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 .2دانشآموخته دکتری مدیریت دولتی ـ سیاستگذاری عمومی ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،ایران ،تهران.
 .5گروه مدیریت دولتی ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،ایران ،تهران.
 .5گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران ،تهران.
 .7گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران ،تهران.

چکیده

1

هدف :دولت باز بهعنوان یک خطمشی در جهت تقویت شفافیت ،مشارکت و همکاری ،در سرتاسـر جهـان در حـاس گسـترش
است .ازآنجاکه برای حرکت بهسوی خطمشیگذاری و تدوین خطمشیهای دولت باز ،میزان تمایل خطمشیگذاران بـه دولـت
باز تعیینکننده است ،هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای سنجش میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز و بررسی تفـاو
سطح تمایل به دولت باز در گروههای مختلف خطمشیگذاران است.
طراحی /روش شناسی /رویکرد :در این پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشـافی اسـتفاده شـده اسـت کـه در مرحلـه
کیفی ،روش فراترکیب و در مرحله کمّی ،انجام پیمایش و تحلیل دادههای پرسشنامه  220نفر از خطمشیگذاران بهکار گرفتـه
شده است.
یافته های پژوهش« :تمایل به دولت باز» سازهای چندبُعدی است و عبار است از :میل و رغبت خطمشیگـذار نسـبت بـه
شفافیت ،مشارکت شهروندان ،همکاری ،پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسبوکار .بهعـووه نتـای
حاکی از آن است که سطح تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در ایـران بـا ا سـت و میـزان تمایـل بـه دولـت بـاز در میـان
گروههای سنی مختلف ،گروههای دارای جایگاه فعلی مختلف و گروههای مختلف از نظر نحوه آشنایی بـا دولـت بـاز متفـاو
است.
محدودیت ها و پیامدها :عدمامکان تعمیم پذیری نتای پژوهش بـه همـه جوامـ و محـدودیت اتـی پرسشـنامه از جملـه
محدودیتهای پژوهش فعلی است.
پیامدهای عملی :نیاز به برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمد ،شفاف ،پاسخگو و مبتنی بـر مشـارکت مـردم انکارناپـذیر
است .با توجه به چالشهای موجود در موضوعهای نامبرده در کشور ،این پژوهش به طراحی مـدس مطلـود دولـت بـاز بـرای
ایران و تحقق ارزشهای یادشده کمک خواهد کرد.
ابتکار یا ارزش مقاله :دولت باز و داده باز ،مفاهیم نو و جدیدی هستند و پژوهشهای انجامشـده در ایـن زمینـه در کشـور
بسیار اندک است؛ ازاینرو این پژوهش میتواند آغازگر باد جدیدی در تولید علم در کشور در این حـوزه باشـد و ایـن شـکاف
مطالعاتی را از طریق ارایه مدس یادشده بهعنوان نخستین مدس در این زمینه پر میکند.
کلمات کلیدی :خطمشی عمومی ،دولت باز ،شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت شهروندان.
نوع مقاله :مقاله علمی.
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 .1مقدمه

در ساسهای اخیر ،تعداد نهادهـای منتشـرکننده خـطمشـیهـای دولـت بـاز یـا ایجادکننـده
پلتفرمهای دیجیتاس مرتبط با دولت بـاز رو بـه افـزایش اسـت (.)De Blasio & Selva, 2019
مفهوم دولت باز به انتشار اطوعا برای اجرای کارآمـد امـور مردمـی و ارائـه خـدما عمـومی
باکیفیتتر و ارزانتر اشاره دارد .برای دستیابی به این هدف ،مفهوم دولت باز با سه عامـل اصـلی
شفافیت ،مشارکت و همکاری توضـیح داده شـده اسـت و پژوهشـگران مختلـف بـرای تسـهیل
دستیابی هدف دولت باز ،روابط این سه عامل اصلی را بررسی و تحلیل کردهاند.
از ساس  5666و با تأکید رئیسجمهور وقت آمریکا ،مفهـوم دولـت بـاز ،توجـه بسـیاری را در
دنیای پژوهشی و همینطور در میان عموم مردم به خود جذد کرد تا دولتهـایی شـفاف ایجـاد
شوند که به دنباس جذد مشارکت شهروندان در اداره امور هستند .مفهوم دولت باز در سایر نقـا
دنیا نیز مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،نیوزیلند ،چین ،روسیه و استرالیا از محبوبیـت زیـادی
برخوردار شده است ( .)Lee & Kwak, 2012دولت باز برای اجرای درسـت هماننـد بسـیاری از
مفاهیمی دیگر ،احتیاج به یکسری از کارکردها و ایجاد فرهنگ مناسب دارد ( Ruijer & Huff,
 .)2016در پی پاسخگویی به عویق شهروندان به دسترسی سری  ،آسان و مؤثر به انواع خدما
و دادههای دولتی و از سوی دیگر فراهمسازی امکان همکاری و مشارکت مردم در بخش دولتـی
و در پی آن ایجاد کسبوکارهای نوین ،کشورهای متعددی به رویکردی جدیـد در ارائـه خـدما
دولت الکترونیک با آزادسازی داده پرداختهاند که به نام «سـکوهای چنـدوجهی دولـت بـاز» نیـز
شناخته میشوند .سکوهای چند وجهـی در حـوزه دولـت شـامل سـکوهای داده بـاز و سـکوهای
ارائهدهنده خدما نرمافزاری و سختافـزاری پایـه پشـتیبانیکننـده از فرآینـدهای اداری و نیـز
سکوهای توسعهدهنده خدما دولت الکترونیکی است .توسعه سکوها در حوزه دولت الکترونیکـی
تا حدی است که در بسیاری از کشورهای پیشرو ،برنامههای دولت الکترونیکی با هـدف «دولـت
بهعنوان سکو» مورد توجه قرار گرفته است و بیش از نیمی از کشورهای دنیـا در مراحـل مختلـف
اجرای سکوهای دولتی هستند تا از فرصتهای فراوان کسبوکار ،اشتغاس و درآمد بـرای مـردم و
دولت بهرهمند شوند .به همین دلیل در چند ساس گذشته ،پایگاه داده و پورتـاسهـای دولتـی کـه
زمینه مشارکت شهروندان در امور عمومی و ارائه بازخورد به دولت را فراهم میکنند ،بهعنوان گل
سرسبد برنامههای دولت باز ظهور کردهاند (.)Lourenço, 2015
نکته آنجا است که بدون ایجاد حاکمیـت الکترونیـک و بهـرهگیـری از ابزارهـای مبتنـی بـر
اینترنت هرگز نمیتوان دادههای دولتی را بهصور کلی در دسترس جامعه مدنی قـرار داد .پـس
شفافسازی الکترونیک است که میتواند عموم مردم را به بررسی عملکرد دولت تشـویق کنـد و
بدینترتیب زمینه پاسخگویی دولت را فراهم آورد تا مشارکت و همکـاری جامعـه مـدنی در اداره
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امور بهدرستی شکل گیرد ( & Armstrong, 2005; Behn, 2001; Bovens, 2007; Wong

 .)Welch, 2004با توجه به نوبودن مفهوم دولت باز ،علیرغم سابقه طو نی ابعـاد آن از جملـه
شفافیت ،مشارکت و همکاری در مباین نظـری اداره امـور دولتـی و خـطمشـیگـذاری عمـومی،
میتوان ادعا کرد که یکی از پیشنیازهای خطمشیگذاری و تدوین خـطمشـیهـای دولـت بـاز،
میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز است .در این راستا ،پژوهش حاضر در پـی ارائـه مـدلی
برای سنجش میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز و همچنین بررسی تفاو سـطح تمایـل
به دولت باز در گروههـای خـطمشـی گـذاران از منظـر سـن ،سـطح تحصـیو  ،جایگـاه فعلـی
خطمشی گذار ،دیدمان سیاسی ،میزان آشنایی با دولت باز و جنسیت است .در این پژوهش منظـور
از خطمشیگذار ،نمایندگان مجلس شورای اسومی ،اعم از نمایندگان فعلـی و نماینـدگان ادوار و
همچنین مدیران دولتی با سابقه خطمشیگذاری است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در ساسهای اخیر اصطوح «دولت باز» بهطور فزایندهای برای تأکید بـر اهمیـت همکـاری و
مشارکت در موضوعهای دولتی استفاده شده است ( )Born, et al., 2019و بهکارگیری دولت باز
برای بهرهمندی از مزایا و مناف مختلفی که هم برای دولت و هم برای شهروندان بهدنبـاس دارد،
پیشنهاد شده است ( .)Schmidthuber, et al., 2019از نظر برخی از پژوهشگران از جمله داوز2
( ،)5626نم )5625( 5و انگرامز ،)5621( 5ایده دولت باز به لحاظ علمی و تـاریخی چیـز جدیـدی
نیست؛ بلکه این مفهوم مجموعهای از دانستهها و ایدههـای مختلـف از قبیـل دسترسـی آزاد بـه
اطوعا  ،مبارزه با فساد و شفافیت را در خود دارد (.)Andhika, 2017
وینستن و همکاران ( ،)5625معتقدند وضوح معانی متمایز از داده باز و دولت باز به نف همـه
است؛ اما اهمیت برقراری ارتبا بین این دو مفهوم نیز روزبهروز بیش از گذشته روشن مـیشـود.
به همین دلیل در حاس حاضر توشها برای همسوکردن ایـن مفـاهیم در حـاس گسـترش اسـت.
درحالیکه در مفهوم دولت باز به شفافیت اهداف و خطمشیها توجه ویژهای میشود ،اثر فناوری،
نوآوری و داده باز در اجرای صحیح دولت باز پررنگتر شده است؛ بنابراین میتوان گفت« :دولـت
باز مفهومی است که به شفافیت عملکرد دولت اهمیت ویژهای میدهد و فناوری ،نـوآوری و داده
باز را در این زمینه بسیار مفید میداند» (.)Weinstein & Goldstein, 2012
نُوِک ( ،)5622دولت باز را یک استراتژی نوین برای ایجـاد تغییـر در نحـوه عملکـرد دولـت
میداند .از نظر وی دولت با انتشار دادههای باز برای مطلـ کـردن جامعـه مـدنی از کارکردهـای
1. Dawes
2. Nam
3. Ingrams
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دولتی و همینطور استفاده از فناوری شبکهای بهمنظور ایجاد ارتبا بین مردم و دولـت از مـردم
میخواهد که در حل مشکو کمک کنند؛ بههمیندلیل توجه به مفهوم دولت بـاز باعـا ایجـاد
دموکراسیای استوارتر خواهد شد ( .)Noveck, 2011از نظر هلر ،)5625( 2دولت باز از  5عنصـر
اصلی تشکیل شده است:
ـ شفافیت اطوعا  :این عنصر مردم را قادر میسازد تا از نحوه عملکرد دولت مطل شوند .عنصر
شفافیت دربردارنده انتشار داده بـاز ،انتشـار داده کـون و ایجـاد پورتـاسهـای دولتـی بـهمنظـور
مطل کردن مردم از حقوق و مزایای مسئو ن دولتی ،بودجهبندی و یا عملکرد مالی دولت است؛
ـ مشـارکت مردمـی :بـدینترتیـب جامعـه مـدنی مـیتوانـد بـر تصـمیمهـای دولتـی و فرآینـد
خطمشیگذاری عمومی اثرگذار باشد؛
ـ پاسخگویی :این عنصر مردم را قادر میسازد تا از دولت بخواهند در مقابل تصمیمهای اخذشـده
و خدما ارائهشده پاسخگو باشد.
در برنامه عملیاتی دولت کانادا در زمینه دولت باز ( ،)5627دولت باز به شفافیت و پاسخگویی
بهتر دولت اشاره دارد تا از این طریق دموکراسی تقویت شود ،نوآوری تروی یابد و فرصـتهـای
اقتصادی برای تمامی شـهروندان کانـادا شـکل گیـرد .تعهـد بـه مفهـوم دولـت بـاز ،بخشـی از
توش های دولت فدراس برای تروی شفافیت و پاسخگویی است تا فرصتهای اقتصادی بیشتری
برای جامعه مدنی شکل بگیرد و در آنِ واحد ،دولت کانادا کارآمدتر و پاسخگوتر شود .توشهـای
دولت کانادا در راستای دولت باز روی سه عامل اصلی تعریف شده است :اطوعا باز؛ داده بـاز و
گفتوگوی باز .با فراگیرترشدن نوآوری ،دولتها سعی میکنند دادهها را بهصور آنوین منتشـر
کنند تا افراد بیشتری بتوانند بـه آن هـا دسترسـی داشـته باشـد .بـه همـین دلیـل موضـوعهـای
دموکراسی الکترونیک ،مشارکت الکترونیک یا دولـت الکترونیـک نیـز جـزو مفـاهیمی محسـود
میشوند که در دنیای حاضر بسیار موردتوجه هستند .با توجه به مطالب مطرحشده ،اصوس اساسی
راهبـرد دولــت بــاز کانــادا بــهصـور زیــر خواهــد بــود ( Canada's Action Plan on Open
:)Government 2014-16, 2014
 تعهد دولت در تمامی سطوح به ایجاد تغییر فرهنگی در راستای مفهوم دولت باز باید مشـهود
باشد .دولتها باید سعی کنند برنامههای استواری را تدوین کرده و اجرای آنها را پیگیری کننـد
تا تضمین شود که سازوکارهای دستیابی جامعه مدنی به اطوعـا دولتـی فـراهم آمـده اسـت و
دولت میتواند پاسخگوی عملکرد خود باشد.

1. Heller
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 دولت باید با جامعه مدنی مشور کند تا مشخص شود که شهروندان به چه اطوعا دولتـی
نیاز دارند تا بتوانند عملکرد دولت را ارزیابی کنند .این مشاورهها باید مبنای انتشار دادههای دولتی
را تعیین کنند.
 داده باز دردسترس و با قابلیت استفاده مجدد باید همواره موردتوجه دولت باشد .اطوعا باید
بدون هزینه در دسترس عموم مردم قرار گیرد .دولتها باید با شهروندان همکاری کرده و مـردم،
سازمانهای غیردولتی و کسبوکارها را نسـبت بـه توسـعه و بیشـینهسـازی اسـتفاده از فنـاوری
تشویق کند.
2
گایگر و ون لوک ( ،)5625معتقدند دولت باز بهعنوان یک اصطوح چترمانند برای ایدههـا و
مفاهیم متعدد و مختلف عمل میکند .تعریف دقیـق از دولـت بـاز شـامل شـفافیت ،مشـارکت و
همکاری حکومت نسبت به نقشآفرینان سوم 5در اقتصاد یـا شـهروندان اسـت .انـدیکا (،)5624
تعریفهای مختلف دولت باز را به صور جدوس  ،2خوصـه کـرده اسـت .بررسـی تعریـفهـای
مختلف از دولت باز نشان میدهد که بیشتر پژوهشگران بر شفافیت ،مشـارکت و همکـاری بـه-
عنوان اجزای اصلی دولت باز اتفاقنظر دارند و برخـی از پژوهشـگران پاسـخگویی و نـوآوری در
کسبوکار را نیز در تعریف خود از دولت باز در نظـر گرفتـهانـد .بـهعـووه داده بـاز و اسـتفاده از
فناوریهای مبتنی بر ود  ،5.6مبنایی برای دولت باز محسود میشود.
جدوس  .2تعریفهای مختلف دولت باز ()Andhika, 2017
تعریف
خطمشیهای دولت بـاز در خصـوص شـفافیت ،مشـارکت،
پاسخگویی ،همکاری و فناوری دیجیتاس
فراینــد چندجانبــه ،سیاســی و اجتمــاعی کــه عمــدتاً شــامل
اقداما شفاف ،مشارکتی و مبتنی بر همکاری دولت و اداره
امور عمومی میشود.
دولت باز بهطور گستردهای از فناوریهای اطوعـاتی بـرای
ایجاد گفتوگـوی مبتنـی بـر مشـارکت و همکـاری میـان
خطمشیگذاران و شهروندان استفاده میکند.

صاحبنظر
ســلوا5

اینگرمــز7

لــورنزو2

(،)5621
(،)5620
دبلســیو و
( ،)5622تاف ،)5622( 0ورثی)5622( 4
کــــت و و ســــندبر  ،)5627( 1کارا بیــــدیس،
الکســوپلس و لــوکیس ،)5620( 6ورتــز و همکــاران
( ،)5624یانگ و همکاران)5622( 26
میجر 22و همکاران ( ،)5625نام)5625( 25

1. Geiger & Von Lucke
2. Third Actors
3. De Blasio & Selva
4. Ingrams
5. Lourenço
6. Tough
7. Worthy
8. Catlaw & Sandberg
9. Charalabidis, et al.
10. Yang, et al.
11. Meijer
12. Nam

مدس سنجش میزان تمایل خطمشیگذاران ( ...مؤمن و همکاران)

72

تعریف
بهطورکلی ،سه دلیل عمده برای بـازکردن دادههـای دولـت
وجود دارد :شفافیت ،آزادسازی ارزش اجتمـاعی و تجـاری و
حاکمیت مشارکتی.
درک داده بــــاز دولتــــی ( )OGDاز ســــه دیــــدگاه:
 .2خطمشیگذاری؛  .5اجرا؛ و  .5تأثیر.

صاحبنظر
اتارد2

()5622

ونگ و لو ،)5620( 5زایدرویک و جانسن)5627( 5

در پژوهش ولجکاویک 7و همکاران ( ،)5627مدلی برای سنجش دولت باز و کاربردهـای آن
از منظر داده باز و با استفاده از پورتاس داده باز ایا متحده 2ارائه شده اسـت .بـرای سـنجش از
یک مدس مفهومی استفاده شده است که دولت باز را به واسطه بازبودن داده ،شفافیت ،مشارکت و
همکاری توصیف میکند .مدس مفهومی در شکل  ،ارائه شده است .یکی از اجزای این مدس ،داده
باز است که باید ویژگیهای کاملبودن ،اصلبودن ،بهموق بودن ،دردسترسبودن ،قابـلپـردازش
توسط ماشین ،تبعیضآمیزنبودن ،مالکانهنبودن و بدونلیسـانسبـودن را دارا باشـد .پژوهشـگران
معتقدند شفافیت از اجزای حیاتی دولت باز است و آنرا به دو شکل «شفافیت داده» و «شـفافیت
دولت» در نظر میگیرند .منظور از شفافیت دولت ،شفافیت در عملیا  ،رویههـا و وظـایف دولـت
است که ابزاری برای رسیدن به پاسخگویی محسود میشود .منظـور از شـفافیت داده ،شـفافیت
دادههایی است که دولت ارائه میکند و درواق اطمینان از شـناختهشـدهبـودن ،قابـلفهـمبـودن،
دسترسپذیری و بازبودن برای همه است .مشارکت به شهروندان کمک میکند تا در فراینـدهای
دموکراتیک حضور یابند .پژوهشها نشان میدهد تعامل بین دولت و شـهروندان ،سـتون اصـلی
جوام دموکراتیک است .استفاده از رسانههای اجتماعی و سـایر روشهـای سـاده تعـاملی بـرای
ارتبا با شهروندان کمک میکند تا آنها ایدههـای خـود را بـهاشـتراک بگذارنـد و بازخورهـای
ارزشمند خود را در مورد موضوعهای مختلف ارائه دهند و در فرایندهای خطمشیگذاری مشارکت
داده شوند .همکاری نیـز بـهعنـوان یکـی دیگـر از اجـزای دولـت بـاز بـه تصـمیمگیـریهـای
پاسخگویانهتر که مبتنی بر همکاری جمعی و بازخورد شـکل مـیگیـرد ،کمـک مـیکنـد .انـواع
مختلفی از همکاری وجود دارد که عبـار انـد از :همکـاری در درون دولـت)G2G( 0؛ همکـاری
دولت با سازمانهای غیرانتفاعی و بخش خصوصی )G2B( 4و همکاری بین دولت و شـهروندان1
( .)Veljković, et al., 2014( )G2Cنتیجه این پژوهش به دو شاخص منجر شده است :یکـی
1. Attard
2. Wang & Lo
3. Zuiderwijk & Janssen
4. Veljković
5. Data.gov
6. Government to Government
7. Government to Business
8. Government to Citizen
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شاخص بازبودن دولت الکترونیکی 2و دیگری سطح بلوغ .این سنجش نمایـانگر میـزان پیشـرفت
دولت طی زمان ،کارایی در تشخیص و اجرای مفاهیم جدید و تمایل دولت نسبت به تشـخیص و
استقباس از ایدههای نوآورانه است.

شکل  .2مدس مفهومی دولت باز ()Veljković, Bogdanović-Dinić, & Stoimenov, 2014

دولت باز ،مفهومی است که باید بر اساس یک رویکرد کلنگر به آن توجه کرد .ایجاد قابلیت
دسترسی به اطوعا دولتی بهصور صِرف و بدون ایجاد فرآیندهای طراحی مجدد و یـا تغییـر
قوانین باعا نمی شود که بتوان یک دولت را باز خواند .درضمن پژوهشهای کمی در مورد نحوه
سنجش عناصر دولت باز انجام شده است و به نظر نمی رسـد راهنماهـای موجـود بـرای اجـرای
صحیح مفهوم دولت باز کافی باشند .از نظر ساندواس-آلمـازون و گیـل-گارسـیا ،)5620( 5راهـی
برای ازبینبردن این نقص ،تدوین مدسهایی است که میتوانند مفـاهیم مـرتبط بـا دولـت بـاز را
یکپارچه کنند و دیدگاههای عملیاتی را توسعه دهند .برخی از مـدسهـای دولـت بـاز کـه در ایـن
پژوهش بررسی شدهاند ،در جدوس  ،5خوصه شده است.
)1. e-government openness index (eGovOI
2. Sandoval-Almazan & Gil-Garcia
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جدوس  .5مدسهای دولت باز
عنوان مدل

منبع

ویژگیهای مدل
 هدف :ارزیابی دولت باز و ارائه راهنماییهایی در این زمینه
 تمرکز مدس بر مشارکت شفاف ،تعاملی و مبتنی بر همکاری
عموم مردم است.
 پن مرحله اصلیِ شرایط اولیه (سطح  ،)2شفافیت اطوعا
(سطح  ،)5مشارکت باز (سطح  ،)5همکاری باز (سطح  )7و تعامل
همهجانبه (سطح )2
مدس بصری از فرآیند دولت باز و تعیین جریان کلی دولت باز
شامل:
 شفافیت؛
 مشارکت؛
 همکاری.

مدس بلوغ دولت باز
 جلب مشارکتجامعه مدنی از
طریق رسانههای
اجتماعی

لی و کواک

مدس جریان دولت
باز

ابو شانب)a ،5622( 5

مدس نقشه
ستونهای اصلی
دولت باز و
فعالیتهای آن

ابو شانب ()b ،5622

 ارائه نقشهای از  5ستون اصلی دولت باز و نحوه ارتبا آنها
با هم (شفافیت ،مشارکت و همکاری)
 هدف نهایی دولت باز آن است که شهروندان را تا آن حد
توانمند کند که بتوانند تصمیمهای مربو به امور عمومی را خود
اتخا کنند.
 مهندسی مجدد چارچود دولت باز در  7بُعد شامل شافیت،
پاسخگویی ،همکاری و توانمندسازی.

مدس ارزیابی دولت
باز

ساندواس-آلمازون و
گیل-گارسیا ()5620

 مدلی برای سنجش میزان بازبودن دولتها و کمک به اتخا
راهبردهای مناسب برای تعیین مسیر پیشرفت.
 7 ستون اصلی دولت باز در دایره نزدیکتر به هسته آمده
است و  7جزء نیز در دایره بیرونی قرار داده شدهاند تا بتوانند از
این  7ستون اصلی پشتیبانی کنند.
 ستونهای اصلی :ویکینامیک ،5داده باز ،نهادگرایی و نظریه
فنی -اجتماعی و شبکه سازی.
 اجزای بیرونی :داده باز ،چارچود قانونی ،همکاری و تولید
مشترک.

(2)5625

پرسشهای پژوهش .این پژوهش درصدد سنجش میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز و
بررسی تفاو آن میان گروههای مختلف خطمشیگذاران است .بر این اساس سؤاس کلیدی
پژوهش بهصور زیر مطرح شده است:
ـ میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در ایران در چه سطحی است؟
1. Lee & Kwak
2. Abu-Shanab
3. Wikinomics
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سؤاسهای فرعی پژوهش عبار اند از:
 )2آیا میان سطح تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در گروههای سنی مختلـف تفـاوتی وجـود
دارد؟
 )5آیا میان سطح تمایل خطمشیگذاران بـه دولـت بـاز در گـروههـای مختلـف از نظـر سـطح
تحصیو تفاوتی وجود دارد؟
 )5آیا میان سطح تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در گروههای مختلف از نظر جایگـاه فعلـی
خطمشیگذار تفاوتی وجود دارد؟
 )7آیا میان سطح تمایل خطمشیگذاران به دولت بـاز در گـروههـای مختلـف از نظـر دیـدمان
سیاسی تفاوتی وجود دارد؟
 )2آیا میان سطح تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در گروههای مختلف از نظر میزان آشـنایی
با دولت باز تفاوتی وجود دارد؟
 )0آیا میان سطح تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در گروههای زنان با مردان تفـاوتی وجـود
دارد؟
 .3روششناسی

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .در ایـن
پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است .به اینترتیب که در مرحله نخسـت
(مرحله کیفی) با استفاده از روش فراترکیب 2و بر اساس مدس ساندلوفسـکی و همکـاران (،)5664
مدس مفهومی سنجش تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در ایـران طراحـی و در مرحلـه بعـدی
(مرحله کمّی) با استفاده از گردآوری دادههای کمّی و تحلیل آنها ،میزان تمایل خطمشیگـذاران
به دولت باز در ایران اندازهگیری و سطح تمایل به دولت باز در گروههای خطمشیگذاران از منظر
سن ،سطح تحصیو  ،جایگاه فعلی خطمشیگذار ،دیدمان سیاسی ،میزان آشنایی با دولـت بـاز و
جنسیت بررسی شده است .فراترکیب نـوعی مطالعـه کیفـی اسـت کـه اطوعـا و یافتـههـای
استخراجشده از سایر پژوهشهای کیفی مرتبط با موضوع را بررسی مـیکنـد و بـا فـراهمکـردن
نگرش نظاممند برای پژوهشگر ،از راه ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف ،به کشف استعارههـای
جدید و اساسی میپردازد ( .)Noblit & Hare, 1988روش فراترکیب به این دلیل بهکار گرفتـه
شد که مبانی نظری موضوع ،بیشتر ناظر بر بررسی متغیرها در سطح دولت و حکومتهای محلی
بود؛ ازاینرو زم بود بر مبنای نظر خبرگان و با اقتبـاس از پـژوهشهـای صـور گرفتـه ،مـدس
مفهومی اولیه در سطح فردی احصا شود .روش جمـ آوری دادههـا در ایـن پـژوهش ،ترکیبـی از
1. Synthesis
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مطالعا کتابخانهای و میدانی بوده و ابزار مورداستفاده برای مطالعـه میـدانی ،پرسشـنامه اسـت.
فرایند انجام این پژوهش به این ترتیب است که ابتدا با استفاده از مناب مختلف مروری بر مبـانی
نظری موضوع صور گرفت؛ سپس با توجه به اهداف و سؤاسهای پژوهش ،مرور مبانی نظری و
بررسی پژوهشهای انجامشده در زمینه مشابه و نیز بهرهگیری از نظرهای خبرگان ،سـؤاسهـای
پرسشنامه تهیه و در مرحله پایلو ویرایش شده است .در مرحله بعد ،مطالعا میـدانی از طریـق
توزی پرسشنامهها در میان اعضای نمونه صور گرفت و پس از جم آوری دادهها ،با اسـتفاده از
فنون آمار توصیفی و استنباطی به تجزیهوتحلیل اطوعا پرداخته شـد .در ایـن پـژوهش بـرای
آزمون نرماسبودن توزی متغیر تمایل به دولت باز از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف با نـرمافـزار
 SPSS 24استفاده شده است .ازآنجاکه توزی متغیر تمایل به دولت باز دارای توزی نرماس نبـود،
از آزمونهای ناپارامتری (شامل آزمون دوجملهای ،آزمون کروسـکاس ـ والـیس و آزمـون مـن-
ویتنی) استفاده شد.
قلمرو پژوهش .واحد تحلیل در این پژوهش فرد است و قلمرو پژوهش ناظر بر دولت باز اسـت.
قلمروی مکانی پژوهش ایران است و ایـن پـژوهش در محـدوده زمـانی فـروردینمـاه  2567تـا
شهریورماه  2564انجام شده است .توزی و جم آوری پرسشنامهها در بازه زمانی  2560/66/22تا
 2564/65/20صور گرفت.
جامعه و نمونه آماری .در بخش کیفی و در مرحله کنترس کیفیـت روش فراترکیـب و همچنـین
ویرایش پرسشنامه ،خبرگان و صاحبنظران فعاس و نقشآفرینان در حوزه خطمشیگذاری عمومی
در ایران ،یعنی اعضای هیئتعلمی و استادان دانشگاه در حوزه مدیریت دولتی و خطمشیگـذاری
عمومی ،جامعه آماری را تشکیل میدهند .در این بخش به روش نمونهگیری هدفمند عمل شد و
نمونهگیری تا رسیدن به اشباع نظـری ادامـه یافـت؛ بـهطـوریکـه از تعـداد  21نفـر از اعضـای
هیئتعلمی و استادان دانشگاه در حوزه مدیریت دولتـی و خـطمشـیگـذاری عمـومی (از جملـه
دانشگاه تربیت مدرس ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،دانشـگاه تهـران،
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه عومه طباطبایی و دانشگاه آزاد ،واحـد علـوم و تحقیقـا ) بهـره
گرفته شد.
در بخش کمّی با توجه به اهداف مطالعه ،جامعه آماری شامل نمایندگان مجلس شورای
اسومی اعم از نمایندگان دوره دهم و نمایندگان ادوار (دورههای قبل از دوره دهم) و همچنین
مدیران دولتی دارای سابقه خطمشیگذاری است .در این بخش از روش نمونهگیری غیراحتمالی
دردسترس استفاده شد .ازآنجاکه جامعه آماری معادس  5116نفر برآورد شده است ،طبق جدوس
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کرجسی و مورگان ( ،)2646حجم نمونه موردنیاز برای  5166نفر جامعه آماری 551 ،نفر و برای
 5666نفر جامعه آماری 572 ،است .بر این اساس  526پرسشنامه چاپ شد و در اختیار اعضای
نمونه قرار گرفت .همچنین برای تمامی نمایندگان دوره دهم ( 566نفر) و نیز برای فهرست
منتخب و دردسترس از مدیران دولتی دارای سابقه خطمشیگذاری ( 72نفر) و فهرست منتخب و
دردسترس از نمایندگان ادوار ( 256نفر) ،لینک پرسشنامه آنوین از طریق پیامک و یا سایر
کاناسهای دسترسی به آنها ،از جمله برنامههای پیامرسان یا ایمیل ،ارساس شد .به این ترتیب با
حذف افراد تکراری که هم به صور آنوین و هم بهصور کاغذی به پرسشنامه دسترسی
یافتند ،تعداد  252پرسشنامه توزی شد .درنهایت پس از توزی پرسشنامه ،جم آوری پاسخها و
بررسی اولیه ،درمجموع  220پرسشنامه قابلتحلیل بهدست آمد.2
طراحی ابزار جمعآوری داده و نحوه توزیع آن .مراحل طراحی ابزار جمـ آوری داده بـه ایـن
ترتیب انجام شد که پس از استخراج مدس مفهومی پـژوهش در مرحلـه کیفـی ،پرسشـنامههـای
پژوهشهای مشابه موردبررسی قرار گرفت .با الگوگرفتن از پرسشنامههای پژوهشهـای مشـابه،
نسخه اولیه سؤاسها طراحی شد .این نسخه از پرسشنامه ،بعـد از اعمـاس نظرهـای خبرگـان ایـن
حوزه و انجام آزمون پایلو  ،پس از  26بار ویرایش به نسخه نهایی مبدس شد .برای پاسـخهـا از
مقیاس پن تایی لیکر استفاده شد که جزو مقیاسهای ترتیبی است.
پایایی و روایی ابزار جمعآوری داده .در این مطالعه برای محاسبه ضریب پایایی از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار آلفای کرونباخ با کمک نرمافزار  SPSS 24برای ابعاد تمایل به
دولت باز محاسبه شد که نتای در جدوس  ،5ارائه شده است .ازآنجاکه تمام مقادیر محاسبهشده
بیشتر از  6/4هستند ،ابزار جم آوری داده از پایایی قابلقبولی برخوردار است.

 .2همانطورکه استراد و همکاران ( ،)5667نشان دادهاند ،در صورتی که نرخ بازگشت پرسشنامهها (مانند این پژوهش) کمتر
از حجم نمونه باشد ،باید نشان داد که متغیرهای آزمونشده با مبانی نظری سازگار هستند .در این پژوهش چون تفاو تمایل
گروههای مختلف سنی و مانند اینها مدنظر است ،نتای پژوهشهای گذشته ،از جمله راجرز ( ،)5626وجود تفاو تمایل افراد
به نوآوری در حوزههای مختلف را اثبا کردهاند.
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جدوس  .5مقادیر محاسبهشده آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد تمایل به دولت باز
ابعاد

کُد سؤالها

آلفا

تمایل به شفافیت
تمایل به مشارکت شهروندان
تمایل به همکاری
تمایل به پاسخگویی دولت
تمایل به پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسب و کار

7-5-5-2
4-0-2
26-6-1
25-25-22
20-22-27

6/166
6/467
6/426
6/156
6/401

برای حصوس اطمینان از روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد؛ به این ترتیب که
پرسشنامه اولیه با بهرهگیری از نظرهای استادان دانشگاه در حوزه مدیریت دولتی و
خطمشیگذاری در مورد تعداد ،نحوه بیان و تقدموتأخر سؤاسها و طیف گزینههای پاسخ
موردبازنگری قرار گرفت .درنهایت پس از چند مرحله بازنگری و انجام یک مرحله آزمایشی،
پرسشنامه نهایی تنظیم شد.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها
یافتههای کیفی پژوهش

در این بخش نتای تحلیل دادههای کیفی و روش فراترکیب مبتنی بر مراحـل هفـتگانـه مـدس
ساندلوفسکی و همکاران ( ،)5664بهطور خوصه تشریح میشود.
ابعاد دولت باز .بهمنظور شروع روش فراترکیب و تعیین مسیر جسـتوجـوی نظـاممنـد مبـانی
نظری پژوهش ،پرسش اصلی بهصور «مدس سنجش تمایل خطمشیگذاران به دولت باز کـدام
است؟» مطرح شد .بر این اساس برای مرور مبانی نظری حوزه موضوعی دولت باز بایـد بررسـی
میشد .در ادامه واژگـان کلیـدی مـوردنظـر در منـاب فارسـی و انگلیسـی در عنـوان ،چکیـده و
کلیدواژهها جستوجو شدند و در حـوزه موضـوع مـوردنظـر 626 ،منبـ یافـت شـد کـه پـس از
غرباسگری اولیه بر اساس عنوان مناب و چکیده و حذف برخی از مناب با توجـه بـه نـوع آنهـا،
برای ارزیابی کیفیت مناب شناساییشده ،از فهرست «برنامه مهار های ارزیابی حیاتی »2استفاده
شد و درنهایت طی چند مرحله غرباسگری به  50منب رسید.
در مرحله «استخراج اطوعا متون» با مرور و مطالعه مکرر مناب منتخب ،کُدهای مربو
به پرسش اصلی پژوهش استخراج شد که در جدوس  ،7ارائه شده است .در مرحله «تجزیهوتحلیل

)1. Critical Appraisal Skills Programme (CASP
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و ترکیب یافتههای کیفی» با استفاده از تفسیر یکپارچه نتای حاصل از مرحله قبل ،متغیرهای
اصلی شناسایی شد و درنهایت مدس مفهومی پژوهش شکل گرفت.
بهمنظور حفظ کنترس کیفیت ،برای کنترس مفـاهیم بـهدسـتآمـده و وجـود پایـایی در روش
فراترکیب از نظر یک خبره بهره گرفته شد .برای این کار خبرهای با تخصص خـطمشـیگـذاری
عمومی انتخاد شد .بهصور تصادفی چند مقاله از مقالههای منتخب ،انتخـاد و بـرای احصـای
کُدها در اختیار وی قرار گرفت .نتای بهعنوان کدگذاری دوم با شاخص کاپا برای سنجش میـزان
توافق دو کدگذار محاسبه شد .کاپای کوهن ( )kبررسی میکند که آیا توافق بین دو تخمینزننده
(یا تخمینها) توافقی بیش و فراتر از توافق شانسی است یا خیر؟ بر اساس بررسی بهعمـلآمـده،
درصد توافق مشاهدهشده 10/4 ،و درصد توافق مبتنی بر شانس 40/1 ،و مقدار کاپای کوهن (،)k
 6/755محاسبه شد که با توجه به عدد معناداری  6/662موردپـذیرش قـرار گرفـت و رد فرضـیه
صفر (مبنی بر توافق دو کدگذاری براساس شانس) نشاندهنده وجود توافق بین دو کدگذار بوده و
درنتیجه کدگذاری دارای پایایی است.
برای اطمینان از روایی ،از نظر خبرگان بهره گرفته شد .به ایـن ترتیـب کـه نظـر جمعـی از
خبرگان و صاحبنظران فعاس و نقشآفرینان در حوزه خطمشیگـذاری عمـومی در ایـران ،یعنـی
اعضای هیئتعلمی و استادان دانشگاه در حوزه مدیریت دولتـی و خـطمشـیگـذاری عمـومی در
خصوص متغیرهای شناساییشده اخذ شد .درنهایـت بـر اسـاس نظرهـای آنهـا مـدس مفهـومی
پژوهش استخراج شد (شکل ).
جدوس  .7کُدهای استخراجشده از مناب منتخب در حوزه دولت باز
ردیف

شفافیت ()Transparency

2

بُعد

منبع
Open Government
;)Index™ (2015
World Justice
Project
;)OECD, (2009
Geiger, et al.,
;)(2012
Meijer, et al.,
;)(2012
;)Heller, (2012
Veljković, et al.,
;)(2014
Wirtz & Birkmeyer,
;)(2015
Harrison & Sayogo,
;)(2014
Reggi & Dawes,
;)(2016
Abu-Shanab,
;)(2015,a

ردیف
2

5

کُد (ترجمه)
به اطوع عموم
رساندن قوانین و
دادههای دولت

حق دسترسی به
اطوعا

کُد (انگلیسی)

منبع

publicized
laws and
government
data

Open
Government
Index™ 2015

right to
information

Open
Government
™Index
;)(2016
Zuiderwijk, et
;)al., (2015
Shepherd,
;)(2015
Parycek, et al.,
)(2014
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منبع

)کُد (انگلیسی

)کُد (ترجمه

ردیف

منبع

بُعد

ردیف

Yavuz &
Welch, (2014)
Odongo &
Rono, (2016)

public
participation
right for
effective
citizen
participation
public-private
collaboration

Reggi &
Dawes, (2016)

co-created
strategy

Wirtz &
Birkmeyer,
(2015)

G2B & G2C
relatinship

Reggi &
Dawes, (2016)

public
accountability

Harrison &
Sayogo, (2014)

effective
fiscal
accountability
Fiscal
Performance

Benito &
Bastida, (2009)

مشارکت مدنی

7

استراتژی
خلقشده با
همکاری هم

2

مشارکت عموم

0

حق مشارکت
مؤثر شهروندان

4

همکاری بخش
- خصوصی
عمومی

1

 وG2C روابط

6

G2B

پاسخگویی
عمومی
ِپاسخگویی مالی
مؤثر

26
22

عملکرد مالی

25

نوآوری اقتصادی
و اجتماعی

25

Reggi &
Dawes, (2016)

economic and
social
innovation

Jetzek, et al.,
(2013)

Economic
value

ارزش اقتصادی

27

Ruppert,
(2015)

stimulating
the digital
economy

تهیی اقتصاد
دیجیتاس

22

Gasco´-Hernández,
(2014);
Geige, et al.,
(2012);
Wirtz & Birkmeyer,
(2015);
Veljković, et al.,
(2014)
Harrison & Sayogo,
(2014);
Reggi & Dawes,
(2016);
Government of
Canada, (2016);
OECD, (2009);
Heller, (2012);
Caplan et al., (2014)
Caplan et al.,
(2014);
Government of
Canada, (2016);
Ahmadi Zeleti, et
a., (2016)

)Participation( مشارکت شهروندان

civic
participation

5

Open Government
Index™ 2015,
World Justice
Project
Geiger, et al.,
(2012);
Meijer, et al.,
(2012);
Heller, (2012);
Wirtz & Birkmeyer,
(2015);
Gasco´-Hernández,
M. (2014)
Veljković, et al.,
(2014);
Harrison & Sayogo,
(2014);
Reggi & Dawes,
(2016)

5

5

)Accountability(

Reggi &
Dawes, (2016);
Cortés-Selva &
Pérez-Escolar,
(2016);
Rapp, et al.,
(2016)

مشارکت
شهروندان در
تعیین دستور کار

7

2

پاسخگویی دولت

participation
of citizens in
agenda
setting

پشتیبانی از نوآوری و کمک به
توسعه کسب و کار

Sirianni,
(2009)

)Collaboration( همکاری

Abu-Shanab,
(2015,b)
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ردیف

بُعد

منبع

ردیف

کُد (ترجمه)

کُد (انگلیسی)

منبع

20

فرصتهای
اقتصادی

economic
opportunities

Ahmadi Zeleti,
)et al., (2016

24

چارچود مدس
کسبوکار
ششارزشی

6-Value
business
model
framework

Ahmadi Zeleti,
)et al., (2016

تمایل به دولت باز .تمایل نوعی گـرایش یـا آگـاهی روانـی ،زمینـهای و سـازمانیافتـه بـرای
اندیشیدن ،احساس ،ادراک و رفتارکردن نسبت به یک موضوع شـناختی اسـت (.)Birou, 1987
در «لغتنامه آکسفورد» ،تمایل 2بهصور میل یا گرایش به سمت یک مشخصه ویژه یا یک نوع
رفتار خاص تعریف شده است« .لغتنامه نگمن» ،5واژه تمایل را چنین تعریـف مـیکنـد« :اگـر
شخصی تمایل به انجام کاری داشته باشد ،آن شخص احتما ً آن کار را انجام خواهـد داد» .ایـن
مفهوم یا سازه در علوم متفاو از جمله علـوم رفتـاری ،مـدیریت ،جامعـهشناسـی ،روانشناسـی،
زیستشناسی و علوم رایانه در بافتارهای متفاو و از جنبههای متفاوتی موردسـنجش و بررسـی
قرار گرفته است.
آجزن و فیشبن ،)2644( 5در نظریه نگرش خود فرض کردهاند که بهترین پـیشبینـیکننـده
رفتار یک فرد ،سنجش تمایل به انجام آن رفتار در وی است .بهمنظـور تعریـف عملیـاتی متغیـر
«تمایل به دولت باز» ،مطالعا گستردهای در حوزههای موضوعی مختلف در خصـوص تمایـل و
نحوه سنجش آن انجام شده است .در هر یک از مطالعا انجامشده که در ادامه به برخی از آنها
اشاره میشود ،تعریف عملیاتی این سازه بر اساس تعریفهای مفهومی آن و بـا توجـه بـه بافتـار
خاص مطالعه و احصای ابعاد و مؤلفههای آن بافتار خاص ارائه شده است .برای نمونه« ،تمایل به
مشارکت» در پژوهش نویگ ،)5664( 7بر اساس تعریف باس 2و همکاران ( ،)2614به این شـکل
ارائه شده است« :تمایل به مشارکت» به معنای رغبت یا میل مـوقعیتی نسـبت بـه درگیـرشـدن
(مشارکت) ،همکاری و مداخله است که لزوماً برای موضـ گیـری بنیـادین نسـبت بـه مشـارکت
یکسـان نیسـت ( .)Buse et al., as cited in Newig, 2007همـانطـور کـه از ایـن تعریـف
مشخص است« ،تمایل به مشارکت» بر اساس سه مؤلفه میزان درگیرشـدن شـخص ،همکـاری
وی و مداخله او تعریف شده است.
1. Tendency

واژههای  Propensityو  Willingnessبهعنوان مترادف آن بهکار میرود.
2. Longman
3. Ajzen & Fishbein
4. Newig
5. Buse
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بهعنوان نمونه دیگری ،میتوان به «تمایل به تـرک خـدمت» در مطالعـا مـدیریت منـاب
انسانی اشاره کرد« .تمایل به ترک خدمت» در پژوهشهای بسیاری مدنظر قـرار گرفتـه اسـت و
توسط موبلی 2و همکاران ( ،)2646بهصور «فرایند فکرکردن ،برنامهریزی و قصد ترک شـغل»
تعریف شده است ( .)Mobley et al. as cited in Lambert et al., 2010بر اساس مدس ترک
خدمت کوسیک ،تمایل ترک خدمت ،تابعی از مطلوبیت و سهولت درکشـده از تـرک سـازمان،
عوامل فردی (همانند رابطه منفی سن و استخدام رسمی بـا تمایـل بـه تـرک خـدمت) ،عوامـل
درونسازمانی (مانند شرایط شغلی) و برونسازمانی (مانند شرایط اقتصادی) است که تعیینکننـده
احتماس ترک خدمت کارکنان هستند (.)SamGnanakkan, 2010
گلدز و همکاران (« ،)5624تمایل به نوآوری» را بـر اسـاس تعریـفهـای ارائـهشـده توسـط
کاسیمن و وگلرز )5660( 5و موس و یوین نوین ،)5626( 5تعریف و آن را اندازهگیری کردهاند .در
این تعریف ،تمایل به نوآوری عبار است از :اجرای نوآوریهـای آتـی کـه تحـت تـأثیر تعامـل
نوآوریهای فناورانه و غیرفناورانه قرار دارد .در مدس سنجش آنها ،چهار بُعد یا چهار متغیر بـرای
تمایل به نوآوری در نظر گرفته شده است :نوآوری در محصـوس؛ نـوآوری در فراینـد؛ نـوآوری در
بازاریابی و نوآوری در سازمان (.)Geldes, et al., 2017
برای تعریف عملیاتی متغیر «تمایل به دولت باز» ،مطابق با پژوهشهای اشارهشـده در ایـن
بخش عمل شده و تعریف این سازه بر مبنای مفهوم تمایل و همچنین ابعاد و مؤلفههـای دولـت
باز ارائه شده است؛ بنابراین ابتدا بـر اسـاس مطالعـا انجـامشـده در حـوزه دولـت بـاز ،ابعـاد و
مؤلفههای آن شناسایی و سپس با ترکیب مفهوم تمایل ،متغیر «تمایل به دولت باز» تعریف شـده
است .به این ترتیب «تمایل به دولت باز» همانطور که در شکل  ،مشـاهده مـیشـود ،سـازهای
چندبعدی است و عبار است از :میل و رغبـت خـطمشـیگـذار نسـبت بـه شـفافیت ،مشـارکت
شهروندان ،همکاری ،پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسبوکار.

1. Mobley
1. Cassiman & Veugelers
2. Mothe & Uyen Nguyen
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شکل  .5مدس سنجش تمایل خطمشیگذاران به دولت باز

یافتههای کمّی پژوهش .در این بخش نتای تحلیل دادههای کمّـی حاصـل از پیمـایش ارائـه
خواهد شد .در بخش اوس ،یافتههای توصیفی (جدوس  )2و در بخـش دوم ،یافتـههـای اسـتنباطی
گزارش شده است.
جدوس  .2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه موردبررسی
ویژگیها
جنسیت

سن

تحصیو

سطوح

فراوانی

زن
مرد
کمتر از  56ساس
بین  56تا  56ساس
بین  76تا  76ساس
بین  26تا  26ساس
 06و بیشتر از 06
کارشناسی

25
65
6
57
54
55
21
2

1

درصد
26.5
46.5
4.1
56.4
55.5
51.7
22.2
7.5

 .2در هر ویژگی ،فراوانی بدون پاسخ در جدوس درج نشده است؛ بهعبار دیگر در هر ویژگی ،تفاو مجموع فراوانی در جدوس
از عدد  ،220نشاندهنده تعداد بدون پاسخ است .برای نمونه در مورد جنسیت ،مجموع فراوانی زن و مرد برابر است با  267و
بنابراین  25نفر به سؤاس جنسیت پاسخ ندادهاند.

مدس سنجش میزان تمایل خطمشیگذاران ( ...مؤمن و همکاران)

ویژگیها

جایگاه فعلی

دیدمان
سیاسی
میزان /
نحوه
آشنایی
با دولت باز

25

سطوح

فراوانی

کارشناسی ارشد
دکتری
حوزوی معادس کارشناسی
حوزوی معادس کارشناسی ارشد
حوزوی معادس دکتری
نماینده مجلس (دوره دهم)
نماینده ادوار (دورههای قبل از دوره دهم)
مدیر عالی دولتی /مدیر سیاسی2
مدیر دولتی5
سایر
اعتداسگرا
اصوسگرا
اصوحطلب
سایر
مطالعه کتادها و مقالههای مرتبط
انتشار مقاله /کتاد
رسانهها و تجربههای شخصی
آشنایی جزئی

26
72
5
5
7
55
52
7
27
72
52
55
56
6
25
0
57
24

1

درصد
75.2
51.1
2.4
2.4
5.7
26.6
56.5
5.7
25.2
52.5
50.4
54.0
52.6
4.1
74.4
2.2
52.5
22.0

بررسی توزیع دادهها .برای بررسی نرماسبودن دادههـا از آزمـون کولمـوگروف ـ اسـمیرنوف
استفاده شده و فرضیه آماری برای تمام متغیرها به صور زیر مطرح شده است:
دادهها دارای توزی
دادهها دارای توزی

نرماس هستند H0 :
نرماس نیستند H1:

با کمک نرمافزار  SPSSاین فرضیههای آمـاری بـرای تمـام متغیرهـا بررسـی شـد .سـطح
معناداری برای تمام متغیرها برابر با صفر بهدست آمد که چون از  6/62کمتر است ،فـرض صـفر
(  ) H 0رد میشود؛ یعنی در سطح اطمینان  62درصد ،دادهها دارای توزی نرماس نیستند.

 .5منظور از مدیر عالی دولتی /مدیر سیاسی ،یکی از سِمتهای معاون رییس جمهور ،وزیر ،معاون وزیر ،استاندار یا سفیر است.
 .5منظور از مدیر دولتی ،یکی از سِمتهای مدیریتی بعد از معاون وزیر است.
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آزمون دوجملهای برای میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز .بـرای سـنجش میـزان
تمایل خطمشی گذاران به دولت باز فرض شده است که این مقـدار از مجمـوع مقـادیر  20متغیـر
حاصل میشود .در این صور متغیری با عنوان «میزان تمایل به دولت باز» در نظر گرفته شـده
اســت کــه کمتــرین حــد آن  20و بیشــترین حــد آن  16اســت .بــرای بررســی ســطح تمایــل
خطمشیگذاران به دولت باز فرض شده است که مقدار بیشتر از  06نشـاندهنـده سـطح بـا ی
تمایل به دولت باز و کمتر از  06نشاندهنده سطح پایین تمایل به دولت باز است .از طرفی فرض
شده است بیش از  42درصد از جامعه پژوهش تمایل با نسبت به دولت باز دارند .بر این اسـاس
فرضیه آماری بهصور زیر بیان میشود:
P  25%
P  25%

 H 0 :

 H 1 :

 Pنسبت گروهی از خطمشیگذاران است که میزان تمایل آنها به خطمشی دولت باز کمتر
یا مساوی  06است .با کمک نرمافزار  SPSS 24و انجام آزمـون دوجملـهای ،2خروجـی مطـابق
جدوس  ،0حاصل شد .ازآنجاکه سطح معناداری معادس  6/501بهدست آمد کـه بـزر تـر از 6/62
است ،دلیلی بر رد فرض صفر بهدست نیامد؛ بهعبار دیگر در سطح اطمینـان  62درصـد ،سـطح
تمایل خطمشیگذاران به دولت باز با است (بیشتر از .)06
جدوس  .0نتای آزمون دوجملهای برای متغیر میزان تمایل خطمشیگذار به دولت باز
تعریف
گروهها

تعداد

نسبت

نسبت

مشاهدهشده

آزمون

سطح معناداری

=< 06
6/54
52
گروه 2
میزان تمایل به
>06
6/45
12
گروه 5
دولت باز
2/66
220
جم
توضیحا  :گروه  2شامل گروهی از خطمشیگذاران است که میزان تمایل آنها به خطمشی دولت باز کمتر یا مساوی 06
است و گروه  5شامل گروهی از خطمشیگذاران است که میزان تمایل آنها به خطمشی دولت باز بیشتر از  06است.
6/52

6/501

آزمون کروسکال -والیس (آزمون  )Hبرای بررسی میزان تمایلل گلروه هلای مفتللف
خطمشیگذاران به دولت باز

بررسی تفاوت میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های سنی مفتلف .بـرای بررسـی
این موضوع که آیا میزان تمایل به دولت باز در میان گروههای مختلف سـنی خـطمشـیگـذاران
1. Binominal Test

مدس سنجش میزان تمایل خطمشیگذاران ( ...مؤمن و همکاران)

22

متفاو است یا خیر ،از آزمون کروسکاس -والیس( 2آزمون  )Hبرای مقایسه میانگین چند جامعـه
استفاده شده است؛ بنابراین فرضیه آماری بهصور زیر بیان میشود:
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5
دست کم میانگین میزان تمایل به دولت باز دو گروه یکسان نیست H1 :

{

در فرضیه صفر 1 ،تا  ،  5بهترتیب میانگین میزان تمایل به دولت باز در گروههای سـنی
کمتر از  56ساس 26-26 ،76-76 ،56-56 ،و  06و بیشتر از  06است .آزمون کروسکاس -والـیس
(آزمون  )Hبا کمک نرمافزار  SPSS 24انجام شد که جـدوسهـای  4و  ،1نتـای ایـن آزمـون را
نشان میدهند.
با توجه به نتای  ،از آنجا که سطح معناداری معادس  6/662و کمتر از  2درصد است ،بنـابراین
فرض  H 0رد و در سطح خطای  2درصد ،فرض  H 1پذیرفته میشود؛ بهعبـار دیگـر در سـطح
اطمینان  62درصد ،ادعای عدمتساوی میانگین گروهها پذیرفته میشود و میتوان نتیجـه گرفـت
که میزان تمایل به دولت باز در میان گروههای سنی مختلـف ،متفـاو اسـت .همـانطورکـه در
جدوس  ،4مشاهده میشود ،میانگین میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در گروه سـنی اوس
(کمتر از  56ساس) با تر است.
جدوس  .4خروجی اوس آزمون کروسکاس -والیس در مورد سن

میزان تمایل
به دولت باز

سن

تعداد

میانگین رتبهها

کمتر از  56ساس
 56تا  56ساس
 76تا  76ساس
 26تا  26ساس
 06ساس و با تر
جم

6
57
54
55
21
222

40/60
42/54
21/56
71/44
52/20

جدوس  .1خروجی دوم آزمون کروسکاس -والیس در مورد سن
میزان تمایل به دولت باز
مقدار آماره کایدو ()𝜒 2
درجه آزادی
سطح معناداری

21/665
7
6/662

1. Kruskal-Wallis Test
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بررسی تفاوت میزان تمایل به دولت باز در میان سایر گروهها .بهطور مشابه و بـه روشـی
مطابق بخش قبل ،آزمونها برای سایر گروهها نیز انجام شد که نتای در جدوس  ،6خوصه شـده
است.
جدوس  .6نتای آزمون کروسکاس ـ والیس برای سایر متغیرها و گروهها
متغیر

متغیرهای

اصلی

موردبررسی

میزان
تمایل به
دولت باز

مقدار آماره

سطح

کایدو ( 𝟐𝝌)

درجه آزادی

سطح تحصیو

4/761

2

6/265

جایگاه فعلی

21/525

7

6/666

دیدمان سیاسی

2/426

5

6/257

نحوه آشنایی با
دولت باز

25/521

5

6/667

معناداری

نتیجه آزمون
بین گروهها تفاوتی
وجود ندارد.
بین گروهها تفاو
وجود دارد.
بین گروهها تفاوتی
وجود ندارد.
بین گروهها تفاو
وجود دارد.

بررسی تفاوت میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های مفتللف از نظلر جنسلیت.

برای بررسی این موضوع که آیا میزان تمایل به دولت باز در میان مردان با زنان متفاو است یـا
خیر ،از آزمون من-ویتنی (آزمون  )Uبرای مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد؛ بنابراین فرضیه
آماری بهصور زیر ارائه میشود:

H : μ = μ2
{ 0 1
H1 : μ1 ≠ μ2

در فرضیههای با  1 ،و   2بهترتیب میانگین میزان تمایل به دولت باز در میان مردان و
زنان است .آزمون من-ویتنی (آزمون  )Uبا کمک نرمافزار  SPSS 24انجام شد که جـدوسهـای
 26و  ،22نتای این آزمون را نشان میدهند.
با توجه به نتای  ،ازآنجاکه سطح معناداری برابر با  6/660بهدست آمد و بیشتر از  6/62اسـت،
دلیلی بر رد  Hوجود ندارد؛ بهعبار دیگر در سطح اطمینـان  62درصـد ،بـین میـانگین میـزان
تمایل به دولت باز بین مردان و زنان ،تفاو آماری معناداری وجود ندارد.
0

جدوس  .26خروجی اوس آزمون من-ویتنی (آزمون )U

میزان تمایل به
دولت باز

جنسیت

تعداد

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

مرد
زن
جم

65
25
267

26/45
00/25

7000/26
465/26
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جدوس  .22خروجی دوم آزمون من-ویتنی (آزمون )U
میزان تمایل به دولت باز
آماره  Uمن-ویتنی
آماره  Wویلکاکسون
آماره Z
سطح معناداری

511/266
7000/266
-2/000
6/660

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

این مطالعه در پی سنجش میزان تمایل خطمشیگذاران به دولـت بـاز و بررسـی تفـاو سـطح
تمایل به دولت باز در گروههای خطمشیگذاران از نظر سـن ،سـطح تحصـیو  ،جایگـاه فعلـی
خطمشیگذار ،دیدمان سیاسی ،میزان آشنایی با دولت باز و جنسیت بود .سؤاس اصلی این پژوهش
به این صور طرح شد که میزان تمایل خطمشیگذاران به دولت باز در ایـران در چـه سـطحی
است؟ برای پاسخ به این سؤاس ،با استفاده از بررسی مبانی نظری موضوع و بهـرهگیـری از روش
فراترکیب ،مدس سنجش تمایل خطمشیگذاران به دولت باز (شکل ) استخراج شد که شامل ابعاد
تمایل به شفافیت ،تمایل به مشارکت شهروندان ،تمایل به همکاری ،تمایل به پاسخگویی دولـت
و تمایل به پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسبوکار اسـت؛ سـپس بـا اسـتفاده از مـدس
استخراجشده و طراحی پرسشنامه مبتنی بر آن ،میزان تمایـل خـطمشـیگـذاران بـه دولـت بـاز
اندازهگیری شد و موردآزمون قرار گرفت.
نتای بررسی نشان میدهد که سطح تمایل خطمشـیگـذاران (نماینـدگان مجلـس شـورای
اســومی ،اعــم از نماینــدگان فعلــی و نماینــدگان ادوار و همچنــین مــدیران دولتــی بــا ســابقه
خطمشیگذاری) به دولت باز با است .بر این اساس میتوان نتیجـه گرفـت در صـور تـدوین
خطمشیهای دولت باز و مطرحشدن آن در مجام تصمیمگیـری و خـطمشـیگـذاری ،احتمـاس
حمایت از آن و تصویب آن وجود دارد؛ البته باید توجه داشـت کـه عوامـل دیگـری نیـز در ایـن
تصمیمگیری دخیل هستند که خارج از بحـا ایـن پـژوهش اسـت؛ امـا صـرفاً از حیـا تمایـل
تصمیمگیران به ابعاد دولت باز و مفاهیم و کارکردهـای آن ،نتـای بررسـی ایـن پـژوهش نشـان
میدهد که سطح تمایل آنان از میزان زیادی برخوردار است .بررسی تفاو سطح تمایل به دولت
باز در گروههای خطمشیگذاران نشان میدهد هرچند بین میزان تمایل به دولت باز در گروههای
مختلف از لحاظ سطح تحصیو و نیز دیدمان سیاسی تفاوتی وجود ندارد ،اما میـزان تمایـل بـه
دولـت بـاز در میـان گــروههـای سـنی مختلــف ،متفـاو اسـت و مـیتــوان ادعـا کـرد تمایــل
خطمشیگذاران در ردههای سنی پایینتر بیشتر است .بهعووه میزان تمایل به دولت باز در میان
گروههای دارای جایگاه فعلی مختلف نیز متفاو است و بر اساس بررسی نتای میتوان ادعا کرد
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که میزان تمایل نمایندگان مجلس (دوره دهم) بیشتر از نمایندگان ادوار و کمتر از مدیران دولتـی
در سطوح مختلف است؛ همچنین در میان گروههای مختلف از نظر میزان آشنایی با دولت باز ،از
نظر میزان تمایل به دولت باز ،تفاو وجود دارد و هرچه سطح آشنایی آنان بـا دولـت بـاز بیشـتر
باشد ،میزان تمایل آنان با تر است.
به دلیل اهمیت مفهوم دولت باز و مزایایی که در این زمینه بهدست میآید ،نهادهای مختلف
به پژوهش در این زمینه پرداختهاند .برای مثاس ،دولت آمریکا چنـدین دهـه اسـت کـه در سـطح
محلی ،منطقهای و دولت فدراس به داده باز و شفافیت عملکرد روی آورده است .همانطور کـه در
بخش مبانی نظری موضوع نیز اشاره شد ،سایر دولتها نیز با سرعت و عمـق متفـاو بـه ایـن
مقوله و خطمشیگذاری در این حوزه پرداختـهانـد .بـرای نمونـه 61 ،درصـد از مـردم یونـان در
مطالعهای که  OECDدر ساس  5625انجام داد ،اعوم کردند که فساد اداری بزر ترین مشـکل
کشور است .برای مواجهه با چنین نقصهایی ،دولت یونان سعی کرد بـه سـمت دولـت بـاز روی
بیاورد و مجموعهای از کارکردها را در این زمینه اجرا کند تا کاستیهای ناشی از رهبری ناکارآمد
را پوشش دهد .با توجه به اینکه نتای پژوهش حـاکی از تمایـل نسـبتاً بـا ی کلیـه گـروههـای
خطمشیگذار ،چه زن و چه مرد ،با هر گروه سـنی و بـا هـر دیـدمان سیاسـی و بـا هـر مـدرک
تحصیلی و با هر جایگاه فعلی است ،بنابراین به نظر میرسد نیاز به خطمشی دولت باز و آمـادگی
خطمشیگذاران برای این خطمشیگذاری وجود دارد.
از سوی دیگر اگرچه در اسناد با دستی ،خطمشیها و قوانین بهطور مستقیم به واژه «دولـت
باز» اشاره نشده است ،اما همواره ردپای مشخصههـای بـارز آن از جملـه شـفافیت ،پاسـخگویی،
مشارکت و حق دسترسی به اطوعا را میتوان دنباس کرد .با نگاهی به سیاسـتهـای 50گانـه
اصوح نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری در ساس  2516و بهطور مشخص بندهای ،22 ،25
 21و  ،26قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطوعا و آییننامههای اجرایی آن و نیز قانون ارتقای
سومت نظام اداری و مقابله با فساد میتوان تأکید بر کلیدواژهها و مفاهیم مورداشاره را بهوضـوح
مشاهده کرد؛ بنابراین برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمـد ،شـفاف ،پاسـخگو و مبتنـی بـر
مشارکت مردم انکارناپذیر است .با این حاس با توجه به چالشهای موجود در موضوعهای نامبرده
در کشور و همچنین جایگاه ایران در شاخص دولت باز ،)5622( 2به نظر مـیرسـد بـرای تحقـق
میزان قابلقبولی از ارزشهایی چون شفافیت ،پاسخگویی و مشارکت راه زیادی باید پیموده شود؛
بنابراین به این منظور و بر اساس نتای پژوهش پیشنهاد میشود خطمشیگـذاری بـرای تحقـق
دولت باز و ابعاد آن در دستور کار متولیان امر قرار گیرد .از طرف دیگر ازآنجاکه دولت بـاز و داده
 .2شاخص دولت باز ( )Open Government Index™ 2015( )5622توسط  WJPارائه میشود و ایران در میان  265کشور،
با امتیاز  ،6/52رتبه  66را کسب کرده است.
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باز ،مفاهیم نو و جدیدی هسـتند و در ایـن زمینـه شـکاف مطالعـاتی در کشـور وجـود دارد ،بـه
پژوهشگران پیشنهاد میشود ضمن بررسی آثار دولت باز با توجه به بافت خـاص کشـور از ابعـاد
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی با اقتباس از مدسها و خطمشیهای دولت باز سایر کشورها،
مدس مطلود برای ایران موردپژوهش قرار گیرد .بهعووه در این پژوهش با توجه به توزی نمونه،
به ناچار از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شد .پیشنهاد میشود با افزایش حجم نمونـه و بـهتبـ
تغییر توزی آن ،از آزمونهای پارامتریک که از سطح دقت با تری برخوردارنـد ،اسـتفاده شـود و
نتای آن با این پژوهش موردمقایسه قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود که مدلی برای سنجش
تمایل مردم به خطمشی دولت باز ارائه شود.
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Abstract1
Purpose: Open government is expanding around the world as a policy to enhance
transparency, participation and collaboration. Since the level of policy makers'
willingness to open government is crucial for moving towards policy making of
open government and development of those policies, the purpose of this paper is to
provide a model for measuring policy makers’ willingness of open government and
examine the differences in the level of willingness in policy-makers' groups.
Design/Methodology/Approach: In this research, an exploratory mixed method has
been used which in qualitative stage, synthesis method and in the quantitative stage,
the survey and analysis of the data of the 116 policy makers’ questionnaires has
been applied.
Research Findings: "open government willingness" is a multidimensional
construct, including the willingness of the policymaker towards transparency, citizen
participation, collaboration, government accountability, and support for innovation
and help business development. In addition, the results indicate that the level of
policy makers' willingness to open government in Iran is high and the rate of
willingness to open government among different age groups, status and levels of
awareness of open government is different.
Limitations & Consequences: The impossibility of generalizing the research
results to all communities and the inherent limitations of the questionnaire are
among the limitations of the current study.
Practical Consequences: The need for an efficient, transparent, accountable, and
participatory governance system cannot be denied. Given the challenges in the
aforementioned issues in our country, this research will help to design a favorable
model of open government for Iran and realize that values.
Innovation or Value of the Article: Open government and open data are new
concepts, and research in these fields are scarce in Iran. Therefore, this research
could initiate a new chapter in the production of science in the country in this field
and fills the research gap by providing the aforementioned model as the first model
in this field.
Keywords: public policy, open government, transparency, accountability, citizen
participation.
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