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ریزی ط ح  منطق  ب ای  ایش دسررت سرر   زاد بال اط دا  در هدف از نگارش متن حاضرر پ   

ست این ط ح بعد    نهادهای ها و سازمان های گاهوب ست. بناب اینپ در نگاه نخ دموم  در ای ان ا

ساس قانون         دازی و دملیات . ابتداپ مفهومداردخاص  سازی  ایش دست س   زاد بال اط دا  ب  ا

س   زاد بال اط دا      ست  شار و د صوب        پانت س م  و  ئین نامال اج ائ  م شورای ا صوب مجلس  م

 ذی ی در فضررای وب بال ب  اسرراس   ی ابعاد مختلف دسررت سبندو سرر،سپ ت بی  هیئت دولت

 گی ی خواهد بود. های فضای مجازی قابل فهم و اندازهرویک د دوفضای  و الیال

مورد تصوی  مجلس   1387در تاریخ ششم بهمن سال « قانون انتشار و دست س   زاد بال اط دا »

س م  ق ار گ فت و در چهارم بهمن     شد.  یین جهت اج ا  1388شورای ا نامال اج ای  این  اب غ 

 توسط هیأ  وزی ان تصوی  شد. 1393 بان  21قانون در 

خود را چنین تع یف   1ماده و هفت تبص ه تصوی  شده استپ مفاهیم اساس        23این قانون بال در 

 گی ند:نامال نیز ق ار م ب ده است بال مبنای تعاریف این ط ح

افزاری ذخی ه گ دیده و رج باشد یا بال صور  ن م: ه  نوع داده بال در اسناد منداطالعات -

 .یا با ه  وسیلال دیگ ی ضبط شده باشد

های محل سکونت و  خانوادگ پ نشان  : اط دا  ف دی نظی  نام و ناماطالعات شخصی   -

های جسررم پ شررماره  های ف دیپ ناراحت محل بارپ وضررعیت زندگ  خانوادگ پ داد 

 .حساب بانک  و رمز دبور است

                                                             
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 1ماده  1
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ضوابط و  یین      : اط دا  غیات عمومیاطالع - ص  نظی     و هاپ  مار و ارقام ملّنامالشخ

شد         صل چهارم این قانون نبا ستثنیا  ف صادیق م سناد و مکاتبا  اداری بال از م سم پ ا   .ر

و  حمایت از س مت  پ حمایت از ح یم خصوص   پ اس ار دولت  این مستثنیا  دبارتند از:  

 یشگی ی از ج ائم یا   پ امنیت و  سایش دموم  ال شامل  ب سای  موارد پ و اط دا  تجاری

  پممیزی مالیا  یا دوارض قانون  یا وصول  نها پ بشف  نهاپ بازداشت یا تعقی  مج مان  

 ر.ادمال نظار  ب  مهاج   بال بشوو 

سات عمومی    - س سازمان مؤ ستال بال حکومت بال :  شامل   ها و نهادهای واب معنای دام بلمال 

 .در مجمودال قوانین جمهوری اس م  ای ان  مده است  ن بال یتمام اربان و اجزا

: از نظ  این قانونپ مؤسسال خصوص  شامل ه  مؤسسال انتفاد  و         مؤسسات خصوصی     -

 .مؤسسا  دموم  است یغی انتفاد  بال استثنا

هررش شررخر ایشاقرری ررر  هس شسرری  رر    »برر  اسرراس ایررن قررانون  زادی اط دررا  یعنرر    

قوا منررک  ررشهش  اشررفا اسرر ااهش ا  اطالعررات اطالعررات عمررومی اا هااهر منررش قا  رر   ررا

هرش شخصری رر     »و  1« روه  عمومی یا اق شاا ققها تا ک  رواقن    مررشاات مش روو خواهرف    

هااه ا  اق شرراا یررا اخررا اطالعرراتی  رر   رر   سررن   ا  تهنرر  شررفش   رری ها  شیرراا      

یاف رر  اسررو   رروننشآ  نررفر مشررش و  رر  قا  رر    سررا آ قا  ررشاآ اق شرراا ت ننررشقمرراهش

ت مز وا    ساااش هینرشآ تهنر  قشرفش  اشرف  ر  ها ایر  صروات ترا ک  رشااهاه          اطالعا

ههنرفناا اطالعرات    ننرفناا   اشراع   ا براا تهنر   »و بر  اسراس  ن    2« ن  ققها خواهف  روه 

منا ک اطالعات خوه ممنرو  اسرو منرش  ر  رقرم مررا  صرا    اراتی   ا ب ر            آ   افشا

 .3«  ههنفناا اطالعات قمی  اشف ننفناا   اشاعای  امش قافی مسؤ  نو تهن 

                                                             
 طالعاتقانون انتشار و دسترسی آزاد به ا 2ماده  1
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 3ماده  2
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 4ماده  3
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ب  این اساس قانون ابعاد مختلف موضوع انتشار و دست س   زاد بال اط دا  را  وشش داده است         

های  ها و همچنین شرراخ توان مبنای  ایش یعن  مفاهیم اصررل پ مؤلفالبال مبتن  ب  این قانون م 

  ایش را استخ اج ب د.  

صا     سوی دیگ  باید نگاه  بال مخت س          از  ست  شار و د ضا در انت ضای مجازی و امکانا  این ف ف

  تواند محقق شود. ب  این  زاد بال اط دا  داشتال باشیم بال چگونال این ام  محقق شده است و یا م     

اسرراس دو بخش اصررل  مدل  ایش را باید در ط اح  نظام  ایش و همچنین انطباا نظام  ایش با  

 ینده توضیح داده خواهد شد.فضای وب  و مجازی دانست بال در دو بخش  

س   زاد بال اط دا  در وبگاه     ست  شار و د سا  دموم  م    مدل  ایش قانون انت س ست های مؤ   بای

صل    بخش ا  نجهای اساس  مورد توجال قانون باشد. این مدل دارای    مبتن  ب  مفاهیم اصل  و ایده 

 است بال دبارتند از:

 «اط دا  های انتشار و دست س   زاد بالمفاهیم و ایده» -

 «  های انتشار و دست س   زاد بال اط دا مؤلفال» -

 «های دست س   زاد بال اط دا شاخ » -

 «(ف ایندها و روندها اص ح بندیپرتبال)  ایش  یامدهای و م احل  ایشپ روش» -
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ای است بال یک سیستم دم ً بال    وضیح درجال ت ای ذی ی واژه ای دموم  و بال بار رفتال ب دست س 

ستفاده            ست  با واژه قابلیت ا ست. این واژه نبای ستفاده ا شت ین اف اد قابل ا سیلال بی بال بال معن    1و

ست س       بال سادگ  در   شود. د شتباه گ فتال  ستپ ا سط اف اد مختلف ا  ی رابطال   ذیبارب دن ام ی تو

ت  دموم  ژه اشاره بال درب گی ی حت  االمکان گست دهمستقیم  با مقاصد دموم  دارد چ ا بال این وا 

 (.1971م دم دارد )اینگ امپ 

 

i  های  = شررراخ

 حوزه خاستگاه

j  های حوزه مقصد  = شاخ 

 = تابع ارزش گ دش تعمیم یافتال 

  فن    ذی ی یک سیستمپ امکانا  ف مول فوا مبین این واقعیت است بال ب ای تعیین معیار دست س  

  سررایت را بایسررت  ب  اسرراسخاسررتگاه  نیز بایسررت  مورد م حظال ق ار گی د. بناب اینپ یک وب

نظ   اد  بارب انپ از نقطال  های اجتم  یافتگ  زمینال  موقعیت  ن در گسرررت ه  هناورت  میزان توسرررعال    

 (.  1386 هوی پ   ذی ی مورد داوری ق ار داد )محسن دست س

 ذی پ مزایای بسیاری را ب ای همال  اند بال یک سایت دست س  ط احان ن م افزارهای اینت نت   موختال

 ذی ی سررایت تنها شررخ  را در دسررت سرر  بال اط دا    بند. دسررت سبازدیدبنندگان ف اهم م 

                                                             
1 Usability  
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ر بارب ت  ب  ذی پ محیط دموم  را بال گونالسازدپ بلکال یک سایت دست سم توانمند ن  ای  ای  سان 

 ذی ت پ دارای سازمانده  بهت پ امکان چ خش بهت  در  دهد. یک سایت دست س  ها سامان م  انسان 

های جدید موث  در سرررایت و در نهایت یافتن اط دا  اسرررت. بال اضرررافالپ اسرررتفاده از فناوری 

 (.2006)ریکپ  نمایدها را نیازمند بازط اح  و گست ش م سایتاینت نتپ وب  ذی یدست س

موم  دنوان مسائل خاستگاه  دهای گست ش یافتال/ ناگست دهپ بالب  این اساسپ توجال بال زی  ساخت  

های  در حوزه وظایف  بارب ان اهمیت بسرریاری دارد. ممکن اسررت گسررت ش چنین زی  سرراخت  

 ت  دولت باشد.های دموم ها و ب نامالا م تبط با سیاستسازمان  مالکین وب سایت ی

صور  گ فتال در مورد اط ع      س   سوی دیگ پ ب ر سازمان   از  سان   های دولت  ایاال  متحده از  ر

ها از ایجاد ابهام و  یچیدگ  در ارائال اط دا   دهدپ این سازمان های اینت نت  نشان م  ط یق سایت 

)هکتپ  ارمانتو و زنگپ  اند ب ای مقاصررد سرریاسرر  به ه گ فتالها در فضررای وب بال بمک فناوری

های سازمان  است بال اهداف ناهمخوان با بارب د    (. این دیدگاه  اساساً انتقادی بال سیاست    2005

 سازد.  حقیق  را  شکار م 

از سرروی دیگ پ اصررل شرره وند محوری در گسررت ش دولت الکت ونیک از سرروی محققین دیگ ی   

های توسررعال دولت های  نهان ب نامالگ فتال اسررت بال در صرردد اسررت تا چالش  مورد توجال ق ار 

شررناسرر پ بین وظایف  ارلمان    دنوان مثالپ از نظ  جامعالالکت ونیک را مورد ارزیاب  ق ار دهد. بال

ساز و بارهای        ص   نان ناهمخوان  وجود دارد بال نهادینگ  موجود در  شخ نمایندگان و اهداف 

ص    ساس  نها  ستقیمپ        دولت  ب  ا س  م صور پ با روی بار مدن دموب ا ست. در این  ور  گ فتال ا

خطاهای چنین تناقضات  بال حداقل باهش خواهد یافت. اما همچنینپ اموری مانند م اجعال بال  رای  

گی ی  ن پ ناممکن و خسررار  بار خواهد بود دموم  ب ای مسررائل خ دپ بال لحان نیاز بال تصررمیم

 (.  2005)ایم یپ لنکپ نیلسن و مول پ 

 ذی ی  ها دست سسایتهای اط دات  نوین مانند وبانتقادهای فواپ این گفتمان مسلط بال سیستم

سررازد و سررازند را با چالش مواجال م ت  و سرر یعت  را ممکن م اط دا  در سررطوح  گسررت ده

 (.2006 بند ) دام و ب  زپجایگاه نظ یال انتقادی ددم دست س  را در ب اب  مطالعا  قبل  حفظ م 
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**** 

خصوص موضوع دست س  بال اط دا  مط ح است. اگ چال ه   های مختلف  درنظ یا  و مدل

دهدپ با این حالپ ش ایط خاص بوم  هاپ ابعادی از موضوع را مورد تابید ق ار م بدام از این مدل

ند بال بتوا نیاز استبال مدل   در واقع بند ورا الزام  م  ابداد موضوع این ط حپ ط اح  یک مدل 

و متغی های دخیل و بیشت ین روابط میان  نها  موضوع دست س  بال اط دا بال حدابث  ممکنپ ابعاد 

 را بال تصوی  بکشد. 

از  ها و غفلتو یا مدل نظ یا با  ش ایط بوم  و مل  دست س  بال اط دا اگ  چال منطبق ب دن 

و مستدل مستلزم  دلم  ایش انجام  پ با این حال از  نجای  بالدشوار استباری  رویک دهاسای  

در اینجا ت ش شده است مدل مفهوم  خاص  ایش ط اح  و ارائال پ لذا است مفهوم داشتن مدل  

 شود.

پ ب  مده از متن قانون  زادی حاض  الزم بال ذب  است دای ه مفاهیم قابل ذب  در مدل مف وض

قانونپ مفاهیم در حد متن مذبور باق   اط دا  است و بناب اینپ ب ای تضمین وفاداری مدل بال متن

مانند. با این حالپ بدیه  است در مواردی بال مفهوم مندرج در قانون داللت ب  مفاهیم م 

 گی ند. زی مجمودال داشتال باشدپ مفاهیم مستت  در مفاد قانون نیز مورد توجال ق ار م 

ت  اولین گام در ط اح  مدل مفهوم  دانست. تع یف مفهوم  بال دلیل در تع یف مفهوم  را بایس

اختیار گذاشتن دانش تخصص  در مورد یک مفهومپ زمینال ط اح  و درک رابطال  ن مفهوم با سای  

بند. در این بخشپ مفاهیم انتشار و دست س   زاد بال اط دا  مفاهیم محوری و اصل  را ایجاد م 

 شوند.ال شده استپ تع یف م بال در متن قانون ارائ

ست. از      1949شانون )  شنهادات  ارائال ب ده ا ست بال ب ای تع یف اط دا   ی ( از اولین محققین  ا

زمان تع یف وی تا بنونپ مبنای تع یف اط دا  و داده تغیی ی نک ده اسررت. ب  اسرراس تع یف   
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ست  معن  الدارای ظ فیت انتق خام موادرا  دادهتوان وی م  ستای  در ها ن از بال دان  و شناخت  را

ستفاده م   مادی غی  یا مادی مفهوم ه  فهم شده از   یا نماینده ش ح  داده شود. ا   پ دیده یکثبت 

  یک ایب  و نشده  سازمانده   اما است  شده  ذخی ه و بندیدستال  بال است  تعامل یا و فعالیتپ اتفاا

شخ   منظور شده   ماده م ست  ن ص  دن هاداده. ا صل   ا ستند  اط دا  ا  بال صورت   در هاداده. ه

پ  اط دا . بنند اسرررتفاده  نها از بیشرررت  درک ب ای بخواهند اف اد بال شررروندم  تبدیل   اط دا  

یشت ی   ب معن  بتوانند تا اندشده  سازمانده   و  االیشپ ذخی ه بال هستند  ایشده بندیطبقال هایداده

 را منتقل بکنند.

 زادی اط دا  سررال حوزه تولیدپ انتشررار یا د ضررال و دریافت یا   ( 2005سرراس نظ   ودفا  )ب  ا

 زادی در بیان یا تولید   از سررال مولفال ف د گی د. بناب اینپ  زادی اط دا  دسررت سرر  را درب  م  

ل  تشکیدریافت یا دست س  بال اط دا    زادی در انتشار یا د ضال اط دا  و    زادی در اط دا پ 

های ق اردادی دارد.  زادی  . مانند ه  حوزه دیگ یپ  زادی اط دا  ش ایط و محدودیتاستشده 

شرررود و یا هنگام  بال در ب اب      های مصررر ح در قوانین مواجال م   اط دا پ هنگام  بال با  زادی    

 .(2005)ماتیاس و اندروپ  گی دپ مشمول محدودیت خواهد بودحقوا ف دی و دموم  ق ار م 

س  بال اط دا  یک  از مولفال    ست  ست.   زادی بیانهای حق د شور      ا صل در ه  ب بنیادی ت ین ا

دموب اتیک  ن اسررتپ بال شرره وندان بتوانند بال وارسرر  و نظار  ب  رفتار دولت و ماموران دولت  

ال اط دا   ب، دازند. اما این بار در خ  رخ نم  دهد. ش ایط این بار دست س   زادانال شه وندان ب    

ست.  س  بال اط دا پ   مورد نیاز ا ست  ست بال در        زادی د س   زاد بال اط دا  ا ست  شامل حق د

 (.  1384دوست ته ان پ )نمک اختیار دولت است

پ -بال موضوع این ب رس  است  – ها استاز منظ دست س   زادانال بال اط دات  بال در اختیار دولت

ا محورهای حق دسررت سرر  بال ه دا  و اندیشررالحق  زادی جسررت و جوپ دریافت وانتشررار اط

ای  ه. ه  انسان  فارغ از موقعیت جغ افیای پ نژادیپ قوم پ زبان  و جدای از تفاو اط دا  است

  هایاست زمینال موظف  یا دولت ای حق دست س  بال اط دا  را دارد و حکومت  ف هنگ  و منطقال

 .  (2010)س اجپ  ندرا ف اهم نمایب ای حصول بال این حق قانون  و فن  
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ست ته ان  ) نمک ست س  ( ت ش م 1383دو ضمن تلق  د شتیبان    ذی ی بالبند  سازوبار     دنوان 

 از دموب اس پ  ن را با توسعال شفافیت م تبط بداند.  

 
 (28: 1383ه سو تهشاقیر ر ر  ااتباو   اطال  )قمک

س پ اظهار م        نمک ست  ضادف د شاره بال تاثی  م ست ته ان  با ا س  بال اط دا  نال   »بند: دو ست    د

تواند ب  میزان د قال شررره وندان ب ای اسرررتق ار یک حکومت دموب اتیک بیفزایدپ بلکال           تنها م  

بند بال بال تعمیق و راتقاء حق دسرررت سررر  نیز خواهد انجامید. در حقیقت حق  ای ایجاد م چ خال

ش  بال در این حلقال ب دهده داردپ بال بقای خود ن      س  با ایفای نق ست  ساند یز یاری م د مان: )ه« ر

29.) 

یعنرر  یررک فرر د یررا گرر وه بتوانررد خررود و یررا اط دررا    حرر یم خصوصرر  یررا حرر یم شخصرر 

خررویش در  انتخرراب م برروب بررال خررود را مجررزا بنررد و در نتیجررال خررود و یررا اط درراتش را بررا 

شررود در میرران داد مرر مررب ابرر  دیگرر ان  شررکار بنررد. م زهررا و محترروای  نچررال خصوصرر  قل  

حرر یم مفهرروم اصررل  در  ن مشررت ک اسررت.   هررا و اشررخاص متفرراو  اسررتپ امررا    ف هنررگ

بررودنپ یعنرر  تمایررل بررال گمنررام  یررا دور مانرردن از د صررال  ناشررناس خصوصرر  گرراه م برروب بررال

دموم  اسرت. انرواع مختلرف حر یم خصوصر  اقتصرادیپ حر یم خصوصر   زشرک پ حر یم           

. (2010)المرر پ  انرردشررده خصوصرر  در اینت نررت و حرر یم خصوصرر  اط دررا  در نظرر  گ فتررال

 ب خررورد و دریافررت دمرروم بررال اط دررا  نحرروه بررال بسررتگ  اط دررا  بررودن خصوصرر درجرال  

 برر  خصوصرر  حرر یم مفهرروم. اسررتوابسررتال مکرران و زمرران شرر ایط بررال خررودبررال بررال نوبررال  دارد

 .(2008)توان پ  گذاردنیز تأثی  م  اط دا  امنیت مفهوم
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ساس  شای اط دا  المبیانیال بین ب  ا شار  بال دمل(پ 2016) 1لل  اف   بال اط دا  ف دی یا دموم  انت

  افشررایپ باشررد تأثی گذار سررهامداران و گذارانسرر مایال تصررمیما  ذینفعان مانند ب  اسررت ممکن

دنوان مثالپ   شرررودپ بال گاه افشرررای اط دا  یک حق دموم  تلق  م    . شرررودم  گفتال  اط دا  

  مشخ  سازوباری ط یق از ب فاصلال را تأثی گذار اط دا  عنو ه  اندموظف سهام  هایش بت

ستفاده  مع ض در و ب ده اد م همچنینپ گاه افشای اط دا  نود     .دهند ق ار سهامداران  دموم ا

 شود و ماهیت مج مانال دارد. نقض ردایت حق ح یم خصوص  نیز تلق  م 

  شه وندی  موقعیت ادتبار بال اف اد است بال  حقوا و وظایف  شه وندی مجمودال  حقوا و وظایف

  گفتال  بند م  حکومت  جامعال   در  نان  موقعیت  ب  بال  قواددی  مجمودال  نیز و باشرررند  م  دارا خود

  نسبتاً  مفهوم «و وظایف شه وندی  حقوا»  تع یف  (2016ب  اساس  رشیو مل  ب یتانیا )  شود.  م 

ست  وسیع   س پ   و مدن  قوا و وظایفح شامل  بال ا صادی  سیا ست بال  ف دی و اجتماد  و اقت   ا

  یکدیگ  ب اب  در  نان تکالیف و و حقوا شرره ی و موسررسررا   و دولت  م دم روابط چگونگ 

 .است بشور اساس  قانون اساس  درچارچوب حقوا از منشع  و نمایدم  راتنظیم

ش وع  قدر  ادمال و هنجارها شفافیت  شای  در م صوص  در ط دا ا اف صمیما پ  خ  و اج ا ت

 ف امل پ و الملل بین های ژانس هاپحکومت و ادمال تصررمیما  شررامل اسررت بال اج ا بیفیت

شکل  و مدن  جوامع هاو ش بت  شکار    همان شفافیت  دیگ پ دبار شود. بال م  ایح فال هایت  

 چال اینکال درک و باشد  تشخی   بال قادر شخ   مدن پ چارچوب یک در بال طوریبال است؛  بودن

)اندروپ   شوند م  اج ا چگونال شده است و   گ فتال چال استانداردهای   ب اساس  و چگونال تصمیمات پ 

شفافیت (2008 ستپ  هدف خود خودی بال .  ست  ابزاری بلکال نی سیدن  ب ای ا از   قبل و اهداف بال ر

ضای  ایجاد ب ای ابزاری همال س    ف صادی  و سیا ست  م دم ب ای اقت ضا  این در تا ا  حقوا ندبتوان ف

 هاگ وه و بازار شره وندانپ  بال دادن اجازه شرفافیتپ  از نمایند. هدف دفاع  ن از و ادمال را خود

                                                             
1 Information Disclosure Statement 
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سخگو  ب ای شتن   ا ست    قبال در نگهدا ست.  دملک دها و هاسیا  بال توانرا م  شفافیت  بناب این ا

ش   نهادها توسط  بال دانست  اط دات  منزلال  روشنت   و سانت    را نهادها این ارزیاب  و شوند م  منت

 .(2006)مول  و دیگ انپ  سازندم 

داند و  ن را در بنار   ذی ی اط دا  م ( نیز شفافیت را نتیجال دست س  1383ته ان  )دوست  نمک

 بند.   ذی یپ ارزیاب  م  مد دیگ  دست س پ یعن  مشاربت و  اسخدو   

( از این مفهومپ بال دلیل 1971ما تع یف رالز )های مختلف  از نفع دموم  ارائال شده استپ ا  تع یف

 همال اموری است بال ب ای  دموم  منفعتجامعیت س  مدت ین تع یف است. ب  اساس نظ  رالزپ    

سیار  تعداد یا همال شد   و اهمیت م دم حائز از زیادی ب ش وع با   نکال از هاپ فارغ ن ب ای و ارزش م

ش وع خی پ مطلوبیت  یا اند شده  منتفع  ن از هم دم  شتال  م ست تفاو    دا شد. الزم بال ذب  ا در  با

 دموم  چگونال منافع اینکال تعیین در باید اخ ق  هایسریسرتم   و اجتماد  هایارزش هاپف هنگ

 ه  را دموم  منفعت توانگی د. م  ق ار توجال مورد بنند د ضال  را  نها نهادهائ  چال و شوند  ارائال

ست   ن چیزی ست   سودمند  و ارزش دارای جامعال اف اد دموم ب ای بال دان ش وع ا همگانپ  و ی م

 داشت. خواهند را  ن از استفاده امکان

ساس تع یف م جع م جسپ منل و لمل  )    یا ف ایندپ تکنیکپ الگوپ روشپ ط حپ ف مول( 2006ب  ا

   نها اسرراس ب  و یسررتن تحقیق قابل یا دسررت س در بل  صررور بال بال اط دا  از ایمجمودال

صادی  مزایای از توانم  سبت  اقت شت یان  یا رقبا بال ن س ار  را شد  مندبه ه م  در. ندگویم  تجاری ا

  نیز شررده بندی طبقال اط دا  یا مح مانال اط دا  اسرر ار این بال قضررای هایحوزه از بعضرر 

تع یف   صرررور  متفاو  الهای قضرررای  مختلف ممکن اسرررت راز تجاری ب    در حوزهگویند.  م 

 : باشدپ ول  سال دامل مشت ک میان ابث  تعاریف وجود داردشده

 صور  بل   شنا یا قابل تحقیق ب ای دموم نیستالب .1

 استحاوی امتیاز اقتصادی ب ای دارنده  ن  .2

 بال نحوی بال د فاً شایستال  ن اط دا  استپ حفاظت شده باشد .3
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ست     س ار دولت  یک مفهوم قانون  و حقوق  ا سناد   ا شامل ا ضوع  دولت  مح مانال و س ی  و    مو

  اج ای  نامال یین و ررر1353مصوب ررر دولت  س ی و مح مانال اسناد افشای و انتشار مجازا  قانون

بندی شده هم یاد  گاه  از این نوع اط دا پ بال دنوان اط دا  طبقالاست.  ررر1354مصوب ررر  ن

 (.2004المعارف رندوم هاوسپ شود )دای هم 

همررانطور بررال در مقدمررال و بخررش اول ط احرر  مرردل مفهرروم  نشرران داده شررده اسررتپ تررا ایررن      

 -بررال شررکل بلرر  و دمرروم   ن  -م حلررالپ بحررم متم بررز برر  مفهرروم دست سرر   زاد بررال اط دررا   

 اط درا   برال   زاد دست سر   و انتشرار »بروده اسرت. امراپ موضروع ایرن ب رسر  و طر ح تحقیقرات پ         

هررای موسسررا   در وبگرراه»اسررت. قرر ار گرر فتن دبررار    « دمرروم  مؤسسررا  هررایوبگرراه در

پ دو ب  ینرد دارد. نخسرت اینکرال هردف ایرن ب رسر   یگیر ی وضرعیت انتشرار و دست سر            «دموم 

هررای موسسررا  دمرروم  اسررت و بنرراب این اگ چررال در ابترردا الزم  زاد بررال اط دررا  صرر فاً در وبگرراه

   زاد برال اط درا  برال خروب  شرناختال شرود و مفراهیم و معیارهرای         است قرانون انتشرار و دست سر   

ش  ن اسررتخ اج و فه سررت شرروندپ امررا هرردف در اینجرراپ  ررایش بلرر  ایررن حقرروا نیسررت و  ررای   

شرود. نکترال دیگر  ایرن اسرت برال وقتر         هرای موسسرا  دمروم  انجرام مر      ص فاً در زمینرال وبگراه  

گیرر دپ موضررودا  و  یگیرر ی قرر ار مرر  هررا مرروردانتشررار و دست سرر   زاد بررال اط دررا  در وبگرراه 

مسررائل جدیررد ب  مررده از ماهیررت فضررای مجررازیپ هررم از بعررد محترروای  و هررم از بعررد فنرر  بررال    

شررود و بنرراب این الزم اسررت مفرراهیم  از ایررن حرروزه بررال بررا دست سرر  بررال    موضرروع تحمیررل مرر  

گر پ بردون   دبرار  دی اط دا  ارتبراب دارد نیرز تحرت تع یرف مفهروم  و دملیرات  قر ار گیر د. برال         

 و انتشررار»ترروان نسرربت بررال  ررایش  نمرر « دست سرر  در فضررای مجررازی »فهررم صررحیح از مفهرروم  

اقردام بر د. بنراب اینپ در ایرن بخرشپ مفراهیم بعرد وبگراه  یرا فضرای           « اط درا   برال   زاد دست س 

شروند و سر،س بر  اسراس تلفیرق ایرن دو حروزهپ        مجازی مر تبط برا موضروع تع یرف مفهروم  مر       

 شود.  وم  ارائال م مدل یا الگوی مفه
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  «2شرردهتوزیع شرربکال افزارهاین م» یا «1وب بارب دی افزارهاین م» بال معنای توسررعال وب توسررعال

  اج ا «وب م ورگ » یک بال «سرر ور وب» یک از اچ.ت .ت .   ق ارداد تحت افزارهان م اسررت. این

 .(2003رابل پ باست  و ماننینگپ ) گ دندم 

های   بارب   نال    ن ما مان  اسرررت     بام،یوت یپ  سرررا یا سررراز نال   از بال  ف د  یا فاده  را ند.   م  اسرررت ب

سعال  ب خ ف بال  پ بارب  نهای  تنها قادربندنهای  تولید م  سامانال بال توابع  ب ای بارب ان  دهدهنتو

   در موضوع این ب رس پ بارب  نهای  دهنده است.  توسعال  تعیین شده توسط  تعامل در توابع از  یش

المعارف رایانال و )دای ه اط دا  تلق  ب د بال  زاد بایسرررت  بال دنوان جامعال هدف دسرررت سررر را 

 .  (2003اینت نتپ 

ک  منظور از مالشود.  وب سایت بال دلیل ب خورداری از قابلیت اقتصادیپ یک دارای  محصوب م    

ست بال از حقوا مالکیت ماد        3سایت وب سازمان)های ( ا شخاص یا  ای  ی )و در  ارهشخ پ ا

سرررایت ب خوردار اسرررت. از  نجا بال      موارد حقوا مالکیت معنوی و ذهن ( محتوا و فناوری وب   

ممکن است خدما  و اط دا  د ضال شده در وب سایتپ مشمول ارزش افزوده اقتصادی باشدپ       

ست از مالک)ان( وب  سهامدار)ان( یا ذینفع)ان(   ممکن ا شو  4سایتپ در مفهوم حقوق     دنام ب ده 

 .  (2012)مهلمپ 

  منزلال  بال شرررودپ بال از  ن با دنوان فناوری اط دا  و ارتباطا  نیز یاد م         اط دات   زی سررراخت 

  بیفت با اط دات  خدما  ارائال امکان بال اسررت مط ح اط دا دسررت سرر  بال   شررالوده و بنیان

  خدما  و هاشبکال  گست ش  و ایجاد زی ساخت اط دا پ  حوزه هدف .نمایدم  ف اهم را مطلوب

                                                             
1 Web Applications 
2 Distributed Network Applications 
3 Website owner 
4 Stakeholder(s) 
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  چند  ارتباطاپ اط دا  د ضررال و دسررتیاب پ روتینگ و سرروئیچینگپ انتقال هایشرربکالپ مخاب ات 

 مانند  ن و امنیت  و رمزنگاری هایفناوریپ ها  تکل مهندسرر پ اط دا  سررازیذخی هپ ایرسررانال

شد م  ص  . با ساخت  دنا ستفاده  یازمندنپ اط دا  زی  ست  فیزیک  امکانا  و تجهیزا  از ا   ای دهگ

ستم   نظی    هایشبکال  و رسیا پ ثابت تلفن خطوب از گست ده  ایشبکال پ روتینگپ سوئیچینگ  هایسی

  از متشررکل فیزیک  زی سرراخت مدی یت و دملیا  انجام منظوربال و رابطال این در. اسررت وئ یراد

  اسررتفاده متعددی افزارهاین م و هاافزار سررخت از بایسررتم پ افزاریسررخت تجهیزا  و دناصرر 

 (.2014)گنناسمبامپ اس، اگو و هسکینپ  شود

ای و سررواد اینت نت  اسررت  سررواد اط دات  و سررواد دیجیتالپ در ادامال و در  یوند با سررواد رسررانال

(.  2003؛ اسررت یتپ 2004نگسررتونپ ؛ لوی2005؛ باهن و بلن پ 2011؛ گودف وپ 2012)بابینگهامپ 

سواد دیجیتال   اگ چال  ست     سواد اط دات  یا  ضای مجازی نی ص  بال حوزه ف پ  )هن یش و بمبز منح

پ اما بال دلیل تاثی  مهم  بال ب  دست س  بال اط دا  دارد و همچنین نظ  بال اینکال توسعال  ن    (2014

 ن در این مجمودال موضودیت   حها و نهادهای حابمیت  استپ بناب این ط از وظایف ضمن  دولت

سواد دانش  )اط دات (پ    بندیپ اربان سواد اط دات  را  در یک تقسیم دامل  )منتش  نشده(    دارد.

سواد انتقادی و تحلیل        سواد حقوق  و  ست   سواد مهارت پ  ستال ا سعال  . دان اط دا پ از   سواد تو

 .  ها در مسی  تامین حق دست س   زاد بال اط دا  استوظایف دولت

همانطور بال در مباحم قبل م حظال شدپ در این ب رس  با دو دستال مولفال مواجال هستیم. در دستال        

اند بال هدف از این استخ اجپ ت ش   ها تماماً از قانون  زادی اط دا  استخ اج شده  نخستپ مولفال 

   در مطالعال  یش رو است. ها و ابعاد حقوق   زادی اط داب ای بنت ل و ب رس  همال مولفال

ستال دوم مولفال  ست بال دم ً ب   زادی     د ضای مجازی و وب ا هاپ م بوب بال  ن مفاهیم  از حوزه ف

م  ن  و غی مستقی اط دا  در فضای وب خواه بال صور  ص یح و مستقیم و خواه بال صور  ضم      

تاثی  دارند. حالپ نیازمند دسررتگاه یا نظام  هسررتیم بال بتواند هم روابط درون  ه  یک از این دو  
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ساختار روشن   مجمودال مولفال و هم روابط بین مولفال های ه  مجمودال با مجمودال دیگ  را در یک 

ها و  ت  مفاهیمپ مولفال  این الگوپ در نهایت بال دنوان مبنای تع یف دملیا      و قابل دفاع نشررران بدهد.     

 گی د. ها مورد استفاده ق ار م شاخ 

ر رویک د  ابتدا اینکال دبندی ض وری است. ب ای رسیدن بال چنین نظام یا الگوی  توجال بال چند طبقال

شفافیت اط دا  و         ضوع  س  حدابث ی )مانند مو ست  ضمین حق د حقوق  و قانون پ دو حوزه ت

ای  هین حدابث   یشررگی ی از اسررتفاده اط دا  در قال  تامین نفع دموم ( از یک سررو و تضررم 

اسرر ار تجاری یا نفوذ بال ح یم  مج مانال یا غی مجاز )مانند دسررت سرر  یا انتشررار اسرر ار دولت  و   

ص (    صو ست. بال    خ سازی ا شه وندان حق     قابل جدا سو  دبار  دیگ پ در لفظ حقوق پ از یک 

ابعاد سلب  اط دا  را   «  زادی از»دیگ  حق دست س  بال اط دا  را دارند و از سوی    «  زادی ب »

 دارند. یک نظام دست س   زاد بال اط دا  جامعپ بایست  بتواند حدابث  ممکن تامین این دو  زادی 

 صور  همزمان را تضمین نماید.بال

 
  اقوا هس شسی ق اه    اطالعات ه   عف ایجا ی   س بی

وان ابعاد مختلف حقوا و وظایف حابمیت و تحالپ مسئلال ب رس  حاض  این است بال چگونال م 

ها و نهادهای  سازمانهای گاهشه وندان در زمینال دست س   زاد بال اط دا  را در حوزه فضای وب

دسترسی به اطالعات-

شفافیت اطالعاتی-

منافع عمومی-

مالکیت ذهنی-

افشای اسرار دولتی-

یدسترسی به حریم خصوص-
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سنجال  شاخ    ذی  ب د؟دموم   شود بال      ها و مقیاسقبل از ورود بال بحم  شاره ب ست ا هاپ الزم ا

ست س    ش  از قابلیت یک وبگاه ب ای ادمال د ستال بال اموری زی بنای     ذی  بخ ب دن اط دا پ واب

ست س        ست ماموریت د صور  انجام در ست بال بدون وجود  نهاپ حت  در   ذی یپ همچنان در ا

ضودا  را م      ست. این مو شده ا توان در دمل ظ فیت مطلوب ب ای انجام بامل ماموریت ایجاد ن

ال  ن در حوزه فضررای مجازی  ای راجع بحوزه  ایش دموم  وبگاه دنبال ب د بال ادبیا  گسررت ده

 وجود دارد. 

  های موث  ب   زادیها یا الیالاگ  فضررای وب را شررامل دو بخش فن  و محتوای  تلق  بنیمپ ب ش 

 سازی شده در نمودار زی  نشان داد. توان بال شکل سادهاط دا  را م 

 
 فااآ مجا آ موثش  ش هس شسی ق اه    اطالعاتهاآ الی 

الیال فضررای مجازی در توسررعال دسررت سرر   زاد بال اط دا  نقش دارند و    6ز ه  یک ابناب اینپ 

الیال مورد تحلیل ق ار گی د.  6های دموم  دولت  متغی های این گاهبایست  در تحلیل وضعیت وب  
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ست در مورد  ص الیال دوم الزم بال ذب  ا سعال را بال دهده دارند و بناب این از     پ نهادهای خا وظیفال تو

سا  ست و در نتیجال نم  دای ه وظایف  شاخ  ی  نهادها خارج ا های زی مجمودال  ن ب ای  توان از 

ضعیت وب  س   زاد بال اط دا      سایت ارزیاب  یا  ایش و ست  های دموم  دولت  در تامین حق د

 استفاده ب د.

ل های موث  ب  دست س پ مدبا تلفیق جدول حاصل از قانون دست س   زاد بال اط دا  و نمودار الیال

  ید.سازی بال دست م م  قابل دملیات مفهو

 
 هس شسی ق اه    اطالعات ها فااآ  بم  نشهاآ  الا 
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هررای مبتنرر  برر  مبرران  مفهرروم  و ایررده هررای نهادهررای دمرروم گرراه ررایش وب مرردل بررارب دی

هررای اج ایرر   ن و نامررال  و  یرریناصررل  منرردرج در قررانون انتشررار و دست سرر   زاد بررال اط دررا

نیرراز وبرر  در فضررای مجررازی ترردوین شررده اسررت. مرردل هررای اصررل   رریشهمچنررین شرراخ 

هررای  ن را در دو سررطح دمرروم  و هررای اصررل   ررایشپ معیارهررا و مقیرراس بررارب دی شرراخ 

بنرد. در سرطح دمروم     اختصاص  ب ای  رایش قرانون در فضرای مجرازی تردوین و تبیرین مر        

نیراز انتشرار و دست سر   زاد برال اط درا    داخترال       هرای اصرل   ریش   اخ بال چهرار گر وه شر   

 :شودم 

  ذی یدست س .1

 ارتباطا  و تعامل .2

 بارب  سندی .3

 ط اح  .4

در جداول گ وه اول بال م بوب بال  ایش دموم  اسررتپ ه  جدول متشررکل از سررتون شرراخ پ    

مقیاسپ ابزار بم   دهندپ هاپ در واقع موضوع  یمایش را تشکیل م   مقیاس و سنجال است. شاخ    

سنجال د مت    اندازه ستون  ست بال وجود یا ددم وجود  ن در  شود. همانطور بال   گذاری م گی ی ا

اند بال با سرررنجال      های  بم  تبدیل شرررده   های بیف پ بال مقیاس   شرررود همال شررراخ  م حظال م  

 گی ند.  ای مورد  ایش ق ار م دوگزینال
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 هاآ عمومیوسایهاآ هس شسی ق اه    اطالعات ها  برو ش

شاخ        ص  نیز  صا سطح اخت ک د  های اج ای  با روینامالهای  ایش مبتن  ب  متن قانون و  ییندر 

 :شودبندی و ارائال م دستال زی  گ وه  نجباربست  نها در فضای مجازی احصاء و در 

  اسخگوی  .1

 درخواست اط دا  .2

 رسان رسان  و  گاه راهنمای پ اط دا  .3

 نش  اط دا  .4

 پ ارتباطا  و امنیتزی ساخت  .5

گی ی  های اندازهها و مقیاسشررود بال شرراخ با م اجعال بال جداول  ایش تخصررصرر پ م حظال م 

ست س    ضعیت د شاخ  بیف پ     و ست. در این جداولپ  س از ارائال   ذی یپ منطبق با مواد قانون  ا

 قانون مُ ّ مقیاس بم   ن و ستون سنجالپ دو ستون تکمیل  دیگ  هم وجود دارد بال در اولین ستون

ست. بدین ت تی پ م            شده ا شتال  ستون دومپ  درس گزاره قانون  نگا ست و در  شده ا وان  تارائال 
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ها منطبق با مفاد قانون  اسررت بال همال بندهای قانون  حوزه ها و شرراخ دانسررت بال همال مقیاس

  ذی  ساختال است. ذی  و سنجش ذی ی را  ایشدست س

ها و معیارهای دموم  وب و ارزیاب  وبگاه با  سررطح سررنجش وبگاه از دیدگاه شرراخ   در این 

را   توان  نهاگی د بال م  ذی یپ ط اح پ تعامل  بودن و بارب  سرررندی انجام م رویک د دسرررت س

 جزء ملزوما  ابتدای  و مبنای  این  ایش مورد توجال ق ار داد.

همررانطور بررال در مقدمررال اشرراره شرردپ در بخررش  ررایش دمرروم پ چهررار مجمودررال شرراخ       

هرای ایرن چهرار مجمودرال برال تفکیرک       هرا و مقیراس  ط اح  شرده اسرت برال در ادامرال شراخ      

 ارائال شده است.  

 مقیاس شاخص ردیف
 سنجه

 وجود ندارد وجود دارد

1 
گ ای  وبگاه نسررربت بال    وابنش

 های مختلفدستگاهنمایشگ  

   قابلیت نمایش در نمایشگ  رایانال

   قابلیت نمایش در نمایشگ  تبلت

   قابلیت نمایش در نمایشگ  موبایل

2 
س دت  های مختلف  مطابقت با 

 اتصال بارب 

   قابلیت نمایش با س دت  ایین

   قابلیت نمایش با س دت باال

3 
های  رسان  از ط یق بانال اط ع

 زیموا

   های اجتماد حضور در شبکال

   و درگاه اینت نت  وبگاه

   سامانال  یامک 

  ذی یهای دست سها و مقیاسشاخ : گ وه 1 جدول

 مقیاس شاخص ردیف
 سنجه

 وجود ندارد وجود دارد

1 
ارتباب وبگاه با 

 بارب 

    ست  فعال فه ست

   خصوص  طوربال اف اد ب ای ایمیل ارسال امکان

   مختلف هایبخش بال ایمیل ارسال امکان

   بودن زبانال چند
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 مقیاس شاخص ردیف
 سنجه

 وجود ندارد وجود دارد

   سایتمدی یت وب با ارتباب

   سازمان  چار  در دست س قابل  یوندهای

2 
   یکدیگ  با بارب ان نظ  تبادل امکان تعامل و بنش متقابل

   سازمان مسئولین با ظ ن تبادل امکان

 تعامل بارب  با وبگاه 3

   امکان ارسال اط دا  ب ای دیگ ان

   امکان دضویت ب ای همگان

   ارائال مشاوره

   وبگاه شالارائال نق

   ا مابارتباب فعال بودن بخش 

   درباره مافعال بودن بخش 

   فعال بودن بخش سواال  متداول

   های   بیننده وبگاهمع ف  بخش

 امکانا  بازخوردی 4

   ف م  یشنهادا  و انتقادا 

   1نظ سنج ف م شکایا  و 

   هاارائال فه ست موضود  ب ای ف م

   2در وبگاه مسئوالنمشخ  بودن جایگاه 

   بودن  یوندهای تماس بارب دی  یوندهای تماس 5

  وشش مخاطبان 6
    تعیین سطح ب ای بارب ان

   ابزارهای  ب ای استفاده بارب ان خاص

7 
باب      های ارت مسررری 

 حضوری

   شماره تلفن / دورنگار

    درس سازمان ب ای م اجعال حضوری

   ها و مسئولین ب ای م اجعال اف ادمع ف  بخش

   هاها و ساختماناط دا   درس

   هاونقل دموم  و یا  اربینگنحوه دست س  بال حمل

   دکس ساختمان و س  در ورودی

 گوی  اسخ 8

   مناس  گوی  اسخ

   هانامال بال ده  اسخ بودن خودبار

   ها اسخ جامعیت

 های ارتباطا  و تعاملها و مقیاسشاخ : گ وه 2 جدول

                                                             
 وبگاه دملک دپ وبگاه مختلف هایبخشپ سازمان محتلف هایبخشپ سازمان دملک د 1
  نها با تماس امکان و اف اد بیوگ اف پ اف اد تصوی پ سمت هم اه  بال اف اد نام 2
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 مرناس شاخر اهیف
 سنج 

 فااهق  وه    وه هااه

 وتور جستجوم 1

   درج در صفحال اول

   محل مناس   ن

   جستجوی موضود 

   راهنمای جستجو

2 

و  یسازگار

بودن  هماهنگ

 هاصفحال

   وبگاههای متفاو  شخ  بودن بخشم

   هامکان مشخ   یوند

   هادر صفحال موضود  ارایال فه ست

3 
چیدمان مناس  

 ها در صفحال یکون

    های طوالناز  یوند تفادهاس ددم

   ل های اصچیدمان مناس   یکون

   های مورد نیازاستفاده از  یکون  یشنهادا  در صفحال

   صفحال در ایمیل  یوندمحل  بودن مناس 

   وجود  یوندی بال نام خانال یا صفحال نخست

4 
از  هداستفا

 ی راهنماها یکون

   حال یکون توضیح بیشت  در صف

   ارائال بخش  ب ای راهنمای  بارب  جهت استفاده از خدما 

   اد م بال روز وقایع مانع فعالیت روزانال

   ارائال  یکون راهنما در مورد  مار اوج م اجعال

   ت دد وبگاه و سازمانهای بمزمان

   هاهای موجود در صفحالتوضیح د ئم و  یکون

5 
سهولت گ دش در 

 گاهوب

   ارائال  یکون باالب 

   داردر مطال  دنبالال قبل  یا بعدی  یکوناز  استفاده

   بوتاه بودن صفحال

    یوندهای میانب  در باالی صفحال

   هادر تمام  صفحال بودن  یوندهای اصل  در دست س

   ای بشوی های طبقاللینک

   تاهانتفال  سان بین صفحا  و در مد  زمان بو

   و د ض  صفحال  یمایش طول ددم 

   بارب ی  ساناز دیدگاه  هاس دت بارگذاری صفحال س دت بارگذاری   6

 تبلیغا  و  گه  7

   تبلیغا  ناخواستال و ها پ اپ نبود

   نبود تبلیغا  ب  روی صفحال

   ددم استفاده تبلیغات  از لوگوی سازمان یا وبگاه

   فعال بودن بلیک راست 8
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 مرناس شاخر اهیف
 سنج 

 فااهق  وه    وه هااه

ی  هاارائال گزینال

 ب ای بنت ل وبگاه

   امکان تغیی  س دت

   امکان چاپ

   امکان تغیی  زبان

   امکان تغیی  فونت صفحال

   گاهامکان بنت ل رنگ وب

   گاه گزینال خانگ  ب دن صفحال وب

   ارائال ابزارهای وی ایش 

9 
استفاده از ابزارهای 

 مناس  در صفحال

    مار بازدید بنندگان

   قسمت  مار بارب ان  ن ین

   بیان شدن زمان بازنگ ی وبگاه

   امکان دضویت در خب نامال

   استفاده از فایلهای مختلف ب ای دریافت اط دا 

    یکون ارسال خب نامال

10 
قابلیت خوانش 

 محتوا

   هاباز شدن همال صفحال

   شدهسکنامکان زوم ب  صفحا  ا

   ددم انباشتگ  متون بال بادم خستگ  بارب  شود

   مشاهده صفحا  یب نامال خاص ب ا یاز بال بارگذاریددم ن

   ددم استفاده از متون متح ک

   های متح کددم استفاده از لینک

   خودبار ندههای باز شوددم وجود  نج ه

   هاطوالن  نبودن مطال  و ف م

 های بارب  سندیها و مقیاسشاخ : گ وه 3 لجدو

 مرناس شاخر اهیف
 سنج 

 فااهق  وه    وه هااه

   گی دثی ی بال بارب  در نخستین نگاه خود از وبگاه م أت اث  اولیال 1

2 

 ط اح 

مستقل و 

 ابداد  بوم 

   ط اح  بودنمستقل 

   ابداد   استفاده از ط اح

   فضای ای ان 

    اح طرسم  بودن 

   اهبگداشتن لوگوی اختصاص  و

   اوی و گال ی تص های وبگاهاستفاده از تصاوی  متنوع در صفحال 3
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 های ط اح ها و مقیاسشاخ : گ وه 4 جدول

سطح  شاخ   پدر این  یم بال از مفاهشود  انجام م ها و معیارهای  ارزیاب  و  ایش مبتن  ب  

 اند. اساس  بال مبنای قانون انتشار و دست س   زاد بال اط دا  بودههای و ایده

همچنررین در مقدمررال اشرراره شررد بررال در بخررش  ررایش اختصاصرر پ  ررنج مجمودررال شرراخ      

هرای ایرن چهرار مجمودرال برال تفکیرک       هرا و مقیراس  ط اح  شرده اسرت برال در ادامرال شراخ      

هررا مسررتقیماً از مفرراد قرروانین دست سرر   زاد بررال هررا و مقیرراسسررت. همررال شرراخ ارائررال شررده ا

اط دا  بال دسرت  مرده اسرت و مجمودرال برا وفراداری بامرل برال مترون قرانون پ تر ش بر ده             

بندی بکند. ذی  طبقالهای سنجالاست محتوای بیف  قانون را در قال  مقیاس

های جاذبال

 تصوی ی

   های متنوعاستفاده از رنگ

   استفاده از ط ح صفحال جذاب

4 
هماهنگ  و 

 توازن رنگ

   متمم هایرنگ

   زمینالهای انتخاب  ب ای  سرنگ

   ها و متونگ افیک

   شناس  رنگاث  روان

5 

منعطف بودن 

سایت در وب

های ف م لت

 مختلف

   زن  با م ورگ های مختلفقابلیت گشت

   های موبایلپ تبلت و ...با صفحال نمایش ابعاد قابلیت انطباا

   باا با صفحال نمایشقابلیت تغیی  در رزولوشن  در انط

   قابلیت تغیی  اندازه دکس در انطباا با صفحال نمایش

 اهفونت 6

   استفاده از فونت فارس  قابل خواندن

   ددم نیاز بال بدگذاری ب ای مشاهده فونت فارس 

   تناس  اندازه فونت

   هاچین ب ای فونتچپ -چینراستردایت 

   وبگاههای مجزای بخشب ای استفاده از فونت واحد 

   در متن واحد هاهماهنگ  بین اندازه فونت

7 

ک،ارچگ  ی

 هاط ح صفحال

 و تناس  ط ح

   های بهینالاستفاده از نگارهو  هاتناس  اندازه

   هابننده نبودن ط حس درگم

   استفاده از  ویانمای 

   مغای   موضود  دناص  ط اح ددم

   ده از تصاوی  و ط اح  متناس  با موضوعاستفا

   وبگاههای مهم ب دن قسمتب جستال
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 های  اسخگوی ها و مقیاسشاخ گ وه  :5 جدول
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ها است بال ق ار است  ایش روی  نها    سایت م حلال نخست دملیات پ تدوین فه ست بامل  از وب  

ست ب             شده ا ساس روش  بال در ادامال ارائال  شود.  س از تائید و تصوی  لیستپ  ایش ب  ا انجام 

 شود. ها انجام م سایتروی وب

ساس شاخ  سازی  بم  شده     های بیف پ یک  از ح ست بال در این ط ح انجام  ت ین اقدامات  ا

شاخ    ست. همانطور بال جداول  شان م   ها و مقیاسا صل قبل ن ها  سایت دهدپ  ایش وبها در ف

گی ی شوند.   های بم  اندازهها ب  اساس مقیاس ریزی شده است بال همال شاخ    بال شکل  ب نامال 

ها بال صرررور  دوگانال و بال ها این اسرررت بال در همال موارد مقیاسقیاسنکتال مهم در بم  بودن م

با این حالپ   اند.وجود ندارد یا مانند  ن تنظیم شررده –خی پ وجود دارد  –های بلال صررور   اسررخ

شیم بال مقیاس    شتال با سبت بال یکدیگ  از ارزش    الزم است بال یاد دا ستند و ن ها از نظ  وزنپ ب اب  نی

 ها نیز ض ور  دارد. ده  بال مقیاسستند. بناب اینپ در م حلال بعدپ وزنیکسان  ب خوردار نی

ال ط اح  ب د و ورود دیتا بال امت های اچها را در قال  ف متوان جداول شرراخ بال سررادگ  م 

نویسرر  ب د. بدیه  اسررت در این حالتپ محاسرربال   دیتابیس را از ابتدا دیجیتال  و اتوماتیک ب نامال

  شررود.ین رتبال و همال محاسرربا  ریاضرر  دیگ  نیز بال صررور  خودبار انجام م   امتیازا  و تعی

 ها بال ت تی  دبارتند از:بناب اینپ م احل  ایشپ  س از تائید و تصوی  شاخ 

 های دموم  دولت سایتتهیال لیست بامل از وب .1

 های دموم  دولت سایتتصوی  و تائید نهای  فه ست وب .2
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 ا و بدگذاری  نهاههاپ مقیاسده  بال شاخ وزن .3

 ف م  ایشط اح  گ افیک   لت .4

 الامت های اچها بال ف مها و مقیاستبدیل جداول شاخ  .5

 ها ب  اساس ف مسایت ایش وب .6

 بندی )ب ن و تعیین نم ه خ د(رتبال .7

گ افیک   ی و  ذیتخصص  از نظ  بارب  سندیپ راحت  استفادهپ دست س      ف مو  لت داشبورد نکتال: ط اح  

 خواهد شد.  تنظیمهای تعامل   ن الگوریتمهم سازوبار گ افیک  و هم دارد و قبل از توسعال  نپ  اهمیت

های ط حپ بارب دی بیش از    بین  شرررده اسرررت خ وج  در ط اح  سرررازوبار  ایش فواپ  یش  

دبار  دیگ پ اهمیت الگوریتم  سررایت ارائال بدهند. بالبندی و توصرریف صرر ف وضررعیت وب رتبال

ناب این مجمودال خ وج    ف م  ایش راجع بال همین بارای  اسرررت.     لت  ها و  یامدهای ط ح را      ب

 توان موارد زی  دانست:م 

 بندی موضود ( را بایست  بال دنوان اولین و ها )هم رتبال بندی ب ن و هم رتبالسایت بندی وبرتبال

با سررراده بال   ت ین خ وج  ط ح تلق  ب د.  حالپ این رت ئال           این  یت ارا قابل بال  یل  بال این دل ندیپ  ب

های ب ن و خ د را داردپ بال خودی خودپ از    اط دا  توصررریف  جامع  راجع بال همال شررراخ      

ست. گزارش   اهمیت بال ست خام در قال  ح فال سزای  ب خوردار ا ای و گ افیک پ بدون گی ی از لی

  ذی  خواهد بود. تخصص  امکان نویس نیاز بال ط اح  مجدد ف مپ حاصل ب نامال

های  سیستماتیک  ن است. الگوریتم    1یاب ف م مورد نظ پ قابلیت دی یک  از اولین بارب دهای  لت

توانند میزان مطلوبیت یا نامطلوب بودن ه  شاخ  را ب ای  ف مپ قابلیت تشخیص  دارند و م    لت

                                                             
1 Diagnosis 



 های نهادهای عمومی ج.ا.ا.عات در وبگاهمدل پایش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطال

43 

ایت است.  س  تشخیص  اولین م حلال دملیات  ب ای توسعال وبسایت تعیین نمایند. دملیا ه  وب

ضای مجازی و با توجال        ساس  خ ین تغیی ا  فناورانال ف شخی  دی  ب  ا ست این ت الزم بال ذب  ا

 ذی ی باالی  ب ای ادمال     بال روندهای جاری و  ینده  ن خواهد بود و بال د وه از قابلیت انعطاف          

ن های دولت  با  سایت های وب در جهان و انطباا وبفناوریتغیی ا  مورد نیاز ب  اساس توسعال   

 ب خوردار است.  

فرر م  ررایش قابررل  هررای طرر حپ دو مجمودررال گررزارش تحلیلرر  از  لررت   بینرر ب اسرراس  رریش 

هررا در سررایتای راجررع بررال وضررعیت وبهررای تحلیلرر  مقایسررالاسررتخ اج اسررت. اولپ گررزارش

و درصرردی و هررم بررال صررور  اسررتدالل  و تحلیلرر . بررال هرر  شرراخ  هررم بررال صررور  بمرر  

هرای دمروم    سرایت تروان دریافرت چنرد درصرد از وب    دنوان مثالپ از ط یق ایرن گرزارش مر    

توانرد برال صرور     بنردی و مقایسرال مر    طبقرال دهنرد.  دولت  در ایر ان گرزارش سرالیانال ارائرال مر      

ال یررک وزارتخانررال یررا هررای زی مجمودررسررایتهرراپ در بررین وبسررایتای در بررین همررال وبالیررال

 های زی مجمودال یک سازمان ویژه انجام شود. سایتمجمودال وب

ی تخصرررصررر  و تفکیک  ب ای ه  سرررطح تحلیل  )یک  هاهای تحلیل پ گزارشنوع دوم گزارش

توان  اسرررت. بال دبار  دیگ پ م  های یک وزارتخانال(سرررایتسرررایت خاص یا مجمودال وبوب

ها و همچنین تحلیل  دن یا نامطلوب بودن در شرراخ سررایت از نظ  مطلوب بووضررعیت یک وب

صول  دالیل ددم توفیق را  ست. از ط یق این مح سم تعامل  و با     گزارش دان ساس مکانی گی ی ب  ا

سبت بال ارائال خ وج  متناس  با       بین  م قابلیت منعطف  یش ساس نیاز بارب پ بتوان ن شود بال ب  ا

 نیاز اقدام ب د.  

صل همال خ وج   ست   حا صیال ها و محصوال  فواپ د های تخصص پ دقیقپ     یافتن بال مجمودال تو

ی تخصص     گی یاب پ گزارشسازی است. الزم بال ذب  استپ ف ایند دی    بارب دی و با قابلیت  یاده

صور  اتوماتیک و مبتن  ب  الگوریتم       صص پ تماماً بال  صیال تخ ین حالپ  شود. در د انجام م  و تو
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تم بز ب  حوزه های مورد نیاز در گزارش یا    این امکان را دارد بال نسررربت بال تعیین مولفال       بارب  

ست د وه ب  ارائال توصیال              شاوره قادر ا خاص  از توصیال تخصص پ دست بال انتخاب بزند. این م

 الزمپ ف ایند و م احل رفع اشکال را نیز ارائال نماید.  
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شده(. از        ش  ن ضا. )منت سعیدر سواد اینت نت     دامل پ  سانال ای تا  سواد و     –سواد ر سطوح مختلف 

 نگاه  بال سواد اینت نت  شه وندان ای ان .

سن   هوی پ اب اهیم. )  سایت خدما        (. 1385مح سایت تامین اجتماد  ای ان با  س  تطبیق   ب ر

  ی ذی دسررت س الملل  بار: رویک دو سررایت سررازمان بین اجتماد  و خانواده اسررت الیا
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