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Abstract 

Purpose: Due to the digital revolution and increasing development of ICTs, and the 
entrance of national as well as international organizations to such an arena, the foundation of 

transparency is formed through virtual environments including organizational websites. As a 

result of the importance of this subject, i.e. transparency, and also, the undeniable role of human 
rights international organizations, the present research aims to explain and evaluate the 

transparency status of websites at these organizations. 
Methodology: To do this, firstly, the research population consisting of 11 human rights 

international organizations was selected. A questionnaire revolving around 3 main dimensions 

(access to information, contribution to/engagement in decision making, and access to outputs) 

was developed and utilized, and then, the gathered data were analyzed. 
Findings: Based on the analysis of collected data, UNESCO (with 100 percent coverage of 

transparency items) and HRWF (with 40 percent coverage of transparency items) were the best 

and the worst performers, respectively. 
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Moreover, the three organizations "International Labor Organization", "World Health 

Organization", and "United Nations Children's Fund" (joint second rank with 97.5 percent 

coverage of transparency items), "Civil Rights Defenders" (third rank with 92.5 percent 

coverage of transparency items), "Anti-Slavery International" (fourth rank with 90 percent 
coverage of transparency items), "United Nations" (fifth rank with 87.5 percent coverage of 

transparency items), FIAN (sixth rank with 75 percent coverage of transparency items), 

"Amnesty International" (seventh rank with 72.5 percent coverage of transparency items), and 
"Center for Economic and Social Rights" (eighth rank with 67.5 percent coverage of 

transparency items) were identified. 

Conclusion: Finally, the overall performance of the international organizations of human 
rights was evaluated as acceptable. Regardless of the current situation, in line with much more 

performance and so better transparency, some recommendations revolving around the three 

main dimensions (i.e., access to information, contribution to/engagement in decision making, 
and access to outputs) were emphasized. 

 

Keywords: Information Technology, Information Management, Transparency, Websites, 
Good Governance, International Organizations, Human Rights. 
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 چکیده

نقشانکارناپذیرسازمانهدف: توجهبهاهمیتشفافیتو هایبینبا هدفالمللیحقوقبشر، با پژوهشحاضر
المللیحقوقبشرانجامشد.هایبینسایتسازمانتبیینوارزیابیوضعیتشفافیتوب

حیثروشگردآوریشناسی:  روش از که ارزشیابیاست، نوع از هدف، نظر از و کاربردیبوده پژوهشحاضر
پیمایشی روش به شد.-اطالعات انجام وبتوصیفی یازده از متشکل آماری جامعه نخست، منظور، سایتبدین

اصلی)یعنیدسترسیبهاطالعات،ایبامحوریتسهبُعدپرسشنامهانتخابگردید،المللیحقوقبشریهایبینسازمان
گیری،ودسترسیبهنتایج(بهعنوانابزارگردآوریاطالعاتمورداستفادهقرارگرفت،وبااستفادهازمشارکتدرتصمیم

هایموجودتحلیلشدند.هایآمارتوصیفی،دادهروش
درصدوسازمان100ویهتعریفشدهبرابرباگ40سایت،یونسکوبابرخورداریهرازمنظرشفافیتوبها:  یافته

 برخورداریتنها با بدونمرز کل16فعاالنحقوقبشر از 40گویه با برابر تعریفشده عنوان40گویه به درصد
المللیحقوقبشر،موردمطالعهدراینپژوهششناختهشدند.افزونهایبینسایتسازمانوبترینترینوضعیفموفق
آ سازمانسازمانبینبر سه سازمانن، دوم، یونیسفبهصورتمشترکرتبه سازمانجهانیبهداشتو المللیکار،

برده سازمانضد سوم، رتبه بشر حقوق سازمانداریبینمدافعان پنجم، رتبه متحد ملل سازمان چهارم، رتبه الملل
بینبین سازمانعفو رتبهششم، غذا والمللالمللیحقبر اجتماعیرتبههشتم، حقوقاقتصادیو مرکز هفتم، رتبه

سایتکسبکردند.فعاالنحقوقبشربدونمرزرتبهنهمرابهلحاظشفافیتوب

                                                           

سایت  ارزیابی وضعیت شفافیت وب»پور با عنوان:  نامه کارشناسی ارشد معصومه نوری پایان پژوهش حاضر برگرفته از: .1
راهنما: اکرم تاجیک، استاد مشاور: علیرضا اسفندیاری مقدم، گروه حقوق ، استاد «المللی حقوق بشر های بین سازمان

 است. 0۲/00/0311الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر، ارائه شده در تاریخ  بین
 27/00/0311 تاریخ پذیرش:؛    21/01/0311 تاریخ دریافت:
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وبگیری:  نتیجه شفافیت سازمانوضعیت بینسایت مؤلفههای براساس بشر حقوق بهالمللی دسترسی های
مشارکتدرتصمیم ایجادشفافیتگیریودسترساطالعات، بهمنظور اینحال، با یبهنتایجقابلقبولارزیابیشد.

گانه،پیشنهادشدکهگنجاندنوهایسهالمللیحقوقبشردرزمینهمؤلفههایبینهایسازمانسایتهرچهبیشتروب
دسترسیآنالینبهبرخیموارد،بیشازپیش،دراولویتکاریقرارگیرد.

 

المللی،هایبینها،حکمرانیخوب،سازمانسایتفناوریاطالعات،مدیریتاطالعات،شفافیت،وب:ها کلیدواژه

حقوقبشر.
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 . مقدمه1

، مهار 1المللی در حکمرانی خوب  های گوناگون ملی و بین  های مهم سازمان  امروزه یکی از چالش
گیر برای بیشتر  به عنوان یک پدیده گریبان ای که از آن  گونه  های مختلف است؛ به  فسادها و کاستی

پور،   جوادی و حاجی  شود )شریفی، مشرف یافته و در حال توسعه یاد می  جوامع، اعم از توسعه
حقوقی،  یها و نهادها  شدن در نظام ت و خوب دیدهی(. با توجه به افزایش گرایش به مشروع0312

به عنوان  2ك(، شفافیتیساالرانه )نیمه دموکرات  مردم  مهیك( و نیساالرانه )دموکرات خاصه در انواع مردم
ت، خودکنترلی، مشارکت مردم در عرصه حکمرانی، ی، کسب مشروعیمند تیرضا یها  از مؤلفه یکی

افزایش کارآیی و کاهش فساد و انحرافات، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا 
ساالری و جمهوریت   های اساسی مردم  کردن یکی از پایه علنی سازی و  است که اظهار شده شفاف

(. از سوی دیگر، حِق دانستن به منزله یکی از حقوق اساسی انسان در اصل 031۲است )جمالی، 
ترین   بیانیه حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان، اطالعات به عنوان حیاتی ۲1

کند. با گسترش   وسیله شفافیت توازنی پایدار برقرار می ساالری، به  ردمموجودیت برای ارتقاء و بقای م
های ملی و   روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر دیجیتال )رقومی( و ورود سازمان

های مجازی، نقش اینترنت در قلمرو روابط و تعامالت )لگزیان، مرتضوی   المللی به عرصه رسانه  بین
طوری که اساس شفافیت از طریق  و بالتبع شفافیت، غیرقابل انکار است؛ به (0310و کاظمی، 

اجالس  ۀگذاری خواهد شد. این مهم در بیانی  های سازمانی پایه  سایت  فضای مجازی و از رهگذر وب
( نیز تصریح و حمایت شده که باید 200۲و نوامبر  2003)دسامبر 3اطالعاتی ۀجهانی سران جامع

بهداشتی، فرهنگی،   سیاسی،  های اقتصادی، اجتماعی، رابر به اطالعات برای فعالیتموانع دسترسی ب
(. 200۲، 4های نوین کاهش یابد )عقیلی و اسفندیاری مقدم آموزشی و علمی با استفاده از فناوری

بندی میزان پاسخگویی   (، یعنی، شفافیت شروعی برای طبقه2001) 5بالهای   ضمن تأکید بر دیدگاه
(، یعنی، شفافیت 2007) 6تمان عمومی پیرامون حکمرانی خوب است، و پاسکوئر و ویلنیودر گف

                                                           
1. Good governance 
2. Transparency  
3. The World Summit on the Information Society (WSIS) 

4. Aqili & Isfandyari-Moghaddam 

5. Ball 

6. Pasquier & Villeneuve 
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است که در آن یکی از حقوق مردم ساالرانه   مردمیکی از ادعاهای بنیادی و اخالقی در جوامع 
المللی حقوق بشر، سایر   های بین  افزون بر سازمانرود   امید میدسترسی به اطالعات دولتی است، 

های حقوقی و قضایی کشور، و البته   الملل، سازمان  ها، نهادها و مؤسسات مرتبط با حقوق بین  انسازم
های تاثیرگذار دولتی و  های سایر سازمان  ها و پورتال سایت مدیران انفورماتیک مسئول طراحی وب

 کنند.شده استفاده  ی پژوهش حاضر، از چارچوب ارائه  وران عمده  غیردولتی به عنوان بهره

 . بیان مسأله6

، یعنی چهار دهه پیش، شفافیت وارد ادبیات حوزه حکمرانی خوب شده است 01۲0از سال 
شفافیت محملی است که به وسیله آن افراد حقیقی و حقوقی در (. 2002، 1)بونسن و همکاران

و به عنوان  ها، فرآیندها و اقدامات به صورت باز عمل کرده  افشای روشن اطالعات، قوانین، برنامه
ها و منابع انسانی آنها باید برای ارتقاء مشارکت و پاسخگویی، واضح،   یک چارچوب، سازمان

شده،  که به مخاطبین اجازه دهند تا اقدامات انجام پذیر و قابل فهم عمل کنند، به طوری  بینی  پیش
های  تأکید پژوهش(. 2تالمللی شفافی  در حال انجام، و آینده را به آسانی درک کنند )سازمان بین

پیشین بر آن است که شفافیت فرصت بیشتری برای نظارت و به دنبال آن، افزایش دانش و پیشرفت 
یکی از علل  4(. برنامه توسعه سازمان ملل متحد200۲، 3آورد )لواتچارین و منیفیلد  فراهم می

با محدودیت دسترسی به بنیادین فساد اداری را فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی، همراه 
با توجه به ظهور و گسترش فناوری اطالعات و افزایش دسترسی به  5اطالعات عنوان کرده است.

رود که اطالعات و خدمات بیشتری را به آسانی از طریق   ها انتظار می  اینترنت، از سازمان
به اهمیت و کاربرد شفافیت  (. با توجه2003، 6ها ارائه دهند )هاردرند و جردن  ها و درگاه  سایت  وب

 المللی به  های ملی و بین  های مهم در ارزیابی شفافیت سازمان  در حل مسائل، از جمله معیار
                                                           

1. Bonsón & et al. 
2. International Transparency Organization [TRANCPARENCY INTERNATIONAL] 

(https://www.transparency.org/en/) 

3. Lowatcharin and Menifield 

4. UNDP (United Nations Development Programme) 

5. UNDP, Anti-corruption, final version, practice note, UNDP press, 2004, accessible at: 

http://www.undp-aciac.org/publications/finances/anticor/undp-ati04e.pdf [accessed 18 November 

2020]. 

6. Harder & Jordan 
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کند بررسی وضعیت شفافیت   گیرد که ایجاب می  های آنها صورت می  سایت واسطه وب
شناسایی نقاط ضعف آنها های مد نظر مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و با   های سازمان  سایت  وب

در جهت رفع نواقص و با شناسایی نقاط قوت در جهت تقویت و ارائه آن به عنوان الگوی اولیه برای 
و به دنبال آن،  014۲از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال  ها اقدام شود.  سایر سازمان

که در منشور سازمان ملل متحد گونه  المللی حقوق بشر تاکنون، همان  های بین  گیری سازمان  شکل
تصریح شده است، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و نظارت بر اجرای حقوق بشر، یکی از 

ای   (. با عنایت به تعامالت گسترده031۲شود )قانعی،  اهداف مهم این سازمان)ها( محسوب می
که اکثریت  -افتد فاق میهای مجری مباحث مرتبط با حقوق بشر ات  که در درون آنها و سازمان

از  -ای در جهت ادراک و گسترش فسادها هستند  های آنها پنهان است که این خود روزنه  فعالیت
سو، و تاکید این گزاره مبنی بر اینکه در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان  یک

، از سوی دیگر، لذا، 1باشد ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر
المللی   های بین  سایت سازمان  مسأله اصلی پژوهش حاضر آن است که وضعیت شفافیت وب

 حقوق بشر را بررسی کند؟
دهی،   دار جهت  المللی حقوق بشر که به منزله نهادهای حاکمیتی و نظارتی، عهده  های بین  سازمان

ای در درون و   های پرشماری هستند، ناگزیر، تعامالت گسترده  سازی امور و رویه  گذاری و پیاده  سیاست
اند. به لحاظ اهمیت و ضرورت،   یافته تر گزارش افتد که به طور معمول، پنهان و یا کم  بین آنها اتفاق می

این مطالعه که طبق متون موجود )مورد اشاره در قسمت پیشینه پژوهش(، تاکنون مشابه آن گزارش 
ها و نقش آن در  سایت  ای است برای توجه بیشتر به مقوله شفافیت وب  ون مقدمهنشده است، همچ

 شود.   نوبه خود منتهی به پیشرفت چندجانبه می پذیری و پاسخگویی، که به  افزایش مسئولیت

 . پیشینه پژوهش3

های دولت جمهوری   های وزارتخانه  سایت  (، در پژوهشی به ارزیابی وب03۲7فخاری )
های دولت الکترونیک(   سایت  )ابزار ارزیابی وب 2های ارزیابی ِاگِوت ایران بر مبنای مؤلفهاسالمی 

                                                           

 پذیر تا(، دسترس المللی: آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. )بیهای بین زنگنه، حمید. آشنایی با سازمان .1

 در:

http://www.asibha.com/tab-248/index.aspx?nid=150&mId=2315 ( 0۲/۲/0311)تاریخ دسترسی،    

2. EGwet (e-Government website evaluation tool) 
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های بیست وزارتخانه دولت ایران   گاه  پرداخت. هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت و خدمات وب
گردآوری گیری و پرسشنامه برای   بود. روش پژوهش پیمایشی بوده و از سه شیوه مشاهده، اندازه

نام  هها نیز از ابزار استانداردی ب  گاه  امتیازات وب ها استفاده شد. به منظور ارزیابی و تعیین  داده
 اگوت، متشکل از شش مؤلفه و هجده زیرمؤلفه استفاده گردید.

ساالری  بر تسهیل مردم  ICT(، نیز در پژوهش خود به تبیین آثار گسترش0310نژاد )  پیران
های   های دولت الکترونیک در وزارتخانه  وی تالش کرد تا وضع موجود در طرح پرداخت. تحقیق

کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و با مقایسه با حالت آرمانی آن به نقاط قوت و ضعف آنها 
پی برده و در نهایت به ارائه راهکارهایی برای تقویت و توسعه بیشتر آنها بپردازد. بدین منظور، 

های   سایت  های کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد تحلیل وب  های تمامی وزارتخانه  سایت  وب
رسانی آنالین، کمک به کاربران،  دولتی در این پژوهش، شامل شش مؤلفه اصلی شامل خدمت
 قانونی بودن، معماری اطالعات، دسترسی آسان و راهنمایی بود.

به بررسی سنجش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت  (، در پژوهشی0310زاده کجیدی )  حسن
ها   ه  آوری داد شهری )شهرداری( مشهد براساس الگوی حکمرانی شهر خوب پرداخت. برای جمع

های میانگین یک جامعه آماری،   و آزمون SPSSافزار  ها از نرم  از پرسشنامه و برای تحلیل داده
 استفاده شد. LSDتقل و آزمون تعقیبی تحلیل واریانس، مقایسه میانگین چند جامعه مس

سازی حکمرانی خوب   مؤثر در پیاده های  (، در پژوهشی شاخص0313پور )  گوهری قاسم
های مشارکت، شفافیت،   را مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش، هدف، ارزیابی شاخص شهری

با توجه به مدیریت  شهر مشهد ۲و  4بینش راهبردی سه شاخص حکمرانی خوب شهری در مناطق 
ها   ها و شهرداری  ها و بسترهای قانونی( و منطقه، محلی )سازمان  یکپارچه در ابعاد ملی )زیرساخت

در وضعیت  ۲و  4در سطح منطقه و محلی( بود. از آنجایی که دیدگاه شهروندان و مدیران مناطق 
نمونه در این پژوهش های مشارکت، شفافیت بینش راهبردی مقایسه شده است، حجم   شاخص

نفر از مدیران شهری شهراری(  ۲0و  1نفر از هر منطقه  000) ۲و  4نفر از شهروندان مناطق  322
 ها نیز با روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.  بود. تحلیل داده

(، به ارزیابی وضعیت 031۲های داخلی، جمالی )  ترین پژوهش  در یکی از جدیدترین و مرتبط
های دولتی ایران( پرداخت.   های دولتی )مورد مطالعه: وزارتخانه  های سازمان  سایت  فیت وبشفا

های کشور را از دیدگاه شفافیت بررسی کرد. بدین منظور با   سایت وزارتخانه  وب 0۲وی وضعیت 
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ده ها که با روش سرشماری انتخاب ش سایت وزارتخانه  وب 0۲گیری از بازبینه تدوین شده،   بهره
بودند، ارزیابی گردید. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن بود که با وجود جایگاه مهم 

ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها در جلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز   وزارتخانه
قرار داشته و  ها در سطوح ابتدایی شفافیت  های وزارتخانه  سایت  جایگاه خود را نشناخته و همه وب

 سایت خود از نظر شفافیت هستند.   نیازمند توجه ویژه برای ارتقاء کیفیت وب
(، در پژوهشی با هدف ترسیم الگویی برای ارزیابی شفافیت وب 2003) 1ماتئوس و جانسن

های جامعه مدنی پرداختند. پس از جستجو در مجالت و   سایت  ها، به ارزیابی شفافیت وب  سایت
 ای مهم دولت الکترونیک، ابتدا عوامل مؤثر بر شفافیت را شناسایی کرده، سپس، یکه  همایش

 به دست آمد. ها  سایت  شفافیت وب بر تأثیرگذار از عوامل اولیه الگوی
یافته   ها در کشورهای توسعه  (، در پژوهشی به بررسی چگونگی استفاده دولت2004) 2الکبیسی

اطالعات و ارتباطات برای انتشار اطالعات دولتی و باز کردن معامالت های   از اینترنت و فناوری
داخلی خود برای نظارت عمومی و پیرامون عوامل مؤثر در این تحوالت پرداخت. از این رهگذر، وی 

پردازد که از طریق   باز در دولت قطر می  تر از اقدامات حکومت داده  مطالعه موردی عمیق به یک
فعلی خود و مصاحبه مستقیم با مقامات دولتی  3باز تحلیل طرح حکومت دادهبررسی و تجزیه و 

 به که همراه است قطر کشور برای هایی  در نهایت، این مطالعه با توصیه مسئول صورت گرفت.
و  ها  سیستم سازی  پیاده و باز  داده حکومت از مجدد قابلیت استفاده و پذیری ارتقاء دستیابی چگونگی
 .دارد اشاره دولت بودن باز شفافیت و افزایش برای باز  حکومت داده پایدار و قموف اقدامات

(، در یک بررسی با عنوان ارزیابی ابزارهای اولیه شفافیت 200۲) 6و پندلتون 5آردرون ،4کالرک
ای شیالت را   مدیریت منطقه سازمان 00(، RFMO) 7ای شیالت  های مدیریت منطقه  سازمان

( 2( دسترسی به اطالعات جامع، به روز و صحیح، )0بخش یعنی ) 3در قالب ارزیابی کردند. 
 های مزبور مورد  ( دسترسی به نتایج، شفافیت سازمان3گیری و )  مشارکت عمومی در تصمیم

                                                           
1. Matheus & Janssen 
2. AL-Kubaisi 

3. Open data Government 

4. Clark 
5. Ardron 

6. Pendleton 

7. Evaluating the basic elements of transparency of regional fisheries management organizations 
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 را شفافیت گرایانه،  های آرمان  بندی  رتبه برخی به جای مطالعه این در کل ارزیابی قرار گرفت. نمره
 همچنین مشخص شد .کند می جاری منعکس خوب سایر معیارهای به نسبت کل، یک به عنوان

 ای  پایه اقدامات بهبود برای هنوز و نداشته ای  شایسته قابل شفافیت اقدامات RFMOاز  یک هیچ
 تالش کنند.  باید خود شفافیت

فعال شده در (، پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر اینترنت شفافیت 200۲) 1لواتچارین و منیفیلد
این فرضیه که  های غرب میانه )آمریکا(،  های ایاالت  های شهرستان  سایت سطح محلی: مطالعه وب

شود را مورد آزمون قرار دادند.   دسترسی به اینترنت منجر به سطوح باالتری از شفافیت دولتی می
ی )نهادی( بر شفافیت آنها تأثیر عوامل جغرافیایی، عوامل جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سازمان

 به دسترسی هایی که  نمونه را ارزیابی کردند. در نهایت، مشخص شد شهرستان ۲00دولتی در 
 دارند. دولتی سایت  شفافیت وب درجه بردن باال بیشتری برای تمایل دارند، اینترنت باالتری

لت را مورد (، در پژوهشی رابطه بین شفافیت بخش عمومی و اعتماد به دو200۲) 2پرومبسکو
نفری انتخاب شد. این تعداد به  0000برای این مطالعه، یک نمونه هدف ارزیابی دقیق قرار داد.

 که استفاده دهد  می نشان ها  درصد از جمعیت سئول در زمان بررسی است. یافته 00/0منزله حدود 
  دارد. مثبتی رابطهدولت  اعتمادپذیری با ادراک عمومی بخش اجتماعی های  رسانه از پاسخگویان

های دولت باز: با رویکرد شفافیت برای  (، در پژوهشی با عنوان تحلیل درگاه200۲) 3لورنزو
 gov.های دولت باز با پسوند  ، به بررسی ساختار و سازماندهی برخی از درگاه4پاسخگویی

دولت های  پرداخت. پس از بررسی متون موجود مرتبط، نخست یک ابزار سنجش شفافیت درگاه
های فعلی توان پاسخگویی به  های پژوهش نشان داد که درگاه  باز طراحی شد. در نهایت، یافته

 نیازهای گوناگون شهروندان و مخاطبان را ندارند.
های دولت محلی  سایت  (، در پژوهشی با عنوان تبیین شفافیت وب2007) 5تاوارز و دا کروز

ها در نظریه و عمل،  ند به حوزه شفافیت دولت، تالش کرد6براساس یک چارچوب بازار سیاسی
                                                           

1. Lowatcharin & Menifield 

2. Porumbescu 

3. Lourenço 

4. An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability 

5. Tavares & da Cruz 

6. Explaining the transparency of local government websites through a political market framework 
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شفافیت در دو سطح بود: سطح اول،  کمک کنند. محور اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر
های سیاسی بوده و در سطح دوم، عوامل اجتماعی،   عواملی همچون رهبری، ظرفیت و مؤلفه

، مشخص شد که 1ها فرهنگی و محلی لحاظ شدند. براساس شاخص شفافیت شهرداری
 بخش شفافیت برخوردار نیستند.  های مورد بررسی از سطوح رضایت سایت  وب

( در 200۲) 2وت  های خارجی، ِورکیجیکا و دی ترین پژوهش ترین و تازه در یکی از مرتبط
کشور آفریقایی را مورد مطالعه قرار دادند.  30وب سایت دولت الکترونیکی از  271پژوهشی، 

پذیری، درگیری شهروندان،   های عمومی مد نظر در این پژوهش عبارت بودند از دسترس ارزش
فیت . نتایج پژوهش نشان داد که کی3اعتمادسازی، پاسخگویی، گفتگو، و کیفیت اطالعات و خدمات

های مورد بررسی بسیار ناامیدکننده است. البته با توجه به رتبه پایین کشورهای  سایت ارائه شده وب
 ، چنین وضعیت نارضایت بخشی دور از انتظار نبود. 4مورد بررسی از نظر توسعه دولت الکترونیک

وهشی مرتبط توان گفت که کمبود نسبی پیشینه پژ  های قبلی، می به عنوان برآیند بررسی پژوهش
المللی، و به طور ویژه وجود ابزارهای جامع   های بین  های سازمان سایت با ارزیابی شفافیت وب

 شود.  سنجش شفافیت احساس می

 های پژوهش  . پرسش4

به منظور پاسخگویی به مسأله اصلی پژوهش و رسیدن به روش اجرای مناسب، با بررسی 
 باشند: های پژوهش به شرح زیر می  های مرتبط داخلی و خارجی، پرسش  پژوهش

المللی حقوق بشر براساس مؤلفه دسترسی به   های بین  سایت سازمان  ( وضعیت شفافیت وب0
 اطالعات چگونه است؟

المللی حقوق بشر براساس مؤلفه مشارکت در   های بین  سایت سازمان  ( وضعیت شفافیت وب2
 گیری چگونه است؟  تصمیم

المللی حقوق بشر براساس مؤلفه دسترسی به   های بین  سایت سازمان  ( وضعیت شفافیت وب3
 نتایج چگونه است؟

                                                           
1. Municipal Transparency Index 
2. Verkijika & De Wet 

3. Accessibility, citizen engagement, development of trust, responsiveness, dialogue, and quality of 

information and services 

4. E‐government development 
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المللی حقوق بشر   های بین  سایت سازمان  وبن یتر  فین و ضعیتر  ، موفقشفافیت( به لحاظ 4
 کدامند؟

 مورد پژوهش چگونه است؟  های  سایت  وب یبند  ، رتبهشفافیت( براساس ۲

 پژوهششناسی   . روش5

پژوهش حاضر، کاربردی بوده و از نظر هدف، از نوع ارزشیابی است، که از حیث روش 
از منظر قلمرو زمانی، این تحقیق  شود.  توصیفی انجام می -گردآوری اطالعات به روش پیمایشی

 گیرد. برای تعیین  )مرداد ماه( قرار می 0311)آذرماه( تا تابستان  031۲در بازه زمانی بین پاییز 
Human Rights Careersمجله و انگلیسی به ویژه  1متون مرتبط فارسی، جامعه آماری پژوهش

2 
کید آمبرین المللی حقوق بشری های بین  های سازمان سایت  مطالعه شدند و به وب  مورد تأ

های زیر به عنوان جامعه پژوهش حاضر انتخاب شدند   سایت  در نهایت، وب 3مظفر مراجعه شد.
  (.0)جدول 

 جامعه آماری پژوهش -1جدول 

 سایت  وب سازمان حقوق بشری ردیف

 /https://www.antislavery.org المللداریبینضدبرده 1

 /https://www.ilo.org المللیکارسازمانبین 2

 /https://www.amnesty.org المللعفوبین 3

 /https://www.un.org سازمانمللمتحد 4

 /https://www.who.int جهانیبهداشتسازمان 5

4یونیسف 6
 http://www.unicef.org/  

                                                           

های  پژوهشالملل.  های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین (. نقش سازمان0310شاهی، م.؛ جاللی، م. ) شریف .1
المللی و نظارت بر  های غیردولتی بین (. سازمان031۲؛ عسکری، پ.؛ سعیدی، ن. )2سال شانزدهم، شماره  حقوق تطبیقی،

المللی غیر  های بین نقش سازمان(. 031۲؛ اصالنی، ر. )۲3سال هجدهم، شماره پژوهش حقوق عمومی،  حقوق بشر.
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. پایان الملل. و بیندولتی در حمایت از حقوق بشر با تاکید بر سازمان عف

2. International Human Rights Organizations, available at: 
https://www.humanrightscareers.com/magazine/international-human-rights-organizations/ 

3. Ambreen Muzaffar., "The  orld’s top ten human rights organisations", 2014, accessible at: 

https://www.fundsforngos.org/featured-articles/worlds-top-ten-human-rights-organisations/ 

[accessed 11 Feburary 2020]. 
  صندوق کودکان سازمان ملل متحد .4
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 سایت  وب سازمان حقوق بشری ردیف

1یونسکو 7
 https://en.unesco.org/ 

 /https://www.cesr.org مرکزحقوقاقتصادیواجتماعی 2

 /https://www.fian.org/en المللیحقبرغذاسازمانبین 7

 /https://hrwf.eu سازمانفعاالنحقوقبشربدونمرز 10

 /https://crd.org مدافعانحقوقبشر 11

به منظور گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع 
های مرتبط )مورد استناد در متن( و نیز از شبکه جهانی اینترنت استفاده   ای، مقاالت، کتاب  کتابخانه

های   سایت سازمان  و اکتشافی بودن پژوهش حاضر، مراجعه به وبشد. البته، با توجه به توصیفی 
ای، نخست   المللی حقوق بشر مورد اولویت بود. در واقع، با استفاده از روش کتابخانه  بین

های سازمانی مورد جستجو و مطالعه  سایت  های مرتبط با سنجش و ارزیابی شفافیت وب پژوهش
ای به عنوان ابزار گردآوری اطالعات مورد استفاده قرار   مهقرار گرفتند. سپس، مقرر شد پرسشنا

 ، کالرک، آردرون2کار رفته در مطالعات گریمسلی و میهان  های به  گیرد. بدین منظور، پرسشنامه

 وت به عنوان مبنا و مرجع  و ِورکیجیکا و دی 4ویژه(، تاوارز و دا کروز ، جمالی )به3و پندلتون

 های مرتبط پیشین، برای سنجش یا تعیین ر مجموع، در پژوهشمشورت قرار داده شدند. د

، درگیری 5پذیری هایی همچون دسترس  های سازمانی، مؤلفه سایت  وضعیت شفافیت وب
و کیفیت اطالعات و  10، پاسخگویی9، گفتگو8، امنیت و محرمانگی7، باز بودن6مخاطبان
 ر رسیدن به یک وحدت واژگانی، و نظایر آنها مشاهده شد. بر این اساس، به منظو11خدمات

                                                           
 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد .1

2. Grimsley & Meehan 

3. Clark, Ardron & Pendleton 

4. Tavares & da Cruz 

5. Accessibility  

6. Users engagement  

7. Openness  

8. Security and privacy  

9. Dialogue  

10. Responsiveness  

11. Quality of information and services  
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های ناظر بر هر مؤلفه شناسایی و ذیل سه مقوله )ُبعد( کلی به   و چارچوب مفهومی، برخی گویه
 بندی شدند:  شرح زیر دسته

و  4، اطالعات مالی3، مبنا یا اولیه2شامل سه مؤلفه اطالعات کلی 1دسترسی به اطالعات (0
 است.  5اطالعات منابع انسانی

 و جلسات است. 7های ناظران شامل مؤلفه 6گیری  مشارکت )درگیری( در تصمیم( 2
( دسترسی به نتایج شامل سه مؤلفه نیل به اهداف، عملکرد سازمانی و نظام بازخورد است که 3

گرفته و بازخورد  های سازمان مرتبط بوده و ارتباط میان عملکردهای صورت  بیشتر با خروجی
 دهد.   قرار میدریافتی را مورد سنجش 

ُبعدی پژوهش حاضر در قالب  شمای کلی پرسشنامه و به دنبال آن چارچوب مفهومی سه
)ساختاری(  8قابل مشاهده است. شایان ذکر است روایی پرسشنامه )تأمین روایی صوری 2جدول 

( براساس ابزارهای سنجش قبلی موجود در متون و نیز مشاهدات پژوهشگر، و مشورت 9و محتوایی
فرد، الوانی  قرار گرفت. همچنین براساس دیدگاه دانایی تاییدنظران مورد حمایت و   برخی صاحب با

ها از روش پایایی به شکل موازی استفاده شد. بدین   (، برای آزمون پایایی سنجه03۲۲و آذر )
مند حوزه علم   ها، از چند متخصص از جمله چند حرفه سایت  صورت که پس از بررسی وب

سایت را به صورت تصادفی انتخاب و ارزیابی کنند تا   وب 2ت و فناوری درخواست شد که اطالعا
های الزم براساس   پس از اینکه دادهاینکه در نهایت، فهم مشترکی برای پاسخگویی به دست آید. 

ها، با توجه به   ساخته گردآوری شد، به منظور تحلیل داده  مشاهدات پژوهشگران و پرسشنامه محقق
های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد و نظایر آنها   رویکرد توصیفی پژوهش حاضر، از روش

 افزار اکسل استفاده شد. در نرم

                                                           
1. Access to information 

2. General or public 

3. Basic or primary 

4. Financial  

5. Human resources or personnels  

6. Contribution to/engagement in decision making 

7. Observers 

8. Face validity 

9. Content validity  
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 شمای کلی پرسشنامه -2جدول 

 المللی حقوق بشر  های بین های سازمان سایت  ارزیابی شفافیت وب

 های ناظر  ها/گویه تعداد پرسش ها  مؤلفه مقوله اصلی

 بهاطالعاتدسترسی

 10 اطالعاتکلی

 5 اطالعاتمالی

 5 اطالعاتمنابعانسانی

 گیریمشارکتدرتصمیم
 4 ناظران

 6 جلسات

 دسترسیبهنتایج

 3 نیلبهاهداف

 4 عملکردسازمانی

 3 نظامبازخورد

 40 مجموع

 ها  . یافته2

های  سایت  شفافیت وبُبعدی پژوهش حاضر، وضعیت   در راستای چارچوب مفهومی سه
به منظور جلوگیری از  المللی جامعه پژوهش، به تفکیک، به شرح زیر ارزیابی شد.  های بین  سازمان

ها در قالب جدول نمایش   حجیم شدن پژوهش، برای نمونه، فقط وضعیت شفافیت یکی از سازمان
 است. ها به صورت متنی تشریح شده  شود. وضعیت شفافیت سایر سازمان داده می

 الملل  داری بین  وضعیت شفافیت سازمان ضد برده -3جدول 

 درصد برخورداری ها  تعداد گویه ها  مؤلفه مقوله اصلی

 (دسترسیبهاطالعات1

 100 10 10 اطالعاتکلی

 20 4 5 اطالعاتمالی

 20 4 5 اطالعاتمنابعانسانی

 گیری(مشارکتدرتصمیم2
 100 4 4 ناظران

 23933 5 6 جلسات

 (دسترسیبهنتایج3

 100 3 3 نیلبهاهداف

 100 4 4 عملکردسازمانی

 66966 2 3 نظامبازخورد

 70 36 40 مجموع
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ی ناظر   گویه 30الملل تعداد   داری بین  دهد، سازمان ضد برده  نشان می 3طور که جدول  همان
ها چنین برداشت   دارا است. از این داده درصد را 10سایت خود برابر با  های شفافیت وب  بر مؤلفه

درصد،  000گویه برابر با  00شود که در مقوله دسترسی به اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، هر   می
های مالی یک سال آینده  بینی  درصد )به جز آیا پیش ۲0گویه برابر با  4مؤلفه اطالعات مالی 

گویه برابر  4(، و مؤلفه اطالعات منابع انسانی سایت در دسترس است؟  سازمان متبوع از طریق وب
رتبه و کلیدی سازمان   درصد )به جز آیا اطالعات حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی ۲0با 

اند. در مقوله مشارکت در   صورت آنالین در دسترس عموم است؟( رعایت شده متبوع به
گویه ناظر بر مؤلفه  ۲درصد، و  000 گویه مرتبط با مؤلفه ناظران برابر با 4گیری، هر   تصمیم

جلسات )به جز آیا اسامی حاضرین جلسه و جایگاه سازمانی آنها )لیست حضور و غیاب 
 33/۲3سایت سازمان متبوع برای عموم قابل دسترس است؟( برابر با   جلسات(، از طریق وب
های   به نتایج، گویه شود که در مقوله دسترسی  اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده

 000گویه برابر با  3های نیل به اهداف، عملکرد سازمانی، و نظام بازخورد، به ترتیب   ناظر بر مؤلفه
مندی  گویه )به جز آیا پرسشنامه یا سیاهه ارزیابی رضایت 2درصد، و  000گویه برابر با  4درصد، 

رت آنالین در دسترس عموم است؟( سایت به صو  )فرم بازخورد( از سازمان متبوع از طریق وب
  اند. درصد پوشش داده شده 00/00معادل 

 المللی کار  . وضعیت شفافیت سازمان بین2-1

سایت خود برابر با   های شفافیت وب  ی ناظر بر مؤلفه  گویه 31المللی کار تعداد   سازمان بین
که در مقوله دسترسی به شود   ها چنین برداشت می  درصد را دارا است. از این داده ۲0/17

گویه  ۲درصد، مؤلفه اطالعات مالی  000گویه برابر با  00اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، هر 
درصد )به جز آیا اطالعات  ۲0گویه برابر با  4درصد، و مؤلفه اطالعات منابع انسانی  000برابر با 

صورت آنالین در دسترس  رتبه و کلیدی سازمان متبوع به حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی
گویه مرتبط با مؤلفه  4گیری، هر   اند. در مقوله مشارکت در تصمیم  عموم است؟( رعایت شده

درصد پوشش داده  000گویه ناظر بر مؤلفه جلسات برابر با  0درصد، و  000ناظران برابر با 
های نیل   های ناظر بر مؤلفه  شود که در مقوله دسترسی به نتایج، گویه  اند. در نهایت، اضافه می  شده

گویه برابر با  4درصد،  000گویه برابر با  3به اهداف، عملکرد سازمانی و نظام بازخورد، به ترتیب 
  اند.  درصد پوشش داده شده 000گویه معادل  3درصد، و  000
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 الملل  . وضعیت شفافیت سازمان عفو بین2-6

سایت خود برابر با  های شفافیت وب  ظر بر مؤلفهی نا  گویه 21الملل تعداد  سازمان عفو بین
شود که در مقوله دسترسی به   ها چنین برداشت می  درصد را دارا است. از این داده ۲0/72

های منتشر شده در   درصد )به جز آیا داده ۲0گویه برابر با  ۲اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، 
خص در دسترس هستند که بتوانن در یک سایت سازمان متبوع در یک مقیاس واحد و مش  وب

کار گرفته شوند؟ و آیا اطالعات ناظر بر کارگروه نظارتی شفافیت سازمان   تحلیل علمی مستقل به
گویه برابر  4سایت سازمان مربوطه در دسترس عموم است؟(، مؤلفه اطالعات مالی   متبوع، در وب

سایت در   آینده سازمان متبوع از طریق وب های مالی یک سال  بینی  درصد )به جز آیا پیش ۲0با 
درصد )به جز آیا اطالعات  ۲0گویه برابر با  4دسترس است؟(، و مؤلفه اطالعات منابع انسانی 

صورت آنالین در دسترس  رتبه و کلیدی سازمان متبوع به حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی
گویه مرتبط با مؤلفه ناظران  4گیری،   ماند. در مقوله مشارکت در تصمی  عموم است؟( رعایت شده

گویه ناظر بر مؤلفه جلسات )به جز آیا اسامی حاضرین جلسه و جایگاه  2درصد، و  000برابر با 
سایت سازمان متبوع برای عموم قابل  سازمانی آنها )لیست حضور و غیاب جلسات(، از طریق وب
سایت سازمان متبوع برای عموم قابل   دسترس است؟، آیا متن کامل مصوبات جلسات از طریق وب

صورت کتبی یا صوتی یا تصویری در اسناد جلسات  گرفته به دسترس است؟، آیا اظهارات صورت
های مرتبط با برگزاری جلسات،   سایت سازمان متبوع قابل دسترس است؟ و آیا هزینه  از طریق وب
درصد پوشش داده  33/33ر با سایت سازمان متبوع در دسترس عموم است؟( براب  از طریق وب

های نیل   های ناظر بر مؤلفه  شود که در مقوله دسترسی به نتایج، گویه  اند. در نهایت، اضافه می  شده
گویه )به جز  3درصد،  000گویه برابر با  3به اهداف، عملکرد سازمانی و نظام بازخورد، به ترتیب 

سایت قابل دسترس عموم   متبوع( از طریق وبآیا مشخصات ارزیابان )در بررسی عملکرد سازمان 
مندی )فرم  گویه )به جز آیا پرسشنامه یا سیاهه ارزیابی رضایت 0درصد، و  7۲است؟( برابر با 

سایت به صورت آنالین در دسترس عموم است؟ و آیا   بازخورد( از سازمان متبوع از طریق وب
 33/33متبوع قابلیت دسترسی دارد؟( معادل  سایت سازمان  سوابق یا نتایج بازخوردها از طریق وب

  اند.  درصد پوشش داده شده

 . وضعیت شفافیت سازمان ملل متحد2-3

سایت خود برابر با   های شفافیت وب  ی ناظر بر مؤلفه  گویه 3۲سازمان ملل متحد تعداد 
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سی به شود که در مقوله دستر ها چنین برداشت می  درصد را دارا است. از این داده ۲0/۲7
سایت سازمان   های منتشر شده در وب  گویه )به جز آیا داده 1اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، 

ها را در یک تحلیل علمی   در یک مقیاس واحد و مشخص در دسترس هستند که بتوان آن متبوع
جز  درصد )به ۲0گویه برابر با  4درصد، مؤلفه اطالعات مالی  10کار گرفت؟( برابر با  مستقل به

سایت در دسترس است؟(، و   های مالی یک سال آینده سازمان متبوع از طریق وب  بینی  آیا پیش
درصد )به جز آیا اطالعات حقوق و دستمزد  ۲0گویه برابر با  4مؤلفه اطالعات منابع انسانی 

صورت آنالین در دسترس عموم است؟(  رتبه و کلیدی سازمان متبوع به شخص )اشخاص( عالی
 000گویه مرتبط با مؤلفه ناظران برابر با  4گیری، هر   اند. در مقوله مشارکت در تصمیم  شده رعایت

گویه ناظر بر مؤلفه جلسات )به جز آیا اسامی حاضرین جلسه و جایگاه سازمانی آنها  ۲درصد، و 
سایت سازمان متبوع برای عموم قابل دسترس   )لیست حضور و غیاب جلسات(، از طریق وب

شود که در مقوله دسترسی   اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده 33/۲3برابر با  است؟(
 3های نیل به اهداف، عملکرد سازمانی و نظام بازخورد، به ترتیب   های ناظر بر مؤلفه  به نتایج، گویه
ه یا سیاهه گویه )به جز آیا پرسشنام 2درصد، و  000گویه برابر با  4درصد،  000گویه برابر با 

سایت به صورت آنالین در   مندی )فرم بازخورد( از سازمان متبوع از طریق وب ارزیابی رضایت
  اند.  درصد پوشش داده شده 00/00دسترس عموم است؟( معادل 

 . وضعیت شفافیت سازمان جهانی بهداشت2-4

سایت خود برابر با  های شفافیت وب  ی ناظر بر مؤلفه  گویه 31سازمان جهانی بهداشت تعداد 
شود که در مقوله دسترسی به   ها چنین برداشت می درصد را دارا ست. از این داده ۲0/17

گویه  ۲درصد، مؤلفه اطالعات مالی  000گویه برابر با  00اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، هر 
درصد )به جز آیا اطالعات  ۲0با  گویه برابر 4درصد، و مؤلفه اطالعات منابع انسانی  000برابر با 

صورت آنالین در دسترس  رتبه و کلیدی سازمان متبوع به حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی
گویه مرتبط با مؤلفه  4گیری، هر   اند. در مقوله مشارکت در تصمیم  عموم است؟( رعایت شده

درصد پوشش داده  000با  گویه ناظر بر مؤلفه جلسات برابر 0درصد، و  000ناظران برابر با 
های نیل   های ناظر بر مؤلفه  شود که در مقوله دسترسی به نتایج، گویه  اند. در نهایت، اضافه می  شده

گویه برابر  4درصد،  000گویه برابر با  3به اهداف، عملکرد سازمانی، و نظام بازخورد، به ترتیب 
  اند.  شدهدرصد پوشش داده  000گویه معادل  3درصد، و  000با 
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های شفافیت   ی ناظر بر مؤلفه  گویه 31سازمان یونیسف تعداد  وضعیت شفافیت یونیسف:
شود که در   ها چنین برداشت می  درصد را دارا است. از این داده ۲0/17سایت خود برابر با   وب

 درصد، مؤلفه 000گویه برابر با  00مقوله دسترسی به اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، هر 
 ۲0گویه برابر با  4درصد و مؤلفه اطالعات منابع انسانی  000گویه برابر با  ۲اطالعات مالی 

رتبه و کلیدی سازمان متبوع  درصد )به جز آیا اطالعات حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی
گیری، هر   اند. در مقوله مشارکت در تصمیم  صورت آنالین در دسترس عموم است؟( رعایت شده به
 000گویه ناظر بر مؤلفه جلسات برابر با  0درصد، و  000گویه مرتبط با مؤلفه ناظران برابر با  4

های   شود که در مقوله دسترسی به نتایج، گویه  اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده
 000برابر با گویه  3های نیل به اهداف، عملکرد سازمانی و نظام بازخورد، به ترتیب   ناظر بر مؤلفه

  اند.  درصد پوشش داده شده 000گویه معادل  3درصد و  000گویه برابر با  4درصد، 

 . وضعیت شفافیت یونسکو2-5

مورد برابر  40سایت خود یعنی   های شفافیت وب  های ناظر بر مؤلفه  سازمان یونسکو کلیه گویه
شود که در مقوله دسترسی به اطالعات،  ها چنین برداشت می  درصد را دارا است. از این داده 000با 

 000گویه برابر با  ۲درصد، مؤلفه اطالعات مالی  000گویه برابر با  00مؤلفه اطالعات کلی، هر 
اند. در مقوله   درصد رعایت شده 000گویه برابر با  ۲درصد و مؤلفه اطالعات منابع انسانی 

گویه ناظر بر  0درصد، و  000ناظران برابر با گویه مرتبط با مؤلفه  4گیری، هر   مشارکت در تصمیم
شود که در مقوله   اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده 000مؤلفه جلسات برابر با 
های نیل به اهداف، عملکرد سازمانی، و نظام بازخورد،   های ناظر بر مؤلفه  دسترسی به نتایج، گویه

درصد  000گویه معادل  3درصد، و  000گویه برابر با  4درصد،  000گویه برابر با  3به ترتیب 
  اند.  پوشش داده شده

 . وضعیت شفافیت مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی2-2

سایت خود   های شفافیت وب ی ناظر بر مؤلفه  گویه 27مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی تعداد 
شود که در مقوله دسترسی به   برداشت میها چنین   درصد را دارا است. از این داده ۲0/07برابر با 

های منتشر شده در   درصد )به جز آیا داده 70گویه برابر با  7اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، 
آوری اطالعات( قابل   های جمع  ها، روش  سایت سازمان متبوع همراه با قرارداد )منشاء داده  وب

ایت سازمان متبوع در یک مقیاس واحد و س  های منتشر شده در وب  دسترس است؟، آیا داده
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کار گرفت؟، و آیا   مشخص در دسترس هستند که بتوان آنها را در یک تحلیل علمی مستقل به
سایت سازمان مربوطه در   اطالعات ناظر بر کارگروه نظارتی شفافیت سازمان متبوع، در وب

های   بینی  صد )به جز آیا پیشدر ۲0گویه برابر با  4دسترس عموم است؟(، مؤلفه اطالعات مالی 
سایت در دسترس است؟(، و مؤلفه اطالعات منابع   مالی یک سال آینده سازمان متبوع از طریق وب

درصد )به جز آیا اطالعات حقوق و دستمزد شخص )اشخاص(  ۲0گویه برابر با  4انسانی 
اند. در   رعایت شده صورت آنالین در دسترس عموم است؟( رتبه و کلیدی سازمان متبوع به عالی

گویه مرتبط با مؤلفه ناظران )به جز آیا فهرست ناظران سازمان  0گیری،   مقوله مشارکت در تصمیم
سایت و به صورت آنالین قابل دسترس است؟، آیا قوانین مرتبط، شرح رویه و   متبوع، از طریق وب

ت سازمان متبوع قابل دسترس سای  های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک ناظر از طریق وب  فرم
سایت   های الزم برای تبدیل شدن به یک ناظر از طریق وب  است؟، و آیا معیارها و صالحیت

گویه ناظر بر مؤلفه جلسات )به جز آیا  2درصد، و  2۲سازمان متبوع قابل دسترس است؟( برابر با 
سات(، از طریق اسامی حاضرین جلسه و جایگاه سازمانی آنها )لیست حضور و غیاب جل

سایت سازمان متبوع برای عموم قابل دسترس است؟، آیا متن کامل مصوبات جلسات از طریق   وب
صورت  گرفته به سایت سازمان متبوع برای عموم قابل دسترس است؟، آیا اظهارات صورت وب

ست؟ سایت سازمان متبوع قابل دسترس ا  کتبی یا صوتی یا تصویری در اسناد جلسات از طریق وب
سایت سازمان متبوع در دسترس عموم   های مرتبط با برگزاری جلسات، از طریق وب  و آیا هزینه

شود که در مقوله دسترسی   اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده 33/33است؟( برابر با 
 3خورد، به ترتیب های نیل به اهداف، عملکرد سازمانی و نظام باز  های ناظر بر مؤلفه  به نتایج، گویه
گویه )به جز آیا سوابق یا نتایج  2درصد، و  000گویه برابر با  4درصد،  000گویه برابر با 

درصد پوشش  00/00سایت سازمان متبوع قابلیت دسترسی دارد؟( معادل   بازخوردها از طریق وب
  اند.  داده شده

 المللی حق بر غذا  . وضعیت شفافیت سازمان بین2-7

سایت خود   های شفافیت وب  ی ناظر بر مؤلفه  گویه 30المللی حق بر غذا تعداد   بینسازمان 
شود که در مقوله دسترسی به   ها چنین برداشت می  درصد را دارا است. از این داده 7۲برابر با 

گویه  4درصد، مؤلفه اطالعات مالی  000گویه برابر با  00اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، هر 
سایت   های مالی یک سال آینده سازمان متبوع از طریق وب  بینی  درصد )به جز آیا پیش ۲0با برابر 
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درصد )به جز آیا  40گویه برابر با  2در دسترس است؟(، و مؤلفه اطالعات منابع انسانی 
صورت  رتبه و کلیدی سازمان متبوع )رزومه کاری( به های شخص )اشخاص( عالی  صالحیت

های موقعیت انتخاب   است؟، آیا اطالعات مربوط به اختیارات، وظایف و نقش آنالین در دسترس
صورت آنالین در دسترس است؟، و  رتبه و کلیدی سازمان متبوع به شده شخص )اشخاص( عالی

صورت  رتبه و کلیدی سازمان متبوع به آیا اطالعات حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی
گویه  4گیری،   اند. در مقوله مشارکت در تصمیم  ت شدهآنالین در دسترس عموم است؟( رعای

گویه ناظر بر مؤلفه جلسات )به جز آیا اسامی  2درصد، و  000مرتبط با مؤلفه ناظران برابر با 
سایت   حاضرین جلسه و جایگاه سازمانی آنها )لیست حضور و غیاب جلسات(، از طریق وب

سایت  یا متن کامل مصوبات جلسات از طریق وبسازمان متبوع برای عموم قابل دسترس است؟، آ
صورت کتبی یا صوتی  گرفته به سازمان متبوع برای عموم قابل دسترس است؟، آیا اظهارات صورت

سایت سازمان متبوع قابل دسترس است؟ و آیا  یا تصویری در اسناد جلسات از طریق وب
مان متبوع در دسترس عموم است؟( سایت ساز  های مرتبط با برگزاری جلسات، از طریق وب  هزینه

شود که در مقوله دسترسی به   اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده 33/33برابر با 
 3های نیل به اهداف، عملکرد سازمانی، و نظام بازخورد، به ترتیب   های ناظر بر مؤلفه  نتایج، گویه

گویه )به جز آیا پرسشنامه یا سیاهه  0د، و درص 000گویه برابر با  4درصد،  000گویه برابر با 
سایت به صورت آنالین در   مندی )فرم بازخورد( از سازمان متبوع از طریق وب ارزیابی رضایت

سایت سازمان متبوع قابلیت   دسترس عموم است؟ و آیا سوابق یا نتایج بازخوردها از طریق وب
  ند.ا  درصد پوشش داده شده 33/33دسترسی دارد؟( معادل 

 . وضعیت شفافیت سازمان فعاالن حقوق بشر بدون مرز2-8

سایت   های شفافیت وب  ی ناظر بر مؤلفه  گویه 00سازمان فعاالن حقوق بشر بدون مرز تعداد 
شود که در مقوله دسترسی به   ها چنین برداشت می  درصد را دارا است. از این داده 40خود برابر با 

درصد )به جز آیا چارت سازمانی سازمان  ۲0گویه برابر با  ۲ی، اطالعات، مؤلفه اطالعات کل
 سایت سازمان متبوع  های منتشر شده در وب  سایت در دسترس است؟ و آیا داده متبوع از طریق وب

ها را در یک تحلیل علمی مستقل   در یک مقیاس واحد و مشخص در دسترس هستند که بتوان آن
مالی صفر گویه برابر با صفر درصد، و مؤلفه اطالعات منابع کار گرفت؟(، مؤلفه اطالعات   به

گویه  2گیری،   اند. در مقوله مشارکت در تصمیم  درصد رعایت شده 20گویه برابر با  0انسانی 



 1400 زمستان، 4شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 011

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

گویه ناظر بر مؤلفه جلسات )به جز آیا اسامی  2درصد، و  ۲0مرتبط با مؤلفه ناظران برابر با 
سایت  آنها )لیست حضور و غیاب جلسات(، از طریق وبحاضرین جلسه و جایگاه سازمانی 

سایت   سازمان متبوع برای عموم قابل دسترس است؟، آیا متن کامل مصوبات جلسات از طریق وب
صورت کتبی، صوتی  گرفته به سازمان متبوع برای عموم قابل دسترس است؟، آیا اظهارات صورت

زمان متبوع قابل دسترس است؟ و آیا سایت سا  یا تصویری در اسناد جلسات از طریق وب
 (سایت سازمان متبوع در دسترس عموم است؟  های مرتبط با برگزاری جلسات، از طریق وب  هزینه

شود که در مقوله دسترسی به   اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده 33/33برابر با 
 0لکرد سازمانی و نظام بازخورد، به ترتیب های نیل به اهداف، عم  های ناظر بر مؤلفه  نتایج، گویه

گویه )به جز آیا پرسشنامه یا سیاهه  0درصد، و  2۲گویه برابر با  0درصد،  33/33گویه برابر با 
سایت به صورت آنالین در   مندی )فرم بازخورد( از سازمان متبوع از طریق وب ارزیابی رضایت

سایت سازمان متبوع قابلیت   دها از طریق وبدسترس عموم است؟ و آیا سوابق یا نتایج بازخور
  اند.  درصد پوشش داده شده 33/33دسترسی دارد؟( معادل 

 . وضعیت شفافیت سازمان مدافعان حقوق بشر2-9

سایت خود برابر   های شفافیت وب  ی ناظر بر مؤلفه  گویه 37سازمان مدافعان حقوق بشر تعداد 
شود که در مقوله دسترسی به   ها چنین برداشت می  ادهدرصد را دارا است. از این د ۲0/12با 

گویه  4درصد، مؤلفه اطالعات مالی  000گویه برابر با  00اطالعات، مؤلفه اطالعات کلی، هر 
سایت   های مالی یک سال آینده سازمان متبوع از طریق وب  بینی  درصد )به جز آیا پیش ۲0برابر با 

درصد )به جز آیا اطالعات  ۲0گویه برابر با  4منابع انسانی  در دسترس است؟(، و مؤلفه اطالعات
صورت آنالین در دسترس  رتبه و کلیدی سازمان متبوع به حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی

 اند.   عموم است؟( رعایت شده
 0درصد، و  000گویه مرتبط با مؤلفه ناظران برابر با  4گیری، هر   در مقوله مشارکت در تصمیم

شود که  اند. در نهایت، اضافه می  درصد پوشش داده شده 000ه ناظر بر مؤلفه جلسات برابر با گوی
های نیل به اهداف، عملکرد سازمانی، و نظام   های ناظر بر مؤلفه  در مقوله دسترسی به نتایج، گویه

)به جز آیا  گویه 2درصد، و  000گویه برابر با  4درصد،  000گویه برابر با  3بازخورد، به ترتیب 
 00/00سایت سازمان متبوع قابلیت دسترسی دارد؟( معادل  سوابق یا نتایج بازخوردها از طریق وب

  اند.  درصد پوشش داده شده
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 های پژوهش  پرسش. پاسخ به 7

المللی حقوق بشر براساس مؤلفه دسترسی به   های بین  سایت سازمان  ( وضعیت شفافیت وب0
 اطالعات چگونه است؟

های   سایت  تک وب  شفافیت تکهای پژوهش درباره وضعیت   گونه که به تفکیک یافته همان
ارائه شد،  3در جدول المللی حقوق بشر براساس مؤلفه دسترسی به اطالعات   های بین  سازمان

به شرح زیر، به  4ها را در قالب پاسخ به سؤال اول پژوهش در جدول   توان برآیند این یافته  می
 یر کشید: تصو

 های حقوق بشری وضعیت برخورداری سازمان -4جدول 

 براساس مؤلفه دسترسی به اطالعات

 سازمان حقوق بشری

 فراوانی/

اطالعات 

 کلی

 فراوانی/

اطالعات 

 مالی

 فراوانی/

اطالعات 

 منابع انسانی

 درصد/

اطالعات 

 کلی

 درصد/

اطالعات 

 مالی

 درصد/

اطالعات 

 منابع انسانی

مجموع 

برخورداری 

 به درصد

 26966 20 20 100 4 4 10 داریضدبرده

 73933 20 100 100 4 5 10 المللیکاربین

 20 20 20 20 4 4 2 المللعفوبین

 23933 20 20 70 4 4 7 مللمتحد

 73933 20 100 100 4 5 10 جهانیبهداشت

 73933 20 100 100 4 5 10  یونیسف

 100 100 100 100 5 5 10  یونسکو

 76966 20 20 70 4 4 7 مرکزحقوقاقتصادیواجتماعی

 73933 40 20 100 2 4 10 المللیحقبرغذابین

 33933 20 0 20 1 0 2 فعاالنحقوقبشربدونمرز

 26966 20 20 100 4 4 10 مدافعانحقوقبشر

 ≈22 درصد کل

ها یا   درصد( از گویه ۲2درصد )حدود  ۲0، در مجموع، بیش از 4های جدول   براساس داده
المللی حقوق   های بین  های سازمان  سایت  وبهای ناظر بر مؤلفه دسترسی به اطالعات در   شاخص

، مورد مطالعه در پژوهش حاضر، پوشش داده شده است. همچنین ستون مجموع برخورداری بشر
دسترسی به های حقوق بشری براساس مؤلفه  وضعیت برخورداری سازمان 4به درصد در جدول 

توان گفت که   دهد. بنابراین، در پاسخ به سؤال اول پژوهش می  اطالعات را به تفکیک نشان می
المللی حقوق بشر براساس مؤلفه دسترسی به   های بین  سایت سازمان  وضعیت شفافیت وب
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 اطالعات، قابل قبول است.
براساس مؤلفه مشارکت در المللی حقوق بشر   های بین  سایت سازمان  ( وضعیت شفافیت وب2

 گیری چگونه است؟  تصمیم
ها را در قالب پاسخ به   توان برآیند این یافته  و ذیل آن(، می 3های پژوهش )جدول   طبق یافته

 به شرح زیر، به تصویر کشید: ۲سؤال دوم پژوهش در جدول 

 های حقوق بشری وضعیت برخورداری سازمان -5جدول 

 گیری  صمیمبراساس مؤلفه مشارکت در ت

 سازمان حقوق بشری
 فراوانی/

 ناظران

 فراوانی/

 جلسات

 درصد/

 ناظران

 درصد/

 جلسات

مجموع برخورداری 

 به درصد

 71966 23933 100 5 4 داریضدبرده

 100 100 100 6 4 المللیکاربین

 66966 33933 100 2 4 المللعفوبین

 71966 23933 100 5 4 مللمتحد

 100 100 100 6 4 جهانیبهداشت

 100 100 100 6 4  یونیسف

 100 100 100 6 4  یونسکو

 52933 33933 25 2 1 مرکزحقوقاقتصادیواجتماعی

 66966 33933 100 2 4 المللیحقبرغذابین

 41966 33933 50 2 2 فعاالنحقوقبشربدونمرز

 100 100 100 6 4 مدافعانحقوقبشر

 ≈23.50 درصد کل

ها   درصد( از گویه ۲0/۲3درصد )حدود  ۲0، در مجموع، بیش از ۲های جدول   براساس داده
المللی  های بین  های سازمان  سایت  وبگیری در   های ناظر بر مؤلفه مشارکت در تصمیم  یا شاخص

، مورد مطالعه در پژوهش حاضر، پوشش داده شده است. همچنین، ستون مجموع حقوق بشر
های حقوق بشری براساس مؤلفه  وضعیت برخورداری سازمان ۲درصد در جدول  برخورداری به

دهد. بنابراین، در پاسخ به سؤال دوم پژوهش   گیری را به تفکیک نشان می  مشارکت در تصمیم
المللی حقوق بشر براساس مؤلفه   های بین  سایت سازمان  توان گفت که وضعیت شفافیت وب  می

 قابل قبول است. گیری،  مشارکت در تصمیم
المللی حقوق بشر براساس مؤلفه دسترسی به   های بین  سایت سازمان  ( وضعیت شفافیت وب3
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 نتایج چگونه است؟
ها را در قالب پاسخ به   توان برآیند این یافته  و ذیل آن(، می 3های پژوهش )جدول   طبق یافته

 به شرح زیر، به تصویر کشید: 0سؤال سوم پژوهش در جدول 

 های حقوق بشری وضعیت برخورداری سازمان -6جدول 

 براساس مؤلفه دسترسی به نتایج

 سازمان حقوق بشری
فراوانی/نیل 

 به اهداف

 فراوانی/

عملکرد 

 سازمانی

 فراوانی/

نظام 

 بازخورد

درصد/نیل 

 به اهداف

 درصد/

عملکرد 

 سازمانی

 درصد/

نظام 

 بازخورد

مجموع 

برخورداری 

 به درصد

 22922 66966 100 100 2 4 3 داریضدبرده

 100 100 100 100 3 4 3 المللیکاربین

 67944 33933 75 100 1 3 3 المللعفوبین

 22922 66966 100 100 2 4 3 مللمتحد

 100 100 100 100 3 4 3 جهانیبهداشت

 100 100 100 100 3 4 3  یونیسف

 100 100 100 100 3 4 3  یونسکو

 22922 66966 100 100 2 4 3 اقتصادیواجتماعیمرکزحقوق

 77977 33933 100 100 1 4 3 المللیحقبرغذابین

 30955 33933 25 33933 1 1 1 فعاالنحقوقبشربدونمرز

 22922 66966 100 100 2 4 3 مدافعانحقوقبشر

 ≈24.24 درصد کل

ها یا   درصد( از گویه ۲4/۲4درصد )حدود  ۲0، در مجموع، بیش از 0های جدول   براساس داده
، المللی حقوق بشر  های بین  های سازمان  سایت  وبهای ناظر بر مؤلفه دسترسی به نتایج در   شاخص

مورد مطالعه در پژوهش حاضر، پوشش داده شده است. همچنین، ستون مجموع برخورداری به 
های حقوق بشری براساس مؤلفه دسترسی به نتایج را  عیت برخورداری سازمانوض 0درصد در جدول 

توان گفت که وضعیت شفافیت   دهد. بنابراین، در پاسخ به سؤال سوم پژوهش می  به تفکیک نشان می
 المللی حقوق بشر براساس مؤلفه دسترسی به نتایج قابل قبول است.  های بین  سایت سازمان  وب

المللی حقوق بشر   های بین  سایت سازمان  وبن یتر  فین و ضعیتر  ، موفقیتشفاف( به لحاظ 4
 کدامند؟

توان گفت   در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش میو ذیل آن(،  3های پژوهش )جدول   طبق یافته
درصد و سازمان فعاالن  000شده برابر با  گویه تعریف 40یونسکو با برخورداری هر که به ترتیب، 
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درصد،  40شده برابر با  گویه تعریف 40گویه از کل  00بدون مرز با برخورداری تنها حقوق بشر 
المللی حقوق بشر، مورد مطالعه در   های بین  سایت سازمان  وبن یتر  فین و ضعیتر  موفقبه عنوان 

 این پژوهش شناخته شدند.
 مورد پژوهش چگونه است؟  های سایت  وب یبند  ، رتبهشفافیت( براساس ۲

 7و ذیل آن(، به منظور پاسخ به سؤال پنجم پژوهش، جدول  3های پژوهش )جدول   طبق یافته
توان گفت که  های شفافیت طراحی شد. بر این اساس، می  با مبنای تعداد و درصد برخورداری گویه

گویه برابر با  40سایت، به ترتیب، یونسکو )رتبه نخست با برخورداری هر   از منظر شفافیت وب
المللی کار، سازمان جهانی بهداشت و یونیسف )رتبه دوم   درصد(، سه سازمان سازمان بین 000

سازمان مدافعان حقوق بشر )رتبه سوم با  درصد(، ۲0/17گویه برابر با  31مشترک با برخورداری 
الملل )رتبه چهارم با   داری بین  سازمان ضد برده درصد(،  ۲0/12گویه برابر با  37برخورداری 
گویه  3۲سازمان ملل متحد )رتبه پنجم با برخورداری  درصد(، 10گویه برابر با  30برخورداری 

گویه برابر با  30المللی حق بر غذا )رتبه ششم با برخورداری   سازمان بین درصد(، ۲0/۲7برابر با 
 درصد(، ۲0/72گویه برابر با  21الملل )رتبه هفتم با برخورداری   سازمان عفو بین درصد(، 7۲

 درصد(، و ۲0/07گویه برابر با  27مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی )رتبه هشتم با برخورداری 
 درصد( شناخته شدند. 40گویه برابر با  00فعاالن حقوق بشر بدون مرز )رتبه نهم با برخورداری 

 المللی حقوق بشر  های بین  سایت سازمان  وببندی   رتبه -7جدول 

 سازمان رتبه
برخورداری  تعداد

 ها  گویه
 درصد

 100 40 یونسکو 1

2 

 المللیکارسازمانبین

 سازمانجهانیبهداشت 77950 37

 یونیسف

 72950 37 سازمانمدافعانحقوقبشر 3

 70 36 المللداریبینسازمانضدبرده 4

 27950 35 سازمانمللمتحد 5

 75 30 المللیحقبرغذاسازمانبین 6

 72950 27 المللسازمانعفوبین 7

 67950 27 مرکزحقوقاقتصادیواجتماعی 2

 40 16 فعاالنحقوقبشربدونمرز 7
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 گیری  . نتیجه8

المللی حقوق بشری و در واقع، پاسخ به مسأله   های بین پس از ارزیابی و تبیین شفافیت سازمان
های نظری، ادبیات   عمق، گستره، و غنای بنیانرود که این بررسی به   اصلی پژوهش حاضر، امید می

ها و مشارکت پژوهش حاضر،   های حوزه شفافیت بیافزاید. به منظور فهم بهتر یافته  و پیشینه پژوهش
 شود:  گیری به شرح زیر، تفکیک و ارائه می  شده، بحث و نتیجه ُبعدی تعریف  براساس الگوی سه

  . دسترسی به اطالعات8-1

 المللی حقوق بشر، براساس های بین  سایت سازمان  وضعیت شفافیت وبنخست اینکه 
 ۲2درصد )حدود  ۲0مؤلفه دسترسی به اطالعات، قابل قبول ارزیابی شد. در مجموع، بیش از 

های   سایت  وبهای ناظر بر مؤلفه دسترسی به اطالعات، در   ها یا شاخص  درصد( از گویه
، مورد مطالعه در پژوهش حاضر، پوشش داده شدند. یادآور المللی حقوق بشر  های بین  سازمان

شود که این مؤلفه خود شامل سه زیرمؤلفه یعنی اطالعات کلی، اطالعات مالی و اطالعات   می
بیشتر  (،031۲منابع انسانی بود. در زمینه اطالعات کلی، باید گفت که همچون پژوهش جمالی )

قرار داده  های حقوق بشری تحت پوشش ی سازمانها سایت  توسط وب، شده تعریف های  گویه
در این  ( است.200۲وت )  های پژوهش ِورکیجیکا و دی  شدند. البته، این نتیجه برخالف یافته

الملل، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی و سازمان فعاالن حقوق   ویژه سازمان عفو بین میان، به
های قراردادهای منعقده و دسترسی   ی به دادهبشر بدون مرز، دسترسی به چارت سازمانی، دسترس

اطالعات  به اطالعات ناظر بر کارگروه نظارتی شفافیت سازمان متبوع را فراهم نکردند. در زمینه
مالی، به جز سازمان فعاالن حقوق بشر بدون مرز که به هیچ عنوان، اطالعات مالی خود را در 

(، در مجموع، سایر 031۲جمالی ) دسترس مخاطبین قرار نداده است، برخالف پژوهش
های   بینی  اند. در این میان، عدم دسترسی به پیش  های مورد بررسی، شفاف و پاسخگو بوده سازمان

ای محسوب   سایت، امتیاز منفی قابل مالحظه  مالی یک سال آینده سازمان متبوع از طریق وب
فعاالن  المللی حق بر غذا و سازمان  بیناطالعات منابع انسانی، به جز سازمان  شود. در زمینه  می

های مورد مطالعه عملکرد قابل قبولی داشتند. این یافته تا حدی   حقوق بشر بدون مرز، سایر سازمان
 1( و کالرک،0310نژاد )  های پیران  ( همسو بوده و با نتایج یافته031۲با نتایج پژوهش جمالی )

                                                           
1. Clark 
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2و پندلتون 1آردرون
توانست گنجاندن اطالعات مرتبط با   در این حوزه، می( مغایر است. 200۲) 

رتبه و  ها، و حقوق و دستمزد شخص )اشخاص( عالی  ها، اختیارات، وظایف، نقش  صالحیت
 صورت آنالین، بیشتر مد نظر قرار گیرد.  کلیدی سازمان متبوع به

  گیری  مشارکت در تصمیم. 8-6

المللی حقوق بشر براساس مؤلفه  های بین  سایت سازمان  نخست اینکه وضعیت شفافیت وب
 ۲0/۲3درصد )حدود  ۲0گیری قابل قبول ارزیابی شد. در مجموع، بیش از  مشارکت در تصمیم

های   سایت  وبگیری در   های ناظر بر مؤلفه مشارکت در تصمیم  ها یا شاخص  درصد( از گویه
اضر، پوشش داده شدند. یادآور ، مورد مطالعه در پژوهش حالمللی حقوق بشر های بین  سازمان

باید  شود که این مؤلفه خود شامل دو زیرمؤلفه یعنی ناظران و جلسات بود. در زمینه ناظران،  می
( که اکثر قریب به اتفاق جامعه پژوهش 03۲7( و فخاری )031۲گفت برخالف پژوهش جمالی )

گذاشتند، در مجموع، ایشان، به ترتیب، عملکرد بسیار ضعیف و متوسطی از خود به نمایش 
های مرتبط با   ای، گویه المللی حقوق بشر به طور قابل مالحظه  های بین  های سازمان  سایت  وب

اند. به عالوه، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی و سازمان فعاالن حقوق بشر   ناظران را پوشش داده
ی آنالین به فهرست ناظران، هایی همچون دسترس  بدون مرز، به ویژه از نظر عدم توجه به گویه

و دسترسی  های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک ناظر  دسترسی به قوانین مرتبط، شرح رویه، و فرم
تر   ها ضعیف سازمان های الزم برای تبدیل شدن به یک ناظر، نسبت به سایر  به معیارها و صالحیت

 3( و کالرک،031۲جمالی ) در زمینه جلسات نیز باید گفت برخالف پژوهشعمل کردند. 
5و پندلتون 4آردرون

ایشان عملکرد بسیار ضعیفی  ( که اکثر قریب به اتفاق جامعه پژوهش200۲) 
المللی حقوق بشر به طور   های بین  های سازمان  سایت  وباز خود به نمایش گذاشتند، در مجموع، 

اند.   مرتبط با جلسات را پوشش داده های  گویه –تر در قیاس با ناظران  هرچند کم –ای  قابل مالحظه
المللی حق بر   و اجتماعی، سازمان بین الملل، مرکز حقوق اقتصادی  در این میان، سازمان عفو بین

هایی همچون   غذا و سازمان فعاالن حقوق بشر بدون مرز، به ویژه از نظر عدم توجه به گویه
                                                           

1. Ardron 

2. Pendleton 

3. Clark 

4. Ardron 

5. Pendleton 
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ن به متن کامل مصوبات جلسات، دسترسی آنالین به اسامی حاضرین جلسه، دسترسی آنالی
صورت کتبی، صوتی یا تصویری، و دسترسی به  گرفته به دسترسی آنالین به اظهارات صورت

  تر عمل کردند.  ها ضعیف های مرتبط با برگزاری جلسات، نسبت به سایر سازمان  هزینه

 دسترسی به نتایج. 8-3

المللی حقوق بشر براساس مؤلفه  های بین  سایت سازمان  نخست اینکه وضعیت شفافیت وب
درصد( از  ۲4/۲4درصد )حدود  ۲0دسترسی به نتایج قابل قبول ارزیابی شد. در مجموع، بیش از 

المللی   های بین های سازمان  سایت  وبهای ناظر بر مؤلفه دسترسی به نتایج در   ها یا شاخص  گویه
شود که این مؤلفه خود   اده شدند. یادآور می، مورد مطالعه در پژوهش حاضر، پوشش دحقوق بشر

شامل سه زیرمؤلفه یعنی نیل به اهداف، عملکرد سازمانی و نظام بازخورد بود. در زمینه نیل به 
های دسترسی آنالین به   اهداف باید گفت به جز سازمان فعاالن حقوق بشر بدون مرز که گویه

های منظم وضعیت پیشرفت در  به گزارش های کّمی ارزیابی نتایج و دسترسی آنالین  شاخص
توسط ، شده تعریف های  راستای اهداف سازمان متبوع را مورد غفلت قرار داده بود، بقیه گویه

های   های حقوق بشری تحت پوشش قرار داده شدند. این نتیجه مغایر با یافته های سازمان سایت وب
3و پندلتون 2آردرون 1(، کالرک،031۲پژوهش جمالی )

( 200۲وت )  (، و ِورکیجیکا و دی200۲) 
عملکرد سازمانی نیز باید گفت سازمان فعاالن حقوق بشر بدون مرز به ویژه در  است. در زمینه

های عملکرد، برنامه زمانی منظم برای بررسی عملکرد و  عدم دسترسی به سه گویه یعنی گزارش
رده است. در این خصوص نیز مشخصات ارزیابان )در بررسی عملکرد سازمان متبوع( غفلت ک

6و پندلتون 5آردرون 4( و کالرک،031۲جامعه پژوهش حاضر از جامعه پژوهش جمالی )
 (200۲ )

الملل، سازمان   نظام بازخورد، به جز سازمان عفو بین اند. در نهایت، در زمینه عملکرد بهتری داشته
های دسترسی به پرسشنامه   که گویهالمللی حق بر غذا، و سازمان فعاالن حقوق بشر بدون مرز   بین

مندی )فرم بازخورد( از سازمان متبوع و دسترسی به سوابق یا نتایج  یا سیاهه ارزیابی رضایت
                                                           

1. Clark 

2. Ardron 

3. Pendleton 

4. Clark 

5. Ardron 

6. Pendleton 
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 1(، کالرک،031۲های پژوهش جمالی )  بازخوردها را تحت پوشش قرار ندادند، برخالف یافته
3و پندلتون 2آردرون

(، در مجموع جامعه پژوهش حاضر 200۲وت )  (، و ِورکیجیکا و دی200۲) 
 عملکرد مثبتی از خود بروز دادند. 

های حقوق بشری پژوهش حاضر   های سازمان سایت  با در نظر گرفتن ارزیابی کلی شفافیت وب
ها را تحت پوشش قرار دادند، اینگونه  درصد از مجموع شاخص ۲0که به طور میانگین، بیش از 

زاده کجیدی   های پژوهش حسن  های پژوهش حاضر برخالف یافته  فتهتوان بحث کرد که یا  می
(، 2003) 4(، هاردر و جوردن0313پور )  (، گوهری قاسم0313نژاد )  (، عبادی و پیران0310)

7و پندلتون 6آردرون 5کالرک،
(، و ِورکیجیکا 2007) 9تاوارز و دا کروز (،200۲) 8لورنزو(، 200۲) 

عه مورد بررسی آنها از نظر شفافیت و پاسخگویی، نابالغ ارزیابی که جام –( 200۲وت )  و دی
 شود.  تحلیل می –شدند 

 . پیشنهادهای کاربردی 9

المللی حقوق بشر در   های بین های سازمان سایت  به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر وب
شده در  به موارد اشارهشود که گنجاندن و دسترسی آنالین   پیشنهاد می گانه،  های سه  زمینه مؤلفه

 ، بیش از پیش، در اولویت کاری قرار گیرد.۲جدول شماره 

 پیشنهادهای کاربردی -2جدول 

 پیشنهادها مؤلفه

 دسترسیبهاطالعات

 نظارتیدادهچارتسازمانی؛ کارگروه بر اطالعاتناظر قراردادها؛ هایمرتبطبا
پیش بینیشفافیت؛ ووظایفمدیرانارشدصالحیتهایمالییکسالآینده؛ ها

 اطالعاتحقوقودستمزدمدیرانارشد.کاری(؛)رزومه

                                                           
1. Clark 

2. Ardron 

3. Pendleton 

4. Harder & Jordan 

5. Clark 

6. Ardron 

7. Pendleton 

8. Lourenço 

9. Tavares & Da Cruz 
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 پیشنهادها مؤلفه

 گیریمشارکتدرتصمیم

هایموردنیازبرایتبدیلشدنبهیکناظر؛اسامیفهرستناظران؛قوانینوفرم
حاضریندرجلساتوجایگاهسازمانیآنها؛متنکاملمصوبات؛اظهاراتصورت

 هایمرتبطبابرگزاریجلسات.صورتکتبی،صوتییاتصویری؛هزینهگرفتهبه

 دسترسیبهنتایج

هایهایمنظموضعیتپیشرفت)گزارشهایکمّیارزیابینتایج؛گزارششاخص
عملکرد(؛برنامهزمانیمنظمبرایبررسیعملکرد؛مشخصاتارزیابان)دربررسی

سیا پرسشنامهیا ارزیابیرضایتعملکردسازمانمتبوع(؛ بازخورد(؛هه مندی)فرم
 سوابقیانتایجبازخوردها.

 های پژوهش  . محدودیت10

های   های سازمان سایت  در کنار کمبود نسبی پیشینه پژوهشی مرتبط با ارزیابی شفافیت وب
های وارد بر پژوهش   المللی، به ویژه وجود ابزارهای جامع سنجش شفافیت، از نظر محدودیت  بین

(، برخی 0311توان گفت که در زمان گردآوری اطالعات )اردیبهشت و خرداد   حاضر، می
، بنیاد حقوق 2المللی زنان  ، شورای بین1المللی حقوق بشر  ها همچون فدراسیون بین سایت  وب
 پذیر نبودند.  دسترس 4بان حقوق بشر  ، و دیده3بشر

 های آینده  . پیشنهاد برای پژوهش11

 های دولتی و غیر دولتی؛  سایت سازمان  فافیت وب( ارزیابی ش0
 المللی؛ های بین  سایت سازمان  ( ارائه الگوی ارزیابی شفافیت وب2

کید بر شفافیت؛  ( تدوین الگوی حکمرانی خوب در سازمان3  های مختلف با تأ

 ها؛ سایت سازمان  سازی مدیریت اطالعات در افزایش شفافیت وب  ( بررسی تاثیر پیاده4

 های آنها؛   مندی مخاطبین سازمان ها و رضایت  سایت  ( بررسی رابطه بین شفافیت وب۲

 های مختلف.   ها و عملکرد )کیفیت حکمرانی( سازمان  سایت  ( بررسی رابطه بین شفافیت وب0

  

                                                           
1. International Federation for Human Rights  

2. International Council of Women (ICW) 

3. Human Rights Foundation 
4. Human Rights Watch 
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 منـابـع

. الملل  تاکید بر سازمان عفو بینالمللی غیر دولتی در حمایت از حقوق بشر با   های بین  نقش سازمان(. 031۲اصالنی، ر. )
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.  پایان

 نامه دکتری. دانشگاه تهران.  . پایانساالری بر تسهیل مردم ICTگسترش تبیین آثار(. 0310نژاد، ع. )  پیران
 کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. نامه  . پایانهای دولتی  های سازمان  سایت ارزیابی وضعیت شفافیت وب(. 031۲جمالی، ق. )

براساس  )شهرداری( مشهد و پاسخگویی در مدیریت شهری شفافیت بررسی و سنجش(. 0310زاده کجیدی، م. ) حسن
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.  . پایانالگوی حکمرانی شهری خوب

 . تهران: صفار.پژوهش کّمی در مدیریت: رویکرد جامعشناسی   روش(. 03۲۲؛ الوانی، س.م.؛ آذر، ع. ).فرد، ح  دانایی

 در: قابل دسترس .المللی: آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدهای بین آشنایی با سازمانتا(.   زنگنه، ح. )بی

http://www.asibha.com/tab-248/index.aspx?nid=150&mId=2315  

های  پژوهشالملل.   های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین  ازمان(. نقش س0310شاهی، م.؛ جاللی، م. )  شریف
 .020-11(: 70)2 حقوق تطبیقی،

(. بررسی نقش فناوری اطالعات در کاهش فساد اداری از 0312پور، م. ) شریفی، ح.؛ مشرف جوادی، م.ح.؛ حاجی
ی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر گویی و ارتقاء اعتماد و درست طریق افزایش شفافیت اطالعات، بهبود پاسخ

 .071-000 (:3)2۲ ت اطالعات،یریپژوهشنامه پردازش و مداصفهان. 
مدیریت  های کشور. ها: مطالعۀ پورتال شهرداری (. حکمرانی الکترونیک در شهرداری0313نژاد، ع. )  عبادی، ن.؛ پیران

 .2۲۲-20۲(: 2)0 دولتی،

 پژوهش حقوق عمومی،المللی و نظارت بر حقوق بشر.   های غیردولتی بین  سازمان(. 031۲عسکری، پ.؛ سعیدی، ن. )
0۲(۲3 :)21-۲7. 

 گِوت.های ارزیابی اِ   های دولت جمهوری اسالمی ایران بر مبنای مؤلفه  های وزارتخانه  سایت  ارزیابی وب (.03۲7فخاری، ا.ر. )
 کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه  پایان

 .. تهران: انتشارات دانشگاه علوم قضاییالمللی حقوق بشر نهادهای نظارتی بین(. 031۲قانعی، م. )

 0 مناطق شهری: مطالعه موردی خوب روایی حکم سازی  پیاده در موثر های  شاخص ارزیابی(. 0313ن. ) پور، قاسم گوهری
 فردوسی مشهد. دانشگاه ارشد. نامه کارشناسی  پایان مشهد. شهر 4و 

ریزان دولت الکترونیک.  (. شفافیت اطالعات از منظر برنامه0310لگزیان، م.؛ مرتضوی، س.؛ کاظمی، س.ح. )
 .۲۲0-۲۲0 (:2)27 ت اطالعات،یریپژوهشنامه پردازش و مد
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