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  دولت و تاثير آن بر افزايش اعتماد عموميشفافيت اطالعاتي 
  1فاضل نجفي

  25/05/1394:پذيرش 28/02/1394: دريافت
  چكيده

 ها حوزهاعتماد در جامعه و بسياري از  مؤلفهدر تحقيق حاضر با توجه به اهميت 
با توجه به  مؤلفهاين  شيبرافزاشفافيت اطالعات  تأثير، افزايش سرمايه اجتماعي ازجمله

 قرارگرفته موردبررسي شده انجاممختلف  يكشورهااخير در  يها سالتحقيقاتي كه در 
افزايش شفافيت در اطالعات باعث  صرفاًحاكي از اين واقعيت است كه  ها افتهي. است

، ادراك از اطالعات، فرهنگ جامعه: و متغيرهاي مختلفي مانند  شود ميافزايش اعتماد ن
  . باشند رگذاريتأثند توان ميدر اين رابطه ...  نحوه ارائه اطالعات و 
  اطالعات، 4دولت، 3شفافيت، 2اعتماد :واژگان كليدي 

  
  
  
  
  

                                                         
 دانشجوي كارشناسي مديريت دولتي، پرديس فارابي دانشگاه تهران-1

2 Trust 
3 Transparency 
4 Government 
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  : مسئلهمقدمه و بيان 
دهكده جهاني در آمده كه  صورت بهجوامع امروزي با گسترش اطالعات و ارتباطات 

در فضاي . است افتهيرييتغو بين فرد و جامعه ، ساختارهاي گذشته و روابط بين فردي
باعث موفقيت در روابط پيچيده شود اعتماد بين  تواند ميكه  اي مؤلفه ترين مهمكنوني 

/Ygnej."Jkppcpv."("Oqqp."4227."rr0"593( فردي و اعتماد اجتماعي است

، كند ميپذيرش و درك ديگران را ميسر ، شود مياعتماد باعث ايجاد روابط سالم . ) 3;5
و رشد اقتصادي و  شود ميباعث افزايش مشروعيت حكومت و افزايش سرمايه اجتماعي 

  . اجتماعي را در پي دارد
 )\cm"("Mpcem."4223."rr0"4;7/543 (  

 كنندگان نييتعو  رندگانيگ ميتصم نيتر مهمدر يك جامعه دموكراتيك مردم 
و تعيين سرنوشت نياز به يك  يريگ ميتصمبراي ، شوند يمسرنوشت كشور محسوب 

با  ها دولت. فراهم كردن اطالعات براي مردم است ها دولتوظيفه . سري اطالعات است
مردم را در جريان نحوه ، دولت يها تيفعالافشاي اطالعات درباره مسائل مهم جامعه و 

مهم  هاي مؤلفهات يكي از شفافيت در اطالع طوركلي به. دهند ميخود قرار  يها تيفعال
دستاوردهاي بسياري در . باشد مي ها دولتپاسخگويي  دهنده نشانحكمراني خوب و 

  ، شفافيت بر اعتماد به دولت وجود دارد تأثيرگذاريرابطه با 
 )Vqndgtv"("Mctgp."4228."r0"8; (  

 )Eqqm."Lceqdu."("Mko."4232."rr0"5;9/634 (  
 )P{g."\gnkmqy."("Mkpi."3;;9."rr0"4/5; (  

 )Itkoognkmjwklugp"("Ogklgt."4234, p. mus048 ("
 )Fg"Hkpg"Nkejv."4233."rr0"3:5/423 ("

 )Itkoognkmjwklugp."Rqtwodguew."Jqpi."("Ko."4235."rr0"797/7:8 ("
 )Ejqpi."Fg"Nc."Cpc."Mctncp."("Ycpvejgmqp."4233 ("
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فرض بر اين بوده كه رابطه علت و معلولي بين شفافيت و  در برخي از اين تحقيقات
كه شفافيت يك عامل كليدي براي جلب اعتماد مردم به  اي گونه به، اعتماد وجود دارد

مانند ، دولت فرض شده است و اگر دولت اطالعات مربوط به فرآيند اتخاذ تصميمات
 ها آنرا در اختيار مردم قرار دهد  ها آنساختار تصميمات و نتايج ، يريگ ميتصمچگونگي 

  . خودكار اعتماد بيشتري به دولت خواهند داشت طور به
  :ما در تحقيق حاضر اين است  سؤالاما 

  ؟شود ميمنجر به اعتماد  واقعاًآيا شفافيت در اطالعات  -
"؟شود ميآيا عدم وجود شفافيت منجر به عدم اعتماد  -

  اعتماد
مهم در افزايش سرمايه اجتماعي  هاي مؤلفهيكي از  عنوان بهاعتماد در جامعه 

   اقتصادي يها تيموفق، همچنين اعتماد باال منجر به رشد اقتصادي، است شده شناخته
)Cttqy."3;94."rr0"565/584 (  

 )\cmctkc"("[wuqh."4237."rr0"475/48:) (\cm"("Mpcem."4223."rr0"

4;7/543 (  

".Rwvpco( شود ميمدني  يها مشاركتو  4222." rr0" 358/359) (Oc"("

[cpi."4236."rr0"545/563 ( .  
باعث تسهيل در تعامالت اجتماعي و اقتصادي شود و در نبود آن  تواند مياعتماد 

 كه همكاري در آن بسيار دشوار خواهد شد شود ميجامعه مانند تله يا زنداني 
)Dwejcp." Etquqp." (" Fcygu." 4224." rr0" بر اساس مفروضات . ) 428/:38

سنتي و بر اساس عقالنيت ابزاري تكرار در تعامالت اجتماعي و در نظر  اقتصاددانان
. دباعث افزايش اعتماد شو تواند ميگرفتن مجازات براي تقلب و تخطي از قوانين 

)Hwfgpdgti." Ngxkpg." (" Ocumkp." 3;;6." rr0" بنابراين اعتماد  );9/325;;
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اقتصادي را كاهش و همچنين باعث افزايش  يها تيفعالمعامالت و  هاي هزينه تواند مي
  . رفاه اجتماعي شود

  :تعريف اعتماد بر اساس فرهنگ آكسفورد 
يا خصايص يك شخص يا  ها يژگيواطمينان و يا اتكا به برخي از  -1
"سازمان

پذيرفتن يا اعتبار دادن به شخص يا سازمان بدون بررسي و دريافت  -2
"شواهد و قرائن

"باور يا اعتقاد يا اتكا به صداقت يك فرد يا سازمان -3

"داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد يا سازمان -4

") 27- 5. ص, 1380, فرد ييدانا &الواني ( درستي و وفاداري، صداقت -5

 يشناس جامعهروانشناسي و  يها حوزهاعتماد در  ٔ◌ درزمينهاولين تحقيقات 
 مؤلفهاين  تأثيرگذاريعالقه محققان مديريت به مفهوم اعتماد با بررسي . است شده انجام

اعتماد به  ٔ◌ درزمينه منتشرشدهاما آثار . بر روابط بين خريداران و فروشندگان شروع شد
 1اين وضعيت با انتشار آثار موران و همكاران. ديرس ينممقاله در سال هم  5از  تر كم

تحقيقات بازاريابي و  يها سازمانو  وكار كسببا  اعتمادرابطه  درزمينه) 1993و 1992(
و تعيين  يا رابطهدر بازاريابي ) 1994( 3توسط مورگان و هانت 2تعهد -ارائه مدل اعتماد
 عنوان بهاين سه اثر . تغيير يافت) 1995( 6توسط مك آليسر 5و عاطفي 4دو بعد شناختي

  . شوند مياعتماد در نظر گرفته  ةدرزمينآثار بنيادين  عنوان به

                                                         
1 Moorman et al"
2 commitment-trust"
3 Morgan and Hunt"
4 Cognitive 
5 Affective 
6 McAllister"
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آيا اعتماد يك مفهوم ساده است ؟ بر اساس مقاالت منتشر شده و مطالعات 
گفت اعتماد هم مانند مفاهيم اجتماعي ديگر يك  توان ميدر اين زمينه  شده انجام

مفهوم اعتماد  ٔ◌ درزمينهبا توجه به مطالعات اوليه . است يچندبعدمفهوم پيچيده و 
براي اعتماد  3و اعتبار 2يرخواهيخ، 1صداقت، سه عامل بنيادين) 1972( توسط زند

  . است شده بيان
 )Ctpqvv."4229."rr0";:3/;:9 (  

 تواند مياين واقعيت كه در كشورهاي مختلف ميزان اعتماد متفاوت است 
بازيگران  عنوان به ها دولتدولتي و  مؤسساتنقش كيفيت ارائه خدمات  دهنده نشان

كه عوامل مختلفي  دهد ميمطالعات در مورد اعتماد در جامعه نشان . اصلي جامعه باشد
عضويت دارد و  ها آنو نهادهايي كه فرد در  ها گروه هاي ويژگي، فردي هاي ويژگيمانند 
/Uwp"("Ycpi."4234."rr0"669( .تأثيرگذارندجامعه بر اعتماد به دولت  هاي ويژگي

گفت كه  توان ميافراد با اطمينان ن اين نكته قابل ذكر است كه در برخورد با) 679
) 2002( 4آلسينا و فررا) ;Hkuejgt."422:."rr0"78/7( چقدر است ها آنميزان اعتماد 

  :دانند مي مؤثرپنج عامل را در اعتماد افراد 
"5فردي هاي ويژگي -1

"6زندگي كرده موردنظرمدت زماني كه فرد در جامعه  -2

"7آخرين مشكالتي كه براي فرد پيش آمده -3

"1ادراك فرد در مورد بخشي از گروهي كه تفكيك شده -4

                                                         
1 Integrity"
2 Benevolence 
3 Credibility 
4 Alesina and Ferrara 
5 individual characteristics"
6 How long an individual has lived in a community"
7 recent personal history of misfortune"
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" 2ها آنناهمگوني نژادي و درآمد  ازجمله، جامعه هاي ويژگييكي از  -5
)Uwp"("Ycpi."4234."rr0"669/679 (  

  اعتماد كاركردي و غير كاركردي
و  ازحد شيبسازنده باشد و اعتماد  تواند ميسطح متوسط و معقولي از اعتماد 

و كاهش ميزان اعتماد ، شود مي ها آناحساسي به دولت و مديران مانع نقد عملكرد 
  . برد ميمشروعيت نظام سياسي را از بين 

دولتي  يها سازماندولت و  هاي يتفعالنسبت به  شكاكي و انتقاد -1
به همين دليل مردم نبايد كوركورانه و به داليل . شود مي ها آنباعث اصالح 
ديني و تعلقات به شخص رهبر يا دولتمردان به دولت  يها ارزشمختلف مانند 

اين اعتماد افراطي باعث حركت كشور به سمت . آن اعتماد كنند هاي يتفعالو 
 دار خدشهدموكراتيك  يها ارزشو  شود ميو شخص محور  محور دولتجامعه 

". شوند مي
دولت و  هاي يتفعالهم باعث كارشكني در  ازحد يشبشكاكي و افراط  -2
عميق و گسترده شود كه  قدر آننبايد اين شكاكي . شود ميدولتي  يها سازمان

 ها دولتزيرا در اين فضا . مردم به كلي اعتماد خود به دولت را از دست دهند
اثر . ند در جهت منافع مردم و جامعه حركت كنندتوان مياگر بخواهند هم ن

اگر . اعتماد متقابل بين مردم و دولت است درگرودولتي  هاي سازمانبخشي 
اعتماد متقابل بين رهبران جوامع و مردم از بين برود ديگر فرصتي براي تبادل 

  . گذارد يمنظرات نخواهد بود و جامعه رو به سوي افول 

                                                                                                                                     
← 

1 the perception of being part of a discriminated group"
2 one’s community characteristics, including its racial and income heterogeneity"
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  1انواع اعتماد عمومي
هم ياد  طرفه يكاز اين نوع اعتماد با عنوان اعتماد :  2اعتماد اعتباري -1

زيرا در اين نوع اعتماد يك طرف بايد به طرف ديگر اعتماد كند . شود مي
وجود نداشته باشد  ها آنكه ساختارهاي نظارتي و كنترلي هم بر رفتار  هرچند

بيمار مجبور است براي درمان به پزشك ، مانند رابطه بين پزشك و بيمار
 هرچند كند مياصيل به وكيل اعتماد ، اعتماد كند و يا رابطه اصيل و وكيل

دقيق بر عملكرد او نظارت داشته باشد در اين نوع اعتماد تعهد  صورت بهنتواند 
در برخي مواقع مردم مجبورند به دولت و . كند مياخالقي نقش مهمي ايفا 
 طور بهنباشد كه بتوانند  اي گونه بهساختارها  هرچنددولتمردان اعتماد كنند 

 رأيبعد از  مثال عنوان به. كنترل و نظارت داشته باشند ها آندقيق بر رفتار 
و  گيري يمتصمو  ها آندادن به نمايندگان مجلس مردم ديگر كنترلي بر رفتار 

". اعتماد كنند ها آندر تصويب قوانين ندارند اما بايد به  ها آنانتخاب 
 تفاوت جهت ينازااين نوع اعتماد با اعتماد اعتباري :  3اعتماد متقابل -2

، دارد كه در اعتماد متقابل دو فرد مطرح هستند يعني همان اعتماد بين فردي
ند بر رفتار طرف مقابل كنترل داشته و توان ميدر اين نوع اعتماد دو طرف 

جهت افزايش اعتماد اعتباري  كاري راه تواند مياعتماد متقابل ، اعتماد كنند
كه در توضيح اعتماد اعتباري گفته شد در نوع اعتباري يك  طور همان. باشد
. گيرد ميصورت  طرفه يكفرد و يك طرف دولت است كه اعتماد ، طرف
ند توان ميدر سطح اجرايي و محلي و يا همان بوروكرات هاي عملياتي  ها دولت

مردم و بوروكرات هاي محلي كه نماينده دولت هستند . اعتماد را ايجاد كنند

                                                         
1 Public trust 
2 Fiduciary trust 
3 Mutual trust 



   فصلنامه علمي تخصصي فرصت"■ 160
  

متقابل به يكديگر اعتماد كنند و اين اعتماد متقابل بين  صورت بهند وانت مي
مردم و بوروكرات هاي محلي باعث افزايش اعتماد مردم به دولت و افزايش 

". شود مياعتماد اعتباري 
به . اين نوع اعتماد ناشي از سرمايه اجتماعي است:  1اعتماد اجتماعي -3

هت متمايز كردن جوامع با سرمايه همين دليل از مفهوم اعتماد اجتماعي ج
".شود مياجتماعي باال و پايين استفاده 

 )Tggumgpu"("Jqqijg."422:."rr0"737/754 ("

مدني و هنجارهاي ، موجود در امور اجتماعي يها شبكهاعتماد اجتماعي از 
زمان و از تعامالت بين  گذر دراين نوع اعتماد . شود ميروابط متقابل ناشي 

 اگرچه. شود ميو عام  يرگ همه صورت بهو به تدريج  گيرد مياشخاص شكل 
واضح از  طور به تواند ميولي ن شود ميكلي ايجاد  صورت بهاعتماد اجتماعي 

اين نوع اعتماد تنها به افرادي . اعتماد متقابل يا اعتماد اعتباري تميز داده شود
قرار است محدود كه با هم در تعامل هستند و ميانشان روابط چهره به چهره بر

و در سطح ملي  گذارد يمقومي و محلي را كنار ، مرزهاي خانوادگي. شود مين
  ) 27-5. ص, 1380, فرد دانايي &الواني (. يابد يمگسترش 

مطلق امر  صورت بهزتومكا اعتماد امري نسبي است و اعتماد كردن  ازنظر
مناسب و يا نامناسب  كه ينابسته به  اعتمادي يبو اعتماد و يا . مثبتي نيست

  . ) 24. ص, 1389, بختياري( . باشد داراي كاركردهاي به شرح جدول زير است
  

                                                         
1 Social trust 
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  شفافيت
عامل كليدي تحقق حكومت بهتر در نظر  عنوان بهشفافيت دولت توسط بسياري 

با ، كند ميكمك "2به افزايش مشروعيت، شود مي 1شفافيت مانع فساد. است شده گرفته
 3اصول حكمراني خوب جيتروو باعث  بخشد يمعملكرد دولت را بهبود  ياثربخشافزايش 

  ) Jqqf."4232."rr0";:;/322;) (Jqnugp"("Rcuswkgt."4234(. شود مي
بلكه  شود ميابزار رسيدن به اهداف خاص در نظر گرفته  عنوان به تنها نهشفافيت 

برخي از انديشمندان شفافيت بايد  هاي گفتهبا توجه به . هدف مطرح است عنوان بهخود 
  ) ;Jqqf."4232."rr0";:;/322(. يك حق اساسي انسان در نظر گرفته شود عنوان به

آن را ميزان دسترسي افراد به اطالعات در نحوه ، اكثر تعاريف درباره شفافيت
"Octmnwpf."4236."r0(. دانند ميو مراحل آن و نحوه عملكرد نهادها  يريگ ميتصم

459) (Pgwfqthgt"("Pgwfqthgt."4236."r0"rlw257 (  
آزموني براي مشروعيت معرفي كرده  عنوان بهشفافيت را ، امانوئل كانت در تعريفي

بايد تاب قرار گرفتن در ديدگان ، هر سياستي براي آنكه عادالنه باشد، كانت ازنظر. است
كرد و يا با علني گشتن به اعتقاد او سياستي كه نتوان آن را علني ، مردم را داشته باشد

".Rcvtkem"Ngg(. ناعادالنه است، اثر آن از بين برود و مورد مخالفت مردم قرار گيرد

4229."rr0"3:9/429 (  
 داند مي ييچندصدااستيگليتز شفافيت را باز بودن فضاي جامعه و وجود 

)Uvkinkv|."3;;; (  
كه شفافيت  سازد ميروشن ، آيد ميمختلف  يها حوزهاين تعاريف متنوع كه از 

هدف از درخواست شفافيت اجازه دادن به . هميشه رابطه نزديكي با پاسخگويي دارد

                                                         
1 Corruption 
2 Legitimacy 
3 Good governance 



  163"■ عمومي اعتماد افزايش بر آن تاثير و دولت اطالعاتي شفافيت
"

"

 شانيعملكردهاو  ها استيساست تا سايرين را در قبال  ها دولتبازارها يا ، شهروندان
اطالعاتي دانست كه توسط نهادها  منزله به توان ميبنابراين شفافيت را . دارند نگهپاسخگو 

". و مربوط به ارزيابي اين نهادها است شوند ميشر منت
شده است و نقل محافل  ها حوزهامروزه شفافيت يك اصطالح رايج در تمام  ظاهراً

از چه كسي بايد . شود ميبا دقت و موشكافي تعريف  ندرت بهعلمي و سياسي است اما 
براي چه اهدافي بايد تهيه شود؟ يكي از داليل وجود ، اطالعات بخواهيم؟ چه اطالعاتي

در دولت ، شفافيت. مختلف است هاي حوزهچنين ابهامي كاربرد گسترده اين اصطالح در 
شفافيت بازارهاي مالي و ، است شده مطرححكمراني خوب  هاي مؤلفهيكي از  عنوان بهكه 

".Qkmqpqokfku."Dtweg."("Lqjpuqp(. كاربرد گستره يافته است ها حوزهديگر 

4237) (Twrrgtv."4237."rr0"3/3: (  
نوسانات بازارهاي ، ييشو پول، ي براي مسائل مختلف مانند فسادحل راهشفافيت 

، اما شفافيت اطالعات مخالفان بسياري دارد. است شده شناختهديگر  هاي حوزهمالي و 
شفافيت ، سياستدر حوزه . گيرند ميكساني كه مورد نظارت و بازرسي قرار  مخصوصاً

قدرت را از گروهي گرفته و به گروه ديگر منتقل كند به همين دليل  تواند مي
مشاهده  ها گروهبسياري جهت رسيدن به شفافيت از سوي بسياري از  يها مقاومت

  . شود مي
  حكمراني خوب هاي مؤلفهشفافيت يكي از 

مديريت دولتي و مديريت ، علوم سياسي هاي حوزهدر  يراًاخمفهوم حكمراني خوب 
"است  قرارگرفته مورداستفادهتوسعه مطرح و 

 )Oqjcoocf"Oqijkok."Cncggk"Ctfcmcpk."Ug{{gf"Coktk."("

Fcuvqwtkcp."4235."rr0"723/736+   
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  :با شش ويژگي زير مطرح كرده است بانك جهاني مفهوم حكمراني خوب را 
"پاسخگويي و حساب پس دهي، اظهارنظرحق  -1

"سياسي و مهار خشونتثبات  -2

"و كارآمدي ياثربخش -3

"پااليش مقررات اضافي -4

"قانون مداري -5

"مهار فساد -6

حساب پس دهي و ، كه الزمه حكمراني خوب كند مي يدتأكهمچنين بانك جهاني 
بنابراين مقدمه تحقق . شفافيت مالي است درگروپاسخگويي حكام است و اين امر 

  عادالنه اطالعات استشفافيت امور مالي و توزيع ، حكمراني خوب

".Ygkuu() 289- 280. ص, 1387, پور عزت(  4222." rr0" 9;7/:36) (Guv{."

4228."rr0"36;2/3784 ( .  

  
  محلي يها حكومتشفافيت و نقش 

مستقيم با  طور بهاز ساختار دولت و حكومت هستند كه  اي اليهمحلي  يها حكومت
كه  ها شهرداريشوراها و ، وپرورش آموزش، مانند ادارات دولتي اند ارتباطمردم عادي در 

در . دولت در سطح محلي هستند هاي سياستاجرايي و مجري  واحدهايگفت  توان مي
دولتي مربوط به صفحات  يها تيسا وبكه بيشترين بازديدها در  شده مشخصتحقيقاتي 
كه بيشترين  باشند يمبه مردم  ها ارگانين تر نزديككه يكي از  باشد مي ها شهرداري

". دارند ها آنرا در زندگي  تأثير
 )Rkpc."Vqttgu."("Tq{q."4229."rr0"66;/694) (Xcp"Fklm."Rgvgtu."("

Gddgtu."422:."rr0"59;/5;; (  
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"

به اين نتيجه رسيد كه مردم بيشتر از  توان مي شده مطرحبا توجه به توضيحات 
كالن دولت و حكومت باشند به دنبال مطلع  هاي سياستخواستار شفافيت در  كه نيا

در  ها استيساين  تأثيرگذاريخرد و سطوح پايين هستند كه  هاي سياستشدن از 
". است تر ملموسمشهود و  ها آنزندگي 

  در تقاضا براي شفافيت مؤثرعوامل 

"1شدن يجهان-1

همگرايي بيشتر ، فرآيندي است كه باعث از بين رفتن مرزهاي سياسي شدن جهاني
حذف ، افزايش سرعت و سهولت ارسال و دريافت اطالعات ، ها سازمانبين جوامع و 

سياست و ، نيروي محرك اقتصاد عنوان بههمچنين . تعلق به زمان و مكان شده است
") Fqqmjqp{."4237."r0"366(. مطرح است ها حوزهساير 

 )Tcukcj."OeHctncpg."("Mwtwxknnc."4237."rr0"4/35 (  

زمينه تغيير ساختارهاي سنتي دولت را به ساختارهاي جديد فراهم  شدن جهاني
". باشد ميدر دسترس مردم است  جا همهكرده و حركت به سمت دولت مجازي كه 

"توسعه الكترونيسم-2

كه گذار از حكومت سنتي به حكومت الكترونيك در بسياري از  رسد ميبه نظر 
با توجه به توسعه و نفوذ تجارت الكترونيك  ويژه به. باشد ناپذير اجتنابكشوهاي جهان 
اين انتظار وجود دارد كه حكومت ، 2008الي  1995 يها سالطي ، در اقتصاد جهاني

 راستا هماين توسعه تا حدودي با نهضت مديريت دولتي نوين . الكترونيك نيز توسعه يابد
شهروند  اي گونه بهاداري را  ايواحدهگويا هدف اين نهضت آن است كه . رسد ميبه نظر 
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و شهروند را همچون مشتري در نظر ، حكومت را حساب پس ده ساخته، محور نموده
  ) 289-280. ص, 1387, پور عزت(. آورد

و  ها دولتتوسعه الكترونيسم و حكومت الكترونيك باعث افزايش حساب پس دهي 
دموكراتيك شده  ي جامعه يها ارزشو بهبود  ها استيس درزمينه روز بهئه اطالعات اار

  ) Owòq|"("Tcswgn"Ictfg"."4237."rr0"3/45(. است
كه با توسعه  رسد ميبه نظر ) 2005( ديويسون و همكاران هاي گفتهبا توجه به 

 تأثيرشهروندان بتوانند ، روزافزون دسترسي به اطالعات از طريق حكومت الكترونيك
داشته باشند تا بدين  ها حكومتمثبتي بر فراگردهاي اداره و حساب پس ده ساختن 

حساب پس دهي و افزايش  يها راهرفتارها و ، قوانين، با افزايش رهنمودها، ترتيب
  . نيز افزايش يابد ها حكومتشفافيت عملكرد ، دسترسي عامه به حكومت

سه  درگرو شود ميدولتي ارائه  يها تيسا وبكيفيت اطالعاتي كه در 
  :ويژگي است

"1كامل بودن اطالعات-1

. گيرد مياين مفهوم اشاره به جامعيت اطالعاتي دارد كه در دسترس افراد قرار 
 مثال عنوان به. كامل بودن اطالعات به معناي ارائه حجم باالي اطالعات نيست

 كننده گمراه ها آنممكن است دولت مقدار زيادي از اطالعات كه شايد بسياري از 
 يساز شفافخود قرار دهد اما اين حجم از اطالعات در  تيسا وبباشند را در 

ند توان مينداشته باشند اما اگر اطالعات مختصر و دقيق باشند  يريتأث شيها تيفعال
  . شفافيت را در پي داشته باشند

كه مردم  كند ميبنتام يكي از متفكرين انگليسي طرفدار مفهوم شفافيت بيان 
 دهند ميمورد قضاوت قرار  هرحال بهاز طرف دولت و حكومت را  شده ارائهاطالعات 
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"

اشتباه نسبت  يها قضاوتاستفاده براي عموم مردم باعث  غيرقابلو ارائه اطالعات 
".Yctf."4236."r0"67) (Dcwjt"("Itkogu(. شود ميدولت  يها تيفعالبه 

4236."rr0"4;3/542 (  
  
"1رنگ-2

اشاره به غربال كردن اطالعات ) اطالعات رنگي( رنگ در ارائه اطالعاتمفهوم 
ممكن است دولت  مثال عنوان به. دارد دهنده ارائه هاي سازمانيا  ها دولتاز سوي 

". مثبت خود و كاركنانش ارائه دهد يها تيفعال درزمينهسعي كند اطالعاتي 
"2قابليت استفاده-3

اين موضوع اشاره دارد كه فقط ارائه  مفهوم قابليت استفاده اطالعات به
در ارائه اطالعات بايد توانايي افرادي كه از . اطالعات منجر به شفافيت نخواهد شد

. ارائه شود درك قابلدر نظر گرفته و در چهارچوبي  كنند مياين اطالعات استفاده 
توسعه و ترويج زبان دسترسي و  درگروهمه مزاياي توسعه حكومت الكترونيك 

در غير اين صورت . بيات ويژه حكومت الكترونيك در ميان عامه مردم استاد
واقعي  طور به، فراگردهاي حساب پس دهي و شفافيت در امر حكومت وجه چيه به

  . تقويت نخواهد شد
دو واژه شفافيت و دسترسي به اطالعات رسمي با يكديگر خلط  معموالً

و ، از دسترسي به اطالعات است تر گستردهاما شفافيت مفهومي وسيع و ، شوند مي
. شود ميشامل مفاهيمي چون سادگي و جامعيت هم ، عالوه بر باز بودن حكومت

)Itkoognkmjwklugp."Rqtwodguew."Jqpi."("Ko."4235."rr0"797/7:8 ("
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و توسعه جامعه مدني در سطوح ملي و  يساالر مردمگسترش 
"جهاني

است كه  ييها راه ازجملهگسترش نهادهاي غيردولتي و تقويت جامعه مدني 
و امكان مشاركت همگاني را در مراقبت از ساختار و  كند ميتمركز قدرت را كنترل 

تقويت جامعه مدني ابزار ، بنابراين. آورد يمكاركردهاي قدرت در جامعه را به وجود 
محسوب  يساالر مردماز  قوي در جهت اجراي اصالحات اجتماعي و حمايت

بر شفافيت  تنها نهغيردولتي و تقويت جامعه مدني  هاي سازمانگسترش . شود مي
بلكه حق  كند ميدولت را به اين جهت هدايت  كم دستيا  ديافزا يمعملكرد دولت 

در اين . كند ميبر آن تأكيد  و شمارد يممحترم ، زيچ همهمردم را براي دانستن 
را با  ها آنند توان ميو  شوند ميبا حقوق خود آشنا  شيازپ شيبشرايط شهروندان 

 يوگو گفتخشونت بپرهيزند و با  يريكارگ بهاز . ابزار حقوقي مناسب تضمين كنند
 بر كاهش انحصارات مختلف اقتصادي و ، حقوق شهروندي خود را دنبال كنند، مؤثر
پرهيز از اعمال راهبردها و شفافيت و ، پاسخگويي يسو بهفائق آيند و دولت را ... 

  ) 1390, معدندار آراني &سركار آراني (. راهكارهاي غيررقابتي سوق دهند
  گذاري عمومي و شفافيت يمش خطمراحل 

ي كه مراجع هاي سياستعمومي عبارت است از مجموعه تصميمات و  يمش خط
دولت و قوه قضاييه كه نماينده حفظ منافع ، مختلف بخش عمومي مانند مجلس

  ) 1391, قلي پور(. كنند مياتخاذ  اند جامعهعمومي 
 مشي خطند اطالعات مربوط به هر يك از مراحل تدوين توان مي ها دولت

ارائه اطالعات مربوط به . عمومي و يا اطالعات كامل را در اختيار شهروندان بگذارند
. بگذارد ها آنند بر رفتار توان مياثرات متفاوتي  مشي خطهر يك از مراحل 

*Itkoognkmjwklugp"U."4232."rr0"7/57+ "
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"

مختلفي در مورد نوع و مراحل مختلف ارائه اطالعات توسط دولت  هاي مدل
مدلي است كه افشاي اطالعات در فرآيند ، ها مدلاست يكي از اين  شده مطرح

  . كند ميرا مطرح  گذاري سياست
"1فنيشفافيت 

  شفافيت در فرآيند :  2گيري تصميمشفافيت در فرآيند
بودن مراحل  مشاهده  قابلهمان ميزان باز بودن و  گيري تصميم

شفافيت . است گيري تصميممختلف اين فرآيند و فكر و منطق 
. دموكراتيك همواره سنگ بناي پاسخگويي بوده است گيري تصميم

براي شهروندان فراهم شرايطي را  گيري تصميمشفافيت در مراحل 
اتخاذ شده  هاي تصميمبودن و مطابقت  قبول قابلكه در مورد  كند مي

از سوي  شده داده يها وعدهخود و همچنين با  يها ارزشبا فرهنگ و 
 صورت بهبرگزاري جلسات مجلس . را صورت دهند اي يسهمقادولت 
". از اين نوع شفافيت است يا نمونهعلني 
  شفافيت در محتواي :  3سياستشفافيت در محتواي

سياست دولت همان افشاي اطالعات در مورد سياست اتخاذ شده از 
، چه اقداماتي براي حل مشكالت اتخاذ شده كه ينا. سوي دولت است

را اجرا خواهند كرد و چه پيامدهايي براي شهروندان  ها آنچگونه 
رسمي  هاي يتسا وبدر  ها دولتبرخي از  مثال عنوان به. خواهد داشت

شان براي مبارزه با مواد مخدر و مقابله با آلودگي هوا را هاي سياست
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اتخاذ شده را جويا  هاي سياستو نظرات مردم در مورد  كنند ميدرج 
 گيري تصميمشفافيت در سياست مرحله بعد از شفافيت در . شوند مي

". است
 شفافيت در نتايج سياست :  1شفافيت در نتايج سياست
اين سه مرحله  طوركلي به، عد از شفافيت در سياست استمرحله ب

پس از نشان  مثال عنوان به. مانند قطاري به يكديگر پيوستگي دارند
اتخاذ شده براي مبارزه با مواد مخدر و مقابله با  هاي سياستدادن 

هم در  ها ياستساين  كارگيري بهآلودگي هوا نتايج حاصل از 
". رسمي درج شود يتسا وب

 )Itkoognkmjwklugp" U0" 4232." rr0" 7/57+"

*Itkoognkmjwklugp." Rqtwodguew." Jqpi." (" Ko." 4235."

rr0"797/7:8 (  
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1 Transparency of Policy Outcome 

شفافيت فني

شفافيت در فرآيند 
تصميم گيري

شفافيت در محتواي
سياست

شفافيت در پيامد يا
نتايج سياست

  شفافيت فني:  1نمودار شماره 
 )Itkoognkmjwklugp"U0"."4232."rr0"7/57 (""

""



  171"■ عمومي اعتماد افزايش بر آن تاثير و دولت اطالعاتي شفافيت
"

"

  ؟شود ميآيا شفافيت منجر به اعتماد 
شفافيت در  تأثيرگذاريبسياري بر  ديتأك ها افتهيدر بسياري از مقاالت و 

يك رابطه علت و معلولي  توان ميعمومي در سطح دولت شده است اما آيا  ياعتمادساز
با توجه به ، بين افزايش شفافيت در سطح دولت و افزايش اعتماد مردم متصور شد

 توان مي منتشرشدهاخير  يها سالبرخي افراد در مقاالت و نشريات كه در  يها افتهي
 تواند ميدريافت كه متصور شدن يك رابطه علت و معلولي و مستقيم بين اين دو پديده ن

رابطه عكس بين اين دو پديده  آمده دست بهشد و همچنين در برخي شواهد صحيح با
 . مشاهده شده است

يك عامل كليدي براي  عنوان بهو محافل علمي شفافيت را  ها نوشته در برخي
بر اين است كه اگر  ها آنفرض . اند كردهگسترده مطرح  طور بهافزايش اعتماد 

 كه نياباز در اختيار مردم قرار دهند يعني  صورت بهدولتي اطالعات خود را  هاي سازمان
خودكار اعتماد مردم افزايش  طور بهچيست  ها آنو نتايج  شود ميچه تصميماتي گرفته 

  . ابدي يم
كه با عنوان افشاي آنالين و اعتماد عمومي در دولت در دانشگاه  يا مطالعهطبق 

 مؤلفهچند  شده انجامگي ساده تجربي و فراتر از يك روش همبست صورت بهاوترخت كه 
 يها افتهي. اند قرارگرفته موردبررسياز شفافيت و چند بعد از اطالعات در سه آزمايش 

 تنها نهيك عامل بهداشت رواني است و  صرفاًحاصل از اين تحقيق نشان داد كه شفافيت 
بلكه اگر اين شفافيت  شود ميافزايش شفافيت باعث ارتقا به سطوح باالتري از اعتماد ن

. شد خواهد ميدولت شود باعث كاهش سطح اعتماد عمو يها تيفعالاز  يديناامباعث 
در مورد اثر شفافيت بر  نانهيب خوش ازحد شيباين يافته منجر به چالش در مفروضات 

  ) Grimmelikhuijsen & Meijer, 2012, p. mus048(. اعتماد شده است
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» بر مشروعيت ، گيري تصميماثرات منفي شفافيت در « ديگري با عنوان يا مطالعه
يك ارزش قوي  عنوان بهدر اين مقاله بر اساس مفهوم شفافيت ، است شده انجام

آيا  - سؤاليك آزمون تجربي اكتشافي با اين  اي رويهدموكراتيك و تئوري عدالت 
 گيري تصميمپذيرش  ازنظرممكن است به افزايش مشروعيت  گيري تصميمشفافيت در 

 يبند ميتقسدر اين مطالعه افرادي را به دو گروه . است شده انجام -و اعتماد منجر شود؟ 
و گروهي ) گروه كنترل( صفر بود ها آنبراي  گيري تصميمگروهي كه شفافيت در ، كردند

گروه . گرفت ميقرار  ها آناتخاذ شده در اختيار  هاي تصميمديگر كه اطالعات در مورد 
شده بودند كه به گروهي اطالعات مثبت درباره مراحل  بندي تقسيمشش گروه دوم به 
البته نتايج حاكي از اين بود ، و به گروه ديگر اطالعات منفي شد ميداده  گيري تصميم

البته . شود ميباعث كاهش مشروعيت و اعتماد عمو تواند مي گيري تصميمكه شفافيت در 
 ادراكفرهنگ افراد و همچنين  اي وچهارچوب ، ميزان اعتماد و مشروعيت به محيط

  ) De Fine Licht, 2011, pp. 183-201(. بستگي دارد شده ارائهاز اطالعات  ها آن
كه به  شده انجام» شفافيت بر اعتمادسازي دولت  تأثير«مطالعه ديگري با عنوان 

با توجه به نتايج حاصل از . مطالعه موردي در دو كشور هلند و كره جنوبي پرداخته است
فرهنگي  يها نهيزمبين دو كشور هلند و كره جنوبي به دليل  ييها تفاوتاين مطالعه 

اما نتيجه مشابهي كه از هر دو . وجود دارد ياعتمادسازدر شفافيت و  ها آنمتفاوت 
استنباط كرد اين واقعيت است كه رابطه كم و يا معكوس بين شفافيت و  توان ميكشور 

  . ماد وجود دارداعت
، در اين مطالعه دو كشور هلند و كره جنوبي با توجه به دو بعد فرهنگي هافستد

هلند كشوري با فاصله قدرت . اند شدهمقايسه  باهمبلندمدت  يريگ جهتفاصله قدرت و 
و رويكرد  60با فاصله قدرت  و كره جنوبي كشوري 44 بلندمدت يريگ جهتو  38

  . است 75 بلندمدت
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  :مطالعه در سه آزمايش انجام گرفت اين 
  گروه كنترل و گروه ديگر با اطالعات كامل عنوان بهيك گروه  -1
  گروه كنترل و گروه ديگر با اطالعات متوسط عنوان بهيك گروه  -2
يك گروه با ، يك گروه با اطالعات منفي، گروه كنترل عنوان بهيك گروه  -3

  اطالعات مثبت
ميزان  تأثيرنشان داد كه به احتمال زياد  ها شيآزماات و نتايج حاصل از اين مطالع

شفافيت  اگرچه. وابسته است ها آنشفافيت بر اعتماد در شهروندان به بافت فرهنگي 
شفافيت بر اعتماد  تأثيرصداقت دولت در برابر شهروندان باشد اما  دهنده نشان تواند مي

شفافيت بر رفتار شهروندان در كره  تأثيراما ، نبود دار يمعنشهروندان در هر دو كشور 
است بيشتر مشهود بود  بلندمدتجنوبي كه كشوري با فاصله قدرت بيشتر و رويكرد 

در كشورهايي با فاصله قدرت باال مردم بيشتر خود را  طوركلي بهزيرا در اين كشور و يا 
از  شده ارائه نسبت به اطالعات ها آنو حساسيت  دانند ميدولت  يها تيفعالوابسته به 

، دموكراتيك باال يها ارزشدر كشوري مانند هلند كه از . سوي دولت بيشتر خواهد بود
و مطبوعات آزاد برخوردار است ارائه اطالعات جديد از سوي دولت مبني بر  ها روزنامه
  . را در پي خواهد داشت يتر كم العمل عكسحساسيت و ، شفافيت

اين واقعيت بود كه  گر نشانانجام شد ) 2006( كه توسط آقاي بوكات يا مطالعه
، بر رفتار شهروندان نسبت به ارائه اطالعات منفي دارد يتر كم تأثيرارائه اطالعات مثبت 

يعني ميزان اعتمادي كه ممكن است از ارائه اطالعات مثبت نسبت به دولت كسب شود 
يك . رود يماز ميزان اعتمادي است كه در صورت ارائه اطالعات منفي از بين  تر كم

  . » رود يمو سوار بر اسب  آيد مياعتماد با پا «كه  شده مطرحجمله در مورد اين واقعيت 
، سياسي يها تياولو، ديگري مانند جنسيت يرهايمتغعالوه بر ابعاد فرهنگي 

ظرفيت شناختي ، ن در كسب اطالعات جديدشهروندا يها زهيانگسن ، ميزان تحصيالت
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. باشند مؤثرند توان ميو صفات شخصي بر ميزان اعتماد شهروندان 
)Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong, & Im, 2013, pp. 575-586 (  

با عنوان اثر افشاگري فساد موجود در ) 2011( كه توسط آقاي چونگ يا مطالعهدر 
است كه افشاگري اطالعات  قرار نيازاميزان مشاركت و نتايج انتخابات انجام شد نتايج 

 شود ميباعث افزايش مشاركت شهروندان ن تنها نه ها گروهدرباره فساد موجود در بين 
د كه اين كار شايد در نگاه اول به نظر برس. ابدي يمكاهش  ها آنبلكه ميزان مشاركت 

پاسخگويي دولت است اما افشاگري فساد باعث كاهش ميزان اعتماد  دهنده نشان
 . شود ميشهروندان 

 )Chong, De La, Ana, Karlan, & Wantchekon, 2011 (  

كه با ) 1389( در مطالعه موردي كه توسط دكتر حسن عابدي جعفري و همكاران
 12 تأثير گرفته انجامبر اعتماد شهروندان به مديريت شهري  مؤثرعنوان سنجش عوامل 

  . است قرارگرفته موردبررسيمتغير بر اعتماد شهروندان به مديريت شهري 
متغير از سوي  9و ) اعتماد كنندگان( متغير از سوي شهروندان 3در اين مدل 

 شده انجامبا توجه به نتايج مطالعه . است شده مطرح) اعتماد شونده( مديريت شهري
متغيرهاي شهروندان  تأثيربرابر  5مديريت شهري بر اعتماد شهروندان  يرهايمتغ تأثير
  . است
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 تأثيرگذارياعتماد شونده از جهت ميزان اهميت و  متغيرهاي يبند رتبه
  :بر اعتماد ها آن
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  توانايي مديريت شهري در انجام وظايف -1
  احترام مديريت شهري به شهروندان -2
  پاسخگويي مديريت شهري به شهروندان -3
  هماهنگي اهداف مديريت شهري با نيازهاي شهروندان -4
  پايبندي به اخالق مديريت شهري -5
  درستكاري مديريت شهري -6
  صداقت مديريت شهري -7
  ) شفافيت اطالعات( ميزان دسترسي شهروندان به اطالعات مديريت شهري -8
  وفاي به عهد مديريت شهري -9

صورت گرفته مشاهده  يبند رتبهاز اين مطالعه و  آمده دست بهبا توجه به نتايج 
شفافيت بر اعتماد شهروندان در جايگاه پاييني نسبت به  تأثيرگذاريكه ميزان  شود مي

, 1389, عابدي جعفري &, تنعمي, طالقاني, عابدي جعفري(. ديگر قرار دارد متغيرهاي
  . ) 52-43. ص
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  :يريگ جهينت
شفافيت اطالعات  تأثير ٔ◌ درزمينهبا توجه به نتايج تحقيقاتي كه در چند سال اخير 

به اين واقعيت پي برد كه شفافيت در اطالعات هم  توان مي شده انجامبر ميزان اعتماد 
براي . اثر مثبت و هم اثر منفي در ميزان اعتماد شهروندان به دولت داشته باشد تواند مي

مجرد و بدون در نظر گرفتن  صورت بهرا  ها آننبايد ، مؤلفهپي بردن به رابطه بين اين دو 
فرهنگ مردم يك ، از اطالعات ادراك، نحوه نگرش. قرارداد موردبررسيساير عوامل 

كشور و شيوه ارائه اطالعات توسط دولت در رابطه بين شفافيت اطالعات و اعتماد 
 زمينه دردر كشوري كه مردم آن تجربه چنداني  مثال انعنو به. است مؤثرعمومي 

زياد  ها آنفاصله قدرت در ، اند داشتهآزاد ن يها رسانهمطبوعات و ، دموكراتيك يها ارزش
 كشورهابيشتر از ساير  شده ارائهدر برابر اطالعات  العمل عكسباال است  ييتمركزگراو 

باشد ممكن  شده ارائهدولت  يها تيفعال ٔ◌ درزمينهالبته اگر اطالعات منفي . خواهد بود
افزايش نيابد بلكه باعث كاهش ميزان اعتماد به  تنها نهاست ميزان اعتماد عمومي 

نتيجه گرفت ارائه اطالعات بدون منطق و در نظر  توان ميپس . دولت شود يها تيفعال
به ضرر دولت و  تواند مي گيرد ميقرار  ها آننگرفتن مخاطباني كه اطالعات در اختيار 

فضاي ، حاكم يها ارزشبايد با توجه به  ها دولت. فضاي اعتماد در جامعه تمام شود
به  گيرد ميقرار  ها آنيي كه اطالعات در اختيار ها گروهمخاطبان و ، موجود در جامعه

و نشان  ها گروهافشاي اطالعات توسط احزاب و . افشا و آشكارسازي اطالعات بپردازند
عمومي باعث  يها رسانهدر ، و فسادهاي موجود در احزاب مخالف خود ها تيفعالدادن 

و  شده يبند دستهاطالعات بايد . شود مياحزاب و دولت ، ها گروهكاهش اعتماد مردم به 
كه براي هر  اي گونه به، براي هر قشر از جامعه نوعي از اطالعات به شيوه خاص بيان شود

و  فهم قابل شده ارائهطبقه از جامعه با توجه به فرهنگ و ميزان تحصيالت اطالعات 
  . استفاده باشند
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