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چکیده
هدف :در این پژوهش هدف آن ا ست که ضمن برر سی مفهوم دولتباز و تبیین مدل
خطمشیگذاریباز ،این مدل بهعنوان پشتیبان مفهوم دولتباز تبیین گردد.
طراحی/روش شناسی/رویکرد :در این پژوهش از روش فراترکیب تفسیری ـ انتقادی
اســتفادش هــدش اســت .پس از ســتبوی مبالب مرتبط و ارزیابی آنها 73 ،منبع انتخاب
هــدشاند و با بهرشگیری از نرمافزار  MAXQDA2020به کدگذاری ،اســتخرا تمها و
ابعاد مدل مذکور پرداخته هدش است.
یافته های پژوهش :دولتباز که هـام سـه ا ـ هـفافیت ،مشـارکت و هم اری
اســـت ،ن یازم ند به کارگیری مدل خط مشـــی گذاری باز که ه ما نا بازتر کردن فرای ند
سیا ستگذاری و هنیدن داهای پسزدش در فرایند سیا ستگذاری ا ست ،میبا هد تا
بتواند سه ا مذکور را پشتیبانی کند.
محدودیت ها و پیامدها :در این پژوهش بر مدل خطمشـــی گذاری باز بهعنوان
پ شتیبان تحقق دولتباز پرداخته هدش ا ست ،در پژوهشهای آتی میتوان به مو ضوعاتی
از قبی نقش دادشباز ،نوآوریباز یا مبانی حقوقی و قانونی تحقق دولتباز پرداخت.
هفافیت دولتباز ،در مرحله هنا سایی م ش و
پیامدهای عملی :منببق با ا
دســتورگذاری فرایند خطمشــیگذاری ،از دادشباز؛ منببق بر ا ـ مشــارکت دولتباز در
مرحله تدوین ،از نوآوری باز ،بهرشگیری از م انیزم چالش هت راش ح یابی و ا ـــول
طراحی مشترک با ههروندان و در مرحله تصویب از رأیگیری ال ترونی ی یا بود هریزی
مشارکتی و منببق با ا هم اری در مرحله ا را و ارزیابی از هم اری مؤثر ههروندان
در پذیرش خطمشـــی ها و بهرش گیری از ابزار های ن ظارتی بر پا یه ف ناوری اطال عات
بهرشبرداری میهود.
ابتکار ارزش مقا له :با تو ه به پیدایش مفهوم دولت باز در د هه اخیر و ازآنباکه
مهمترین کار ویژش دولتها ،ســـیاســـتگذاری عمومی اســـت ،ضـــروری اســـت مدل
سیاستگذاری پشتیبان تحقق مفهوم دولتباز هناسایی و معرفی هود.
نوع مقاله :پژوهشی
کلمات کلیدی :دولتباز ،مدل خطمشیگذاریباز ،هفافیت ،مشارکت و هم اری.
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Abstract
purpose: The aim is to survey the concept of open government and open
policy making models, to explain this model as a support for open
government.
Design/ Methodology/ Approach: The interpretive-critical meta-analysis
method has been used. After searching for relevant content and evaluating
them, 37 sources were selected, then using MAXQDA2020 for coding,
extracting themes and dimensions of the model were discussed.
Research finding: It is concluded that the open government, which includes
the three principles of transparency, participation, and cooperation, needs to
use the open policy making model, which is to open the policy-making
process and listen to the voices. It's to be able to support these three principles.
Limitations & Consequences: In this research, the open policy making
model has been studied as a supporter of the realization of the open
government. In future researches, issues such as open data & open innovation
role or legal foundations of open government realization can be addressed.
Practical Consequences: In accordance with the principle of open
government transparency, the open data approach is used in problem
identification and the agenda-setting stage of the policy-making process. In
accordance with the principle of participation in open government in the
policy design stage, open innovation approach, using the challenge
mechanism to find solutions and principles of co-design, and in the policy
legitimacy phase of electronic voting or participatory budgeting will be used.
Finally, in accordance with the principle of cooperation in the policy
implementation and evaluation phase, the effective cooperation of citizens in
accepting policies and using monitoring tools based on information
technology is exploited.
Innovation or Value of the Article: The concept of open government has
been formed in the last decade and since the most important work of
governments is public policy, it is necessary to identify and introduce a
policy-making model that supports the open government.
Paper Type: Research paper.
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مقدمه
ی ی از مفاهیمی که در سیر تحول نقش و وظایف دولت در دهه اخیر مبرح هدش است ،موضوع دولتباز است .با و ود این
ادعا که اولین بار دولت اوباما در سال  9002به معرفی مفهوم دولتباز پرداخت ،این مفهوم قب از آن نیز در ادوار گذهته
مبرح بودش است ) .(Bennett, 1985در ایاالتمتحدش ،عنصر ا لی قانونی دولتباز در اواسط دهه  0290پایهریزی هدش
است (قانون آزادی اطالعات .)0299 ،بااینحال ،دولت اوباما در سال  9002به ای روی رد ارائه اطالعات بیروح ،به روی رد
اهتراکگذاری فعال اطالعات پرداخت ) .(Lewis, 2000; Roberts, 2000این تغییر روی رد به راشاندازی طرحهای
مشابهی در سبوح محلی و ایالتی در ایاالتمتحدش و همچنین در کشورهای دیگر در سراسر هان انبامید (Elbadawi,
) .2012در این راببه نبش «مشارکت دولتباز »0بهمنظور افزایش مشارکت مردمی ،مبارزش با فساد و بهکارگیری
فناوریهای دید برای ایباد دولتهایی بازتر ،اثربخشتر و پاسخگوتر در سال  9000ه گرفت که تالش میکند
اعضای آن حرکتی را در سبح دولتباز ایباد کردش و نوآوریباز را در سبح ملی ترویج کنند .نبش دولتباز به دنبال
دستیابی به دولتی است که هم اری بین ادارات دولتی و عموم مردم را ام انپذیر میکند تا هفافیت بیشتر و دموکراسی
قویتری حاکم باهد ) .)Mutuku & Colaco, 2012پنج چالش مد نظر نبش مذکور در ه  0ارائه هدش است.
افزایش کارایی
مدیریت منابع
ایباد وامع امنتر
عمومی
ه  :0پنج چالش مهم مورد نظر نبش مشارکت دولتباز

ارتقای پاسخگویی
و مسئولیتپذیری

بهبود خدمات
عمومی

ارتقای هفافیت و
داقت عمومی

تعهداتی که باید در برنامه عملیاتی کشورها هت عضویت در نبش مشارکت دولتباز در هوند ،باید براساس چهار
ا هفافیت ،مشارکت ههروندان ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری و بهرشگیری از فناوری هت افزایش تعام با ههروندان
باهد .اهداف ا لی که در برنامههای عملیاتی کشورهای عضو نبش مشارکت دولتباز ذکر هدشاند تحقق مواردی است
 9نشان دادش هدش است:
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ظرفیت سازی و تدارک عمومی
آموزش

مبارزه با فساد خدمات شهروندی حکومت محلی

بودجه و برنامه
ریزی مالی

دسترسی به
اطالعات

مشارکت
شهروندان

داده باز

دولت الکترونیک

ه  .9اهداف ا لی مذکور در برنامههای اقدام دولتباز
)(Tim Hughes & Kaela Scott Paul Maassen, 2012

)1.Open Government Participation (OGP

PAP
(13 )2
page-11

اسچول اچ ی و اسچول 0ام سی ( )2014بیان میکنند که هفافیت در تصمیمگیری و اقدامات دولتی ،بازهدن اطالعات،
مشارکت و هم اری با ذینفعان و همچنین نقش تسهی کنندش دولت در نوآوری ،از مفاهیم دولتباز هستند .ازآنباکه
تبیین مدل خطمشیگذاریباز در مهمترین کار ویژش حاکمتی مدیریت دولتی ،خطمشیگذاری عمومی است به گونهای که اپ بای ی ی از احبنظران،
تحقق اصول دولتباز
مدیریت دولتی را معادل خطمشیگذاری عمومی تعریف کردشاند ( .)Hadi Paykani, 2016هدف ا لی این پژوهش آن
page-11
است که با تو ه به تمای و تالش زیاد در کشورهای مختلف در هت تحقق دولتباز ضمن بررسی این مفهوم ،پشتیبانی
مدل خطمشیگذاریباز از مفهوم دولتباز تبیین گردد .در واقع ،سؤال ا لی این پژوهش آن است که مدل خطمشیگذاریباز
آیا ا ول دولتباز را حمایت میکند و اگر پاسخ بلی است چگونه این پشتیبانی محقق میگردد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
با تو ه به موضوع مقاله در این بخش موضوع دولتباز و ا ول آن و خطمشیگذاریباز بررسی میهود.
دولتباز

سرعت تغییرات و عدم مداخله بهموقع و مؤثر دولتها ،در برخی از مواقع مو ب ایباد بحرانهای هدید هانی و منبقهای
هدش است ،م انیزمهای قدیمی تنظیمگری ،مقرراتگذاری و همچنین فرایندهای مربوط به تصویب و ا رای سیاستها و
نظارت بر آنها ،هنگامی که با تغییرات و پیشرفتهای سریع موا ه میهوند ،کمتر توانایی دارند و باید م انیزمهای دید،
هوهمندانه و مؤثر در سبح ملی /منبقهای پیدا کرد که ضمن حفظ ا ول فرآیند دموکراتیک با سرعت تغییر یابند ( Scholl
 .)& Klischewski, 2007بر این اساس مفهوم دولتباز در دهه اخیر ایگاش ویژشای یافته است .در دول  0مقایسه
سیستم بوروکراسی با مدیریت دولتی نوین و دولتباز به لحاظ ساختار دولت ،نگاش به ههروندان و بهرشگیری از فناوری
اطالعات ارائه هدش است:
دول  .0بازیگران و مدلهای ح مرانی ()Policy Studies Organization, 2016

دولتباز (حکمرانی همکاری)

مدیریت دولتی نوین

بوروکراسی

دارای ساختار :هب ه

دارای ساختار :انعبافپذیر و غیرمتمرکز
(مستق )

دارای ساختار :ی پارچه،
سلسلهمراتبی و تخصصی

مؤسسات دولتی :بهعنوان یک بستر و
چارچوب تسهی کنندش

دارای مؤسسات :با ویژگی مدلهای
مدیریتی بخش خصو ی

دارای مؤسسات :با ویژگی اعمال
قانون

هم ار
پلتفرمهای آنالین برای گفتگو و هم اری

مشتری
دولت ال ترونی ی ،ارائه خدمات ال ترونی ی

عضو برونسازمانی
ندارد

دولت

ههروندان
فناوری دیبیتال

همانگونه که مشخص است در دولتباز نگاش به ههروندان بهعنوان هم ار تغییر یافته است و همچنین ساختار هب های
حاکم است بهگونهای که عنا ر هب ه روابط باال به پایینی نداهته و اعضایی در ارتباط و همسبح هستند .نقش مؤسسات
دولتی بهعنوان یک بستر و چارچوب تسهی کنندش ارتباطات است .همچنین ،فناوری اطالعات در دولتباز یک نقش اساسی
بهعهدش دارد و پلتفرم مورد نیاز برای گفتگو بین عنا ر هب ه ،تصمیمگیریهای مشترک و هم اری اعضای هب ه با
ی دیگر را فراهم میآورد .دولتباز بر پایه سه ستون هفافیت ،مشارکت و هم اری برقرار است که در ادامه به توضیح این
مفاهیم مرتبط پرداخته هدش است.

1. Scholl

شفافیت

هفافیت ی ی از ستونهای دولتباز است که بیشتر مقاالت تحقیقی بر این موضوع تمرکز دارند .ا ول سیاست اطالعاتی
که به هفافیت دولت مربوط میهود ،از قرن هبدهم در قانون آمری ا تبسم یافته است ) (Dawes, 2010بال)2009( 0
اعالم کردش است که هفافیت از طریق ذب حمایت ا تماعی ،دولت ،رسانهها و کسبوکارها به تصمیمگیری کمک میکند.
ون دورن ،9کالو 7و لونتی )2012( 4بیان کردند هفافیت دارای سه حوزش ضروری است .اول ،انتشار سیستماتیک و بهموقع
دادشهای دولت بهویژش دادشهای بود ه ،دوم انتشار اطالعات مبلس قانونگذاری و سوم انتشار اطالعات امعهمدنی و
سازمانهای غیردولتی از طریق رسانهها .یک الزام هفافیت این است که اطمینان از دسترسی عمومی به اطالعات و ود
داهته باهد ) .(Dawes, 2010در واقع ،انتشار به موقع اطالعات ،زو ضروری هفافیت است ).(Mc Dermott, 2010
دسترسی بهموقع به اطالعات مستلزم تالش فراوان و نیازمند کارکنان آموزشدیدش در ادارات دولتی است که حتماً هزینه
هایی را نیز دربر دارد .هدف ا لی طرحهای هفافیت ،تقویت پاسخگویی سازمانهای دولتی به عموم مردم است
) (Shkabaturm, 2013هفافیت اعتماد عمومی را در کار دولت افزایش میدهد .بنابراین ،هفافیت یک آرمان دموکراتیک
پایهای است و وبسایتهای دولتی ابزاری برای افزایش چنین هفافیتی هستند .عالوشبراین ،استفادش گستردش از اینترنت،
همراش با الزامات و حمایتهای قانونی مو ب هفافیت بیشتر دولت میهود ) .(Bremer, 2013تقویت هفافیت با بهکارگیری
سیاست دادشباز محقق میگردد ،دادشباز ،دادشهای ساختاریافته ،قاب خوانش و پردازش توسط ماهین که از سوی سازمانهای
دولتی (که بود ه عمومی دریافت میکنند) ،به ورت فعال روی وب منتشر میهوند تا عموم مردم بتوانند آن دادشها را
بدون محدودیت و پرداخت هزینهای ،مورد استفادش مبدد قرار دهند که به این امر سیاست دادشباز میگویند .دادشهای
دولتباز نهتنها هفافیت و پاسخگویی یک دولت را افزایش میدهد ،بل ه میتواند منبر به ایباد منافع اقتصادی ،کشف
راشح های نوآورانه برای پیشرفت امعه و همچنین پشتیبانی از کارکردهای ادارات دولتی هودBertot & et al., ( .
2012; Parycek & et al., 2014; Bakıcı & et al., 2013; Dulong & Janssen, 2014; Kalampokis & et
 .)al., 2011از دیگر مزایای مهم ناهی از دادشباز میتوان به لوگیری از فساد ،افزایش انگیزش کارمندان خدمات عمومی

به دلی استفادش مبدد از دادشهای منتشرهدش در تولید خدمات دید ،ههروندان آگاشتر ،مشارکت پیشرفته ههروندان و ایباد
اهتغالهای دید اهارش کرد ( .)Parycek & et al., 2014انتشار دادشهای ح ومتی مانند ترافیک ،هواهناسی ،بود ه ،دادش
های غرافیایی و م انی ،ام ان ایباد خدمات دید برای ههروندان را فراهم میآورد که دا از سودآوری ،میتواند در
راستای تأمین منافع عمومی باهد (.)Bertot & et al., 2012
مشارکت

مشارکت دومین ا

دولتباز است .تا به امروز در تحقیقات به موضوع مشارکت درمقایسهبا هفافیت کمتر تو ه هدش است.

هریسون ،5گرر ،9بورک 3و کوک )2012( 8مشارکت را بهعنوان مشارکت ههروندان در تصمیمگیری دربارش امور مدنی
مربوط به خود از طریق بحث و مشورت میدانند.

بهطور کلی ،مشارکت ههروندان برای توسعه هر دموکراسی امری

حیاتی است ،اما مزایا و معایبی و ود دارد ) .(Reddick & Ganapati, 2011مشارکت میتواند یک دموکراسی مؤثرتر را
رقم بزند و اعتماد بیشتری به دولت ایباد کند ) .(Luna-Reyes & Chun, 2012گفته میهود مشارکت ههروندان به
بهبود عمل رد دولت از طریق پاسخگویی بیشتر کمک میکند .در این راببه یک چالش دی این است که مشارکت
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عمومی میتواند سیاستگذاری عمومی را پیچیدش کند .همچنین ،از چالشهای دیگر مشارکت ،هزینههای درگیرسازی و
ماهیت زمانگیر آن برای تصمیمگیریهای مشارکتی است ) .(Reddick & Ganapati, 2011مشارکت سبب تقویت
تبیین مدل خطمشیگذاریباز در همف ری مردم از طریق ایباد فر تهای عمومی برای مشارکت مردم در سیاستگذاری و دستیابی به ایدشها و تخصص-
تحقق اصول دولتباز
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های مردم هود .این نوع مشارکت مو ب افزایش اثربخشی دولت و بهبود کیفیت تصمیمات آن میهود که تأمین منافع
عمومی را افزایش میدهد ( .)Chun & et al., 2010امروزش دولتها بهطور فزایندشای از طریق مشارکت مستقیم به
مشورتهای اینترنتی ههروندان دسترسی دارند .همچنین ،مردم به دادشهایی دسترسی دارند که به تسهی مشارکت آگاهانه
آنها کمک میکند .مشارکت ال ترونی ی بسیار دهوار است ،زیرا اکثر دولتها از مشارکت ال ترونی ی ،رفاً برای ارسال
و معآوری اطالعات استفادش میکنند و از این اطالعات برای ارتقای تصمیمگیری استفادش نمیکنند & (Reddick

) .Ganapati, 2011عالوشبراین ،سازمانهای دولتی تالش میکنند اطالعات را از ههروندان از طریق کانالهای
رسانههای ا تماعی بیرون ب شند و برای تحقق افزایش مشارکت ،درخواستهای ههروندان ،دیدگاشها ،نظرسنبیها را
استفادش میکنند ) .(Mergel, 2012بعضی از سازمانها در حال حاضر از سیستم عام های رسانههای ا تماعی برای
مشارکت با مردم بهرشبرداری میکنند .در این راببه برای ایباد مشارکت قوی ،نیاز به ایباد سیاستهای امع در مورد
استفادش دولت از رسانههای ا تماعی و سایر فناوریها و ود دارد.
همکاری

بهعنوان سومین ستون ح ومتباز ،تاکنون به موضوع هم اری کمترین تو ه در تحقیقات هدش است .بر خالف هفافیت و
مشارکت ،هم اری بهطور سنتی با تئوری سیاسی دموکراتیک ارتباط مستقیم ندارد ).(Harrison & et al., 2012
هم اری در حال تبدی هدن به بحث علمی غالب در بخش عمومی است (.)Ani Matei & Sergiu Ioan Irimia, 2014
هم اری به مردم ا ازش میدهد که در کار دولت درگیر هوند .بنابراین ،مردم باید با دولت هم اری کنند تا راشح های نوین
و نوآورانه برای مش الت ناهی از دولت و امعه محقق گردد ( .)Deckert & Stern, 2011با هم اری فعاالنه ،ههروندان
در کار دولت خود درگیر میهوند .ادارات و سازمانهای ا رایی باید از ابزارها ،روشها و سیستمهای نوآورانه برای هم اری
میان خود ،در همه سبوح دولت و سازمانهای غیرانتفاعی ،کسبوکارها و افراد در بخش خصو ی استفادش کنند.
عالوشبراین ،ادارات ا رایی و سازمانها باید از بازخورد عمومی برای ارزیابی و بهبود سبح هم اری و هناسایی فر تهای
دید برای هم اری استفادش کنند ) .(Obama, 2009ایباد فر تهای دید برای هم اری ،نیاز به ایباد روشهای
دید و مدلهای دید برای ترویج هم اری توسط دولت دارد & (Luna-Reyes & Chun, 2012; Reddick

) .Ganapati, 2011در ادبیات مدیریت هم اری چندین ا

و ود دارد که میتواند به ترویج دولتباز از طریق دولت

ال ترونی ی منبر هود .این ا ول ،هم اری را نهتنها بهعنوان یک فرایند محوری ،بل ه بهعنوان راهی برای نظارت و
ارزیابی تالشهای مشترک ،میبینند .چون ،هالمن ،سندوال و هوی ( )2010اهارش کردشاند که ادارات و سازمانهای ا رایی
باید از ابزارها ،روشها و سیستمهای نوآورانه برای هم اری میان خود ،در همه سبوح دولت و سازمانهای غیرانتفاعی،
کسبوکارها و افراد در بخش خصو ی استفادش کنند .سیستمهای هب ههای ا تماعی ،هم اری گستردش در توزیع و اهتراک
اطالعات و بهرشگیری از خرد معی در زمینه سیاستگذاری را در تمام سبوح فراهم میکند .برای هم اری بین
آژانسهای دولتی و بین دولتها و ههروندان ،باید دادشها ی پارچه و به اهتراک گذاهته هوند .پس از ارائه اطالعاتی در
خصوص تبیین مفهوم دولتباز و ا ول مرتبط با آن در ادامه به تبیین موضوع خطمشیگذاریباز پرداخته میهود.
خطمشیگذاریباز

در ادبیات موضوع خطمشیگذاری عمومی ،دو مدل کالن و ود دارد .ی ی به گونهبندی انواع خطمشیها میپردازد که
بهعنوان نمونه میتوان به خطمشیهای قضایی ،ا رایی و تقنینی یا ماهوی و رویهای یا نمادین و مادی یا توزیعی ،بازتوزیعی
و تنظیمی یا فراگیر ،هادی و عمومی و ...اهارش کرد (.)Hadi Paykani, 2016

دیگری مدل چرخهای سیاستگذاری عمومی است ( )Smith & Larimer, 2013که در آن ،مراح هناسایی مش ،
دستورگذاری ،تدوین ،تصویب ،ا را و ارزیابی تف یک هدشاند که البته مسیر بازخوردی مابین مراح پیشگفته نیز و ود
دارد و برای هر کدام از مراح مذکور ،در منابع مختلف مدلهایی ارائه هدش است .بهعنوان نمونه ،در مرحله دستورگذاری
مدلهای ابت ار درونی ،ابت ار بیرونی ،بسیج و رسانه معرفی هدشاند یا در مرحله تدوین ،مدلهای نهادی ،فرایندی ،تئوری
بازی ،عقالیی ،نخبگی و ...ارائه هدش است ( .)Hadi Paykani, 2016ن ته مهم آن است که در بهترین حالت ،این مدلها
عمدتاً متأثر از روی ردهای مبتنی بر دموکراسی نمایندگی و بستهبودن اطالعات خاص در نزد افراد حاکمیتی است .در این
حالت سیاستگذاران با متن امعه و خواستههای ایشان بیگانگی بیشتری داهته و اساساً نظرات وامع را در سیاستهای
خود در نظر نمیگیرند ( .)Gholipoor & et al, 2019هرچند در طول زمان با حرکت به سمت برخی از مدلها سعی هدش
است که بازیگران دیگری در خطمشیگذاری نقشآفرینی کنند ،بهعنوان نمونه در مدل ا را با تأکید بر روی رد پایین به
باال ،بوروکراتها نیز در خطمشیگذاری نقش مییابند ،ولی باید تو ه داهت که در این حالت نیز تمامی بازیگران از بدنه
حاکمیتی هستند و یا در مدل هب های سعی هدش است که فضای سیاستگذاری بازتر هود و ذینفعان مختلف درگیر
موضوعات و مراح مختلف چرخه سیاستگذاری عمومی هوند ،ولی تأثیرگذاری ذینفعان بیشتر در قالب نهادهاست .باید
تو ه داهت که مدلهای رایج و سنتی سیاستگذاری برآوردشکنندش نقش و انتظارات قدیمی دولتهاست و امروزش دیگر
پاسخگو نیست .در واقع ،به مدلهای سیاستگذاری سنتی انتقاداتی از قبی موارد زیر وارد است:
 خطمشیها براساس نظرات افراد محدودی تهیه میهود.
 خطمشیها قب از اعالم ،به اندازش کافی در معرض چالش برونسازمانی قرار نمیگیرد.
 روند سیاستگذاری و مدارک و هواهد مورد استفادش در سیاستگذاری به اندازش کافی هفاف نیستند.
 سیاستها به ورت ناکافی ،واقعیتی را که ههروندان تبربه میکنند منع س میکند.
 خطمشیها غالباً بدون تو ه کافی با نظرات افراد مبری ،تدوین میهود.
به نظر با پیدایش مفهوم دولتباز و خطمشیگذاریباز قرار است انتقادات فوق برطرف هود.
خطمشیگذاریباز در سالهای اخیر در سبح بینالمللی مورد تو ه قرار گرفته است بهگونهای که موضوع
خطمشیگذاری باز ،محور ا لی دومین کنفرانس نوآوری سیاسی در کانادا در سال  9009بودش است ( Open policy
 .)making in a digital age, 2016گزارش اتحادیه اروپا و گزارش برنامه ا الحات انگلیس ( Open Policy Making
 )in the EU Lessons and Opportunities, 2016خطمشیگذاری عمومیباز را روی رد دیدی هت بهرشگیری از
ظرفیتهای مردمی در عر ه سیاستگذاری مبرح میکند .خطمشیگذاری عمومی باز در مورد سیاستگذاری بهتر با
پذیرش ایدشهای دید ،روشهای دید کار ،بینشهای دید ،اسناد و مدارک دید و پذیرش کارهناسان مختلف و بازبودن
نسبت به این موضوعات است .بهعبارتی ،این مدل خطمشیگذاری ،گشودن ک روند سیاستگذاری بر ایدشهای نو،
تخصصها و هنیدن داهای مختلف بهویژش داهای پسزدش است .در این روی رد حاکمیت ،نخبگان و مردم میتوانند با
هم تصمیمگیری و سیاستگذاری کنند .سیاستگذاری و تحقق پارادایم دادشباز حاکمیتی ،عالوش بر توسعه و افزایش توان
فناورانه کشور ،در افزایش مشارکت فعال ،همه انبه و مؤثر مردم و نخبگان و ارتقای سرمایه و اعتماد ا تماعی به حاکمیت
تأثیر گستردشای داهته ( )Abdolhosseinzadeh & et al, 2017و در چارچوب سیاستگذاریباز دو نوع بازبودن از درون
به بیرون که همان هفافیت است و بازبودن از بیرون به درون که همان مشارکت است ()Gholipoor & et al, 2019
و ود دارد.
منافع زیر را برای خطمشیگذاریباز میتوان ذکر نمود:
 محافظت در برابر سلبه تصمیمگیری گروشهای کوچک از متخصصان یا نخبگان با دیدگاشهای خاص و بهبود
اثربخشی ارائه خدمات.
 خطمشیگذاری مبابق با ارزشهای معی و تأمین منافع عمومی
 توانمندسازی افراد مشارکتکنندش و افزایش اعتماد به فرایند تصمیمگیری و خطمشیگذاری و تقویت مشروعیت

PAP
(13 )2
page-21

تبیین مدل خطمشیگذاریباز در
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تقویت مسئولیتپذیری و پاسخگویی
تحقق بیشتر قرارداد ا تماعی.
تحقق بیشتر ح مرانی خوب.
ایباد تعام سازندش بین ههروندان ،کارمندان دولت و سیاستگذاران.
تحقق اقدام معی.

روششناسی
بهمنظور پاسخگویی به پرسش پژوهش حاضر از یک روش فراترکیب تفسیری ـ انتقادی استفادش هدش است .این روش
توسط محقر و هم اران ( )2018در مقالهای با عنوان فراترکیب روشهای مدلسازی سیستمهای پیچیدش فنی ـ ا تماعی
با روی رد پارادایم چندگانه ـ روشهناسی چندگانه نیز بهکار گرفته هدش است .در فراترکیب ،تحقیقات مختلف در مفهومی
کالنتر با هدف خلق یافتههایی که بهطور مستقیم با پدیدش در ارتباط هستند بررسی میهوند ( Paterson & et al.,
 .)2009در واقع ،فراترکیب بهرشگیری از روی ردهایی هت مرور مبالعات و مقایسه آنهاست (Edwards & Kaimal,
) .2016در فراترکیب ضمن بررسی اطالعات و یافتههای مرتبط و مشابه ،تر مه و تفسیر عمیقی از موضوع ارائه میگردد.
تر مه مبالعات ،به پژوهشگران توانایی میدهند تا همزمان درک کنند که چبور مبالعات مختلف به ی دیگر مرتبطاند
( .)Bench & Day, 2010فراترکیبها از مع بری ا زای خود (هر مبالعه منفرد) فراتر بودش و پیشنهاد تفسیر دیدی
از یافتهها را با روی ردی استقرایی میدهند .این تفسیرها در هر یک از تحقیقات اولیه پیدا نخواهند هد و استنباطهایی
استخرا هدش هستند که در قالب گزارهی بهعنوان یک ک ارائه میهوند ) .(Thomas & Harden, 2008روی رد
انتخابی تحقیق حاضر برای ا رای فراترکیب روش ترکیب تفسیری ـ انتقادی است .این روش توسط دی سون وودز 0و
هم اران ( )2006با درنظرگرفتن طیفی از مباحث در ا رای روشهناسیهای مرور سیستماتیک و فراترکیب هناسایی هدش
است .این روش به دنبال انتقاد از پیشینه به ورت پویا ،ت رارهوندش و عمیق است .با و ود این با تو ه به مشابهت و ریشه
ی سان این روش با روشهای فرا قومنگاری نوبلیت 9و هیر )1988( 7و ترکیب تماتیک توماس و هاردن ( ،)2008سعی
هدش از نسخهای توسعهیافته از ترکیب تفسیری انتقادی ،با بهرشگیری از نقاط مثبت این دو روش استفادش هود.
مراحل فراترکیب تفسیری ـ انتقادی

مراح فراترکیب تفسیری عبارتاند از طراحی پرسش هت مرور مبالب؛ ستبوی ادبیات؛ نمونهگیری؛ تعیین کیفیت؛
استخرا دادشها و ساخت یک ترکیب تفسیری که در این مرحله مبابق با روش پیشنهادی دی سون وودز و هم اران
( )2006و توماس و هاردن ( )2008روی تمهای استخرا هدش ،تحلی های زیر انبام میهود:
 خلق سازشهای ترکیبی با ترکیب خبوط استدالل.
سازش های ترکیبی نتیبه تغییر ه یافته ،نتایج اولیه و زیربنایی به ه یک مفهوم دید است.
 خلق سازشهای تحلیلی با تفسیر کلی سازشهای ترکیبی
طراحی پرسش جهت مرور مطالب

در این روش ،پرسش تحقیق اولیه ،کلی و منعبف بودش و ا ازش میدهد تعریف پدیدش ،ابعاد و پیامدهای آن و عوام مؤثر
بر آن پدیدش از تحلی محقق از ادبیات ظهور پیدا کند .در این مرحله روی ردی ت رارهوندش برای تعیین پرسش مرور اتخاذ
میهود و این پرسش در پاسخ به نتایج و یافتههای مبالعه ،ا الح میهود .پرسشهای مرور میتواند با پرسش و مسئله
تحقیق متفاوت باهد ،ولی باید بهگونهای طرح هوند که به ح مسئله ا لی تحقیق و هناخت پدیدش مورد نظر کمک کنند.
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پرسشهای مرور در این پژوهش که در طول بررسی مورد استفادش قرار گرفتند عبارت بودند از " :دولتباز چیست؟ ابعاد و
اهداف دولتباز چیست؟ خطمشیگذاریباز چیست؟ خطمشیگذاریباز چه ارتباطی با نوع ح مرانی و دولت دارد؟
خطمشیگذاریباز با دولت ال ترونیک چه ارتباطی دارد؟ ارتباط خطمشیگذاریباز با مشارکت مردمی چیست؟ دولت بهمثابه
پلتفرم به چه معناست و چگونه با خطمشیگذاریباز ارتباط مییابد؟ هاخصهای ح مرانی خوب و بهویژش هفافیت چگونه
با خطمشیگذاریباز مرتبط است؟" پرسشهای فوق مبنایی برای ستبوی ت رارهوندش ادبیات بودند.
جستجوی ادبیات

استراتژیهای ستبو در روی ردهای متعارف ،بهطور عمدش مت ی بر ستبو در پایگاشهای دادش ال ترونی ی هستند .اما
این روی رد در ترکیب تفسیری انتقادی کافی نیست .دی سون وودز و هم اران ( )2006در این مرحله از فرایند ارگانی ی
مناسبی با ماهیت مبالعه نام میبرند .ازاینرو ،استراتژی ستبوی این مبالعه هام ستبوی پایگاشهای دادش ال ترونی ی
مانند سید ،سیویلی ا ،ایرانداک ،گوگ اس والر ،ستبوی وبسایتها مانند بررسی گزارهات در سایت  ،OECDبررسی
زنبیرش منابع و بررسی کتابهای مرتبط با موضوع بودشاند .واژشهای کلیدی استفادشهدش با تو ه به پرسشهای مرور انتخاب
هدند و همانگونه که پرسشهای مرور پس از دستیابی به نتایج اولیه و بررسی آنها توسعه مییافتند ،کلیدواژشها نیز اضافه
میهدند .در نهایت ،کلیدواژشهای استفادشهدش در فرایند ستبو عبارت بودند از:
دول  .9کلیدواژشهای ستبو
کلیدواژههای التین
open government, principle of open government, open
government models, action plan for open government, open
policy-making model and open government, open policy
making &good governance, open policy making & digital
government, e- government and open policy making model,
open government and transparency, participation, colaboratin

کلیدواژههای فارسی
دولتباز ،ابعاد دولتباز ،اهداف دولتباز ،تاریخچه دولتباز ،مدلهای
دولتباز ،تبربیات دولتباز در کشورهای توسعهیافته ،دولتباز و هفافیت،
دولتباز و مشارکت ،دولتباز و هم اری ،دولتباز و پاسخگویی ،دولتباز و
خطمشیگذاریباز،مدلهای خطمشیگذاریباز،
خطمشیگذاریباز و ح مرانی ،مدلهای دید
خطمشیگذاری ،دولت ال ترونیک و خطمشیگذاریباز و...

با تو ه به ستبوهای انبامهدش بیش از  500مبلب یافت هد و ستبو تا زمانی ادامه یافت که با بهکارگیری کلیدواژشهای
مختلف نتایج ت راری حا میهد.
نمونهگیری

روشهای متعارف مرور سیستماتیک ،تعداد مقاالت را با معیارهای ارزیابی محدود میکنند .برای انتخاب مبالب ارزیابی
کیفیت پژوهشها انبام هد.
تعیین کیفیت

در این مرحله از چکلیست کنترل کیفیت مقاالت برای تعیین کیفیت مقاالت از ابزار  CASPاستفادش هد و با امتیازدهی
به موارد زیر موضوع تعیین کیفیت کنترل هد:




اهداف تحقیق
منبق روش
روش نمونهبرداری





مالحظات اخالقی
طرح تحقیق
معآوری دادشها





ارزش تحقیق
دقت تبزیهوتحلی دادشها
بیان واضح یافتهها

تعداد مبالب یافتهدش550 :

مرحله اول :بررسی عنوان و کلیات مبالب یافتهدش
تعداد مبالب حذفهدش040 :

تعداد مبالب400 :

مرحله دوم :بررسی دقیق چ یدش مبالب باقیماندش
تعداد مبالب باقیماندش008 :
تعداد مبالب حذفهدش707 :

تعداد مبالب008 :

مرحله سوم :بررسی محتوا ،نتایج مبالب باقیماندش
تعداد مبالب باقیماندش73 :
تعداد مبالب حذفهدش30 :
ه

 .7فرایند ارزیابی و انتخاب منابع

تعداد مبالب باقیماندش400 :
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استخراج دادهها
در این مرحله از روش ترکیب تماتیک توماس و هاردن ( )2008برای استخرا دادشها استفادش هدش است .ترکیب تماتیک
تبیین مدل خطمشیگذاریباز در همانند ترکیب تفسیری انتقادی از روشهای فراترکیبی است که از روش فرا قومنگاری نوبیلت و هیر ( )1988الهام گرفته
تحقق اصول دولتباز
است و روی ردی استقرایی و دیدگاهی انتقادی دارد ،به همین دلی هباهتهای زیادی به این روش دارد .براساس گامهای
page-24
پیشنهادی این روش ،سه مرحله استخرا دادشها انبام هد.در مرحله نخست متون به ورت زئی کدگذاری هدند .در این
مرحله ابتدا هت اهراف محقق بر مبالب ،کدگذاری اولیه به ورت دستی انبام گرفت تا خبوط استدالل اولیه در ذهن
محقق ه بگیرد ،ولی پس از آن به هت اطمینانیابی از دقت اقدامات ،از نرمافزار  MAXQDA2020بهرشبرداری هد.
در این مرحله  950کد اولیه به  843بخش ( مله یا پاراگراف) از مبالب ( 73منبع) ارائه هد که این اقدام با بررسی م رر
کدها ،تشابهیابی و ادغام در مواقع لزوم ورت گرفت .سپس در مرحله دوم تمها از ترکیب کدهای اولیه استخرا هدند.
در واقع ،کدها به ورت استقرایی برای کسب معانی و محتوای هر مله یا پاراگراف ایباد هدند .قب از ت می این مرحله
دوبارش ک متن از لحاظ سازگاری تفسیرها و این ه آیا احتیا به اضافهکردن سبح دیدی از کدها دارد یا خیر ،بررسی هد
که مشابه مفهوم کدگذاری محوری در تئوری برخاسته از دادشهاست .تا این مرحله ترکیب تولیدهدش بسیار نزدیک به
یافتههای مبالعات ا لی است ( .)Thomas & Harden, 2008در این مرحله  92تم برای پدیدش خطمشیگذاریباز
تشخیص دادش هد .مرحله بعدی تحت عنوان خلق سازشهای تحلیلی در فراقومنگاری مبرح است و یا ساخت ترکیب
تفسیری در فراترکیب تفسیری که در ادامه توضیحات آن ارائه میگردد.
ساخت یك ترکیب تفسیری

در این مرحله مبابق با روش پیشنهادی دی سون وودز و هم اران ( )2006و توماس و هاردن ( )2008روی  92تم (سازش
ترکیبی) استخرا هدش ،سه تحلی انبام هد .ابتدا به ترکیب خبوط بحث (تمها) پرداخته هد .سپس ،ضمن تفسیر کلی
آنها و بهرشگیری از یک تحلی انتقادی که به آن ترکیب حذفی میگویند ،سازشهای تحلیلی بهدست آمدند که مدل
خطمشیگذاریباز را تبیین میکنند و در ادامه توضیح دادش میهوند.
تحلیل دادهها و یافتهها

در دول زیر بخشی از کدها به ترتیب بیشترین بخش اختصاصدادشهدش ارائه گردیدش است .همانگونه که از دول 7
مشخص است ،کد «مشارکت ی ی از پایههای دولتباز» به  03بخش ( مله یا پاراگراف) در  00منبع (مبلب) از  73منبع
انتخابی اختصاص یافته است و از این حیث بیشترین فراوانی را دارد و در ادامه کدهای «هفافیت و هم اری از پایههای
دولتباز هستند» ،مبرح هدند.
دول  .7بخشی از کدها و تمها به ترتیب فراوانی

رسانههای ا تماعی تقویتکنندش تعامالت بین مردم
سیاستگذاری بهتر با تقویت تعامالت با ههروندان

ی

معسپاری برای تولید ایدشهای مشترک

کدگذار

ح مرانی و دولتباز
ح مرانی و دولتباز
ح مرانی و دولتباز
دولتباز بهعنوان پلتفرم
ویژگیهای خطمشیگذاریباز
معسپاری ،خرد معی و تولید
مشترک
دولتباز بهعنوان پلتفرم
ههروند بازیگر ا لی در
خطمشیگذاریباز

مشارکت ی ی از پایههای دولتباز
هفافیت ی ی از پایههای دولتباز
هم اری از پایههای دولتباز
استفادش از ت نولوژیهای دیبیتالی در دولتباز
بازترکردن فرایند سیاستگذاری

بخش

تم

کد

71
71
71
77
00
8
8
8

مطالب
00
8
3
8
8
5
5
5

عوام اعتمادساز

دولتباز

8

5

البیگری هفاف

ضرورت دادشباز ا باری از تعامالت البیگری

8

1

هورای ههر و لسات عمومی سبح متوسبی از

8

مشارکت سلسلهمراتبی است

مشارکت

PAP
6

ویژگیهای خطمشیگذاریباز

گفتگو در خصوص سیاستها و فرایند سیاستگذاری

8

6

ویژگیهای خطمشیگذاریباز

ورود دای ههروندان به فرایند سیاستگذاری

8

7

اهداف و اثرات دولتباز

دولتباز تقویتکنندش توسعه دموکراسی

3

5

تأثیرات مشارکت

تقویت گفتگوی ههروندان با مدیران

3

5

3

4

ت نولوژی ،تقویتکنندش مشارکت عمومی حتی مستقیم

3

3

دادشباز منبر به افزایش هفافیت میهود

3

6

ههروندان بهعنوان منبع ایدش در خطمشیگذاریباز

3

5

بهبود عمل رد دولت با طراحی مشترک

6

5

6

3

5

5

دولتباز بهعنوان پلتفرم
دولتباز بهعنوان پلتفرم
هفافیت ی ی از پایههای
دولتباز
ههروندان بازیگر ا لی در
خطمشیگذاریباز
بهبود عمل رد نیازمند
خطمشیگذاری خوب

تقویت تعامالت با ههروندان و ایباد دموکراسی
مترقیتر

دولتباز :ح مرانی همگانی و

دولتباز نیازمند مشارکت عمومی در توسعه ،نظارت و

مشارکتی

ارزیابی

خطمشیگذاریباز

تقویت پاسخگویی در خطمشیگذاریباز با طراحی
مشترک

عوام اعتمادساز

درگیرسازی مردم در ا را و نظارت (هم اری)

5

5

مشارکت عمومی

در مشارکت نگاش به ههروندان فراتر از مشتری است

5

4

منافع دادشباز

سیاستگذاری بهتر

5

4

آزمایشگاش ابزار پایهای

روی رد آزمایشگاش ،طراحی مشارکتی (همزمان با

خطمشیگذاریباز

ذینفعان)

4

2

4

4

4

4
9

معسپاری ،خرد معی و تولید

بهرشگیری خطمشیگذاریباز از معسپاری و

مشترک

خرد معی

ههروندان بازیگر ا لی در

ههروندان بهعنوان یابندش مش الت در

خطمشیگذاریباز

خطمشیگذاریباز

اه ال مشارکت

باهگاش ههروندی از م انیزمهای مشارکت عمومی

9

زیرساختهای نوآوریباز

ههروندان بهعنوان منبع نوآوری

9

0

اه ال مشارکت

بود هریزی مشارکتی

0

0

0

0

نوآوریباز

معسپاری ،خرد معی و تولید مشترک
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همچنین ،خطمشیگذاریباز که ی ی از موضوعات ا لی مورد تحقیق در این پژوهش است از بابت ویژگیها و تعریف به
قرار دول زیر بیشترین اختصاص به بخشهای مبالب را داهتهاند .در دول زیر تمایز و تقاب های این مدل نیز مشخص
هدشاند که این امر در روش فراترکیب مورد تو ه است.

تبیین مدل خطمشیگذاریباز در
تحقق اصول دولتباز

دول  .4خطمشیگذاریباز
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کد

کدگذاری

مطالب

بازترکردن فرایند سیاستگذاری

10

8

گفتگو در خصوص سیاستها و فرایند سیاستگذاری

8

6

ورود صدای شهروندان به فرایند سیاستگذاری

8

7

برقراری روابط جدید با شهروندان

7

5

طراحی مشترک سیاستهای عمومی با مشارکت عمومی

6

5

جلب مشارکت متخصصان برونسازمانی

6

4

خطمشیگذاریباز شامل شفافیت

6

3

توسعه شبکه سیاستگذاری

5

3

5

4

4

4

4

4

3

1

در تقابل با خطمشیگذاری سلسلهمراتبی

3

1

در مقابل خطمشیگذاری بسته

3

3

خطمشیگذاری افقی ظرفیت جدید خطمشیگذاری

3

2

خطمشیگذاریباز و سیاستگذاری انعطافپذیرتر

2

2

خطمشیگذاریباز و انسجام سیاستها

2

2

متمایز از خطمشیگذاری دیجیتال است

2

1

خطمشیگذاریباز به معنی همهپرسی نیست

1

1

1

1

1

1

تأمین منافع عمومی در خطمشیگذاریباز با مشارکت
همگانی
خطمشیگذاریباز و اثربخشی
ضرورت بازنگری فرایند سیاستگذاری با بهرهگیری از
خطمشیگذاریباز

بخش

ابزارهای نوین
خطمشیگذاری خوب به دنبال خطمشیگذاریباز و
شفاف

خطمشیگذاریباز از رسانههای اجتماعی بهرهبرداری می-
کند
مکمل خطمشیگذاری دیجیتال و نه جایگزین

مدل آبشاری مطالعات دولتباز و حکمرانی

با تو ه به تحلی های انبامهدش در نرمافزار مورد استفادش ،خرو ی گزارشگیریهدش بابت مدل آبشاری دولتباز و ح مرانی
به قرار ه

 4است .همانگونه که در ه

 5مشاهدش میگردد ،پدیدش دولتباز با  5بعد دادشباز ،نوآوریباز ،خطمشیگذاری

باز و اعتماد در اولین سبح ارتباط مییابد و پس از آن با تمهای مربوطه به قرار مشخصهدش در ه

ه

ارتباط مییابد.

 .4نمودار آبشاری دولتباز و ح مرانی

امروزش ی ی از وظایف ا لی دولتها بازگرداندن اعتماد ههروندان ،افزایش مشروعیت و کاهش سرخوردگی سیاسی
ههروندان است که در این راببه بهرشگیری از خطمشیگذاریباز  ،دادشباز و نوآوریباز بسیار حائزاهمیت است .در این مقاله
کانون تو ه بر دولتباز و خطمشیگذاریباز متمرکز است.
مدل ارتباطی مطالعات دولتباز و حکمرانی و مطالعات خطمشیگذاریباز در این پژوهش

همانگونه که بنچ و دی مبرح کردند در فراترکیب ،تر مهها فقط به تفسیرهای فردی اهارش نمیکنند ،بل ه اختالفات بین
مبالعات مختلف باید مشخص گردد تا پژوهشگران دریابند مبالعات چگونه به هم مرتبط میهوند .لذا مدل ارتباطی که
مبالعات در زمینه دولتباز و ح مرانی را با خطمشیگذاریباز به هم مرتبط میکند به قرار ه

 5استخرا هد.همانگونه

که در این مدل مشاهدش میگردد ،کدهایی که ارتباط مشترک بین خطمشیگذاریباز و دولتباز و ح مرانی یافتهاند ،در
یک نگاش کلی مواردی هستند که بر مشارکت ،هفافیت ،گفتگو ،نوآوری ،واقعگرایی در خطمشیگذاری و بهرشگیری از
فناوری اطالعات تأکید دارند.
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تبیین مدل خطمشیگذاریباز در
تحقق اصول دولتباز
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ه

 .5مدل ارتباطی دولتباز و ح مرانی و خطمشیگذاریباز

ابرترکیبی دولتباز و خطمشیگذاریباز

کدهایی که توسط نرمافزار در ابر ترکیبی دولتباز و خطمشیگذاریباز به ورت پررنگتر نمایش دادش هدشاند کدهایی
هستند که در بررسی و تبزیهوتحلی مبالب به تعدد بیشتری مورد تو ه قرار گرفتند.

ه

 .9ابرترکیبی دولتباز و خطمشیگذاریباز

مدل تئوریك سازه ترکیبی خطمشیگذاریباز

با تو ه به کدگذاری مبالب و تعیین تمها (سازشهای ترکیبی) و نهایتاً ساخت ترکیب تفسیری و تعیین ابعاد در نرمافزار
 MAXQDA2020خرو ی گزارشگیریهدش از نرمافزار برای مدل تئوریک سازش ترکیبی خطمشیگذاریباز به قرار ه
 8است .در این مدل مشخص است که در الیه اول ،خطمشیگذاریباز با تمهای پاسخگویی ،هوهمندی ،بهبود عمل رد

دولت ،تغییر نقش ههروندان ،سیاستگذاری خوب ،آزمایشگاش سیاست و ویژگیهای خطمشیگذاریباز و پس از آن با
کدهای تعیینهدش چگونه ارتباط مییابد .در واقع ،برخی از گزارشهای حا

از مدل خطمشیگذاریباز را میتوان به ورت

زیر بیان نمود:

PAP

 خطمشیگذاریباز منبر به بهبود عمل رد دولت میگردد؛ چرا که با طراحی مشترک خطمشیها با ههروندان و (13 )2
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اعمال سیاست دادشباز زمینه بروز خالقیت و نوآوری همه انبه را فراهم میآورد.










خطمشیگذاریباز منبر به بهبود عمل رد دولت میگردد؛ چرا که با طراحی مشترک خطمشیها با ههروندان
زمینه هم اری آنها در تحقق اهداف خطمشیها را فراهم میآورد.
خطمشیگذاریباز منبر به تقویت پاسخگویی دولتمردان و سیاستگذاران میهود.
خطمشیگذاریباز نقش ههروندان در فرایند سیاستگذاری را تقویت میکند؛ چرا که آنها یابندش مش الت
عمومی و منبع ایدش برای یافتن راشح ها هستند و چون در این فرایند مشارکت مییابند ،هم ار در ا رای
خطمشیها نیز هستند.
خطمشیگذاریباز منبر به هوهمندی در سیاستگذاری میگردد؛ چرا که با بازکردن فضای سیاستگذاری
تعامالت با محیط و ذینفعان را گستردش میکند و هرایط واقعی را در هناخت مش عمومی و خطمشیگذاری
لحاظ میکند.
خطمشیگذاریباز الزامات سیاستگذاری خوب را مهیا میکند؛ چرا که با مشارکتدادن ههروندان و متخصصان
در فرایند ضمن واقعگرایی زمینه بروز نوآوریها را فراهم آوردش و کیفیت خطمشیها را تقویت میکند.
خطمشیگذاریباز ضمن بهکارگیری ظرفیتهای دید در فرایند خطمشیگذاری از ابزار دید مانند آزماهگاش
سیاست نیز در این فرایند بهرشبرداری میکند.

پاسخگویی در خط مشی
گذاری باز

ه

 .3مدل تئوریک سازش ترکیبی خطمشیگذاریباز

نتیجهگیری و پیشنهادها
در نهایت با تو ه به خط استدالل ف ری ایبادهدش برای پژوهشگر و تبزیهوتحلی های انبامهدش ،مدل اولیه کالن ترسیم
تبیین مدل خطمشیگذاریباز در هد که با برگزاری لسات کانونی به اتفاق متخصصان مرتبط ضمن ارائه مدل ،به نقد آن پرداخته و با پاالیش آن نهایتاً
تحقق اصول دولتباز
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مدلی که در ه  8نشان دادش هدش است ،مورد توافق قرار گرفت و اعتبار آن تأیید هد که بر اساس آن و برای موفقیت
در تحقق دولتباز میتوان به ابعاد و زییات این مدل تو ه نمود.

ه

 .8مدل خطمشیگذاریباز

باید تو ه داهت قبع ارتباط روزافزون بین ههروندان و تصمیمگیرندگان ،حوزش دولت و سیاستگذاری را ملزم به بازمهندسی
کردش است .فضاهای دید مشارکت سیاسی از طریق گسترش ارتباطات بهویژش ارتباطات دیبیتال ،تقویت و حتی گسترش
مییابند .دولتها میتوانند برای تسهی مشارکت ههروندان ،از مدلهای مختلفی از مله دولتباز استفادش کنند .برای
تحقق دولتباز با تو ه به ا ول هفافیت ،مشارکت و هم اری ،بهکارگیری مدل خطمشیگذاریباز ضروری است که در
این پژوهش سعی هد ابعاد آن مشخص گردد .این مدل کمک میکند دولت بیشتر به نقش پلتفرمی خود بپردازد .بر این
اساس با تو ه به بررسیهای انبامهدش میتوان معبندی نمود که مدل خطمشیگذاریباز پشتیبان دولتباز است .در
دول زیر میتوان روی ردهای مورد استفادش در خطمشیگذاریباز که پشتیبان ا ول دولتباز هستند را خال ه نمود.

PAP

دول  .5روی ردهای مورد استفادش در خطمشیگذاریباز ،پشتیبان ا ول دولتباز
اصول دولتباز

شفافیت

مشارکت

(13 )2

همکاری
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فرایند خطمشیگذاری
هناسایی مش
دستورگذاری

دادشباز
دادشباز

تدوین

دادشباز

تصویب

دادشباز

ا را

دادشباز

ارزیابی

دادشباز

طراحی مشترک
دادشباز
نوآوریباز
معسپاری
طراحی مشترک
بهرشگیری از م انیزم
چالش
دادشباز
رأیدهی ال ترونی ی
مشارکت در بود ه

هرکت در طرحهای
نظرسنبی

هم اری در تأمین دادشباز

هم اری در آزمایشگاش سیاست

هم اری در آزمایشگاش سیاست
اعتمادداهتن و پذیرش
خطمشیها
هم اری در تأمین دادشباز
هم اری در ارزیابی با بهرشگیری
از ابزارهای نظارتی بر پایه فناوری
اطالعات

روی ردهای مورد استفادش در خطمشیگذاریباز

با تو ه به مبالب فوق پیشنهاد میگردد ،براساس ا ول دولتباز تالش در هت ذب اعتماد ههروندان با مشارکتدهی
حداکثری آنها و حرکت به سمت دولتباز و پیوستن به نبش مشارکت دولتباز و یا تو ه به تعهدات نبش مذکور،
ضمن استقبال از سیاست دادشباز در دولت به تقویت نوآوریباز و بهرشگیری از م انیزم چالش برای راشح یابی مسائ
عمومی پرداخته و بهرشگیری حداکثری از پلتفرمهای مشارکتدهی ههروندی در دستورکار قرار گیرد .هر چند در انبام این
پژوهش میتوان به محدودیت هایی از قبی کمبود منابع در حوزش پژوهش ،تبربه زیسته کم پژوهشگر از موا هه عملیاتی
با مفاهیم هفافیت ،مشارکت و هم اری در امعه و فردی انبامهدن پژوهش تا مراح اعتبارسنبی مدل ،اهارش نمود؛
مدل ارائههدش ضمن مشخصکردن ارتباط ابعاد ،تمها و حتی کدها براساس تبزیهوتحلی های ورتگرفته در نرمافزار
مورد استفادش و نظرات خبرگی ،کمک میکند تا فضای گستردشای برای تحقیقات در این حوزش مانند موارد زیر فراهم آید:
•
•
•
•

مبالعه در خصوص دادشباز و دولتباز
مبالعه در خصوص نوآوریباز در خدمات عمومی
مبالعه در خصوص برنامههای دولتباز در کشورهای مختلف
مبانی حقوقی و قانونی دولتباز
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