
و دانش و نقش علم اطالعات  شناسي شفافيت اطالعاتي

رياست جمهوري كشورمان يكي از پر بسـامدترين كلمـات كلمـه 1396در جريان انتخابات سال

هـاي برنـدة خـود را اهتمـام بـر شفافيت بود كه همة رقبا بر آن تأكيد داشتند. آنهـا يكـي از بـرگ 

مي شفاف و يـا كمتـر ديدند. مخالفـان، دولـت را بـراي عـدم شـفاف سازي در دولت آينده سـازي

مي شفاف دو سازي مورد هجمه قرار و لت مسـتقر هـم ضـمن اعتـراف بـه اهميـت آن اظهـار دادند

و سامانه هاي زيادي در اين كرد كه ما تاكنون فعاليت مي آن هايي را ترتيـب داده باره نموده، و ايـم

و را در دولت دوازدهم تكميل خواهيم كرد. به نظـر مـي  رسـد بحـث اجـراي شـفافيت اگـر عمـد

و آن، تأكيـد همــه بـر وحــدتشـ غرضـي در كـار نباشــد از يـك تصـميم كوچــك آغـاز مــي  ود

هـاي شـفاف بـه دسـت آيـد. داسـتان اصطالحات كاربردي براي ورود اطالعات است تا خروجي

هاي گوناگون كه مولوي آن را به نظـم درآورده اسـت بيـانگر آغـاز ساده جنگ چهار نفر با زبان

كردنـد آن را ادا مـي هاي گونـاگون خواستند ولي با زبان ماجرا است. اين چهار نفر همه انگور مي

و لذا بر سر خواست خود به منازعه پرداخته بودند. كسـي كـه بـه چهـار لغـت آشـنا بـود بـه آنهـا 

1كنم. گفت جنگ نكنيد من خواست همه شما را بر آورده مي

و خدمت به مردم باشد كـافي اسـت كـه در يك كشور اگر خواست عمومي بر اجراي كار

بهاز اصطالحات متفاوت براي مقص و كنند تا با مقيد كـردن خـود اي عمل گونه ود واحد اجتناب،

و خـدمت بـه مـردم  و سـريع بر اين وحدت رويه كارها را زودتر انجام دهند. انجـام كـار صـحيح

و فرصـت بخواهـد از  و از سـر ذوق و هـواي خـود همچون ادبيات نيسـت كـه هـر كـس بـا حـال

را آرايه و تحت تـأثير قـرار هاي گوناگون استفاده كند تا ديگران تحت تأثير قرار دهد. برانگيختن

و دادن تا قبل از تصميم و صـحت گيري است ولي وقتي كار شروع شـد آن وقـت بـراي سـرعت

 
ب. چار كس را داد مردي يك درم/1 مـن عنـب/آن يكي ديگر عرب بـد گفـتال/انگوري دهمه آن يكي گفت اين

و گفت اين بنم/خواهم نه انگور اي دغا اُ من نمي/آن يكي تركي بد آن يكـي رومـي بگفـت/مزخواهم عنب خـواهم

را/اين قيل را ز سـرّ/در تنازع آن نفر جنگي شدند/ترك كن خواهم استافيل مشـت بـر هـمد/هـا غافـل بدنـ نـام كـه

و از دانش تهي/زدند از ابلهي مي معپر بدند از جهل  نوي./... . مثنوي

 سخن سردبير
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و وحدت رويه اصل است. سـپردن همـة كارهـا بـه متخصصـان علـم دقت كار هماهنگي، همدلي

و يكدسـت كـردن واژه رايانه، اگر چه در كار فناوري تخصص دارند اما چـون در انتقـال  هـا معنـا

به تبحر ندارند كار را به خوبي به پايان نمي و بـه رساند. روزرسـاني ويژه كه در دنياي امروز، ايجاد

رسـد علـت عـدم هاي اطالعاتي به صورت يك تجارت رقابتي در آمده است. به نظـر مـي فناوري

 باشد: توفيق در تحقق شفافيت يكي از، چند مورد، يا همة موارد زير

به عدم آگاهي نسبت به امر اطالع.1 و اهميت آن ويـژه از جانـب مـديران. مـديران بـا رساني

مي گيري رساني در تصميم آنكه از واژه اطالع و اجرا، زياد استفاده و ها كنند اما از سـازوكار ايجـاد

يك بهينه مي سازي آن اطالع كافي ندارند. آنها محصول و درست را طلب و اغلب هـم كنند دست

و ناقص است. و تصميمات آنها بر اساس همان اطالعات دم دستي  در دريافت آن توفيق ندارند

و بـه.2 ويـژه عدم توجه به اهميت خدمت بـه مـردم. اگـر خـدمت بـه مـردم توسـط مـديران

را كارشناسان آنها كه بيشتر به و آنهـا خـود و كـار دارنـد اصـل باشـد طـور مسـتقيم بـا مـردم سـر

و رضايت واقعي مردم برايشان مهـم باشـد، قطعـاً بـه دنبـال راه خدمتگز هـايي ار واقعي مردم بدانند

و  خواهند بود تا اين خدمت را به بهترين وجه انجام دهند. آنها در روند كـاري خـود بـه ايـرادات

و هر آن پي مـي  و يادداشـت مـي اشكاالت كار خود هر روز و بـراي حـل آن راه برنـد حـل كننـد

و از متخصصان اطالعطلبن مي ميد  كنند. رساني به جد آن را مطالبه

و وظـايف خـود. يكـي از موانـع اصـلي اطـالع.3 در عدم تعريف مشخص از كـار و رسـاني

و طبعاً بقيـة كاركنـان بـه  و كارشناسان نتيجه عدم توفيق در اجراي بهينة كار، عدم اشراف مديران

ت و كاركنان و فلسـفة وجـودي آن داشـته وظايف خود است. اگر مسئوالن عريـف دقيقـي از كـار

و در اين راه آموزش ديده باشند بهتر در انجام كار موفـق مـي  و بيشـتر از متخصصـان باشند شـوند

و صريح اطالع مي رساني راهكار طلب،  كنند. تر خواستة خود را بيان

تـوأم بـا عجلـه هاي ما ايرانيان در همـه سـطوح انجـام كـار عجله در كار. يكي از ويژگي.4

و يـا حادثـه  در است. البته زماني اين سرعت الزم است؛ مـثالً اگـر مريضـي از دسـت مـي رود اي

انـد كـه بهتـرين حال اتفاق افتادن است بايد سرعت عمل داشت. اما در همـين جـا هـم همـه ديـده 

و توجه عميق به بهترين راه ني«حل است. به قـول معـروف توصيه خونسرد بودن سـت تعجيـل نكـو

و عملي خير است كه بهترين تصميم با بهترين ابزار در بهترين موقعيت باشد.» مگر در عمل خير

و تعدد تصميم5 در . دادن كار به كارشناسان گوناگون به واسطه تغيير مداوم مديريت گيري كـه

و نتيجه هـركس بـا سـليقة خـود كـار را انجـام مـي دهـد. يكـي از آفـت  هـاي شـفافيت در اطالعـات
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و يا حفظ موقعيت خود از جانب مـديران مـافوق رساني، تغيير مداوم مديريت بر اثر ندانمالعاط كاري

و رساني درست برمي است. خود اين امر باز به اطالع گردد. وقتي مديري بدون داشتن اطالعات كافي

و يا با توصية ديگري بـر سـر كـار مـي  و تجربة كاري، فردي را خود گـذارد، اطمينان از صحت عمل

مي اش جز به هم ريختن نظام اطالع نتيجه و درهم شدن كارها چيز ديگري نيست. همه كه رساني دانند

و بعـد از انتخـاب فـرد جديـد تـا شـش مـاه بعـد به هنگام تعويض دولت ها دست كم از شش ماه قبل

و كارشناسان خود را در بالتكليفي مي و يـا مـي بسياري از مديران ا داننـد و يـن يعنـي بـه هـم گذارنـد

و در نتيجه عدم شفافيت اطالعاتي. ريختن برنامه و قاطي شدن اطالعات  ها

را.6 و توجـه بـه واحـدهايي كـه انجـام خـدمت بـه مـردم همكـاري مشـترك عدم شناخت

و بخشي نگريستن به كار. شما ديده مي و يـا ايد كه براي انجام يك كار مثالً ساختمان طلبد سـازي

اي توليدي متقاضي بايد به چه تعداد مراكز مراجعه كند كـه هـر يـك خواسـته ايجاد يك كارگاه 

و يـا خيـر بـه جـاي خـود، امـا اگـر درخواسـت دارند. آيا خواسته هـاي مـردم هاشان منطقي هست

و مراكزي كه بايد در صـدور مجـوز مشـاركت كننـد بـه نـوعي درخواسـت دسته را بندي شود هـا

م هماهنگ كنند كار سريع و متقاضي زودتر بـه مقصـود مـييتر انجام رسـد. البتـه اول كـار شود

 ارزد. قدري زحمت دارد ولي به بركات آن مي

نگري در كـار اسـت. ايـن هـم يكي ديگر از آفات بسيار مهم در ايجاد عدم شفافيت، بخشي

و حتي ادارات تابعه آن رخ مي و هم بين آن وزارتخانه بـا سـاير در واحدهاي يك وزارتخانه  دهد

به وزارتخانه و يا نهادها. عنوان مثال من در ادارة ماليات يكي از مناطق شـهر تهـران خـود شـاهد ها

بودم كه از يك واحد آن در يك ساختمان تا واحد بعدي در ساختمان ديگر آنچنـان فاصـله بـود 

عـات كه نه تنها با شبكه، اطالعات هم را نداشتند بلكه هر يك ديگري را محكوم به نداشـتن اطال 

و اتالف وقت او با مراجعة مكـرر در شـهر شـلوغي مي و مؤدي و اين جز سرگرداني مشتري كرد

و گرفتن كپي و ايجـاد عصـبانيت چـه مـي مثل تهران و مـال و اسـراف در وقـت توانـد هاي مكرر

 ها. اي از خرده نظام باشد. بايد توجه داشت كه كشور يك نظام واحد است با مجموعه

ترين كارها در ايجاد نظامي سالم با اطالعـاتش الزم. آموزش يكي از محوري. نداشتن آموز7

و روزآمد است. بسياري آن را دست كم مـي  و اوالً بـه شفاف صـورت مسـتمر بـا آن برخـورد گيرنـد

و ثانياً آموزش نمي مي كنند و از شواهد مربوط به كـاري كـه كاركنـان ها در قالب امور كلي بيان شود

ميدرگير آن هست مي ند كمتر استفاده شود كه آموزش را كاركنان به قصد پـر كـردن شود. نتيجه اين
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و نه براي انجام خوبپروندة كاري خود براي ارتقاء در نظر مي و گيرند تر كار براي خدمت به مـردم

وار به صورت فرهنگي منفـي درآمـده اسـت كشور. همين مسئله اسراف را ببينيد كه چگونه اختاپوس

مي حاليدر  كم كه هر كاري را و از هزينه توان به طرق بهتر، تر انجام داد. اسراف در همه شئون كشور

و در خانواده و هـم باال تا پائين وجود دارد چشـمي تـوأم ها كـه آن را بـا لعـاب كسـر شـأن يـا چشـم

و نه اينكه درست مصرف شود خوب است. مي  كنند؛ كه اگر اسراف نشود بد است

ن.8 و مواخـذه نبود و پيگيـري و عدم مواخذه متخلفان. عـدم نظـارت ظارت از جانب مافوق

و چناچه به دقت انجام شود شفافيت كـار را بـاال مـي  و كارمنـد جـرأت يك امر اساسي است بـرد

و اين برمي گردد به اينكـه يـا خـود مـدير نمي و يا آن را دستكاري كند كند اطالعات غلط بدهد

ر  و يا كـار و خطـا كـار مـيا نمـي متخلف است و بـا آزمـون و يـا بـه خـاطر مشـاغل شناسـد كنـد

و نسبت به حقـوق عامـه بـي  و يا دلرحم و يا تنبل است و لـذا گوناگون اشراف بر كار ندارد اعتنـا

و متعهد از هيچ چيز نمي نمي و سپس مؤاخذه كند. آدم كاربلد هراسد، زبـانش گويـا تواند نظارت

و ايرادها را به خوبي و نيز خارجي كه بسـيار مهـممي است تـر اسـت، بـه بيند. در معامالت داخلي

و بـه قـول معـروف دسـت رقيـب را مـي  و نمـي همة جوانب كار نظر دارد گـذارد بـا عـدم خوانـد

و يا سر كشورش برود. . عـده  اي ممكـن اسـت در زنـدگي شخصـي خـود شفافيت كاله به سرش

ا و يا اگر ز طبقات پردرآمد باشند به خـاطر درآمـد بـاالي خـود بسياري از مسائل را رعايت كنند

و در نتيجه اين نوع نگاه را به ديگران متنقل كنند.  اهميتي به خيلي از مسائل ندهند

و خارج بـه صـورت يـك نظـام واحـد در پيشنهاد اين است كه كل نظام كشوري در داخل

و مجموعــه ت نظــر گرفتــه شــود و در كنــار هــاي زيرنظــام بــا هــم از نــو خــود را بــاز عريــف كننــد

و دانـش  و هماهنـگ متخصصان علم رايانـه از متخصصـان علـم اطالعـات شناسـي بـراي سـاختن

و كاري مرتبط استفاده كننـد تـا در صـورت تعـويض پيمانكـار كردن اصطالحنامه هاي موضوعي

و شفاف اي، نظام دسترس رايانه و ايـن شـدني اسـت. بنگريـد بـه سيسـت پذيري م سازي به هم نريزد

هـاي ديگـر اند بلكه همـه بانـك ها كه نه تنها شعب يك بانك با هم هماهنگ پرداخت پول بانك

و البته مـي هم تا حدودي به صورت بر خط با هم مرتبط هـا را بيشـتر كننـد. تواننـد ايـن ارتبـاط اند

و دانش و نظـارت بـر اصـطالحنامه متخصصان علم اطالعات و شناسي توان ايجاد هـاي موضـوعي

و بر نظارت بر اجراي آن توانمندند. البته اگر اين تصـميم گرفتـه شـود الزم اسـت كاري را دارند

.هاي معمول اين رشته هم تجديدنظر جدي به عمل آيد كه در آموزش


	96.4.3-1    faslname  88  bw 156p vaziri 7
	96.4.3-1    faslname  88  bw 156p vaziri 8
	96.4.3-1    faslname  88  bw 156p vaziri 9
	96.4.3-1    faslname  88  bw 156p vaziri 10



