و چ ــه درون دول )چ
اقدامــات گوناگونــی را بــرای مقابلــه بــا ایــن فســاد بــزرگ انجــام می دهنــد. در ادامــه رویکــرد غالــب 
ســنتی مقابلــه بــا ایــن فســاد توضیــح داده و ضمــن معرفــی رویکــرد نویــن مبتنــی بــر شــفافیت، ایــن 
ــود. ــه می ش ــا ارائ ــة اروپ ــة اتحادی ــر تجرب ــور مختص ــز به ط ــا نی ــود. در انته ــه می ش ــرش مقایس دو نگ

ـ رویکرد سنتی مبتنی بر نظارت برای مبارزه با رشوه و هدایا: 

ــن روش  ــت. در ای ــوه اس ــه رش ــف ازجمل ــد مختل ــا مفاس ــارزه ب ــیوة مب ــن ش ــارت متداول تری نظ
تــالش می شــود بــا افزایــش ریســک کشــف جــرم، تمایــل فــرد از دریافــت رشــوه کاهــش داده شــود. 
ــرای نظــارت« دو  ــی درون ســازمان« و »ایجــاد ســازمان هایی اختصاصــی ب ــای نظارت »ایجــاد بخش ه
ــای  ــیوه در گزاره ه ــن ش ــی ای ــول کل ــت. اص ــاد اس ــف فس ــازمانی کش ــدة درون و برون س ــرد عم رویک

زیــر بیــان شــده اســت. 
جدول 4. اصول کلی مقابله با رشوه و هدایا در رویکرد سنتی 

توضیحاصول

ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در 
اخذ هدایا

از همان ابتدا دریافت هدایا محدود یا ممنوع شود.

تالش برای کشف مصادیق تخطی از 
اصل نام برده

با ایجاد مجموعه ها و دستگاه های نظارتی، مفاسد کشف شود.

تالش برای کشف مجرمانه بودن 
مصداق کشف شده

در این مرحله و با ارجاع مورد کشف شده به قوة قضاییه، فرایند دادرسی برای اثبات 
جرم )مصداق رشوه بودن هدیة دریافتی( آغاز می شود. 
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به رغــم فوایــد و آثــار ایــن شــیوه در کاهــش فســاد، نواقــص و معایبــی نیــز دارد کــه در ادامــه بــه 
برخــی از آن هــا اشــاره می شــود. 

جدول 5. معایب رویکرد سنتی مقابله با رشوه و هدایا

توضیحمعایب

همانند سایر دستگاه های عریض و طویل اداریبزرگی و ناکارآمدی دستگاه های نظارتی

همانند یا حتی فراتر از سایر دستگاه های اداریفسادخیزی دستگاه های نظارتی

دشواری اثبات جرم )فساد(
به معنای دشواری تعیین مرز دقیق هدیه و رشوه؛ نیازمند قوانین مفّصل و بررسی 

مصادیق مختلف برای تمیز آن دو که این کار درنهایت هم به دلیل کیفی بودن 
مفاهیم بسیار دشوار خواهد بود.

نیازمند فرایندهای طوالنی برای اثبات جرم یا دفاع از بی گناهیاطاله و پرهزینه بودن فرایند دادرسی

ـ رویکرد جدید مبتنی بر شفافیت برای مبارزه با رشوه و هدایا:

در شــیوة دوم کــه مبتنــی بــر شــفافیت نــام دارد، مبــارزه بــا فســاد از مســیر و منظــری متفــاوت 
ــیم شــده اســت.   ــر ترس ــای زی ــب گزاره ه ــازوکار در قال ــن س ــی ای ــردد. اصــول کل ــال می گ دنب

جدول 6. اصول کلی مقابله با رشوه و هدایا براساس رویکرد شفافیت

توضیحاصول

هرگونــه  دریافــت  امــکان 
مســئوالن  توســط  هدیــه 

دولتــی
ــت؛  ــا نیس ــت هدای ــت دریاف ــا ممنوعی ــت ی ــع محدودی ــه وض ــازی ب ــیوه، نی ــن ش در ای

ــرد. ــع ک ــز وض ــی نی ــن قانون ــوان چنی ــد می ت هرچن

لــزوم ارائــة مشــخصات هدیــة 
فتی یا در

لــزوم گــزارش و انتشــار عمومی مشــخصات هدیه دهنــده و وابســتگی احتمالــی حقوقــی 
ــه،  ــغ تخمینــی هدی ــه، مبل ــخ و محــل اخــذ هدی ــه، تاری ــا تجــاری وی، چیســتی هدی ی

انگیــزة اعطــای هدیــه و تصویــری از هدیــه.

ســنگین  مجــازات  اِعمــال 
عــدم  درصورت کشــف 

دریافــت اعــالم 

ــازات  ــد، مج ــز می رس ــر ناچی ــی( به نظ ــة دریافت ــالم هدی ــدم اع ــرم )= ع ــد ج هرچن
ــم حضــور  ــن مجــازات »ممنوعیــت دائ ــل ای ــرای آن وضــع می گــردد. حداق ســنگینی ب
ــود. بدیهــی  در خدمــات دولتــی« به دلیــل »سوءاســتفاده از اعتمــاد عمومــی« خواهــد ب
ــل  ــادی و تحم ــازات م ــت مج ــی همچــون پرداخ ــا مجازات های ــی ب ــن جزای ــت چنی اس

حبــس نیــز همــراه خواهــد شــد.
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اما مهم ترین فواید این رویکرد در جدول زیر آمده است.
جدول 7. فواید رویکرد شفافیت برای مقابله با رشوه و هدایا

توضیحفواید

تمایل نداشتن به 
دریافت هدیه

در ایــن رویکــرد، چنانچــه خادمــان عمومــی مایــل بــه دریافــت هدیــه ای باشــند، می داننــد کــه حســب قانــون، 
ــف( را  ــای مخال ــد روزنامه ه ــا تأکی ــا )ب ــی حساســیت روزنامه ه ــن اعالم ــالم آن هســتند. چنی ــه اع موظــف ب
برمی انگیزانــد و بــه ایــن ترتیــب، پاســخ گویی ســنگینی در پیشــگاه مــردم و رســانه ها در انتظــار او خواهــد بــود. 
درنتیجــه از آنجــا کــه پــس از دریافــت هــر هدیــه، فــرد بایــد بــه دادگاهــی رســانه ای برود و حســاب پــس بدهد، 

تمایــل او بــه دریافــت هدایــا کمتــر خواهــد شــد. )مصــداق پارلمــان اروپــا در انتهــای مطلــب مالحظــه شــود.(

نظارت بسیار آسان
در این رویکرد، نظارت بسیار آسان است؛ چراکه به سادگی می توان مأمورانی را در لباس عامه فرستاد و 
هدیه هایی ناچیز را به آن ها پیشنهاد کرد و درصورت دریافت هدیه، در انتظار اعالن آن نشست. اگر در 

محدودة  زمانی مقرر، دریافت هدیه آشکارا اعالم نشود، جرم ثابت شده است. همچنین به راحتی می توان این 
کار را به مردم سپرد؛ مادامی  که بتوانند مستند خوبی هم برای آن ارائه کنند. 

ــا  ــوه و هدای ــا رش ــارزه ب ــفافیت در مب ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــد، رویک ــخص ش ــه مش ــه ک همان گون
کارآمــدی بیشــتری دارد. در جــدول زیــر، مقایســة دو رویکــرد ســنتی مبتنــی بــر نظــارت و رویکــرد 

ــت. ــده اس ــازی آم ــفافیت و شفاف س ــر ش ــی ب ــن مبتن نوی
جدول 8. مقایسة رویکرد سنتی و رویکرد شفافیت در مثال رشوه و هدایا

رویکرد جدید مبتنی بر شفافیترویکرد سنتی مبتنی بر نظارتمحور مقایسه
نیاز به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در 

عدم نیاز )هرچند ممکن است(نیازمند قانون گذاری دقیقدریافت هدایا

نیاز اندک به تالش دولتنیاز جدی به حضور دولتکشف مصادیق تخطی

»هدیة اعالم نشده«: عدم اعالم دریافت هدیه»هدیة نامتعارف«: دریافت هدیه ای خارج از ضوابطتعریف جرم

نقطه ای و دقیقاً مشخصطیفی و نادقیقتعیین مرز هدیه با رشوه

عدم نیازنیازمند فرایندهای طوالنی و پرهزینهکشف مجرمانه بودن مصداق کشف شده

دو مرحله: 1. کشف مصداق؛ 2. اثبات مجرمان مراحل اثبات جرم
یک مرحله: کشف مصداق = جرمبودن مصداق کشف شده

باالپاییناحتمال )امکان، عدم دشواری( کشف جرم

اثر بازدارندة رویکرد، بر تمایل درونی 
حداکثریحداقلیمسئوالن به دریافت هدایا

بسیار اندکبسیار زیادزمان و هزینة فرایند کشف جرم

صفربسیار زیادزمان و هزینة فرایند اثبات جرم

بسیار زیادبسیار اندک )به دلیل پیچیده بودن قوانین(اعتماد مردم به سالمت
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ــه  ــگاه منفعت گرایان ــا ن ــه ب ــردی ک ــی )ف ــل عقالی ــک عام ــری ی ــای تصمیم گی ــه فراینده در ادام
تحلیــل و رفتــار می کنــد(، تصویــر و مشــخص می شــود چــرا انگیــزة رفتــار نهایــی در ایــن دو رویکــرد 

متفــاوت اســت.

ـ رویکرد مبتنی بر نظارت:

ــازک  ــه نســبت مســیر خطــوط ن ــد )مســیر خطــوط پررنــگ ب همان طــور کــه از شــکل 1 برمی آی
ــال  ــتر از احتم ــوه بیش ــه/ رش ــت هدی ــال دریاف ــزه و احتم ــنتی، انگی ــرد س ــن(، در رویک ــا نقطه چی ی

ــاع از دریافــت آن اســت.  امتن

شکل 1. فرایند دریافت رشوه در رویکرد سنتی

ـ رویکرد مبتنی بر شفافیت:

ــا نقطه چیــن(، در  ــازک ی ــه نســبت مســیر خطــوط ن ــگ ب ــق شــکل 2 )مســیر خطــوط پررن مطاب
ــه/ رشــوه بیشــتر از احتمــال دریافــت آن  ــاع از دریافــت هدی ــد، انگیــزه و احتمــال امتن رویکــرد جدی

اســت. 
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شکل 2. فرایند دریافت هدیه و رشوه در رویکرد شفافیت

ــب و  ــفافیت جال ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــری رویک ــر به کارگی ــا از منظ ــة اروپ ــان اتحادی ــة پارلم تجرب
ــده  ــداد نماین ــن تع ــه همی ــاً ب ــی و طبیعت ــا دارای 751 صندل ــة اروپ ــان اتحادی ــده اســت. پارلم آموزن
ــه  ــد آن را ب ــد، موظف ان ــت می کنن ــی دریاف ــه هدایای ــی ک ــون، نمایندگان ــدارک قان ــب ت ــت. حس اس
ــات آن را در  ــا و توضیح ــت هدای ــالیانه فهرس ــورت س ــز به ص ــان نی ــد و پارلم ــزارش دهن ــان گ پارلم
وب ســایت منتشــر می کنــد.15 اتفــاق جالــب ایــن اســت کــه حســب انتظــار، میــزان هدایــای دریافتــی 
ــدک اســت. گــزارش پارلمــان نشــان می دهــد در ســال های 2013 و  نماینــدگان پارلمــان به شــدت ان
ــد.16 ایــن مســئله  2014، از میــان 751 نماینــده، در هــر ســال فقــط 14 نفــر هدیــه دریافــت کرده ان

ــد. ــش می ده ــفافیت محور را نمای ــرد ش ــی رویک ــی بازدارندگ به خوب

 5ـ3. شفافیت در جلسات شورایی و کمیسیونی 
ــادی در کشــور وجــود دارد کــه در آن هــا، تصمیمــات مختلفــی  امــروزه شــوراها و کمیســیون های زی
ناظــر بــه زندگــی مــردم گرفتــه می شــود. حســب قانــون »انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات«،17 
مــردم حــق دارنــد از مفــاد اصلــی ایــن جلســات آگاهــی یابنــد. نیــز شــوراهای زیــادی در کشــور فعالیت 

15. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00050/Ethics-and-transparency
16. http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/gifts_register.pdf 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/gifts_register_8.pdf

17. مصوب مجلس شورای اسالمی در تاریخ 4 بهمن 1388 برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. 
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می کننــد کــه در آنجــا دربــارة سرنوشــت جامعــه تصمیمــات مهمــی  گرفتــه می شــود؛ ازجملــه صحــن 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــیون های مجم ــن و کمیس ــالمی، صح ــورای اس ــس ش ــیون های مجل و کمیس
ــت، تمــام  ــری، صحــن و کمیســیون های جلســات هیئــت دول ــرگان رهب نظــام، جلســات مجلــس خب
شــوراهایی کــه رئیس جمهــور ریاســت آن هــا را برعهــده دارد، همــة شــوراهای شــهر و روســتا، تمــام 

ــی و... . ــعة مل ــدوق توس ــات صن ــهرداری ها و...، جلس ــا، ش ــل وزارتخانه ه ــیون های ذی کمیس

ــت  ــی هیئ ــن اصل ــیون های آن، صح ــالمی و کمیس ــورای اس ــس ش ــی مجل ــن علن ــات صح جلس
ــش  ــکان پخ ــه ام ــد ک ــاذ نماین ــری اتخ ــد تدابی ــهر موظف ان ــوراهای ش ــی ش ــن اصل ــت و صح دول
ــورت  ــد. درص ــر باش ــود میس ــی خ ــگاه اینترنت ــر روی پای ــا ب ــات آن ه ــام جلس ــوی تم ــتقیم ویدئ مس

ــد. ــد ش ــر خواه ــدا منتش ــذف ص ــا ح ــده ب ــش زن ــوی پخ ــه، ویدئ ــس جلس ــد رئی صالحدی

اصــل بــر افشــای عمومــی جلســات شــورایی و کمیســیونی اســت. البتــه برخــی مــوارد مســتثنا از 
ــد از:   ــن اصــل وجــود دارد کــه عبارت ان ای

1. بــه تشــخیص رئیــس جلســه مبنــی بــر محرمانــه بــودن مشــخصات فرمــی و محتوایــی جلســات، 
صرفــاً ثبــت و اعــالم عمومــی تاریــخ برگــزاری ایــن جلســات الزامــی خواهــد بــود. 

2. بــه تشــخیص رئیــس جلســه مبنــی بــر محرمانــه بــودن مشــخصات محتوایــی هــر جلســه، صرفــاً 
ثبــت و اعــالم عمومــی مشــخصات فرمــی آن جلســه الزامــی اســت.

3. بــه تشــخیص رئیــس جلســه، چنانچــه مذاکــرات یــا اســناد مــورد اســتفاده در جلســات دارای 
اطالعــات مرتبــط بــا حریــم شــخصی افــراد حقیقــی یــا حقوقــی باشــد، صرفــاً مؤلفه هــای ایجادکننــدة 

حریــم شــخصی در متــن از اعــالم عمومــی مســتثنا می شــود.

در ایــن زمینــه می تــوان بــه تجربــه و رویکــرد پارلمــان اتحادیــة اروپــا اشــاره کــرد. پارلمــان اتحادیــة 
اروپــا از نظــر ارائــة متــن مذاکــرات صحــن و کمیســیون های پارلمــان از رتبــة باالیــی برخــوردار اســت. 
بــرای نمونــه در صفحــة »نشســت ها« زیرمجموعــة صفحــة تلویزیــون پارلمــان اتحادیــة اروپــا می تــوان 
بــه فیلــم جلســات درحــال برگــزاری صحــن علنــی یــا تمــام کمیســیون ها و آرشــیو جلســات برگزارشــده 
ــان پخــش می شــود )تعــداد زبان هــا  ــه حــدود بیســت زب دســت یافــت. ترجمــة صوتــی ایــن فیلم هــا ب
ــه  ــم، اطالعــات فــرد ســخنران و نیــز موضــوع بحــث او ب تاحــدی متغیــر اســت(، در حیــن پخــش فیل
کاربــران نمایــش داده می شــود. گرچــه فیلــم مذاکــرات صحــن علنــی پارلمــان اروپــا منتشــر می شــود، 

ــه می شــود.  ــا اختصــار ارائ مشــروح ایــن مذاکــرات فقــط به صــورت چکیــده و ب

 5ـ4. شفافیت در اموال و دارایی مسئوالن
ــمی  ــات رس ــای مقام ــای دارایی ه ــرای افش ــی را ب ــا نظام های ــر دنی ــورهای سرتاس ــیاری از کش بس
ــف  ــورهای مختل ــا در کش ــن نظام ه ــد. ای ــاد کرده ان ــاد ایج ــا فس ــه ب ــور مقابل ــع به منظ ــود و به تب خ
ــه در  ــود دارد ک ــایت هایی وج ــد، س ــاره ش ــق اش ــینة  تحقی ــه در پیش ــور ک ــت. همان ط ــاوت اس متف
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ــه  راســتای نظــارت بــر مجلــس ایجــاد شــده اســت. در این گونــه ســایت ها، تمــام اطالعــات مربــوط ب
نماینــدگان مــردم وجــود دارد. بــرای مثــال در ســایت پارلمــان اروپــا می تــوان پخــش زنــدة پارلمــان 
را همــراه بــا زیرنویــس بــه 24 زبــان دنیــا مشــاهده کــرد و نیــز تمــام مباحــث مطرح شــده در جلســات 
ــین،  ــدة پیش ــح امضاش ــا و لوای ــة طرح ه ــایت، هم ــن وب س ــد. در ای ــوب دی ــورت مکت ــین را به ص پیش
ــه طرح هــا  ــه نماینــدگان، میــزان حضــور و غیــاب نماینــدگان، آرای نماینــدگان ب ــوط ب اطالعــات مرب
ــه نماینــدگان، البی هــای  ــی نماینــدگان، هدیه هــای داده شــده ب ــح، دارایی هــای پیشــین و کنون و لوای

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــان و... را می ت ــه در پارلم صورت گرفت

اصــل 142 قانــون اساســی مقــرر مــی دارد: »دارایــی رهبــر، رئیس جمهــور، معاونــان رئیس جمهــور، 
ــه رســیدگی  ــوة قضایی ــس ق ــت، توســط رئی ــد از خدم ــل و بع ــان قب ــدان آن ــران و همســر و فرزن وزی
ــوة  ــالب، ق ــس از انق ــال های پ ــول س ــد«. در ط ــه باش ــش نیافت ــق، افزای ــالف ح ــه برخ ــود ک می ش
قضاییــه به شــیوة کاغــذی، محــدود و متمرکــز، مســئولیت اجــرای ایــن اصــل را برعهــده داشــته اســت. 
ــا ایــن حــال، سال هاســت دربــارة گسترده ســازی هــدف ایــن اصــل مهــم قانــون اساســی، دســت کم  ب

از دو حیــث، دشــواری وجــود داشــته اســت:   

ـ از حیــث چگونگــی نظــارت، چراکــه رویکــرد ســنتی و رایــج در کشــور، یعنــی نظــارت متمرکــز، 
هرگــز کارآمــدی کافــی بــرای نظــارت بــر امــوال و دارایی هــای مســئوالن نســبت بــه افزایــش ناحــق 

آن را نداشــته اســت.

ـ از حیــث دامنــه و گســتردگی مســئوالن؛ هربــار مجلــس محتــرم خواســته دامنــة مشــموالن اصــل 
ــراد شــورای  ــا ای ــد، ب ــداد اندکــی محــدود اســت( را گســترده تر کن ــه تع ــه ب ــون اساســی )ک 142 قان

نگهبــان روبــه رو شــده اســت.

ــت،18  ــام داده اس ــور انج ــر روی 87 کش ــال 2012 ب ــی در س ــک جهان ــه بان ــی ک ــب پژوهش حس
51 کشــور دارای الزامــات شــفافیت فهرســت امــوال و دارایی هــای مســئوالن هســتند. ایــن کشــورها 
عبارت انــد از: آلبانــی، آرژانتیــن، ارمنســتان، بلیــوی، بوســنی و هرزگویــن، برزیــل، بلغارســتان، کرواســی، 
جمهــوری چــک، جمهــوری دومینیــک، اســتونی، اتیوپــی، فرانســه، گرجســتان، آلمــان، هندوســتان، 
ــوس،  ــا، ماریتی ــی، ماکادونی ــا، لیتوان ــوری قرقیزســتان، لتوی ــن، قزاقســتان، جمه ــا، ژاپ ــزی، ایتالی اندون
ملــدوا، مغولســتان، مونتنگــرو، نامیبیــا، نیجریــه، نــروژ، پاکســتان، پــاالو، فیلیپیــن، لهســتان، رومانــی، 
ــدا،  ــا، اوگان ــوان، تانزانی ــریالنکا، تای ــی، س ــای جنوب ــلواکی، آفریق ــوری اس ــتان، جمه ــیه، صربس روس

ــا.  ــو و زامبی ــاالت  متحــده، وانوات ــن، انگلســتان، ای اوکرای

ــا  ــخ گویی در آن ه ــش پاس ــاد و افزای ــش فس ــث کاه ــئوالن باع ــای مس ــی دارایی ه ــالم عموم اع
می شــود. درضمــن نظــارت مــردم بــر دارایی هــای مســئوالن هــم باعــث کارایــی دولــت و هــم افزایــش 
ــی بیــن مــردم و آن هــا می شــود. همچنیــن  ــه حاکمیــت و مســئوالن و ایجــاد همدل اعتمــاد مــردم ب
ــن  ــة ســفرهای خارجــی و... را شــفاف کــرد. ای ــا، هزین ــا حقــوق و مزای ــوان بحث هــای مرتبــط ب می ت

18. go.worldbank.org/3XIKAQINR0
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عمــل نیــز خــود بســتری بــرای کاهــش فســاد در بدنــة دولــت اســت. 

5ـ5. شفافیت در ارزیابی عملکرد کارکنان
ــت  ــان دول ــی عملکــرد کارکن ــی، ارزیاب ــی و حکمران ــت دولت یکــی از مســائل اساســی در بخــش مدیری
ــت  ــان دول ــی کارکن ــرای ارزیاب ــدگاه شــفافیت، دو رویکــرد ب و ســازمان های دولتــی اســت. براســاس دی

ــود دارد:  وج

ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــال آن اســت ک ــفافیت، به دنب ــرد، براســاس اصــل ش ــن رویک ــرم: ای ــرد ن رویک
ظرفیــت مــردم و ارباب رجــوع عملکــرد کارکنــان دولــت ارزیابــی شــود. پیشــنهاد عملیاتــی برمبنــای 
ــرای  ــی تحــت همــة سیســتم عامل ها ب ــزار موبایل ــت از یــک نرم اف ــن اســت کــه دول ــرم ای رویکــرد ن
ارزیابــی همــة کارمنــدان اســتفاده کنــد. در اتــاق هــر کارمنــد هــم یــک کــد اختصاصــی قــرار گیــرد. 
ــی  ــی خــود ارزیاب ــزار موبایل ــق نرم اف ــت، وی را از طری ــد دول ــا کارمن ــل ب ــس از تعام ــردم پ آن گاه م
ــرار دهــد )شــبیه  ــر ق ــد دســت مایة بررســی جدی ت ــت انباشــت ایــن اطالعــات را می توان کننــد. دول
بــه رویکــرد مبــارزه بــا رشــوه(. ســؤال ایــن اســت کــه انگیــزة مــردم بــرای مشــارکت در ایــن امــر 
چگونــه برانگیختــه شــود. در پــاداش ایــن مشــارکت هــم تدریجــاً بــه مــردم امتیــاز شــهروندی تعلــق 

بگیــرد کــه مابــه ازای ریالــی یــا اعتبــاری داشــته باشــد. 

رویکــرد ســخت: درحــال حاضــر، معمــاری ســازمان های اداری در داخــل اغلــب به صــورت 
اتاق هایــی بســته اســت؛ بدیــن صــورت کــه بــه یــک یــا چنــد کارمنــد یــک اتــاق داده می شــود کــه 
پــس از بســته شــدن درب آن، امــکان هیچ گونــه دیــد یــا نظارتــی بــر آن اتــاق وجــود نــدارد؛ درحالــی  
ــراد  ــای اف ــتثنای اتاق ه ــای کاری )به اس ــر فضاه ــازمانی، اکث ــاری س ــد معم ــای جدی ــه در رویکرده ک
ــردد.  ــی می گ ــه طراح ــا نیمه محرمان ــفاف ی ــورت نیمه ش ــاص( به ص ــای خ ــا اتاق ه ــاال ی ــطوح ب س

ــوند.  ــدا می ش ــم ج ــه از ه ــا شیش ــه ب ــی ک ــالن هایی بزرگ ــه س ــرای نمون ب

 5ـ6. شفافیت در وعده ها و مواضع مسئوالن
ــادی نیســت؛ بلکــه دیدگاه هــای رســمی محســوب  ــردم ع حرف هــای مســئوالن مشــابه حرف هــای م
ــای  ــع نامزده ــت. مواض ــردم اس ــه م ــت ب ــدات حاکمی ــی از تعه ــش مهم ــان دهندة بخ ــود و نش می ش
انتخاباتــی )نظیــر مجلــس، ریاســت جمهوری، شــوراهای شــهر و روســتا( جایــی ثبــت و رصــد و درنهایت 
ارزیابــی نمی شــود؛ درحالــی  کــه مــردم مبتنــی بــر آن هاآن هــا بــه ایــن افــراد اعتمــاد می کننــد و رأی 
می دهنــد. پــس از تصــدی مســئولیت نیــز، بســیاری از مــردم و صاحبــان کســب وکار و صنایــع مبتنــی 

ــد.   ــزی  می کنن ــئوالن، برنامه ری ــای مس ــا و حرف ه ــر وعده ه ب

در ایــاالت  متحــدة امریــکا، ســایتی بــا عنــوان Project Vote Smart19 هســت کــه در آن، اطالعــات 
مختلــف درمــورد سیاســت مداران و کارگــزاران حکومــت قابــل دسترســی اســت. ایــن ســایت بخش هــا 
ــع  ــا و مواض ــفافیت وعده ه ــث ش ــه بح ــه ب ــی آن ک ــرویس اصل ــی دارد. دو س ــرویس های مختلف و س

19. http://votesmart.org/
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مسئوالن می پردازد، عبارت اند از:  

1. ســرویس ISpy: پرونده هــای مرتبــط بــا سیاســت مداران را بررســی می کنــد: زندگی نامــة 
ــیون های  ــای وی در کمیس ــت ها و عضویت ه ــح، پُس ــا و لوای ــه طرح ه ــس ب ــده، آرای او در مجل نماین

ــخنرانی هایش  و... . ــع و س ــف، مواض مختل

ــت مداران و  ــل سیاس ــات کام ــش، اطالع ــن بخ ــت مداران:20 در ای ــان سیاس ــرویس کهکش 2. س
دیدگاه  هایشــان موجــود اســت.  

ایــن ســایت و عملکــرد آن کــه مــورد اقبــال مــردم هــم نیــز هســت، گام مهمــی درجهــت تحقــق 
ــوده اســت.  ــازی مواضــع مســئوالن ب ــی و شفاف س ــای انتخابات وعده ه

5ـ7. چگونگی ارائة اطالعات سازمانی  
ــه اطالعــات  ــوان شــفافیت را از دو جنبــه بررســید: چــه اطالعاتــی بدهیــم؟ چگون از منظــری دیگــر می ت
ــة  ــاب چگونگــی ارائ ــود و درب ــات ب ــارة چیســتی اطالع ــم؟ در همــة مثال هــای پژوهــش بحــث درب بدهی
اطالعــات مطلبــی بیــان نشــد. در ایــن مصادیــق نشــان می دهیــم کــه چگونــه اطالعــات ارائه شــده مصــداق 
شــفافیت می شــوند. پنــج ســطح مختلــف بــرای انتشــار داده تعریــف شــده کــه در جــدول 9 آمــده اســت.21

جدول 9. سطوح انتشار اطالعات و داده 

نمونه قالب هانکات + ویژگی های اصلیعنوان سطح انتشارکیفیت انتشار داده
صرفاً قابلیت خوانش انسانی22قالب های تصویریPDF, JPEG, PNG
قابلیت کپی برداری و جست وجو توسط انسانقالب های متنیDOC, HTML

قابلیت خوانش و پردازش انسان و نیز ماشینقالب های مشترکXLS, CSV, XML

قالب هایی با قابلیت پردازش و فراخوانیامکان فراخوان ماشینیAPI )JSON( 22

 رعایت استانداردهای دادة
متصل23

تکمیل جورچین دادگان موضوع در ارتباط با 
API + Linked Dataدیگر داده های موجود

)منبع: گروه شفافیت برای ایران، 1394(

ــا عکــس  ــا اطالعاتــی کــه در قالب هایــی مثــل PDF ی ــا ایــن تعریــف، اطالعــات غیردیجیتــال ی ب
مبادلــه می شــوند، دادة اســتاندارد نیســتند. بــرای استانداردســازی داده هــا، قالب هــای خاصــی تعریــف 

20. political galaxy
.http://www.w3.org/TR/gov-data :21. برای توضیحات بیشتر ر.ک

https:// :آن را در ویکی پدیای فارسی یا انگلیسی ببینید API نوعی واسط انتقال اطالعات است. برای آشنایی بیشتر با API .22
en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface

یا به نشانی http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/application-programming-interface/ مراجعه کنید
23. linked data
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شــده اســت کــه تبدیــل داده هــا بــه آن قالب هــا )زبان هــا( امــکان فعالیــت ماشــینی و برنامه ریزی شــده 
بــر روی داده هــا را فراهــم می کنــد. 

کیفیــت اکثــر اطالعاتــی کــه در کشــور داده می شــود، دارای امتیــاز ســطح 1 اســت. برخــی هــم 
ــه کیفیــت اطالعــات در دنیــا  ــی اســت کــه اســتانداردهای ناظــر ب ــد. ایــن درحال ــا 3 دارن امتیــاز 2 ی
به شــدت درحــال ارتقاســت. بســیاری از کشــورها زیــر امتیــاز 3 را شــفاف نمی داننــد، برخــی زیــر 4 و 

ــد.  برخــی )مثــل انگلســتان( فقــط ســطح 5 را شــفاف می پندارن

6. یافته های پژوهش
ــق و نمونه هــای مختلــف مشــخص شــد کــه کارایــی رویکــرد شــفافیت در عرصــة  ــا بررســی مصادی ب
حکمرانــی و خط مشــی گذاری بیشــتر از رویکردهــای ســنتی متمرکــز پیشــین اســت. در پایــان 
ــات  ــده و اثب ــای اشاره ش ــم از مثال ه ــورد اساســی و مه ــه مصــداق و م ــن س ــدی ای ــور جمع بن به منظ
کارآمــدی شــفافیت در عرصــة مدیریــت دولتــی، در جــدول زیــر به طــور خالصــه مســائل و پاســخ های 

دو رویکــرد آمــده اســت. 
جدول 10. جمع بندی و تحلیل مزایای رویکرد شفافیت در مدیریت دولتی

مسئله

رویکرد پیشنهادی )مبتنی بر پارادایم شفافیت(رویکرد سنتی

پاسخ رویکرد 
سنتی

آسیب های رویکرد 
سنتی

رویکرد 
پیشنهادی

مؤلفه های 
رویکرد 

پیشنهادی
فواید رویکرد 

پیشنهادی

نظارت بر 
اموال و دارایی 

مسئوالن

رسیدگی متمرکز و 
کاغذی به اموال و 
دارایی مسئوالن با 
رویکرد محرمانگی

* تعارض دامنة 
مشموالن با امکان 

رسیدگی
* نظارت ناکارآمد

ثبت و اعالم 
عمومی دارایی های 

مسئوالن

ثبت دارایی ها 
توسط خود 

مسئوالن و اعالم 
عمومی آن

* جلوگیری از فساد 
مسئوالن

* امکان نظارت مردمی 
بر دارایی های مسئوالن
* پاسخ گویی بیشتر 

مسئوالن

نظارت بر 
قراردادهای 

دولتی

استفاده از ناظران و 
ارزیابان خبره برای 
ارزیابی قراردادها و 
نظارت بر قراردادها

ناکارآمدی نظارت 
متمرکز

امکان سوءاستفاده از 
قراردادها

شفافیت تمام 
قراردادهای دولتی 
)موضوع، کیفیت 
و هزینه( + اسامی 

مجریان آن ها

* مطلع بودن 
همگان از قراردادها 

و پروژه ها
* امکان رقابت 
برای دریافت 

پروژه ها و طرح های 
دولتی

* جلوگیری از فساد در 
اجرای قراردادهای دولتی
* نظارت همگانی بر 

قراردادها
* ازبین رفتن امکان 
سوءاستفادة مجریان 

متخلف
* هزینة کمتر و کارایی 

بیشتر برای دولت
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مسئله

رویکرد پیشنهادی )مبتنی بر پارادایم شفافیت(رویکرد سنتی

پاسخ رویکرد 
سنتی

آسیب های رویکرد 
سنتی

رویکرد 
پیشنهادی

مؤلفه های 
رویکرد 

پیشنهادی
فواید رویکرد 

پیشنهادی

نظارت بر 
هدایا و مبارزه 

با رشوه

ایجاد دستگاه های 
نظارتی برای 

شناسایی هدایا و 
رشوه

* بزرگی و ناکارآمدی 
دستگاه های نظارتی

* فسادخیزی 
دستگاه های نظارتی
* دشواری اثبات 

جرم )فساد(
* اطالة فرایند دادرسی 

و پرهزینه بودن آن

اعالم هدایای 
گرفته شده توسط 

مسئوالن

* امکان دریافت 
هرگونه هدیه توسط 

مسئوالن دولتی
* لزوم ارائة 

مشخصات هدیة 
دریافتی

* اعمال مجازات 
سنگین درصورت 
کشف عدم اعالم 

دریافت

* عدم تمایل به دریافت 
هدیه

* نظارت بسیار آسان

ــت.  ــت اس ــام و حکوم ــه نظ ــردم ب ــاد م ــش اعتم ــفافیت، افزای ــاد ش ــار ایج ــن آث ــی از مهم تری یک
ــان  ــداف آن ــتدالالت مســئوالن را در جلســات بشــنوند و از اه ــات و اس ــد تصمیم ــردم بتوانن ــی م وقت
ــود. از  ــتر می ش ــور بیش ــزاران ام ــئوالن و کارگ ــه مس ــان ب ــوند، اعتمادش ــر ش ــان باخب و مشکالتش
ــا و  ــط ها و حلقه ه ــیاری از واس ــه بس ــا ک ــدان معن ــت؛ ب ــتم اس ــی سیس ــفافیت بهینگ ــار ش ــر آث دیگ
دالل هــای موجــود میــان فرایندهــای کاری حــذف می شــود؛ چراکــه بــا ایجــاد شــفافیت و وضــوح در 
ــک  ــاز و کدام ی ــورد نی ــطه ها م ــدام واس ــه ک ــود ک ــخص می ش ــه مش ــرای هم ــتم های کاری، ب سیس
ــن  ــده و همچنی ــای مصرف ش ــتم، هزینه ه ــی سیس ــن بهینگ ــاال رفت ــا ب ــت. ب ــورد اس ــی و بی م اضاف
زمــان صرف شــده بــرای کارهــا کاهــش می یابــد. افزایــش ســطح و کیفیــت تصمیمــات از دیگــر آثــار 
شــفافیت اســت. بــا افزایــش شــفافیت، دخالــت منافــع فــردی و جناحــی در تصمیمــات ازبیــن مــی رود 

ــود. ــح داده می ش ــرادی خــاص ترجی ــح اف ــر مصال ــه ب ــح عام و مصال

7. نتیجه گیری و پیشنهاد ها 
در عصــر غیبــت، برپــا کــردن حاکمیــت اســالمی و نمایــش توانمنــدی و اقتــدار آن از اوجــب واجبــات 
اســت. درحــال حاضــر، مســائل مختلفــی به طــور گســترده مانــع ایــن کارآمــدی شــده کــه مهم تریــن 
ــود  ــام آن، وج ــف و انج ــایی وظای ــی در شناس ــتگاه های حاکمیت ــدی دس ــد از: ناکارآم ــا عبارت ان آن ه
فســاد سیســتمی و فــردی و نیــز فســاد از جنــس اســراف و تبذیــر در ســطوح مختلــف، و عدم مشــارکت 
گســتردة مــردم در ســطوح مختلــف حاکمیتــی )ازجملــه در شناســایی مســائل،  پیشــنهاد  دهی بــرای 
ــه از دل  ــت ک ــی اس ــئله(. بدیه ــل مس ــت ح ــی کیفی ــائل و ارزیاب ــل مس ــرای ح ــالش ب ــائل، ت مس
مشــکالت نام بــرده، ده هــا مشــکل و مســئلة مذمــوم دیگــر بــر خواهــد آمــد. »شــفافیت« موفق تریــن، 
ــدی  ــه کارآم ــی اســت ک ــا مشــکالت مختلف ــارزه ب ــزار مب ــن، ســریع ترین و ســاده ترین اب کم هزینه تری

و اقتــدار نظــام جمهــوری اســالمی را هــدف گرفتــه اســت.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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»کاهــش هزینه هــای غیرضــروری«، »کاهــش فســاد سیســتمی و غیرسیســتمی« )همچــون رشــوه، 
اختــالس، قاچــاق و پول شــویی(، »کاهــش اســراف و تبذیــر«، »ارتقــای مســئولیت پذیری و پاســخ گویی 
ــه  ــی ب ــوان آن«، »مشارکت بخش ــش ت ــت و افزای ــری حاکمی ــدرت تصمیم گی ــش ق ــئوالن«، »افزای مس
ــر  ــدة دیگ ــا فای ــی« و ده ه ــازی و فعالیت ــی، تصمیم س ــف نظارت ــای مختل ــردم در عرصه ه ــور م حض

ازقِبــل شــفافیت متصــور اســت.

در ادامه پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی )عملیاتی( ارائه می شود.

پیشنهاد های پژوهشی:

ــز  ــیار ناچی ــور بس ــاز در کش ــفافیت و دادة ب ــارة ش ــی درب ــار پژوهش ــع و آث ــی مناب ــور کل ـ به ط
اســت. به دلیــل اهمیــت ایــن مباحــث بــرای کشــور و مشکل گشــا بــودن آن هــا، الزم اســت 
ــج ایــن مباحــث، چــه در قامــت ترجمــه و چــه در قامــت پژوهــش و تألیــف،  ــه تروی پژوهشــگران ب

ــد.24 ــی ورزن ــت مضاعف هم

ــا ورود از منظــر  ـ مباحــث شــفافیت در حقــوق عمومــی کشــور بســیار مهــم اســت. الزم اســت ب
ــه شــود. حقــوق عمومــی ایــن مباحــث مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار گیــرد و پیشــنهادهایی هــم ارائ

ـ بحث دادة باز در مقایسه با بحث شفافیت دارای منابع و آثار پژوهشی آکادمیک غنی تری است. 

پیشنهاد ها اجرایی:

ـ تنظیم و ابالغ سیاست کلی شفافیت؛

ـ انجام اصالحات الزم در قوانین و آیین نامه های کشور؛

ــه کار بســتن رویکــرد شــفافیت  ــرای ب ــژه قــوة مجریــة کشــور ب ـ همــت مضاعــف حاکمیــت، به وی
در تمــام اقدامــات خــود. 

تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه بــا حمایت هــا و پشــتیبانی گــروه شــفافیت بــرای ایــران تألیــف شــده و الزم اســت در اینجــا 

از تمــام اعضــای گــروه شــفافیت بــرای ایــران تشــکر و قدردانــی شــود.

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

24. درحال حاضر، با حمایت گروه شفافیت برای ایران، چندین مقاله، پایان نامة کارشناسی ارشد و رسالة دکتری درحال نگارش است. 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

203

تابستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 2

محمد عبدالحسین زاده. تبیین مفهوم شفافیت و کاربرد آن در عرصة حکمرانی و ادارۀ امور دولتی

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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