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مقدمه

پارادایم هــای جدیــد توســعه حضــور ذی نفعــان در تمــام مراحــل توســعه را امــری اجتناب ناپذیــر در نظــر می گیرنــد. در نظریه هــای جدیــد، ذی 
نفعــان و شــهروندان از ســطوح ابتدایــی تعییــن مســئله تــا طراحــی سیاســت و ارزیابــی آن بایــد حضــوری فعــال داشــته باشــند. دلیــل توجــه بــه 
ــوب  ــی خ ــه حکمران ک ــت  ــان داده اس ــعه ای نش ــای توس ــت. تجربه ه ــی اس ــدی و دموکراس ــی از کارآم ــان ناش ــورت هم زم ــه ص ــهروندان ب ــور ش حض
بــدون تعامــل بــا شــهروندان معنایــی نــدارد و موفقیــت در پروژه هــای توســعه ای نیازمنــد مشــارکت تمــام ذی نفعــان اســت. از طــرف دیگــر، بخــش 
عمــده ای از تاش هــا بــرای بــه مشــارکت گرفتــن ذی نفعــان بــه صــورت عمومــی و گروه هــای حاشــیه ای بــه طــور خــاص ناشــی از تــاش بــرای 

ــت. ــورها اس ــی در کش ــای دموکراس ارتق
کمیــت و جامعــه توســعه ابــزار ارزیابــی مشــارکتی را در دســتورکار خــود قــرار داد. بــه عنــوان اولیــن قــدم و بــا  بــر همیــن اســاس، مرکــز توانمندســازی حا
کار و رفــاه اجتماعــی، اولیــن رویــداد ارزیابــی مشــارکتی در ســطح سیاســتی دربــاره ســامانه های شــفافیت  حســن توجــه مقــام عالــی وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی اجــرا شــد. وزارت تعــاون، 
ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در روزهــای ســیزدهم الــی پانزدهــم دی مــاه 1399 بــا حضــور 9 تشــکل 
گیــر ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد، موسســه دیده بــان شــفافیت و عدالــت، جمعیــت هم اندیشــان  و اندیشــکده شــامل مرکــز غیردولتــی توســعه فرا
دادخــواه، هســته پژوهشــی ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران، کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه با فســاد اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران، اندیشــکده سیاســت گذاری اقتصــادی تهــران، آزمایشــگاه داده و حکمرانــی اندیشــکده حکمرانــی 

کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی انجــام شــد. گیــر شــفافیت و مرکــز توانمندســازی حا شــریف، موسســه مردم نهــاد توســعه فرا
در ایــن رویــداد 14 ســامانه از 9 معاونــت و ســازمان تابعــه ایــن وزارتخانــه شــامل ســازمان بهزیســتی کشــور، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، شــرکت 
ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی، صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر، بانــک رفــاه، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، معاونــت 

توســعه کارآفرینــی و اشــتغال، معاونــت روابــط کار و معاونــت تعــاون مشــارکت داشــتند.
فصــل اول ایــن مجموعــه بــه چیســتی و نحــوه اجــرای ارزیابــی مشــارکتی و همچنیــن مستندســازی ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت 
ح از وضعیــت ســامانه های  گــزارش ارزیابــی هــر یــک از تشــکل های حاضــر در طــر کار و رفــاه اجتماعــی می پــردازد. هشــت فصــل بعــدی ایــن  تعــاون، 

وزارتخانــه را بــه تفکیــک تشــکل و ســامانه ها ارائــه می کنــد.

کمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حا

7مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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9مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

فصل اول: 
ارزیابی مشارکتی 

سامانه های شفافیت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی



1-1- خالصه مدیریتی

1-1-1- کلیات

ع  گــزارش بــه چیســتی ارزیابــی مشــارکتی، شــیوه اجــرای ایــن نــو ع ارزیابــی مشــارکتی می پــردازد. ایــن  گــزارش پیشــرو بــه موضــو  -1
گــزارش باهــدف  ارزیابــی و مستندســازی ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی می پــردازد. 

معرفــی و توســعه اســتفاده از ارزیابــی مشــارکتی و راهنمایــی علمــی بــرای اســتفاده از آن انجــام  شــده اســت.
کار و رفــاه اجتماعــی و متولیــان ســامانه های شــفافیت  گــزارش در درجــه اول، مســئوالن ارشــد وزارت تعــاون،  2- مخاطــب ایــن 
غیردولتــی،  ســازمان های  غیردولتــی،  عمومــی  و  دولتــی  ســازمان های  مســئوالن  تمــام  عاوه بــرآن،  اســت.  وزارتخانــه  آن 

ع مشــارکت اســت. اندیشــکده ها، پژوهشــگران و عاقه منــدان بــه موضــو

1-1-2- ارزیابی مشارکتی

3- ارزیابــی مشــارکتی عبــارت از نظــارت گروه هــا و اجتماعــات ذی نفــع بــا همراهــی متولیــان بــر بخشــی یــا تمــام فرایندهــای 
ــا  ــی، ب ــا محل ــی، منطقــه ای ی ــی، در ســطح مل ح  دولت هــا، بخــش خصوصــی و ســازمان های جامعــه مدن سیاســت، برنامــه و طــر

اهــداف مختلــف و در ســطوح متفــاوت اســت.
4- ریشــه توســعه ارزیابــی مشــارکتی را می تــوان در دو مفهــوم مجــزا جســتجو کــرد. اول شــکل گیری مفهــوم مشــارکت در پروژه هــای 
توســعه ای و ســپس مفهــوم حکمرانــی خــوب و شــاخص »پاســخگویی« آن. برایــن مبنــا ارزیابــی مشــارکتی در ســطح خــرد از ســال 

کــرد، امــا توســعه ابــزار ارزیابــی مشــارکتی در ســطح سیاســتی بــه ابتــدای قــرن جــاری برمی گــردد. 1970 بــه بعــد رشــد 
ــه مرتبــه مشــارکت ذی نفعــان در حــد  ــد ب ــد در ســطح خــرد و کان انجــام شــود، همچنیــن می توان 5- ارزیابــی مشــارکتی می توان
ــه لحــاظ فرمــی ایــن اشــکال  ــا کنتــرل شــهروندان باشــد. ب اطاع رســانی، مشــاوره، به کارگیــری برخــی مــوارد، تفویــض قــدرت و ی
ارزیابــی مشــارکتی می توانــد در  کت اســت. عاوه برایــن،  یــا شــرا کــره( و  گفتگــو )مذا شــامل همرســانی اطاعــات، مشــاوره، 

گرفتــه شــود. کار  بخش هــای مختلــف فراینــد برنامه ریزی/سیاســت گذاری از امکان ســنجی تــا ارزشــیابی اثــر بــه 
کــرد. در بعــد فنــی ارزیابــی  6- مزایــای اصلــی ارزیابــی مشــارکتی را می تــوان در ســه بعــد فنــی، نهــادی و دموکراتیــک طبقه بنــدی 
مشــارکتی موجــب اجــرای مطلــوب و بهینــه پــروژه می شــود، در ســطح نهــادی نیــز بــه افزایــش کیفیــت رفتارهــای ســازمانی دولــت، 
توانمنــدی تشــکل های مدنــی، انتخــاب دســتورکارهای درســت و پیشــران توســعه منجــر خواهــد شــد. ارزیابــی مشــارکتی در ســطح 

دموکراتیــک بــه دیــده شــدن نیازهــای واقعــی گروه هــای هــدف و همچنیــن ارتقــای پاســخ گویی دولــت منتهــی می شــود.

1-1-3- تجربه ارزیابی مشارکتی سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی در مــرداد  7- ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت بــا پیشــنهاد مرکــز توانمندســازی حا
1399 در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کلیــد خــورد. ایــن برنامــه در روزهــای 13 تــا 15 دی مــاه 1399 اجــرا شــد و ســامانه های 
از وضعیــت  گــزارش تفصیلــی ای  ارزیابــان  از  یــک  برایــن هــر  رتبه بنــدی شــدند. عــاوه  شــفافیت توســط مشــارکت کنندگان 

کردنــد. ســامانه های شــفافیت ارائــه 
8- در این ارزیابی 14 ســامانه از 9 معاونت و ســازمان تابعه وزارت تعاون ارائه شــد و 9 ســازمان غیردولتی و اندیشــکده به ارزیابی 
کــم بــر ایــن ارزیابــی شــامل همــکاری کامــل مجریــان و مســئوالن ســامانه ها بــا برنامــه  ســامانه ها پرداختنــد. دو اصــل اساســی حا
ارزیابــی و ســپردن تمــام فراینــد ارزیابــی )تعییــن شــاخص، تعییــن ســؤاالت، تعییــن نقطــه مطلــوب و غیــره( بــه مشــارکت کنندگان 

در ارزیابــی بــود.
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9- مزایــای اصلــی حاصــل از ایــن ارزیابــی شــامل تعییــن وضعیــت عمومــی ســامانه ها بــرای وزارتخانــه، مشــخص شــدن ظرفیــت 
ســازمان های غیردولتــی و اندیشــکده های حاضــر در ارزیابــی، یادگیــری از یکدیگــر، ایجــاد ارتبــاط و شــبکه اصاحــی میــان ســه 

ــص در حــوزه شــفافیت می شــود. ــازمان های غیردولتــی و اندیشــکده های متخص ــت، س ــع دول ضل
ــار  ــاره معی ــه یکدیگــر، نبــود توافــق درب ــداد عــدم اعتمــاد طرفیــن دولتــی و غیردولتــی ب ــزاری ایــن روی ــی برگ 10- چالش هــای اصل
ع معیــار(، برداشــت های متفــاوت از اهــداف برنامــه و پیگیــری  بررســی ســامانه ها )چــه تعییــن یــا عــدم تعییــن معیــار واحــد و چــه نــو

ع کارگاه و عــدم التــزام بــه نظــم جلســات می شــد. مســائل غیرمرتبــط از موضــو
11- چالش هــای اصلــی ارائــه ســامانه های شــفافیت شــامل عــدم تناســب ســامانه ها بــا یکدیگــر )ارائــه انــواع داشــبورد و پرتــال داده 
ــر خــط  ــرای مــرور ب ــا یکدیگــر، فعــال نبــودن سیســتم ها ب ــاز و ســامانه تجــاری ذیــل مفهــوم واحــد(، عــدم هم وزنــی ســامانه ها ب ب

ســامانه ها و به صــورت معــدود انتخــاب اشــتباه ارائه کننــدگان می شــود.

1-2- مقدمه

دســتگاه های دولتــی در تمــام کشــورها بــا هــدف نهایــی خدمــت بــه مــردم پایه گــذاری شــده اند. تمــام خدمــات ایــن ســازمان ها شــامل اقدام هــای 
ــود ذی  ــت خ ــاس درنهای ــد. براین اس ــد ش ــر خواه ــردم منج ــه م ــا عام ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــی ب ــره نهای ــری در زنجی ــعه ای و تصدی گ ــی، توس کمیت حا

نفعــان و بهرهبــران نهایــی ایــن اقدامــات صاحیــت الزم بــرای ارزیابــی اینکــه اقدامــات انجام شــده مطلــوب بــوده یــا خیــر را دارنــد.
گــروه ذی نفعــان نیــز بســته بــه قــدرت و تــوان خــود بــا توجــه بــه  از طــرف دیگــر اقدامــات دولــت تأثیــرات پایــدار بــر گروه هــای ذی نفــع می گــذارد، 
منافــع کســانی کــه نمایندگــی می کننــد، بــر ایــن اقدامــات تأثیــر می گذارنــد. به عبارت دیگــر پیامــد نهایــی اقدامــات دولــت، آنچــه از ابتــدا می خواســت 
ع و شــبکه ذی نفعــان و غیــره لــه یــا علیــه ایــن اقدامــات  نیســت. ذی نفعــان، گروه هــا و گره هــای قــدرت محلــی )یــا بخشــی( شــامل شــبکه موضــو

فعال شــده و نتیجــه نهایــی از تعامــل میــان ایــن گروه هــا و دولــت بــه دســت خواهــد آمــد )میگــدال، 1396(.
بنابرایــن، در صــورت عــدم توجــه بــه نظــرات و عایــق ایــن ذی نفعــان پروژه هــای دولتــی بــا شکســت مواجــه خواهنــد شــد. ارزشــیابی مشــارکتی 
در طــول ســایر فرایندهــای مشــارکتی موجــب ایجــاد تعامــل مثبــت میــان دولــت و ذی نفعــان شــده و ایــن همگرایــی بــه بهبــود زندگــی آحــاد جامعــه 

منجــر خواهــد شــد.
کــه دولت هــا و پروژه هــای بین المللــی به جــای تمرکــز بــر نتایــج بــر  عاوه برایــن، مطالعــات مختلــف ســازمان های بین المللــی نشــان داده اســت 
ــد. ســازمان های دولتــی در اســناد ارزیابــی خــود به جــای آنکــه نتیجــه اقــدام را به صــورت کمــی شــده بیــان کننــد، همــواره  کیــد دارن فعالیت هــا تأ
فهرســتی از فعالیت هــای انجام شــده شــامل ســامانه های راه انــدازی شــده، کاس هــای برگزارشــده، اعتبــارات هزینــه شــده و غیــره را بیــان می کننــد؛ 
بــدون آنکــه مشــخص باشــد آیــا ایــن فعالیت هــا بــه نتیجــه موردنظــر )مثــًا شــفافیت، ســواد بیشــتر شــهروندان یــا توســعه زیرســاخت ها( منتهــی شــده 

.)Binnendijk, 2000( اســت
کــم بــر توســعه  ع حکمرانــی خــود به عنــوان پارادایــم حا همچنیــن ارزشــیابی مشــارکتی نوعــی از پاســخگویی اســت. از اوایــل دهــه 1990 موضــو
ح شــد. پاســخگویی یکــی از شــش مؤلفــه حکمرانــی خــوب اســت )Walter and et al, 2006(. به عبارت دیگــر ارزشــیابی مشــارکتی  کشــورها مطــر
کمیــت بــه مــردم، عــاوه بــر ایجــاد اعتمــاد و تحقــق مشــتری مــداری دولتــی موجــب بهینــه شــدن خدمــات دولتــی، کاهــش  به عنــوان پاســخگویی حا

فســاد و تحقــق اهــداف توســعه می شــود.
ع ارزشــیابی مشــارکتی را باهدف دوگانه »توانمندســازی دولت« و »توانمندســازی  کمیت و جامعه موضو ل، مرکز توانمندســازی حا با همین اســتدال
کار و رفــاه اجتماعــی و جلــب موافقــت ایــن وزارتخانــه، ارزیابــی  جامعــه« در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. بــا درخواســت مرکــز از وزارت تعــاون، 
مشــارکتی ســامانه های شــفافیت مســتقر در وزارتخانــه توســط 9 ســازمان غیردولتــی و اندیشــکده در تاریــخ 13 الــی 15 دی مــاه 1398 انجــام شــد و 

ســامانه های شــفافیت وزارتخانــه بــا توجــه بــه عملکــرد خــود رتبه بنــدی شــدند.
گــزارش ضمــن ارائــه بنیان هــای نظــری ارزیابــی مشــارکتی، یــک راهنمــای گام بــه گام بــرای اجــرای ارزیابــی مشــارکتی اســت. عــاوه بــر ایــن  ایــن 
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کار و رفــاه اجتماعــی را موردبحــث قــرار  گــزارش به صــورت مفصــل تجربــه ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون،  بخــش دوم 
می دهــد.

1-3- ساختار گزارش

گــزارش پیــش رو از ســه بخــش عمــده تشکیل شــده اســت. در بخــش اول مبانــی نظــری ارزیابــی مشــارکتی شــامل تعاریــف، تاریخچــه، اهمیــت، 
اصــول، مزایــا و ماحظــات مربــوط بــه ارزیابــی مشــارکتی موردبحــث قرارگرفتــه اســت. در بخــش دوم تــاش شــده اســت تــا راهنمــای عملــی ارزیابــی 
گیــرد. در ایــن بخــش یــک چک لیســت بــرای پیاده ســازی ارزیابــی  ع رویدادهــا موردبحــث قــرار  مشــارکتی و ماحظــات مربــوط بــه برگــزاری ایــن نــو

مشــارکتی تدوین شــده اســت.
کار و رفــاه اجتماعــی موردبحــث قــرار  گــزارش، به صــورت مفصــل تجربــه ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون،  در بخــش ســوم 
می گیــرد. در ایــن بخــش اقدامــات اجرایــی بــرای پیاده ســازی ارزیابــی، همــکاری بــا ســازمان های جامعــه مدنــی، مشــکات اجرایــی، نتایــج حاصــل 

از ارزیابــی و همچنیــن درس هایــی بــرای برنامه هــای آتــی ارائه شــده اســت.

1-4- ریشه های ارزیابی مشارکتی

1-4-2- رویکردهای مشارکتی در توسعه

کــرد. اســتفاده از ابزارهــای مشــارکتی در فراینــد توســعه  ع »مشــارکت« و »حکمرانــی خــوب« پیگیــری  ریشــه ارزیابــی مشــارکتی را می تــوان در موضــو
)به خصــوص در ســطح محلــی( اولیــن گام هــای خــود را در دهــه 70 میــادی طــی کــرده اســت )میکلســن، 1387(. در همیــن دوره بــود کــه مشــارکت 

شــهری در معنــای انضمامــی خــود در حــال شــکل گیری بــوده اســت.
نکتــه مهــم آنکــه ابزارهــای مشــارکتی به طــور عــام و ابزارهــای ارزیابــی مشــارکتی به صــورت خــاص بیشــتر در ســطح محلــی موردتوجــه بــوده اســت 
و کمتــر بــرای ارزیابــی سیاســتی موردتوجــه قرارگرفتــه اســت )بــرای مثــال نــک: Canadian International Development agency, 2001(. دلیــل 
ع بیــش از هــر چیــز کمبــود ابزارهــای مشــارکتی در ســطح سیاســتی و پیچیدگــی چنیــن ســازوکارهایی اســت. در ســطح محلــی امــا انواعــی  ایــن موضــو
کــه ارزیابــی مشــارکتی ســریع،  ــا اجــرا و ارزیابــی آن تــدارک دیده شــده اســت  از ابزارهــای مشــارکتی در طــول فراینــد برنامه ریــزی از طراحــی برنامــه ت

ارزیابــی روســتایی مشــارکتی  و غیــره می شــود.
اســتفاده از ارزیابــی مشــارکتی در ســطح ملــی و سیاســتی را می تــوان منحصــر در قــرن اخیــر دانســت. توســعه این ابزارهــا نیــز بیشــتر توســط 
ســازمان های بین المللــی انجام شــده اســت. بــرای مثــال توســعه مشــارکت در ارزیابــی پیامــد حــوزه ســامت را در ســال 1999 بنیــان گذاشته شــده 
و در ســپتامبر ســال 2000 توســط مقامــات بهداشــتی کمبریج شــایر مورداســتفاده قــرار گرفــت. اهــداف ارزیابــی پیامــد مشــارکتی توانمندســازی مــردم 
ــت  ــده اس ــج  ش ــی تروی ــت جهان ــازمان بهداش ــط س ــدًا توس ــا بع ــه فعالیت ه ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــف  ش ــت گذاری تعری ــر سیاس ــذاری ب ــرای تأثیرگ ب
)Wright et al, 2005(. شــورای امنیــت ســازمان ملــل نیــز بــرای پایــش و ارزشــیابی برنامــه اقــدام ملــی کشــورها در اجــرای قطعنامــه شــماره 1325 

.)Gorana, 2013( کــرده اســت مصــوب ســال 2000 ســازمان های جامعــه مدنــی را دارای نقــش معرفــی 
ــه عرصــه ظهــور  ــا ب ع اجــرای مشــارکتی تصمیمــات دولت هــا و ســازمان های توســعه ای پ ــا موضــو گرچــه مشــارکت در ابتدایی تریــن ســطح خــود ب ا
گذاشــت، امــا خیلــی ســریع در تمــام طــول فراینــد برنامه ریــزی و سیاســت گذاری خــود را بســط داد. ارنشــتاین )1969( در نظریــه خــود تحــت عنــوان 

کــرد.  نردبــان مشــارکت ســطوح مشــارکت را از پایین تریــن ســطح یعنــی فریــب کاری تــا باالتریــن ســطح خــود یعنــی کنتــرل شــهروندان تعییــن 
کــرد، ارزیابــی مشــارکتی می توانــد در تمــام ســطوح ایــن نردبــان تعریــف شــود. در برخــی  آن چنان کــه از ســطح بندی مشــارکت نیــز می تــوان مشــاهده 
گرفته شــده و آخریــن مرحلــه »نظــارت شــهروندان« تعریف شــده اســت. بــر اســاس چنیــن تعریفــی  کنتــرل در معنــای نظــارت در نظــر  ترجمه هــا 
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ــد در هــر یــک از  ــی مشــارکتی می توان ــا در موضع گیــری ای درســت تر، ارزیاب ــد باالتریــن ســطح مشــارکت تعریــف شــود. ام ــی مشــارکتی می توان ارزیاب
ســطوح ایــن نردبــان تعریــف شــود.

ــر در نظــر  ــان ام ــه متولی ــان ب ــاوره ذی نفع ــوان مش ــا به عن ــد، ی ــرف باش ــب کاری ص ــک فری ــوان ی ــد به عن ــارکتی می توان ــی مش ــر، ارزیاب به عبارت دیگ
کــم بــر جامعــه تعریــف شــود. تمــام ایــن مــوارد  گرفتــه شــود. همچنیــن در باالتریــن ســطح خــود می توانــد به عنــوان کنتــرل شــهروندان بــر شــرایط حا

بــه ایــن بســتگی دارد سیاســت گذاران چــه انتظــاری از مشــارکت و ارزیابــی مشــارکتی دارنــد.
گرچــه ارنشــتاین مراحــل مشــارکت را خطــی در نظــر می گیــرد و امــکان اینکــه یــک دولــت بــدون طــی کــردن مراحــل ابتدایــی بــه مراحــل باالیــی برســد  ا

را منتفــی می دانــد، امــا مدل هــای بعــدی در قالــب ســیکل های مشــارکتی امــکان پــرش از پله هــا را ممکــن می داننــد.
گرچــه در ســال های اخیــر اســتفاده از ابزارهــای مشــارکتی در ســطح سیاســت گذاری به طــور روزافزونــی در حــال گســترش اســت، امــا همچنــان  ا
کــه به طــور مســتقیم بــا بهرهبــران نهایــی )مــردم محلــی( در ارتبــاط هســتند،  ایــن ابزارهــا به صــورت متمرکــز در ســطوح محلــی و پروژه هایــی 
ــتقیم در  ــورت مس ــردم به ص ــا م ــه ب ــش از آنک ــازمان ها بی ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــت گذاری ب ــی و سیاس ــطح حکمران ــرد. در س ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
ع ابزارهــای مشــارکتی و مفهوم پــردازی آن متفــاوت اســت.  ــا نماینــدگان آن هــا در ســازمان های جامعــه مدنــی ارتبــاط دارنــد، نــو تعامــل باشــند، ب
حکمرانــی تعاملــی1 یکــی از مفاهیــم جدیــد در حــوزه حکمرانــی اســت کــه مفهــوم مشــارکت دولــت، بــازار و جامعــه مدنــی در فراینــد حکمرانــی از طریــق 

ایجــاد شــبکه ها را موردبررســی قــرار می دهــد.
ح نمی کنــد، بلکــه آن را ضــرورت حکمرانــی در دنیــای مــدرن در نظــر  ادبیــات مربــوط بــه حکمرانــی تعاملــی مشــارکت را به عنــوان یــک پیشــنهاد مطــر
می گیــرد. حکمرانــی در دنیــای معاصــر در انحصــار دولــت قــرار نــدارد، بــازار و جامعــه مدنــی به عنــوان بازیگــران فعــال حکمرانــی محســوب می شــوند 
و آنــان را در هیــچ ســطحی، چــه محلــی و چــه ملــی، نمی تــوان نادیــده گرفــت. حکمرانــی تعاملــی بــه تعامــل میــان موجودیت هــای حاضــر در جامعــه 

.)Kooinman and et al, 2008( اشاره دارد

1-  Interactive Governing

شکل 1- نردبان مشارکت ارنشتاین
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ریزی از طراحی برنامه تا اجرا و ارزیابی آن تدارک  انواعی از ابزارهای مشارکتی در طول فرایند برنامه
 شود. و غیره می 9یی مشارکتی، ارزیابی روستا0شده است که ارزیابی مشارکتی سریع دیده

این  توان منحصر در قرن اخیر دانست. توسعه استفاده از ارزیابی مشارکتی در سطح ملی و سیاستی را می
شده است. برای مثال توسعه مشارکت در ارزیابی پیامد  المللی انجام های بین ابزارها نیز بیشتر توسط سازمان

توسط مقامات بهداشتی  0222شده و در سپتامبر سال  تهبنیان گذاش 9111حوزه سالمت را در سال 
ی بر رگذاریتأثقرار گرفت. اهداف ارزیابی پیامد مشارکتی توانمندسازی مردم برای  مورداستفادهشایر  کمبریج
 شده  جیتروتوسط سازمان بهداشت جهانی  بعداًها  است. این مجموعه فعالیت شده  فیتعرگذاری  سیاست
 ملی اقدام برنامه ارزشیابی و پایش برای ملل نیز سازمان امنیت (. شورایWright et al, 0221است )

 معرفی نقش دارای را مدنی جامعه های سازمان 0222 سال مصوب 9901 شماره قطعنامه اجرای در کشورها
 .(Gorana, 2913است ) کرده

های  ها و سازمان دولت ترین سطح خود با موضوع اجرای مشارکتی تصمیمات اگرچه مشارکت در ابتدایی
گذاری خود  ریزی و سیاست ای پا به عرصه ظهور گذاشت، اما خیلی سریع در تمام طول فرایند برنامه توسعه

ترین  ( در نظریه خود تحت عنوان نردبان مشارکت سطوح مشارکت را از پایین9121را بسط داد. ارنشتاین )
 نترل شهروندان تعیین کرد. کاری تا باالترین سطح خود یعنی ک سطح یعنی فریب

توان  بندی مشارکت نیز می که از سطح چنان آن
تواند در  مشاهده کرد، ارزیابی مشارکتی می

تمام سطوح این نردبان تعریف شود. در برخی 
ها کنترل در معنای نظارت در نظر  ترجمه
نظارت »شده و آخرین مرحله  گرفته

شده است. بر اساس چنین  تعریف« شهروندان
تواند باالترین  عریفی ارزیابی مشارکتی میت

سطح مشارکت تعریف شود. اما در 
تر، ارزیابی مشارکتی  ای درست گیری موضع

تواند در هر یک از سطوح این نردبان  می
 تعریف شود.

تواند  دیگر، ارزیابی مشارکتی می عبارت به
کاری صرف باشد، یا  عنوان یک فریب به
به متولیان امر در نظر عنوان مشاوره ذی نفعان  به

                                                            
2 Rapid Participatory Appraisal (RPA) 
3 Participatory Rural Appraisal (PRA) 

 کنترل شهروندان•

 تفویض قدرت•

کت•  شرا

 تسکین بخشیدن•

 مشاوره•

 اطالع رسانی•

 درمان•

کاری•  فریب 

قدرت 

شهروندا

مشارکت 

 جزئی

 عدم مشارکت

 نردبان مشارکت ارنشتاین -1 شکل
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1-4-3- حکمرانی خوب و ارزیابی مشارکتی

کــرد. پارادایــم حکمرانــی خــوب پــس از پارادایــم  ریشــه دیگــر ارزیابــی مشــارکتی را می تــوان در مفهــوم »حکمرانــی خــوب« و »پاســخگویی« دنبــال 
ــا پذیــرش اهمیــت دولــت در فراینــد توســعه، چابکــی و ظرفیت هــای نهــادی  اجمــاع واشــنگتنی به عنــوان جایگزیــن معرفــی شــد. ایــن پارادایــم ب

ــان، 1383(. ــدری و خیرخواه ــد )می ــت می دان ــت را دارای اهمی دول
کمیــت  حکمرانــی خــوب شــش شــاخص پاســخگویی و حــق اظهارنظــر، ثبــات سیاســی و نبــود خشــونت، اثربخشــی دولــت، کیفیــت تنظیم کنندگــی، حا
قانــون و مهــار فســاد را شــامل می شــود. پاســخ گویی در شــاخص حکمرانــی خــوب بــه ســنجه هایی همچــون آزادی بیــان، آزادی احــزاب، تشــکل ها 
کلــی پاســخ گویی در  گرچــه مؤلفه هــای  و اجتماعــات و آزادی رســانه های جمعــی اشــاره دارد )عــرب یارمحمــدی و اســماعیلی خوشــمردان، 1399(. ا

حکمرانــی خــوب در ســطح کان اســت، امــا مفاهیمــی همچــون آزادی تشــکل ها و اجتماعــات بــه نقــش آن هــا در حکمرانــی اشــاره دارد.
عــاوه بــر اینکــه پاســخگویی حکومــت بــه آحــاد شــهروندان نیازمنــد ابزارهــای عملیاتــی اســت، امــا تدقیــق مفهــوم پاســخگویی نیــز از اهمیــت 

اساســی برخــوردار اســت. پاســخگویی در دو متــن دموکراتیــک و بوروکراتیــک قابل بررســی اســت. 
کــه در رویکــرد  گونــه شناســی مطالعــات ارزیابــی مک دونالــد دربــاره تفــاوت رویکــرد بوروکراتیــک و دموکراتیــک بــه پاســخ گویی نشــان می دهــد 
کنتــرل دقیــق منابــع، خدمــات طراحی شــده و اهــداف پاســخگویی بوروکراتیــک بــه مقامــات ارشــد و نهادهــای  بوروکراتیــک ارزیابی هــا بــرای 
ــر کثرت گرایــی و نمایندگــی منافــع و صداهــای  ــز ب ــا تمرک ــه پاســخ گویی ارزیابی هــا ب ــه در رویکــرد دموکراتیــک ب ــی طراحی شــده اند، درحالی ک نظارت

.)2013 ,Chouinard( ع طراحی شــده و باهــدف اطمینــان از ارائــه خدمــات بــه کل جامعــه بــا توجــه بــه نیازهــای آنــان انجــام می شــود متنــو
کــه از طریــق آن شــهروندان محلــی دولــت را پاســخگو نگه داشــته و ارزیابــی  در ایاالت متحــده پایــش شــهروندی یکــی از رویکردهایــی بــوده اســت 
کــدام برنامه هــای عمومــی نیازهــای آن هــا را پاســخ می گویــد. بررســی تعــدادی از تجربه هــای متمرکــز بــر پایــش اجتماع محــور در  کــه  می کردنــد 
آمریــکا بــرای افزایــش پاســخ گویی عمومــی نشــان می دهــد ایــن پایش هــا و ارزشــیابی ها شــامل نهادهــای بخــش خصوصــی و دولتــی، سیاســت ها، 
کیــد آن هــا بــر مهــارت افزایــی بــرای پایــش و پژوهــش و همچنیــن ظرفیــت افزایــی افــراد محلــی در جهــت پاســخ گو  برنامه هــا و اقدام هــا می شــود. تأ

.)Estrella and Gaventa, 1998( نگه داشــتن سیاســت گذاران و نهادهــای بلندمرتبــه بــرای پاســخ تأثیرگــذار بــر نیازهــای محلــی آنــان اســت
ــه رویکــرد انســان محور  ــه برنامه ریــزی عملکــرد اســت، درحالی ک ــگاه دانــش و ارائ ــرای تولیــد پای ــی ب ــز رویکــرد تکنوکراتیــک اســتفاده از ارزیاب تمرک
گنجانــدن دانــش جامعــه محلــی اســت و بــه نیازهــای مــردم محلــی و تعییــن سرنوشــت خودشــان مربــوط می شــود )Chouinard, 2013(. درواقــع، 
کــه مــردم بــه آن  کــه آنچــه دســتگاه های دولتــی انجــام می دهنــد، همــان چیــزی باشــد  ع اســت  ارزیابــی مشــارکتی بــه دنبــال تضمیــن ایــن موضــو

گیــرد. نیــاز دارنــد. پاســخ گویی دموکراتیــک بــه چنیــن مفهومــی بایــد مورداســتفاده قــرار 

1-5- تعریف ارزیابی مشارکتی

کــه مؤلفه هــای اصلــی  تعریــف ارزیابــی مشــارکتی به طــور هم زمــان ســهل و ممتنــع اســت. ســادگی تعریــف ارزیابــی مشــارکتی ازآنجــا ناشــی می شــود 
کــه مفهــوم و معنــای ارزیابــی مشــارکتی را بــرای  ایــن مفهــوم مشــخص اســت. امــا درعین حــال، بــه دالیــل متعــددی ارائــه یــک تعریــف دقیــق 

مخاطــب روشــن ســازد بســیار دشــوار اســت.
کــرد.  ــوان پیــدا  ــه ارزیابــی مشــارکتی واژگان متعــددی را می ت کــه در ادبیــات مربــوط ب اولیــن دلیــل پیچیدگــی ایــن تعریــف ازآنجــا ناشــی می شــود 
:)Estrella and Gaventa, 1998( کــرد بخشــی از ایــن اصطاحــات بــرای ارجــاع بــه مفهــوم ارزیابــی مشــارکتی را در لیســت زیــر می تــوان مشــاهده 

ارزشیابی مشارکتی1  ●
پایش مشارکتی2   ●
ارزیابی، پایش و ارزشیابی مشارکتی3  ●

1-  Participatory Evaluation
2-  Participatory Monitoring
3-  Participatory assessment, Monitoring and Evaluation
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پایش پیامد مشارکتی1   ●
پایش فرایند2  ●
خود ارزشیابی3  ●
ارزشیابی خودکار4  ●
ارزشیابی ذی نفع محور/ ارزیابی ذی نفع محور5   ●
پایش اجتماعی/ پایش شهروندی6  ●

ع ارتبــاط داد. ابتــدا  حداقــل 9 عنــوان متفــاوت بــرای اشــاره بــه یــک مفهــوم مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت. ایــن تفــاوت را می تــوان بــه دو موضــو
آنکــه هرکــدام از نویســندگان ایــن اصطاحــات بــه بعــد خاصــی از مفهــوم ارزیابــی مشــارکتی توجــه داشــته اند. بــرای مثــال، پایــش شــهروندی بــه 
کیــد دارد؛ درحالی کــه خــود ارزشــیابی بــه یــک روش ارزشــیابی بــا مزایــا و معایــب خــاص خــود  کنتــرل شــهروندان بــر اقدامــات دولــت تأ اعمــال 
اشــاره می کنــد. از طــرف دیگــر، هرکــدام از ایــن اصطاحــات بــه بخــش خاصــی از فراینــد سیاســت گذاری/ برنامه ریــزی اشــاره دارد. به عنوان مثــال 
ــه دارد.  ــه توج ــت/ برنام ــتقیم آن سیاس ــی مس ــه خروج ــی ب ــه ارزیاب ــردازد. درحالی ک ــه می پ ــت/ برنام ــک سیاس ــای ی ــی پیامده ــه بررس ــیابی ب ارزش

پایــش نیــز فراینــد پیاده ســازی سیاســت را بررســی می کنــد.
گــزارش حائــز اهمیــت  کــه چــه ابعــادی از ارزیابــی مشــارکتی بــرای ایــن  در بخــش پیشــین بــا اشــاره بــه ریشــه های ارزیابــی مشــارکتی مشــخص شــد 

اســت، امــا اینکــه ارزیابــی چیســت و بــا ســایر اصطاحــات مشــابه خــود چــه تفاوتــی دارد دارای اهمیــت بنیــادی اســت.
عاءالدینــی )1389( در پژوهــش خــود بــه تدقیــق مفهومــی تمــام انــواع ارزیابــی و ارزشــیابی پرداختــه اســت. نیازســنجی، ارزیابــی تأثیــر ، پایــش، 

کــه هــر یــک مفهــوم خــاص خــود را دارد.  ارزشــیابی آثــار ازجملــه مــواردی اســت 
گــروه هــدف برنامه/سیاســت بــه چــه چیــزی نیــاز دارنــد. مهم تریــن مســائل و اولویت هــای  کــه  نیازســنجی بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت 

جامعــه )در ســطح ملــی، منطقــه ای و محلــی( چیســت و چگونــه می تــوان بــه آن پاســخ داد.
ح هــا  ارزیابــی تأثیــر شــامل انــواع ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، ارزیابــی تأثیــر زیســت محیطی و غیــره اســت کــه بــه پیش بینــی پیامدهــای سیاســت ها و طر

در صــورت اجراشــدن می پــردازد.
ع ارزیابی هــا بــه دنبــال اطمینــان از پیاده ســازی درســت سیاســت ها و  ح/ برنامــه/ سیاســت می پــردازد. ایــن نــو پایــش بــه بررســی فراینــد اجــرای طــر

برنامه هــا اســت. بــرای مثــال اطمینــان از عــدم انحــراف منابــع و اختصــاص منابــع بــه گروه هــای هــدف نوعــی پایــش محســوب می شــود.
کــه سیاســت ها و برنامــه چــه پیامدهایــی بــرای جامعــه داشــته اند. ایــن فراینــد ارزیابــی، آثــار  ع می پــردازد  ارزشــیابی آثــار نیــز بــه بررســی ایــن موضــو

نیــت شــده و پیامدهــای جانبــی را توأمــان مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد.
البتــه قابل ذکــر اســت کــه در گونه شناســی عاءالدینــی از انــواع ارزیابــی و ارزشــیابی، خودارزیابــی جــا مانــده اســت. یــا بــه عبــارت بهتــر بایــد گفتــه شــود 
کــه ارزیابــی و ارزشــیابی آثــار یکیانــگاری شــده اســت. فراینــد اجــرای یــک برنامــه شــامل درون داد7، فعالیــت8، بــرون داد9، پیامــد10 و آثــار11 می شــود. 

شــکل زیــر قــرار گرفتــن هــر یــک از انــواع ارزیابــی در ایــن فراینــد را نشــان می دهــد.

1-  Participatory Impact Monitoring
2-  Process Monitoring
3-  Self-Evaluation
4-  Auto-Evaluation
5-  Stakeholder-Based Evaluation / Stakeholder-Based Assessment
6-  Community Monitoring/ Citizen Monitoring
7-  Input
8-  Activity
9-  Output
10-  Outcome
11-  Impact
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 ها در فرایند اجرای برنامه انواع ارزیابی -2 شکل
تواند به دو صورت سنتی و مشارکتی اجرا شود.  شده در عکس باال می اشارهتمام انواع ارزیابی و ارزشیابی 

بنابراین ما با انواعی از نیازسنجی مشارکتی، ارزیابی تأثیر مشارکتی، پایش مشارکتی، ارزیابی مشارکتی، 
توان  یها م ضرورت از هرکدام از آن بنا برارزشیابی مشارکتی و ارزشیابی اثر مشارکتی مواجه خواهیم بود و 

هایی از این موارد را مدنظر قرار  استفاده کرد. منابع مختلف بسته به عالقه و تسلط به ابعاد ارشیایی قسمت
ابزار اجتماع محلی ارزیابی مشارکتی  جعبه سیسرو وبکنند. برای مثال  های دیگر را رها می دهد و قسمت می

 Community Toolگیرد ) های آن پروژه در نظر میسازی پروژه و پیامد را در سه مرحله انجام پروژه، پیاده

Box, Online Service.) 

عالوه بر دلیل اول، دومین دلیل پیچیدگی تعریف ارزیابی مشارکتی ناشی از اختصاصی بودن تعریف این 
دیگر، اینکه چه سازمانی با چه هدفی از ارزیابی مشارکتی  عبارت های مختلف است. به اصطالح در پروژه

عنوان یک نمونه کمیساریای  تواند تعریف خاص خود را به ارزیابی مشارکتی اطالق کند. به ه کند، میاستفاد
 از پناهنده مردان و زنان با شراکت ساختن فرایند مشارکتی را عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ارزیابی

کند  تعریف می ساختاریافته گفتگوهای واسطه به معنادار مشارکت ترویج طریق از ها زمینه و سنین تمام
(UNHCR, 2991.) 

. است نهفته ها آن های برنامه و ها سیاست دولتی، بخش در غالب پاسخگویی فرهنگ در ارزیابی فرهنگ
 صورت به و جدید عمومی مدیریت های شیوه از ما فهم بر ارزیابی به مشارکتی رویکرد از ما فهم بنابراین

است  متکی ها سازمان در جاری عملکرد گیری اندازه و پاسخگویی ایبر فراخوان استانداردهای زمان هم
(Chouinard, 0299). 

تمــام انــواع ارزیابــی و ارزشــیابی اشاره شــده در عکــس بــاال می توانــد بــه دو صــورت ســنتی و مشــارکتی اجــرا شــود. بنابرایــن مــا بــا انواعــی از نیازســنجی 
مشــارکتی، ارزیابــی تأثیــر مشــارکتی، پایــش مشــارکتی، ارزیابــی مشــارکتی، ارزشــیابی مشــارکتی و ارزشــیابی اثــر مشــارکتی مواجــه خواهیــم بــود و بنــا بــر 
ضــرورت از هرکــدام از آن هــا می تــوان اســتفاده کــرد. منابــع مختلــف بســته بــه عاقــه و تســلط بــه ابعــاد ارشــیایی قســمت هایی از ایــن مــوارد را مدنظــر 
قــرار می دهــد و قســمت های دیگــر را رهــا می کننــد. بــرای مثــال وب ســرویس جعبه ابــزار اجتمــاع محلــی ارزیابــی مشــارکتی را در ســه مرحلــه انجــام 

.)Community Tool Box, Online Service( پــروژه، پیاده ســازی پــروژه و پیامدهــای آن پــروژه در نظــر می گیــرد
عــاوه بــر دلیــل اول، دومیــن دلیــل پیچیدگــی تعریــف ارزیابــی مشــارکتی ناشــی از اختصاصــی بــودن تعریــف ایــن اصطــاح در پروژه هــای مختلــف 
اســت. به عبارت دیگــر، اینکــه چــه ســازمانی بــا چــه هدفــی از ارزیابــی مشــارکتی اســتفاده کنــد، می توانــد تعریــف خــاص خــود را بــه ارزیابــی مشــارکتی 
ــان و  ــا زن کت ب ــی پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد، ارزیابــی مشــارکتی را فراینــد ســاختن شــرا ــه کمیســاریای عال اطــاق کنــد. به عنــوان یــک نمون
 ,UNHCR( مــردان پناهنــده از تمــام ســنین و زمینه هــا از طریــق ترویــج مشــارکت معنــادار به واســطه گفتگوهــای ســاختاریافته تعریــف می کنــد

.)2006
فرهنــگ ارزیابــی در فرهنــگ پاســخگویی غالــب در بخــش دولتــی، سیاســت ها و برنامه هــای آن هــا نهفتــه اســت. بنابرایــن فهــم مــا از رویکــرد 
مشــارکتی بــه ارزیابــی بــر فهــم مــا از شــیوه های مدیریــت عمومــی جدیــد و به صــورت هم زمــان اســتانداردهای فراخــوان بــرای پاســخگویی و 

.)2013 ,Chouinard( اندازه گیــری عملکــرد جــاری در ســازمان ها متکــی اســت
رویکــرد مشــارکتی بــه ارزیابــی می توانــد ترجیــح درگیــر شــدن شــرکا در فراینــد ارزیابــی به جــای ارزیابــی از طریــق مجموعــه ای از روش هــا و تکنیک هــا 
کــه چــه ذی نفعانــی را شــامل  تعریــف شــود. در ارزیابــی مشــارکتی مســئله دربــاره اینکــه از چــه روشــی اســتفاده شــود نیســت، بلکــه مســئله ایــن اســت 

شــود، چگونــه آن هــا را مشــمول کنــد و تعییــن اینکــه هــر ذی نفــع چــه گروهــی را نمایندگــی می کنــد )همــان(.
مهم تریــن نکتــه در ارزیابــی مشــارکتی آن اســت کــه تمــام بهره بــرداران و ذی نفعــان یــک پــروژه یــا سیاســت به خصــوص کمقدرت تریــن آن هــا مــورد 
پرســش قرارگرفتــه شــوند. غایــت نهایــی ارزیابــی مشــارکتی آن اســت کــه نیازهــای واقعــی بهره بــرداران تشــخیص و نشــان داده شــود. یعنــی آنکــه آیــا 

)Community Tool Box, Online Service( واقعــًا اقدامــات انجام شــده بــه نیــاز بهره بــرداران و ذی نفعــان پاســخ می گویــد؟

ارزیابی مشارکتی  سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 16



ع در میــان  رویکردهــای مشــارکتی ارزیابــی می تواننــد بیشــتر از ســایر رویکردهــای ارزیابــی بــر اســاس ســطح و میــزان مشــارکت ذی نفعــان ، تنــو
ــا  ــی ب ــا در طــول یــک ارزیاب ــز هســتند، ام گرچــه از هــم متمای ــی، ا ــد متفــاوت باشــند. ایــن ســه بعــد عمل ــر رون ــاب ب ذی نفعــان و ســطح کنتــرل ارزی
یکدیگــر همپوشــانی داشــته و بســته بــه زمینــه جامعــه، ســطح تجربــه و تخصــص ارزیابی کننــدگان و تأثیــرات نهــادی و برنامــه ای متفــاوت اســت 

.)2013  ,Chouinard(
کــه بــر پایــه ارتبــاط اجتماعــی میــان ارزیابــان و ذی نفعــان قــرار دارد. در ایــن  ارزیابــی مشــارکتی اساســًا رویکــرد تعاملــی و ارتباطــی بــه ارزیابــی اســت 
رویکــرد ارزیابــان و ذی نفعــان بــه جــای آنکــه مجــزا از یکدیگــر در نظــر گفتــه شــوند، به طــور جدایی ناپذیــری بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند آن چنان کــه 

برخــی آن را فضــای بین االذهانــی می خواننــد.
کــردن ذی نفعــان، تولیــد دانــش،  ــر  ــزان درگی ــی شــامل می ــه ارزیاب ــر رویکــرد مشــارکتی ب عمده تریــن تضادهــای رویکردهــای تکنوکراتیــک در براب

ــان(. فرصت هــای یادگیــری، ارتباطــات بافتــاری، قــدرت و کنتــرل، روش اجــرا، تقابــل برنامه هــای محلــی و نیازهــای ملــی اســت )هم
ع  نــگاه ذی نفــع محــور بــه فرایندهــای سیاســت گذاری به طــور عمومــی از رویکــرد پساســاختارگرایی و پســت مــردن ناشــی شــده اســت. ایــن موضــو
شــامل جنبه هــای مختلفــی همچــون تحلیــل سیاســت، ارزیابــی سیاســت و غیــره می شــود. در رویکــرد ســنتی بــه سیاســت گذاری، مراحــل 
ــا ارزشــیابی سیاســت امــری تکنوکراتیــک بــوده اســت. بــرای مثــال تحلیــل سیاســت شــامل  سیاســت گذاری از تعییــن مســئله و تحلیــل سیاســت ت
مجموعــه ای از تکنیک هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــرای تعییــن نقطــه اصابــت سیاســت ها، کارایــی، اســتفاده بهینــه از منابــع  و غیــره را شــامل 
ع به طــور  می شــد. امــا در ســاختار پساســاختارگرا، تحلیــل سیاســت بــه تحلیــل مواضــع ذی نفعــان یــک مســئله سیاســتی مربــوط می شــود. ایــن موضــو
منطقــی دربــاره ارزشــیابی سیاســت نیــز صــادق اســت. ارزشــیابی سیاســت به جــای اینکــه امــری تکنیکــی باشــد، تجمیــع و تحلیــل نظــر ذی نفعــان 

دربــاره پیامدهــای یــک سیاســت مشــخص بــر زندگــی آنــان اســت )اســمیت و لریمــر، 1396(.
درنهایــت به عنــوان تعریفــی جامــع کــه تمــام ابعــاد، اهــداف و فرایندهــای ارزیابــی مشــارکتی را پوشــش دهــد می تــوان آن را این گونــه تعریــف کــرد کــه 
ح   ارزیابــی مشــارکتی عبــارت از نظــارت گروه هــا و اجتماعــات ذی نفــع بــا همراهــی متولیــان بــر بخشــی یــا تمــام فرایندهــای سیاســت، برنامــه و طــر
دولت هــا، بخــش خصوصــی و ســازمان های جامعــه مدنــی، در ســطح ملــی، منطقــه ای یــا محلــی، بــا اهــداف مختلــف و در ســطوح متفــاوت اســت. 

ایــن تعریــف چنــد مؤلفــه اصلــی دارد:
کله ارزیابــی مشــارکتی مبتنــی بــر حضــور ذی نفعــان )غیردولتــی( اســت. بــدون حضــور معنــادار ایــن ذی نفعــان، هیــچ نــوع اطــاق   ●  شــا

مشــارکتی بــه آن نمی تــوان داشــت.
ارزیابــی مشــارکتی بــا همراهــی متولیــان انجــام می شــود. ارزیابی هــای مســتقل ســازمان های جامعــه مدنــی ماهیــت متفــاوت داشــته و   ●

ذیــل عنــوان ارزیابــی مشــارکتی نمی گنجــد.
ارزیابــی مشــارکتی می توانــد بخشــی از فراینــد برنامــه را شــامل شــود یــا تمــام فراینــد را تحــت نظــارت خــود قــرار دهــد. امکان ســنجی،   ●

ارزیابــی تأثیــر، پایــش، ارزیابــی، ارزشــیابی و ارزشــیابی اثــر کل ایــن فراینــد را شــامل می شــود. اینکــه در یــک برنامــه تنهــا بخشــی از ایــن 
فراینــد به صــورت مشــارکتی باشــد یــا تمــام آن بــه صاحدیــد متولیــان مربــوط اســت.

ارزیابی مشارکتی می تواند درباره برنامه محلی یا ملی باشد، همچنین می تواند مربوط به سیاست یا یک پروژه عمرانی محلی باشد.  ●
یــک ارزیابــی مشــارکتی حتمــًا بــا همراهــی ذی نفعــان جامعــه مدنــی اســت، امــا متولــی برنامه هــا منحصــرًا دولــت نیســت و می توانــد   ●

ــاره پــروژه یــک ســازمان  ــرای مثــال ارزیابــی مشــارکتی می توانــد درب ــا حتــی ســازمان های جامعــه مدنــی باشــند. ب بخــش خصوصــی و ی
غیردولتــی در یــک شــهر باشــد.

اهــداف مجریــان ارزیابــی مشــارکتی می توانــد شــامل طیــف متعــددی همچــون دریافــت اطاعــات موردنیــاز از ذی نفعــان یــا ایجــاد   ●
اجمــاع بــرای پیشــرفت برنامــه باشــد. اهــداف مجریــان در صــورت اجــرای درســت ارزیابــی تأثیــری بــر ماهیــت آن نــدارد.

ــد در ســطح صــرف   ● ــی می توان ــرد، ایــن ارزیاب ــرار بگی ــان ارنشــتاین در ســطوح مختلفــی ق ــر اســاس نردب ــد ب ــی مشــارکتی می توان ارزیاب
اطاع رســانی بــه ذی نفعــان باشــد و یــا مشــاوره آن هــا را بخواهــد. بدیهــی اســت کــه ارزیابــی مشــارکتی در حالــت ایدهــآل بــه دنبــال اعطــای 

کنتــرل امــور بــه شــهروندان اســت.
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کــم بــر نظام هــای دموکراتیــک اســتوار اســت. مشــارکت نــدادن شــهروندان و  بخــش عمــده ای از ضــرورت اســتفاده از ارزیابــی مشــارکتی بــه اصــول حا
 .)2013 ,Gorana( ســازمان های جامعــه مدنــی در پایــش و ارزیابــی از اقدامــات دولتــی نقــض تعهــد بــه اصــول دموکراســی اســت

کننــدگان و ســازمان های دولتــی بــرای پاســخگو نگه داشــتن بهــره بــران و دریافت کننــدگان برنامه هــا  به طــور ســنتی پایــش و ارزیابــی توســط اهدا
در برابــر اهــداف موافقــت شــده و مقاصــد عملیاتــی اســتفاده می شــود. در ایــن بافــت مــورد اجمــاع معمــواًل حمایت کننــدگان و ســازمان های بیرونــی 
تعییــن می کننــد چــه چیــزی پایــش و ارزیابــی می شــود و چگونــه بــه یــک ســرانجام ختــم می شــود. بســیاری از ارزیابی هــای مشــارکتی در پاســخ بــه 
کــه در فراینــد پایــش و ارزیابــی مشــارکت داشــته  رویکردهــای بیرونــی و بــاال بــه پاییــن ارزیابــی رشــد کرده انــد. ذی نفعــان و بهــره بــران اصــرار دارنــد 

.)1998 ,Estrella and Gaventa(باشــند
کــه بــه دنبــال تحقــق پاســخ گویی و شــفافیت هســتند. شــهروندان  بــه عبــارت ســاده تر ارزیابــی مشــارکتی یــک ضــرورت بــرای دولت هایــی اســت 
بــرای پاســخ گو نگه داشــتن دولــت دربــاره مســائل نیازمنــد بررســی برنامه هــا و سیاســت ها هســتند. بــه زبــان ســاده بــدون اســتفاده از ابزارهــای چــون 
خ داده باشــد،  کــه اتفاقــی ر ارزیابــی مشــارکتی، فراینــد پاســخ گویی یــک فراینــد غیــر نظام منــد اســت. شــهروندان تنهــا زمانــی ســؤال خواهنــد پرســید 
ــوم کان و  ــک مفه ــا ی ــهروندان ب ــد. ش ــخص کن ــا را مش ــت ها و برنامه ه ــت سیاس ــه وضعی ک ــزم  ــک مکانی ــود ی ــه نب ــه ب ــا توج ــورت ب ــن ص ــر ای در غی

ــه اســم پاســخ گویی مواجــه هســتند. بی خاصیــت ب
کــه ناشــی  از طــرف دیگــر فقــدان حضــور ســازمان های جامعــه مدنــی در فرایندهــای توســعه ای می توانــد بــه شکســت اجرایــی پروژه هــا منتهــی شــود 
از انتخــاب اولویت هــای اشــتباه یــا در نظــر نگرفتــن نیازهــای جامعــه اســت )Gorana, 2013(. در دســتورکار قــرار گرفتــن سیاســت ها و برنامه هایــی 
کــه هیــچ ربطــی بــه زندگــی روزمــره شــهروندان نداشــته و تنهــا »کاغذبازی«هــای متکــی بــر »واقعیت هــای موهــوم اداری1« اســت، ناشــی از فقــدان 

همیــن ســازوکارهای مشــارکتی در فراینــد برنامه ریــزی و سیاســت گذاری اســت.
گرچــه  گــزارش فعالیت هــا و اقدامــات مــی رود. ا ــه ســمت  ــه جــای نتایــج ب در نبــود ســازوکارهای ارزیابــی مشــارکتی گرایــش ســازمان های دولتــی ب
ســازوکارهایی همچــون مدیریــت نتیجــه محــور2 بــه دنبــال مدیریــت تکنیکــی ایــن انحــراف در ســازمان های دولتــی و توســعه ای اســت، امــا واقعیــت 
ــه ســمت نمایشــی  ــر سیاســت ها اقدامــات ســازمان های دولتــی ب کــه بــدون حضــور ذی نفعــان در فراینــد برنامه ریــزی، اجــرا و نظــارت ب آن اســت 
ــرای  ــدازی پلتفرم هایــی ب ــه اطاعــات، ســهم شــهروندان تنهــا راه ان ــون دسترســی آزاد ب از فعالیت هــا حرکــت می کنــد. به عنوان مثــال در حــوزه قان

گیــرد. انتشــار اطاعــات بــوده اســت، بــدون آنکــه اطاعــات مناســبی در اختیــار آنــان قــرار 
گورانا )2013( مهم ترین ضرورت های استفاده از ارزیابی مشارکتی را در سه مورد خاصه کرده است:

ــی   ● ــدی از دموکراس ــه کلی ــک مؤلف ــوان ی ــی به عن ــی و غیرسیاس ــای سیاس ــی در فراینده ــه مدن ــازمان های جامع ــور س ــت حض اهمی
مشــارکتی؛

ســازمان های جامعــه مدنــی یــک روش کارآمــد و مؤثــر بــرای بــه دســت آوردن اطاعــات ارزشــمند از شــهروندان در رابطــه بــا نیازهــا،   ●
نگرانی هــا و اولویت هــای آن هــا هســتند.

مشــارکت شــهروندان و ســازمان های جامعــه مدنــی در فرایندهــای نظــارت و ارزیابــی یکــی از مؤلفه هــای حیاتــی بــرای شــفافیت   ●
و پاســخگویی دموکراتیــک اســت.

کتــاب واقعیت هــای اداری  کار برده انــد. ایــن  کمیــت: شــواهد، تحلیــل، عمــل بــه  کتــاب توســعه بــه مثابــه توانمندســازی حا کــه نویســندگان  1-  »واقعیــت موهــوم اداری« اصطالحــی اســت 
کــه ارتباطــی بــا دنیــای واقعــی ندارنــد. بــرای مثــال انتشــار خبــر 12 هــزار »کارمنــد خیالــی« در دولــت افغانســتان یکــی از نمونه هــای واقعیــت  را بــه ارجاعــات متــداول اداری اطــالق می کنــد 
ــود  ــون نب ــی همچ ــای مل ــا برنامه ه ــا ی ــت پروژه ه ــرای شکس ــازمانی ب ــه های س کلیش ــود.  ــوط نمی ش ــی مرب ــاری خیال ــات آم ــه اطالع ــا ب ــای اداری صرف ــن، واقعیت ه ــت. عالوه برای اداری اس

اعتبــار، عــدم تــوازن مســئولیت و غیــره نــوع دیگــری از واقعیت هــای موهــوم اداری هســتند.
2-  Result Based Management )RBM(
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ــه اصــول مشــخصی اســت. عاوه برایــن، اســتفاده از ایــن ابزارهــا پیش نیازهایــی همچــون ایجــاد  ــد پایبنــدی ب ــی مشــارکتی نیازمن اجــرای ارزیاب
ســازمان های غیردولتــی متشــکل، شبکه ســازی بخــش مدنــی، آموزش هــای الزم بــرای ارزیابــی سیاســتی و مشــابه آن یــک ضــرورت غیرقابل تردیــد 

بــرای اجــرای ارزیابی هــای مشــارکتی بخصــوص در ســطح ملــی و سیاســتی اســت.
گــروه همــکاری علیــه ســوءمصرف و قاچــاق مــواد مخــدر )2015( اصــول پایــه ای همــکاری دولــت و ســازمان های جامعــه مدنــی را شــامل ســه مؤلفــه 

مشــارکت، اعتمــاد و پاســخگویی و شــفافیت بیــان می کنــد:
کاربــر و شــهروندان دغدغه منــد را پیگیــری می کننــد. بــرای همــکاری  مشــارکت: ســازمان های جامعــه مدنــی خواســته های اعضــا، گروه هــای 
رونــد مشــارکت بــاز و دســترس پذیر اهمیــت دارد. به عبارت دیگــر ایــن مؤلفــه بــه میــزان نمایندگــی ســازمان های غیردولتــی )یــا نماینــدگان حاضــر 
کــه افــراد حاضــر در آن بــه معنــای  در ارزیابــی مشــارکتی( از جامعــه هــدف اشــاره دارد. ارزیابــی مشــارکتی تنهــا زمانــی معنــای واقعــی خــود را می یابــد 

واقعــی کلمــه »نماینــده« گروه هــای ذی نفــع باشــند.
اعتمــاد: نهادهــای مدنــی و ســازمان های دولتــی نقــش متفاوتــی را بــازی می کننــد. تنهــا در صورتــی اهــداف مشــترک شــده ایــن دو بازیگــر در بهبــود 
زندگــی مــردم رضایت بخــش خواهــد بــود کــه مبتنــی بــر اعتمــاد، شــفافیت، احتــرام و حــس اطمینــان متقابــل باشــد. درصورتی کــه ذی نفعــان حاضــر 
در ارزیابــی مشــارکتی اعتمــادی بــه یکدیگــر نداشــته باشــند، پیامدهــای همچــون عــدم مشــارکت مطلــوب در فراینــد ارزیابــی، عــدم اعتمــاد بــه داده 

خ خواهــد داد و در یــک کام نتایــج ارزیابــی را مخــدوش خواهــد کــرد. و اطاعــات همرســانی شــده و مشــابه آن ر
پاســخگویی و شــفافیت: اقــدام در زمینــه منافــع عمومــی نیازمنــد بــاز بودگــی، مســئولیت پذیری، وضــوح و پاســخگویی در هــر دو طــرف دولــت و 
بخــش مدنــی اســت. بــه زبــان ســاده، ارزیابــی مشــارکتی مبتنــی بــر صداقــت طرفیــن و پاســخ گویی آن هــا بــه مســائل و دغدغه هــای طرفیــن اســت.

کــم بــر ارزیابــی مشــارکتی، ایــن فراینــد نیازمنــد زیرســاخت های فنــی و نرم افــزاری نیــز اســت. وب ســرویس جعبه ابــزار  عــاوه بــر ارزش هــای حا
اجتمــاع محلــی یکــی دیگــر از جنبه هــای ارزیابــی مشــارکتی را آمــوزش مناســب تمــام افــراد درگیــر می دانــد. برخــی ذی نفعــان امــکان دارد از اجــرای 
پــروژه هیــچ اطاعــی نداشــته باشــند، برخــی دیگــر ممکــن اســت نداننــد بــا ســایر ذی نفعــان بــا زمینــه ای )دینــی، سیاســی، قومــی و غیــره( متفــاوت 

کــه از نتایــج به دســت آمده از ارزیابــی چگونــه بایــد اســتفاده کننــد. کار کننــد، برخــی دیگــر نیــز ممکــن اســت نداننــد  چگونــه بایــد 
گروه همکاری علیه سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر )2015( ابزارهای موردنیاز برای همکاری را شامل چهار مورد می داند:

ظرفیت سازی برای مشارکت  ●
ایجاد ساختار همکاری بین سازمان های جامعه مدنی و دستگاه های دولتی  ●
چارچوب های تدوین شده برای مشارکت میان دولت و سازمان های جامعه مدنی  ●
مشارکت الکترونیکی  ●

ظرفیت ســازی همــواره یکــی از مفاهیــم مبهــم در توســعه ابزارهــای مشــارکتی اســت. ارزیابــی مشــارکتی بــه چــه چیزهایــی نیــاز دارد و چگونــه 
کــه بــه بررســی تجربــه ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت  گــزارش، زمانــی  کــرد. در بخــش ســوم از همیــن  می تــوان چنیــن ظرفیتــی را ایجــاد 
کار و رفــاه اجتماعــی پرداختــه خواهــد، تــاش می شــود بخشــی از ظرفیت هــای موردنیــاز بــرای ارزیابــی مشــارکتی تشــریح شــود. وزارت تعــاون، 

عــاوه بــر اینکــه ارزیابــی مشــارکتی نیازمنــد اصــول و ظرفیت هایــی اســت، اســتفاده از ایــن ابــزار ماحظاتــی را نیــز در بــر دارد. وب ســرویس جعبه ابــزار 
جامعــه مدنــی بخشــی از ایــن ماحظــات را در قالــب ایــن پرســش پاســخ می دهــد کــه چــه زمانــی از ارزیابــی مشــارکتی بایــد اســتفاده کــرد:

زمانی که از قبل قول استفاده از آن را داده اید.  ●
زمانی که زمان کافی دارید و یا نتیجه مهم تر از زمان است.  ●
کــه ایــن ایــده مفیــد   ● کــه بتوانیــد ســرمایه گذاران )بخــش دولتــی، خصوصــی یــا ســازمان های جامعــه مدنــی( را قانــع کنیــد  زمانــی 

اســت.
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زمانی که مسائل و مشکاتی از جامعه یا اجتماع محلی وجود دارد که ارزیابان مستقل شانس کمی برای شناخت آن دارند.  ●
زمانی که شما به اطاعاتی نیاز دارید که از طریق ارزیابان بیرونی قابل کسب نیست.  ●
زمانی که توسعه مشارکت و همچنین انتقال مهارت ها به عنوان بخشی از پروژه است.  ●
زمانی که می خواهید افراد یک اجتماع یا ذی نفعان یک پروژه را دور یکدیگر جمع کنید.  ●

کــرده اســت. ایــن ماحظــات به صــورت عمومــی مربــوط بــه ظرفیت هــای ســازمان های مدنــی اســت.  امــا ماحظــات مهم تــر را گرونــا )2013( بیــان 
گاهــی خــود را دربــاره ایــن موضوعــات افزایــش دهنــد، عاوه برایــن، ســازمان های  ســازمان های عاقه منــد بــه موضوعــات خــاص بایــد دانــش و آ

غیردولتــی بایــد شــاخص های مناســب بــرای ارزیابــی فرایندهــا را تــدارک ببیننــد.

1-7-1- چالش های سازگاری در همکاری میان سازمان های جامعه مدنی و دولت

دســتگاه های دولتــی نقش هــا و مســئولیت های متفاوتــی از ســازمان های جامعــه مدنــی دارنــد، همچنیــن آن هــا اساســًا اهــداف تعیین شــده و 
دیدگاه هــای متفاوتــی نیــز دارنــد. همچنیــن مدیریــت، منابــع و نحــوه بســیج ظرفیت هــا نیــز در دو نهــاد به صــورت معنــادار متفــاوت از یکدیگــر 

ــود: ــر می ش ــوارد زی ــامل م ــًا ش ــا عموم ــن چالش ه ــت. ای ــل اس ــا دخی ع چالش ه ــو ــز در ن ــی( نی ــه ای، مل ــی، منطق ــکاری )محل ــطح هم ــت. س اس
کوتاه مــدت هســتند و در صــورت صاحیــت ، بی نتیجــه مانــده و به نــدرت   ● کنــده و بیش ازحــد  قالب هــای همــکاری غالبــًا پرا

کامــل خــود را توســعه می دهنــد. پتانســیل 
ناســازگاری های ســاختاری، موانــع قانونــی، منافــع مختلــف شــغلی، انتظــارات متفــاوت و همچنیــن کمبــود دانــش روش شــناختی   ●

کــه بســیاری از تاش هــای همــکاری نمی تواننــد از همــان ابتــدا بــه اثــرات  در مــورد نحــوه همــکاری ، دالیــل اصلــی ایــن اســت 
ــد. ــا شکســت می خورن موردنظــر خــود برســند ی

کافــی انعطاف پذیــر نیســتند تــا عملکــرد صحیحــی از هماهنگــی بیــن   ● مقــررات، زیرســاخت ها و آموزش هــا اغلــب به انــدازه 
مقــررات مختلــف نهــادی و خرده فرهنگ هــای نهادهــای مدنــی و عمومــی فراهــم شــود. عاوه برایــن، گاهــی اوقــات عنصــری از 
کــه همــکاری را دشــوار می کنــد ،  بی اعتمــادی یــا حتــی رقابــت بیــن ســازمان های اجتماعــی و ســهامداران دولــت مشــاهده می شــود 

ــد. ــوار می کن ــد را دش ــطح الزم تعه ــه س ــتیابی ب ــرا دس زی
تاش هــا بــرای مشــارکت و همــکاری اغلــب بــر اســاس الگوهــا یــا تجربیــات انجــام می شــود. هــر مشــارکت و همــکاری مســتلزم یــک   ●

ــی خــاص، پشــتیبانی سیاســی، ظرفیت هــا و محدودیت هــای  ــه شــرایط محل ک ــرد اســت  تــاش آغازیــن و برنامه ریــزی منحصربه ف
شــرکای درگیــر را در نظــر بگیــرد.

ایجــاد همــکاری بیــن یــک نهــاد مدنــی و یــک نهــاد عمومــی می توانــد یــک فراینــد بســیار طوالنــی باشــد و دشــواری آن غالبــًا   ●
ک از ســوی دســتگاه های مربوطــه دارد، فراینــدی  دســت کم گرفتــه می شــود. ایــن همکاری هــا احتمــااًل نیازمنــد تغییــر نگــرش و ادرا
کــه اغلــب به انــدازه کافــی پشــتیبانی نمی شــود یــا فقــط در مراحــل اولیــه پشــتیبانی می شــود. به طورکلــی فعالیت هــای مشــارکتی 
 Co-operation Group( بــرای موفقیــت بــه ســطح باالیــی از درک متقابــل و اعتمــاد و همچنیــن پشــتیبانی ثابــت اداری نیــاز دارنــد

 .)2015 ,to Combat Drug Abuse and Illicit trafficking in Drugs

1-8- مزایای استفاده از ارزیابی مشارکتی

مزایــای اســتفاده از ابــزار ارزیابــی مشــارکتی را به طورکلــی می تــوان در ســه ســطح فنــی، ظرفیتافزایــی و دموکراتیــک طبقه بنــدی کــرد. بخــش عمــده ای از 
مزایــای ارزیابــی مشــارکتی بهبــود کارایــی و اقدامــات فنــی دربــاره پروژه هــا و سیاســت ها اســت. گــردآوری اطاعــات دســته اول از ذی نفعــان، بســیج ذی 

نفعــان بــرای پیشــبرد امــور، اشــکال یابی و در یــک کام اجــرای بهتــر پروژه هــا و سیاســت ها بخشــی از مزایــای مربــوط بــه بعــد فنــی هســتند.
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عاوه برایــن، بخــش عمــده ای از مزایــای ارزیابــی مشــارکتی معطــوف بــه ظرفیــت افزایــی نهــادی در هــر دو طــرف دولــت و بخــش مدنــی اســت. ایــن 
ــاز گروه هــای  ــی، اجــرای پروژه هــا و سیاســت های موردنی ــی همــوار می کنــد. ایجــاد اعتمــاد در جامعــه مدن ظرفیتافزایــی مســیر توســعه را به طورکل

هــدف و در یــک کام بهینه ســازی منابــع بــرای حرکــت بــه ســمت توســعه مربــوط بــه بخــش ظرفیتافزایــی نهــادی ارزیابــی مشــارکتی اســت.

جدول 1- مزایای استفاده از ارزیابی مشارکتی

منبعمزایاردیف

گردآوری مجموعه های داده توسط سازمان های جامعه مدنی از فعالیت ها و دستاوردهای دولت1

2013 ,Gorana

شناسایی چالش های پیشروی دولت و توسعه راهکارهای مواجهه با آن2

مطلع نگه داشتن شهروندان از وضعیت برنامه ها3

ارائه این سیگنال به جامعه مدنی که دولت مصمم به حل مسائل است4

عمل به عنوان بستری برای بسیج شهروندان در اجرای پروژه های توسعه ای5

به شما دید بهتری از هر دو نیازهای اولیه و تأثیرات ثانویه بهرهبران پروژه می دهد6

)Community Tool Box (Online Service

به شما اطالعاتی می دهد که از طرق دیگر قابل دستیابی نیست7

به شما نشان می دهد که از منظر بهرهبران چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند.8

به شما نشان می دهد که چرا برخی چیزها کار نمی کند9

نتایج آن خود را در یک پروژه اثرگذارتر نشان می دهد10

ذی نفعان را توانمند می سازد11

برای کسانی که اغلب صدایشان شنیده نمی شود، صدا ایجاد می کند12

در پروژه های محلی موجب ایجاد اعتمادبه نفس و عزت نفس افراد می شود13

راه هایی را نشان می دهد که افراد چگونه می توانند کنترل بیشتری بر زندگی خودشان داشته باشند14

ذی نفعان را ترغیب می کند که پروژه را برای خودشان ببیند15

می تواند موجب ایجاد جرقه های خالقانه در میان افراد درگیر پروژه شود16

کار جمعی را تشویق می کند17

ما را برای اقدامات مشارکتی بزرگ تر آماده می کند18

ارزیابی پیامد19

)1998( Estrella and Gaventa

مدیریت و برنامه ریزی پروژه20

تقویت سازمانی یا یادگیری نهادی21

فهم و گفتگو درباره چشم اندازهای ذی نفعان22

پاسخگویی عمومی23

امــا مهم تریــن بخــش از مزایــای مرتبــط بــا ارزیابــی مشــارکتی از بعــد دموکراتیــک اســت. پاســخ گو نگه داشــتن دولــت ازیک طــرف و شــنیده شــدن صــدای 
ذی نفعانــی کــه معمــواًل در نظــر گرفتــه نمی شــوند از طــرف دیگــر مهم تریــن مزایــای ایــن بعــد اســت. امــا مهم تــر از تمــام ایــن موارد آن اســت که سیاســت ها 
و برنامه هایــی در دســتورکار دولــت قــرار می گیــرد کــه موردنیــاز شــهروندان و گروه هــای هــدف اســت. ارزیابی هــای مشــارکتی نقــش مهمــی در نشــان دادن 

اشــتباهات سیاســت گذاران دارد. این اشــتباهات شــامل انتخاب دســتورکارهای اشــتباه و از آن مهم تر درســت اجرا نشــدن دســتورکارها می شــود.

21مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



1-9- اجرای ارزیابی مشارکتی

ع فرایندهــا بــرای تبدیل شــدن بــه یــک نظــام منســجم نیازمنــد  اجــرای ارزیابــی مشــارکتی نیازمنــد تجربــه و تمریــن بســیار زیــاد اســت. ایــن نــو
آمــوزش و ظرفیــت افزایــی گســترده اســت. امــا هماننــد تمــام ابزارهــای مشــارکتی دیگــر، یادگیــری و ظرفیــت افزایــی آن مســیری جــز اجــرا و ســپس 
گاهــی از برخــی ابعــاد اجرایــی ارزیابــی مشــارکتی می توانــد بــه بهبــود  شناســایی مشــکات و بهبــود آن هــا در برنامه هــای بعــدی نــدارد. بااین حــال، آ

عملکــرد مجریــان منجــر شــود.
ح از طــرف دیگــر تفاوت هــای اساســی بــا یکدیگــر دارد. به طــور  اجــرای ارزیابــی مشــارکتی در ســطوح ملــی و محلــی ازیک طــرف و ارزیابــی سیاســت و طــر
ع  کان تــر حرکــت شــود، موضــو ح هــا راحت تــر بــوده و هرچــه بــه موضوعــات  معنــاداری اجــرای ارزیابــی مشــارکتی در ســطح محلــی و در مــورد طر
کــه ســادگی اجــرای ارزیابــی مشــارکتی در ســطح محلــی به خودی خــود کار ســاده ای نیســت، امــا  پیچیده تــر و دشــوارتر می شــود. نکتــه مهــم آن اســت 
اســتفاده بی شــمار از ایــن ابــزار در پروژه هــای محلــی و مستندســازی تجربیــات آن را تبدیــل بــه فراینــدی ملمــوس و روتیــن کــرده اســت. امــا ارزیابی هــای 

در ســطح ملــی و یــا موضوعــات سیاســتی بــه دلیــل اســتفاده کمتــر و عــدم مستندســازی تجربیــات بــرای تســهیلگران خــود را مشــکل می نمایــد.
ح عنــوان کــرد. بــه زبــان ســاده، در صــورت  کننــدگان سیاســت/برنامه/طر شــاید بتــوان اصلی تریــن مؤلفــه اجرایــی ارزیابــی مشــارکتی را همراهــی اجرا
ــدارد. شــیوه ایدهــآل آن  ــزار مشــارکتی، به خصــوص ارزیابــی مشــارکتی، وجــود ن ع اب ــو ــان برنامــه، امــکان اســتفاده از هیــچ ن عــدم همــکاری مجری

.)2000 ,Dayal and et al( کــه جلســات بــا همــکاری ســازمان های مســئول سیاســت هماهنــگ شــود اســت 
ــر  کــم ب ع آشــنا هســتند و سیاســت های حا ــه موضــو ــداد نســبت ب کــه مطمئــن شــویم تمــام مشــارکت کنندگان در روی نکتــه اجرایــی دیگــر آن اســت 
ع مــورد ارزیابــی ندارنــد، نه تنهــا  کــه هیــچ تخصــص و اطاعــی از موضــو گــردآوری ذی نفعانــی  ع را نیــز می داننــد )همــان(.  دولــت دربــاره آن موضــو

فایــده ای نــدارد، بلکــه عمــًا فراینــد ارزیابــی مشــارکتی را بــه فراینــدی مأیوس کننــده و غیرمفیــد تبدیــل می کنــد.
کــه یــک مــدل خــاص و محــدود بــرای ارزیابــی مشــارکتی وجــود نــدارد. بااین حــال بررســی مــدل مشــارکت ســازمان های  به طورکلــی بایــد اشــاره شــود 
جامعــه مدنــی بــا کشــورها دربــاره برنامــه اقــدام ملــی نشــان می دهــد بیشــترین همــکاری بــه مــدل مشــورت اســت. دولــت به صــورت ســاالنه یــا زودتــر 

.)2013 ,Gorana( رویدادهایــی را تــدارک می بینــد و تمــام ســازمان های عاقه منــد در آن شــرکت می کننــد
ــا  ــود را ب ــات خ ــی اقدام ــازمان های دولت ــت. س ــاص اس ع خ ــو ــی در موض ــه مدن ــازمان های جامع ــای س ــبکه ها و ائتاف ه ــتفاده از ش ــر اس ــدل دیگ م
ع امنیــت زنــان در ســال 6 جلســه مشــترک داشــته اند. در بعضــی  ایــن شــبکه ها هماهنــگ می کننــد. بــرای مثــال مقام هــای رســمی فنانــد در موضــو
گــروه کاری دولــت بوده انــد. در برخــی مــوارد حتــی بخشــی از بدنــه اجرایــی اجرایــی برنامــه  مــوارد ســازمان های جامعــه مدنــی بخشــی از جلســات 
گــروه اول به صــورت گاه و بــی گاه امــکان دسترســی بــه اطاعــات محــدود را در اختیــار ســازمان های مدنــی قــرار  اقــدام ملــی بوده انــد. درحالی کــه 

ــی از برنامــه می کنــد )همــان(. ــد آن هــا را جزئ ع دوم به صــورت نظام من ــو می دهــد، ن
گروه همکاری علیه سوءمصرف و قاچاق موارد مخدر )2015( این فرم ها از ارزیابی مشارکتی را در چهار گونه طبقه بندی می کند:

همرسانی اطاعات؛  ●
مشاوره؛  ●
کره(؛  ● گفتگو )مذا
کت.  ● شرا

در صــورت اجرایــی اول ارزیابــی مشــارکتی باهــدف همرســانی اطاعــات صــورت می گیــرد. در ایــن ارزیابی هــا ســازمان های جامعــه مدنــی اطاعــات 
ح هــا و  ع موردنظــر را در اختیــار تکنوکرات هــای ســازمان ها قــرار داده و آن هــا بــر اســاس ابزارهــای خــود فراینــد ارزیابــی طر خــود دربــاره موضــو
سیاســت ها را انجــام می دهــد. ایــن مــدل در ســطحی باالتــر بــه ارائــه اطاعــات پــروژه از طــرف ســازمان دولتــی بــه ســازمان های جامعــه مدنــی نیــز 

خ می دهــد و جریــان اطاعــات یک طرفــه نیســت. ر
ــی  ــه مدن ــازمان های جامع ــارکتی از س ــی مش ــورت از ارزیاب ــن ص ــت. ای ــارکتی اس ــی مش ــر از ارزیاب ــطحی پیچیده ت ــامل س ــاوره ش ــا مش ــورت دوم ی ص
کــه اســناد تولیدشــده در قالــب ارزیابــی مشــارکتی  به عنــوان مشــاوران خــود اســتفاده می کنــد. مهم تریــن نکتــه در صــورت مشــاوره آن اســت 
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به عنــوان اســناد دولتــی رســمی )هماننــد ســایر ابزارهــای کنتــرل کیفیــت و ارزیابــی مقامــات صاحیــت دار( حساب نشــده و تنهــا در مقــام مشــورت 
ع ارزیابــی عــاوه بــر آنکــه خــود ارزیابــی یــک ســند مشــورتی بــرای ســازمان محســوب می شــود، توصیه هایــی  بــه دولــت ظاهــر می شــود. در ایــن نــو

ــود. ــه می ش ــز ارائ ــر نی ــوارد دیگ ــی و م ــی ارزیاب ــی، روش شناس ــرای ارزیاب ــب ب ــاخص های مناس ــاب ش ــون انتخ همچ
کــره صــورت ســوم از ارزیابــی مشــارکتی اســت. به صــورت ســنتی ارزیابــی به عنــوان آخریــن فراینــد ســیکل برنامه ریــزی/ سیاســت گذاری  گفتگــو و مذا
ح مســائل جدیــد اســت. بنابرایــن، ارزیابی هــای مشــارکتی در  محســوب می شــود و هــدف از اجــرای برنامه هــای ارزیابــی تصحیــح سیاســت ها و طــر
کــره اجتماعــی به عنــوان پشــتوانه ای بــرای چانه زنــی دربــاره اصاحــات جدیــد اســت. ایــن صــورت ارزیابــی مشــارکتی به عنــوان همــکاری  قالــب مذا

کــره بــرای بهبــود و تعدیــل سیاســت های آتــی اســت. کــره بــرای بررســی وضعیــت سیاســت ها و چانه زنــی و مذا گروه هــای حاضــر در مذا
کت، بــه فراینــد ارزیابــی وجهــه رســمی داده و از آن به عنــوان ســند رســمی کشــور یــا برنامــه اســتفاده خواهــد شــد.  ارزیابی هــای مشــارکتی در قالــب شــرا
ع از ارزیابی هــا به صــورت متــداول در ســطوح نهــادی ارزیابــی  کتی، مبنــای عمــل دســتگاه های مربوطــه خواهــد بــود. ایــن نــو ارزیابــی مشــارکتی شــرا

مشــارکتی اجــرا می شــود و بایــد به عنــوان قانــون توســط مقام هــای صاحیــت دار تصویــب و ابــاغ شــود.
بــر اســاس جعبه ابــزار اجتماعــی محلــی )ســرویس آنایــن( یــک فراینــد ارزیابــی را تنهــا در صورتــی می تــوان مشــارکتی نامیــد کــه شــش مؤلفــه در فراینــد 

اجــرای آن بــا همــکاری ذی نفعــان حاضــر در برنامــه انجام شــده باشــد:
نام گذاری و چارچوب بندی مشکات یا اهدافی که باید نشان داده شود؛  ●
توسعه یک نظریه عمل )فرایند، مدل منطقی( برای چگونگی دستیابی به موفقیت؛  ●
تعریف سؤاالت درباره پروژه و بهترین شیوه برای پرسیدن آن؛  ●
جمع آوری اطاعات درباره پروژه؛  ●
قابل فهم کردن اطاعات؛  ●
تصمیم گیری درباره اینکه برای چه چیزهایی را باید جشن گرفت و چه چیزی را اصاح کرد یا تغییر داد.  ●

1-9-1- ارزیابی مشارکتی در سطح سیاستی

بســته بــه توانایــی ذی نفعــان و ســازمان های جامعــه مدنــی و اینکــه چــه صورتــی از ارزیابــی مشــارکتی مدنظــر مجریــان اســت، طیــف متعــددی از 
روش هــا را بــرای ارزیابــی در ســطح سیاســتی می تــوان توســعه داد. بااین حــال متأســفانه همــکاری نهادهــای دولتــی بــا ســازمان های جامعــه مدنــی 

.)2013 ,Gorana( همــواره صــوری و همــراه بــا محدودیــت و در ســطح مشــورت بــوده اســت )در ســطح سیاســتی )و حتــی برنامه هــای اجرایــی
کــه ارزیابــی مشــارکتی در ســطح سیاســتی معمــواًل به صــورت مشــاوره صــورت می پذیــرد روش هــای توســعه  بــا توجــه بــه پذیــرش چنیــن واقعیتــی 
ــطح  ــارکتی در س ــی مش ــرای ارزیاب ــه ب ــش )2000( دو گزین ــال و همکاران ــت. دای ــارکتی اس ــی مش ــورت از ارزیاب ــن ص ــا همی ــب ب ــز متناس ــده نی داده ش
سیاســتی پیشــنهاد می کننــد. گزینــه اول، مصاحبه هــای ســاختاریافته بــا مقامــات مرتبــط بــا سیاســت انتخاب شــده اســت و گزینــه دوم گفتگــو در 

ســطح سیاســتی در کارگاه هــای یــک یــا چنــدروزه اســت.
ح  ح گفتگــو ســؤاالت خــود را مطــر ــا مســئوالن دولتــی اجــرای سیاســت/برنامه/ طــر در مصاحبه هــای ســاختاریافته ذی نفعــان به صــورت منفــرد ب

ــد پرســیده شــود عبــارت اســت از: کــه در گزینــه مصاحبــه ســاختاریافته بای می کننــد. جنبه هایــی از ارزیابــی 
تفاوت پروژه مورد ارزیابی با سایر پروژه های در حوزه قدرت آن مقام رسمی چیست؟  ●
پروژه بر اساس سیاست های بخشی در کجای جورچین قرار می گیرد؟  ●
پروژه بر اساس اهداف در نظر گرفته شده و استفاده آن در کجا قرار می گیرد؟  ●
آیا انتظار می رود کاربران آتی به هر طریقی در ارائه خدمات سهیم باشند؟ پایه گذاری خدمت چطور؟   ●
کاربران  آتی در کدام یک از جنبه های پروژه می توانند تصمیم گیرنده باشند یا در تصمیم گیری همکاری کنند؟  ●
آیا دولت هیچ یارانه ای به سرویس می دهد؟  ●
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کاربــران پــروژه،  ــاره چــه موضوعــی اســت طراحــی می شــود، ابعــادی همچــون پروژه هــای مشــابه،  مصاحبه هــای ســاختاری بســته بــه اینکــه درب
ــر از مصاحبه هــای  گیــرد. بااین حــال شــیوه کارآمدت ــرار  ــان ق ــد موردتوجــه ارزیاب ــره بای ــروژه و غی ــروژه، مشــارکت ذی نفعــان در طراحــی پ اهــداف پ
ســاختاریافته کارگاه هــای یــک یــا چنــدروزه اســت. در ایــن کارگاه هــا مقامــات و مدیــران ارشــد اجــرای پــروژه و همچنیــن ارزیابــان دولتــی پــروژه حاضــر 

.)2000 ,Dayal and et al( خواهنــد بــود
کــه تمــام ذی نفعــان و مســئوالن دولتــی در یــک مــکان حضورداشــته و پرســش و  مزیــت کارگاه هــا نســبت بــه مصاحبه هــای ســاختاریافته آن اســت 
ع کارگاه هــا می توانــد  پاســخ مشــارکت کنندگان در ارزیابــی می توانــد تکمیل کننــده یکدیگــر باشــد. همچنیــن طوفــان فکــری انجام شــده در ایــن نــو

تأثیــرات عمیقــی در کیفیــت ارزیابــی داشــته باشــد. ســه بخــش اصلــی ایــن جلســات بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
تشریح و ارائه نتایج ارزیابی در سطح محلی و ملی؛  ●
ارائه خاصه ای از سیاست های مرتبط با ارزیابی و گفتگوی آزاد بر اساس پرسشنامه ساخت یافته؛  ●
استفاده از ابزارهای مشارکتی موجود همچون جعبه رأی، تصویرسازی و غیره )همان(.  ●

گرچــه بســیار کمک کننــده اســت، امــا به هیچ وجــه  کــه روش هــای مبتنــی بــر مصاحبــه و کارگاه هــای مشــارکتی ا بااین حــال بایــد در نظــر گرفــت 
ــرفته  ــای پیش ــد فراینده ــند می توانن ــی باش ــار کاف ــی بااعتب ــه مدن ــه ای جامع ــازمان های حرف ــر س گ ــوص ا ــارکت کنندگان به خص ــت. مش ــی نیس کاف
کــه آن هــا را نمایندگــی می کننــد، بــه دســت آورنــد. عاوه برایــن، مصاحبــه بــا مقامــات یکــی از  گــردآوری و تحلیــل اطاعــات، بــه خصــوص از کســانی 
گــردآوری اطاعــات مشــارکت کنندگان در برنامــه می توانــد از طریــق دسترســی  گــردآوری اطاعــات اســت. بخــش مهمــی از  ابزارهــای موجــود بــرای 

ــد. ــت باش ــده دول ــای آزاد و طبقه بندی ش ــه داده ه ب
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کــه  کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی بــا علــم بــه ایــن نکتــه  گــزارش، مرکــز توانمندســازی حا بــا توجــه بــه مقدمــات اشاره شــده در بخــش اول ایــن 
مشــارکت ذی نفعــان جامعــه مدنــی یــک اصــل اساســی در توســعه اســت، در آخریــن روزهــای مــرداد 1399 در قالــب نامــه ای پیشــنهاد داد »ایــن مرکــز 
کار و رفــاه  ــا 32 ســامانه رونمایــی شــده در زمینــه شــفافیت در وزارت تعــاون،  ــد ت آمادگــی دارد از تشــکل های مردمــی حــوزه شــفافیت دعــوت نمای
اجتماعــی مــورد ارزیابــی مدنــی قرارگرفتــه و ایــن ســامانه ها بــه لحــاظ تأثیــر ملــی و کارآمــدی توســط کارشناســان ایــن مؤسســات رتبه بنــدی شــود.«
ــه  ــن تجرب ــی اولی ــاه اجتماع کار و رف ــاون،  ــفافیت وزارت تع ــامانه های ش ــارکتی س ــی مش ــه ارزیاب ــد تجرب ــان می ده ــه نش ــورت گرفت ــی های ص بررس
کمیــت و جامعــه از توســعه »ارزیابی مشــارکتی«  ارزیابــی مشــارکتی در ســطح ملی-برنامــه ای در ایــران اســت1. هــدف راهبــردی مرکــز توانمندســازی حا
حــل مســائل کشــور از طریــق ایجــاد شــبکه اصاحــی اســت. توانمندســازی جامعــه مســتلزم تقویــت همکاری هــای جمعــی، نهادهــا و تشــکل ها و 
بســط حــوزه ی فعالیــت  انجمن هــای داوطلبانــه اســت. ارزیابــی مشــارکتی ســه مســیر بــرای توانمندســازی ســازمان های غیردولتــی فراهــم می کنــد:

باعث ایجاد شبکه های سازمان یافته برای حل مسائل کشور می شود؛  ●
موجب گسترش و تعمیق ارتباط سازمان های غیردولتی و دولتی می شود؛  ●
ع ارزیابی در سطح سیاستی موجب تقویت دانشی و فنی سازمان های غیردولتی می شود.  ● با توجه به فنی بودن موضو

کار و رفاه اجتماعی به عنوان اولین پروژه ارزیابی مشارکتی با سه هدف عمده بوده است: اما انتخاب سامانه های شفافیت وزارت تعاون، 
ســامانه های شــفافیت خــود یکــی از اصلی تریــن ابزارهــای شــفافیت و پاســخ گویی اســت. بهبــود عملکــرد ایــن ســامانه ها از طریــق   ●

ارزیابــی مشــارکتی »یــک تیــر و دو نشــان« در مســیر بهبــود وضعیــت شــفافیت و پاســخ گویی اســت؛

گرفتــه اســت. البتــه بــه صــورت عمــده هــدف از  1-  ارزشــیابی مشــارکتی بــه عنــوان یــک ابــزار متــداول در توســعه محلــی در بســیاری از پروژه هــای توســعه ای در ایــران مــورد اســتفاده قــرار 
اســتفاده از ایــن شــیوه ها در ســطح محلــی، اهــداف فنــی اســت، امــا اجــرای ارزشــیابی در ســطح سیاســتی- ملــی بیــش از تاثیــرات فنــی، از منظــر پاســخ گویی قابــل بررســی اســت.
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ع شــفافیت یکــی از اصلی تریــن عایــق مرکــز بــوده و شــبکه همــکاری گســترده ای نیــز بــا ســازمان های غیردولتــی فعــال در   ● موضــو
حــوزه شــفافیت داشــته اســت؛

دارای ظرفیــت مناســب بــرای ارزیابــی مشــارکتی بــوده و پیچیدگــی عملیاتــی آن نســبت بــه پروژه هایــی چــون دولــت الکترونیــک،   ●
بودجــه، تعــارض منافــع و بســیاری دیگــر از مســائل موردعاقــه مرکــز کمتــر اســت.

با چنین پیش زمینه مرکز اجرای ارزیابی مشارکتی را در دستورکار خود قرار داد.

1-10-1-از پیشنهاد تا اجرا

پیشــنهاد ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 29 مــرداد 1399 بــه وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی به عنــوان مقــام ارشــد وزارتخانــه، مســئولیت پیگیــری ارزیابــی  کار و رفــاه اجتماعــی داده شــد. پــس از پذیــرش وزیــر تعــاون، 

مشــارکتی بــه مشــاور وزیــر، ســید ضیاءالدیــن شــجاعی برهــان، ســپرده شــد.
در تاریــخ 26 شــهریور 1399 جلســه هماهنگــی اولیــه برگــزاری ارزیابــی مشــارکتی برگــزار و مســئولیت پیگیــری و هماهنگــی داخلــی وزارتخانــه بــه 

دفتــر مدیریــت عملکــرد و بــا همراهــی مرکــز فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و تحــول اداری ســپرده شــد.
کمیــت و جامعــه  کار و رفــاه اجتماعــی و مرکــز توانمندســازی حا بــا توجــه بــه هماهنگی هــای انجام شــده، تفاهم نامــه ای میــان وزارت تعــاون، 
جهــاد دانشــگاهی در هفــت مــاده منعقــد و شــرایط اولیــه بــرای اجــرای ارزیابــی مشــارکتی مهیــا شــد. مقــرر شــد کارگاه ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های 
شــفافیت در تاریــخ 15 الــی 17 آذرمــاه 1399 انجــام پذیــرد. پیگیری هــا بــرای هماهنگــی ســازمان های غیردولتــی و اندیشــکده های حــوزه شــفافیت 
در مرکــز از اول آبــان شــروع و هماهنگی هــای الزم انجــام شــد، امــا بــا توجــه بــه تشــدید بحــران کرونــا و محدودیت هــای اعمال شــده توســط ســتاد 

ملــی کرونــا، اجــرای ارزیابــی مشــارکتی به صــورت موقــت تعلیــق شــد.
بــا بهبــود وضعیــت، زمــان مجــدد برگــزاری کارگاه در تاریــخ 13 الــی 15 دی مــاه 1399 به عنــوان تنظیــم و هماهنگی هــا مجــددًا انجــام شــد. درنهایــت 

در تاریــخ 13 الــی 15 دی در طــی ســه روز شــش نشســت برگــزار و 14 ســامانه منتخــب از 32 ســامانه شــفافیت وزارت تعــاون، بــرای ارزیابــی ارائــه شــد.

شکل 3- فرایند پیشنهاد تا اجرای ارزیابی مشارکتی سامانه های شفافیت
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 از پیشنهاد تا اجرا
 01های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار در تاریخ  پیشنهاد ارزیابی مشارکتی سامانه

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد. پس از پذیرش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  9911مرداد 
عنوان مقام ارشد وزارتخانه، مسئولیت پیگیری ارزیابی مشارکتی به مشاور وزیر، سید ضیاءالدین شجاعی  به

 برهان، سپرده شد.

جلسه هماهنگی اولیه برگزاری ارزیابی مشارکتی برگزار و مسئولیت پیگیری و  9911شهریور  02در تاریخ 
همراهی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول  هماهنگی داخلی وزارتخانه به دفتر مدیریت عملکرد و با

 اداری سپرده شد.

ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز  نامه شده، تفاهم های انجام با توجه به هماهنگی
توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در هفت ماده منعقد و شرایط اولیه برای اجرای ارزیابی 

آذرماه  97الی  91های شفافیت در تاریخ  یا شد. مقرر شد کارگاه ارزیابی مشارکتی سامانهمشارکتی مه
های حوزه شفافیت در مرکز  های غیردولتی و اندیشکده ها برای هماهنگی سازمان انجام پذیرد. پیگیری 9911

های  و محدودیت های الزم انجام شد، اما با توجه به تشدید بحران کرونا از اول آبان شروع و هماهنگی
 صورت موقت تعلیق شد. شده توسط ستاد ملی کرونا، اجرای ارزیابی مشارکتی به اعمال

عنوان تنظیم و  به 9911ماه  دی 91الی  99با بهبود وضعیت، زمان مجدد برگزاری کارگاه در تاریخ 
 91ست برگزار و دی در طی سه روز شش نش 91الی  99ها مجدداً انجام شد. درنهایت در تاریخ  هماهنگی

 سامانه شفافیت وزارت تعاون، برای ارزیابی ارائه شد. 90سامانه منتخب از 
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رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  رتبه بنــدی ســامانه های شــفافیت  و  تعییــن  توســط مشــارکت کنندگان  اولیــه ســامانه ها  نمــرات  کارگاه،  پایــان  در 
کمیــت و جامعــه بــا تشــکل های مشــارکت کننده در برنامــه،  اجتماعــی انجــام شــد. بــا توجــه بــه تفاهم نامــه امضاشــده میــان مرکــز توانمندســازی حا
گزارش هــای تفصیلــی خــود از ارزیابــی ســامانه های شــفافیت ظــرف مــدت دو هفتــه  ســازمان های غیردولتــی و اندیشــکده ها متعهــد بــه ارائــه 
کار و رفــاه  پــس از برگــزاری کارگاه شــدند. گزارش هــای دریافــت شــده توســط مرکــز توانمندســازی به صــورت تجمیــع شــده در اختیــار وزارت تعــاون، 
ــاه  کار و رف ــزارش مستندســازی ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون،  گ ــز  اجتماعــی قرارگرفتــه اســت1. به عنــوان گام نهایــی نی

اجتماعــی تدویــن شــد.

1-10-2-ارتباط با سازمان های مردم نهاد و مؤسسات

ــه  ــی ازجمل ــای مدن ــش فعالیت ه ــاهد افزای ــور ش ــن رو کش ــد ازای ــه رو ش ــژه روب ــال وی ــا اقب ــاد ب ــا فس ــارزه ب ــفافیت و مب ع ش ــو ــته موض ــه گذش در دو ده
ع بــود. در دهــه 90  تأســیس ســازمان های غیردولتــی حــوزه شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد ورود مؤسســات تحقیقاتــی و اندیشــکده ها بــه ایــن موضــو
چندیــن ســازمان غیردولتــی تخصصــی شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد باهــدف فعالیــت در ایــن حــوزه و افزایــش کارآمــدی نظــام حکمرانــی شــروع بــه 

کار کردنــد.
ــاز و  ــفافیت را آغ ــوزه ش ــی ح ــازمان های غیردولت ــا س ــل ب ــازی و تعام ــال 1397 شبکه س ــه از س ــت و جامع کمی ــازی حا ــز توانمندس ــه مرک ــن زمین ــا ای ب

کــرد. اهــم ایــن برنامــه شــامل مــوارد زیــر اســت: ــزار  ــا ایــن انجمن هــا حــول موضوعــات موردعاقــه طرفیــن برگ نشســت های مشــترکی ب
نشست تخصصی »توانمندسازی حکومت و جامعه: شفافیت بودجه به عنوان یک راه حل« در بهمن 1397؛  ●
نشست تخصصی »ارزیابی تأثیر گفتمان شفافیت در قانون بودجه 1398« در اسفند 1399؛  ●
نشست تخصصی »تشکل های فعال در حوزه مقابله با فساد در خصوص الگوهای همکاری مشترک« در فروردین 1398؛  ●
کمیت پاسخ گو، جامعه مطالبه گر« در اردیبهشت 1398؛  ● همایش »شفافیت: حا

کــره و دعــوت از ســمن ها و  ح ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت، فرآینــد مذا کمیــت و جامعــه بعــد از تأییــد نهایــی طــر مرکــز توانمندســازی حا
ح بــا آن هــا درمیــان و از  ع طــر کــرد. در ابتــدا بــا 11 موسســه تمــاس گرفتــه شــد و موضــو مؤسســات فعــال در حــوزه شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد را شــروع 
ح زیــر اســت: ح را پذیرفتنــد. نــام مؤسســات بــه شــر ح مشــارکت کننــد. از ایــن تعــداد درنهایــت 8 موسســه مشــارکت در طــر آن هــا دعــوت شــد تــا در طــر

گیر سامت اداری و مبارزه با فساد  ● مرکز غیردولتی توسعه فرا
موسسه دیدهبان شفافیت و عدالت  ●
جمعیت هم اندیشان دادخواه  ●
هسته پژوهشی سامت اداری و مبارزه با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  ●
کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  ●
اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران  ●
آزمایشگاه داده و حکمرانی  ●
گیر شفافیت  ● موسسه مردم نهاد توسعه فرا

برای تدقیق لیست ذی نفعان مدنی مناسب برای مشارکت در ارزیابی از چند مؤلفه اصلی استفاده شد:
کــه در فضــای جــاری کشــور حضورداشــته و از نزدیــک مســائل شــفافیت   ● نخســت آنکــه ایــن مؤسســات فعــال باشــند، بدیــن معنــی 

و مبــارزه بــا فســاد را رصــد کننــد.

گزارش های خود را تحویل نداده اند. گزارش تحویل داده شده است و چهار تشکل هنوز  گزارش، از مجموع 9 تشکل حاضر در ارزشیابی مشارکتی پنج  1-  تا زمان تنظیم این 
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ع خــاص »ســامانه های شــفافیت« را دارا باشــند. ســابقه فعالیــت ایــن تشــکل ها   ● دانــش فنــی الزم بــرای ارزیابــی مشــارکتی در موضــو
مبنــای عمــل اصلــی بــوده اســت.

کــه فــرد یــا   ● نیــروی انســانی متخصــص بــرای ارزیابــی ســامانه های شــفافیت وزارتخانــه را در اختیــار داشــته باشــند، بدیــن معنــی 
کــه توانایــی بررســی تخصصــی و ارزیابــی دقیــق را دارد وجــود داشــته  افــرادی باســابقه تخصصــی و مشــخص از اعضــای آن موسســه 

باشــد. 

همــه مؤسســات انتخاب شــده جهــت ارزیابــی ســامانه های شــفافیت دارای ایــن ویژگی هــا بودنــد. عاوه بر ایــن ، مؤسســات ویژگی هــای مهــم 
ــته اند. ــز داش ــل را نی ــن قبی ــواردی از ای ــی و م ــازمان های دولت ــا س ــکاری ب ــابقه هم ــار و س ــن اعتب ــر حس ــری نظی دیگ

ــرای  ــا هــر موسســه در میــان گذاشــت و بعــد از پذیــرش از جانــب آن هــا شــرایط و ضوابــط پــروژه را ب ح را ب ع طــر مرکــز توانمندســازی در ابتــدا موضــو
کــه یــک یــا چنــد نفــر متخصــص را بــه نمایندگــی از موسســه بــرای حضــور در جلســات ســه روزه ارائــه و  ح داد. از مؤسســات خواســته شــد  آن هــا شــر
کار و رفــاه اجتماعــی بــه مرکــز معرفــی کننــد. ســپس بــا فــرد معرفی شــده تمــاس گرفتــه شــد و از آن هــا  معرفــی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون 
ح و انتظاراتــی کــه از نماینــدگان مؤسســات وجــود داشــت و  ع و روش و هــدف طــر بــرای حضــور در جلســه توجیهــی دعــوت شــد. در ایــن جلســه موضــو
ح وجــود نداشــته باشــد و مؤسســات  ح شــد. هــدف ایــن بــود کــه هیچ گونــه ابهامــی در خصــوص طــر همچنیــن تعهــدات فی مابیــن بــا نماینــدگان مطــر
کــه مؤسســات بایــد آمــاده می کردنــد  گــزارش نهایــی  گاهــی و برنامــه در جلســات حاضــر شــوند. همچنیــن در خصــوص چگونگــی رتبه بنــدی و  بــا آ

توافقــات بــه عمــل آمــد.

1-10-3- ارزش ها و اصول حاکم بر ارزیابی مشارکتی سامانه های شفافیت

بــا توجــه بــه مطالعــات و تجربیــات مرکــز تــاش شــد تــا اصــول اقدامــات مشــارکتی ازجملــه ارزیابــی مشــارکتی در اجــرای ارزیابــی اعمــال شــود. 
مهم تریــن اصــول ماحظــه شــده در ایــن برنامــه شــامل دو اصــل هماهنگــی بــا مســئوالن اجــرای برنامــه و ســپردن همــه امــور بــه مشــارکت کنندگان 

ــود. ب
در مــورد اصــل اول، از ابتــدا موافقــت مقــام ارشــد و ســایر ذی نفعــان ســازمانی ســامانه های شــفافیت اخــذ و قــول همــکاری تمــام ســازمان ها دریافــت 
شــد. ایــن مهــم )بــا اغمــاض از چنــد مــورد محــدود( بــه بهتریــن نحــوه ممکــن از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان های تابعــه آن 
ــرای مثــال یکــی از ارائه کننــدگان ســامانه های شــفافیت شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی، عضــو هیئت مدیــره  اعمــال شــد، آن چنان کــه ب

ایــن شــرکت بــود. بنابرایــن در کارگاه هــا، تمــام متولیــان ســامانه ها حضــور و بــه ســؤاالت و نظــرات مشــارکت کنندگان پاســخ می دادنــد.
کــم بــر ارزیابــی مشــارکتی ســپردن تمــام فراینــد ارزیابــی بــه مشــارکت کنندگان بــود. تــاش شــد تــا جــای ممکــن تمــام امــور مربــوط بــه  دومیــن اصــل حا
ارزیابــی بــه مشــارکت کنندگان ســپرده شــود. از ایــن میــان تعییــن چارچــوب ارزیابــی و شــاخص های موردبررســی، تعریــف ســؤاالت و بهتریــن شــیوه 
ــا عــدم موفقیــت ســازمان ها به طــور  ــاره تعییــن موفقیــت ی کــردن آن هــا و تصمیم گیــری درب ــرای پرســیدن آن، جمــع آوری اطاعــات، قابل فهــم  ب
کامــل بــه مشــارکت کنندگان ســپرده شــد و از ایــن میــان تنهــا یــک مــورد توســط مرکــز انجــام شــد. آن مــورد نیــز شــیوه اجــرای برنامــه بــوده اســت. بنــا بــه 
کمیــت و  گــزارش تفصیلــی( توســط مرکــز توانمندســازی حا دالیــل فنــی شــیوه برنامــه )شــامل اجــرای کارگاه، مــرور ســامانه توســط مؤسســات و ارائــه 
جامعــه تعییــن شــد. امــا درنهایــت ایــن مؤسســات بودنــد کــه شــاخص های خــود بــرای ارزیابــی را تعییــن، ســؤاالت موردنظــر خــود را پرســیده و بســته 

بــه نظــر خــود، نقطــه موفقیــت و عــدم موفقیــت ســامانه را تعییــن می کردنــد.

1-10-4-شیوه اجرای برنامه

آن چنان کــه پیش تــر نیــز بیــان شــد، ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت مبتنــی بــر ارزیابــی پژوهشــی ســامانه ها توســط مؤسســات ازیک طــرف 
و برگــزاری کارگاه بــرای ارائــه ســامانه ها و پرســش و پاســخ مؤسســات از متولیــان ســامانه ها از طــرف دیگــر بــود.

پــس از عقــد تفاهم نامــه بــا ســازمان های غیردولتــی و اندیشــکده های مشــارکت کننده در ارزیابــی، لیســت ســامانه های داده بــاز وزارت تعــاون، 
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کار و رفــاه اجتماعــی بــرای ارزیابــی قبــل از کارگاه در اختیــار آنــان قــرار گرفــت1. انتظــار می رفــت مشــارکت کنندگان بــا مراجعــه بــه ســامانه شــفافیت 
وزارتخانــه، بــر اســاس شــاخص های خودارزیابی هــای الزم را انجــام دهنــد. بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت ســامانه ها، نحــوه تغذیــه و مســائل مشــابه 
ایــن ســامانه ها نیازمنــد پرســش از متولیــان بــوده و از طــرف دیگــر برخــی ســامانه های حاضــر در ارزیابــی »هــوش تجــاری« یــا »داشــبورد مدیریتــی« 
بــوده و در اختیــار عمــوم مــردم نیســت بخــش عمــده ای از ارزیابــی نیــز در قالــب کارگاه ســه روزه بــوده اســت. در ایــن کارگاه مجموعــه 14 ســامانه ارائــه 

کــه لیســت آن هــا در جــدول زیــر قابل مشــاهده اســت. شــدند 
برخــاف هنجــار عمومــی ارزیابی هــای مشــارکتی در جهــان، ایــن ارزیابــی عاوه براینکــه بــر کارگاه و اطاعــات ارائه شــده در آن اســتوار بــود، شــامل 

ارزیابــی پژوهشــی تشــکل ها بــر اســاس مــرور خــود ســامانه ها نیــز بــوده اســت.

جدول 2- سامانه های مشارکت کننده در ارزیابی مشارکتی

نوعسامانهمعاونت/ سازمانردیف

پرتال داده بازسامانه شفافیت سازمان بهزیستی کشورسازمان بهزیستی کشور1

پرتال داده بازسازمان شفافیت سازمان تأمین اجتماعیسازمان تأمین اجتماعی2

پرتال داده بازپرتال سازمانی )عملکرد شفافیت) شستاشرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی3

هوش تجاریسامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا4

هوش تجاریسامانه جامع اطالعات هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشورصندوق بازنشستگی کشوری5

ک و اطالعات صندوق بازنشستگی کشور6 داشبورد مدیریتیسامانه امال

داشبورد مدیریتیسامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشورمعاونت امور تعاون7

پرتال داده بازگواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکارانمعاونت روابط کار8

داشبورد مدیریتیسامانه جامع روابط کار و زیرسامانه بیمه بیکاری9

پرتال داده بازدریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگیمعاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال10

پرتال داده بازدریافت کنندگان تسهیالت کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا11

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، 12
پرتال داده بازسامانه شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایرکشاورزان و عشایر

داشبورد مدیریتیسامانه شفافیت و انتظار اطالعات بانک رفاهبانک رفاه13

هوش تجاریسامانه شفافیت، مدیریت، کنترل و نگهداری اطالعات شرکت های تابعه بانک رفاه14

کار و رفاه اجتماعی موجود است. کار و رفاه اجتماعی با 14 سامانه داده باز در پرتال رسمی وزارت تعاون،  1-  سامانه شفافیت وزارت تعاون، 
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1-10-5- مزایا و پیامدهای مثبت ارزیابی مشارکتی

ع برنامه هــا در  برگــزاری رویدادهــای مشــارکتی به صــورت عمومــی مزایــای بســیار زیــادی بــرای طرفیــن مشــارکت کننده دارد. عمــوم مزایــای ایــن نــو
جــدول شــماره )1( لیســت شــده اســت، در ایــن بخــش مزایــا و پیامدهــای مثبــت ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی به صــورت اختصاصــی توضیــح داده می شــود.
گاهــی یافتــن مشــارکت کنندگان، شــامل  شناســایی ظرفیت هــای طرفیــن: یکــی از عمده تریــن مزایــای ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت آ
ســازمان های دولتــی )و عمومــی غیردولتــی( و ســازمان های غیردولتــی، از ظرفیت هــای یکدیگــر بــود. در ایــن رویــداد نماینــدگان 9 تشــکل 
ــی  ــدگان نظرات ــن نماین ــک از ای ــر ی ــدند. ه ــع ش ــر جم ــی دو یکدیگ ــاه اجتماع کار و رف ــاون،  ــه وزارت تع ــازمان های تابع ــت و س ــی و 9 معاون غیردولت
ــت  ــازمان ها از ظرفی ــکل ها و س ــده تش ــی فزاین گاه ــب آ ــداد موج ــن روی ــد. ای ــه آوردن ــود را در عرص ــص خ ــزان تخص ــیدند و می ــؤاالتی پرس ــد، س دادن

یکدیگــر شــده و امکانــات الزم بــرای اجــرای پروژه هــای مشــترک را فراهــم آورد.
کنــار هــم قــرار دادن ســه مجموعــه دولتــی، ســازمان های  کــردن ســازمان ها بــا یکدیگــر: ایــن رویــداد جــزو اولیــن تاش هــا بــرای  ارتبــاط پیــدا 
غیردولتــی و اندیشــکده ها در کنــار یکدیگــر بــود. افــراد جدیــدی در ایــن برنامــه یکدیگــر را شــناخته و بــا هــم مرتبــط شــدند. مشــاهدات غیــر نظام منــد 

ــود. ــی ب ــرای همکاری هــای آت ــان برنامــه نشــان دهنده ایجــاد ارتبــاط و دریافــت کانال هــای ارتباطــی ب ــان در گعده هــای می مجری
کلــی ایــن ســامانه ها را بــرای مجریــان روشــن  تعییــن ســطح عمومــی ســامانه های شــفافیت: ارزیابــی نهایــی ســامانه های شــفافیت عملکــرد 
کــه ســازمان های غیردولتــی ســامانه های شــفافیت را منحصــر در پرتال هــای  ســاخت. ارائــه انواعــی از ســامانه ها بــه مشــارکت کنندگان نشــان داد 
داده بــاز می داننــد و بــرای ســامانه های هــوش تجــاری و داشــبورد مدیریتــی شــأن شــفافیت قائــل نیســتند. عاوه برایــن، نــگاه عمومــی تمــام 

ح مشــخص شــد. ــه مجموعــه ســامانه های حاضــر در طــر ــگاه یــک موسســه ب ــز ن ــه یــک ســامانه و نی مشــارکت کنندگان ب
نشــان دادن ضعــف و قوت هــای ســازمان های غیردولتــی: ارزیابــی نظــرات مشــارکت کنندگان در برنامــه ضعــف و قوت هــای ایــن ســازمان ها 
ــی  ــازمان های غیردولت ــابقه س ــر س ــکل های پ ــه، تش ــن برنام ــارکت کنندگان در ای ــه مش ــال باآنک ــرای مث ــاخت. ب ــن س ــران روش ــود و دیگ ــرای خ را ب
کار و رفــاه اجتماعــی نداشــته و برخــی را  تخصصــی در حــوزه شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد بودنــد، امــا اطــاع چندانــی از ســامانه های وزارت تعــاون، 
بــرای اولیــن بــار دیــده بودنــد. عاوه برایــن، برخــی از ایــن مؤسســات اطــاع اندکــی از نحــوه ســنجش ســامانه های شــفافیت بــوده و اطاعــی دربــاره 

ــتند. ــفافیت نداش ــامانه های ش ــات س الزام
ع ســه روز کارگاه برگزارشــده، هرکــدام از ســازمان های غیردولتــی در حــوزه خاصــی تخصــص  یادگیــری ســازمان های غیردولتــی از یکدیگــر: در مجمــو
داشــتند و کارزارشــان بــر موضوعــی خــاص بــوده اســت. برخــی از اندیشــکده ها اطاعــات تخصصــی دربــاره ماحظــات تکنیکــی ســامانه های داده بــاز 
کیــد داشــتند. برخــی از تشــکل ها بــه مناســبات قــدرت پشــت ســامانه ها اشــاره  داشــتند و برخــی دیگــر بــه اقــام موردنیــاز بــرای شــفاف در ســامانه ها تأ
می کردنــد و برخــی دیگــر بــر مبنــای قوانیــن پشــتیبان بررســی خــود را ارائــه می کردنــد. تعامــل ایــن ســازمان ها و آشــنایی بــا نظــرات یکدیگــر موجــب 

یادگیــری بیشــتر در حــوزه شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد شــده اســت.

1-10-6- موانع و مشکالت بر سر راه همکاری با مؤسسات

همــکاری بــا ســازمان های مدنــی بــدون مشــکل و موانــع نیســت. در مســیر تعریــف همــکاری مشــترک بــا مؤسســات دربــاره ارزیابــی مشــارکتی 
کــه می توانــد بــرای عاقه منــدان بــه اســتفاده از ابــزار ارزیابــی مشــارکتی در آینــده مورداســتفاده باشــد. ســامانه های شــفافیت نیــز مســائلی دیــده شــد 
کــه ازیک طــرف  بــر ایــن اســاس مهم تریــن نکتــه را می تــوان عــدم اعتمــاد فی مابیــن دولــت و ســازمان های غیردولتــی دانســت، بــه ایــن معنــی 
کــه  ســازمان های مردم نهــاد بــه دولــت اعتمــاد نداشــتند و از طــرف دیگــر دولــت بــه حســن نیــت مؤسســات شــک دارد. مؤسســات بــرآن بودنــد 
ح بــه دنبــال یــک حرکــت نمایشــی هســتند و بــه دنبــال ارزیابــی و صحت ســنجی ســامانه های خــود نیســتند. ازنظــر مؤسســات  وزارتخانــه بــا ایــن طــر
ــه دنبــال اصــاح و پیشــرفت در امــر شــفافیت نیســت. در  ــی را دارد و ب ــگاه جامعــه مدن ــرداری از جای ــت جهــت تائیــد خــود قصــد بهره ب درواقــع دول
کــه احتمــااًل مؤسســات فقــط بــه دنبــال نقــد غیرمنصفانــه و تخریــب دولــت خواهنــد آمــد و قصــد کمــک نخواهنــد  همیــن حــال دولــت معتقــد بــود 

ــت. داش
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کــه ازنظــر آنــان عمومــی محســوب نمی شــود و انتشــار آن بــدون در نظــر  همچنیــن وزارتخانــه نگــران نشــر اطاعاتــی از زیرمجموعه هــای خــود بــود 
گرفتــن ماحظــات باعــث صدمــه زدن بــه فراینــد ایجــاد شــفافیت در معاونت هــا و ســازمان های تابعــه وزارتخانــه شــود. بــرای مرکــز توانمندســازی 
کــره در طــی چنــد نوبــت اعتمــاد طرفیــن جلــب شــد و هــر دو طــرف اطمینــان  چالــش اصلــی ایجــاد اعتمــاد بیــن طرفیــن بــود. بــا انجــام گفتگــو مذا

کــه نگرانی هــای آن هــا برطــرف می شــود. حاصــل کردنــد 
کــه بایــد یــک ســری معیــار مشــخص تعریــف شــود  یــک چالــش دیگــر عــدم توافــق بــر ســر معیارهــای ارزیابــی بــود. برخــی مؤسســات معتقــد بودنــد 
کــه چــه کســی ایــن معیارهــا را مشــخص کنــد؟ بــر اســاس تجــارب قبلــی مرکــز  و همــه مؤسســات بــر اســاس آن هــا نظــر دهنــد. امــا مســئله اینجــا بــود 
ــر بیــان شــد، تعییــن شــاخص ها و  ح مشــارکتی مجــزا اســت. عاوه برایــن، آن چنان کــه پیش ت کــه ایــن مســئله به تنهایــی یــک طــر ــود  مشــخص ب
نحــوه گــردآوری اطاعــات در فراینــد ارزیابــی مشــارکتی اساســًا مربــوط بــه مشــارکت کنندگان بــوده و هرگونــه دخــل و تصــرف در آن بــه معنــای تقلیــل 

ســطح ارزیابــی مشــارکتی بــه دریافــت نظــر مشــارکت کنندگان در قالــب تبــادل اطاعــات اســت.
کاربــران نهایــی بــود، درصورتی کــه شــاخص ارزیابــی از قبــل تهیــه می شــد، نوعــی نقــض  هــدف نهایــی از اجــرای ارزیابــی مشــارکتی توجــه بــه نیــاز 
گــزارش تحــت عنــوان »ارزیابــی پرتال هــای داده بــاز در ســطح ملــی« شــیوه و معیــار ارزیابــی  غــرض بــود. بــه همیــن دلیــل مرکــز بــا انتشــار یــک 
ــات  ــت و مؤسس ــنهادی اس ــًا پیش ــار صرف ــن معی ــه ای ک ــد  ــد ش کی ــا تأ ــرار داد، ام ــات ق ــدگان مؤسس ــار نماین ــاده و در اختی ــفافیت را  آم ــامانه های ش س
ــه  ــات ب ــن مؤسس ــدام از ای ــگاه هرک ــه ن ک ــود  ــت ب ــز اهمی ــت حائ ــه ازآن جه ــن نکت ــد. ای ــام دهن ــی را انج ــود ارزیاب ــواه خ ــار دلخ ــر معی ــا ه ــد ب می توانن
گــروه  ع شــفافیت و همچنیــن اطاعــات موردنیازشــان مختــص بــه خودشــان بــود و امــکان اجمــاع بــر ســر شــاخص های ارزیابــی توســط  موضــو

مشــارکت کنندگان نیــز فراهــم نبــود.
ــت  ــات برداش ــی مؤسس ــه برخ ک ــی  ــن معن ــرد. بدی ک ــاره  ع اش ــو ــود از موض ــت خ ــر برداش ــات ب ــی مؤسس ــرار برخ ــه اص ــوان ب ــر می ت ــای دیگ از چالش ه
ح نداشــتند.  متفاوتــی از فرصــت پیش آمــده داشــتند و قصــد داشــتند بــه مســائل از زاویــه مختــص خــود ورود کننــد و چنــدان توجهــی بــه کلیــت طــر
گردیــد. درواقــع یــک وجــه مهــم همــکاری مشــترک تفــاوت زاویــه دیــد بــه همکاری هــای  ایــن تفــاوت دیــدگاه باعــث ایجــاد عــدم هماهنگــی 
ح  کــه بــه اصــل طــر گــود همــکاری می شــود. به طــور مشــخص ایــن تفــاوت دیــدگاه تــا جایــی  موضوعــی اســت و اغلــب هــر موسســه بــا نیــت خــود وارد 
گــر تفــاوت دیــدگاه بــه تفــاوت معنــادار در هــدف منتهــی شــود، امــکان همــکاری را به صــورت قابل توجهــی  آســیبی نزنــد مثبــت تلقــی می شــود، امــا ا
کــردن برخــی تشــکل ها به صــورت واضــح موجــب آزار دیگــر مشــارکت کنندگان می شــد.  ع بحــث  ج از موضــو کاهــش می دهــد. به عنوان مثــال، خــار

کــرد. مرکــز توانمندســازی بــا تــاش مکــرر و گفتگــو تــاش می کــرد تــا هماهنگــی مناســبی بیــن مؤسســات برقــرار 
ــا  کــرده بــود ت گرچــه مرکــز تــاش  ــا ســازمان های غیردولتــی بــود. ا عــدم التــزام بــه نظــم زمان بنــدی برنامه ریزی شــده مشــکل دیگــر در همــکاری ب
کــرده و مؤسســات را متعهــد بــه انجــام اقداماتشــان نماینــد، امــا همچنــان در  بــا عقــد تفاهم نامــه میــان مرکــز و مؤسســات، ارتبــاط طرفیــن را رســمی 
انــواع مختلــف ایــن عــدم التــزام در مؤسســات غیردولتــی قابل مشــاهده بــود. تأخیــر در حضــور در نشســت ها، عــدم التــزام بــه قواعــد بــازی، تأخیــر در 

تدویــن و ارســال گزارش هــای کارشناســی و مــوارد مشــابه آن بخشــی از ایــن بی نظمی هــا بــوده اســت.

1-10-7- برخی چالش های سامانه های حاضر در برنامه

کار و رفــاه اجتماعــی یــک اقــدام قابل ســتایش و درخــور توجــه  نفــس برگــزاری رویــداد ارزیابــی و رتبه بنــدی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، 
اســت. عــاوه بــر ایــن به طــور عمومــی برنامه هــا به صــورت مناســبی پیــش رفــت و نتایــج آن بــرای هــر دو طــرف تشــکل ها و اندیشــکده ها ازیک طــرف 
و معاونت هــا و ســازمان های تابعــه از طــرف دیگــر ارزشــمند بــوده اســت. بااین حــال برخــی نــکات دربــاره نحــوه برگــزاری برنامــه قابل تأمــل بــوده 

کــه در زیــر ارائــه خواهــد شــد. اســت 

ترکیب نامتجانس سامانه های ارائه شده
ــط  ــری، هــوش تجــاری، رواب ــداد طیــف متعــددی از ســامانه ها شــامل داشــبوردهای مدیریتــی، داشــبوردهای کارب ســامانه های ارائه شــده در روی
عمومــی و ســامانه های شــفافیت را شــامل می شــد. ایــن نحــوه ارائــه اطاعــات، بــه خصــوص زمانــی کــه قــرار بــر مقایســه ســامانه ها بــا یکدیگــر باشــد از 
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اســاس مشــکل آفرین خواهــد بــود. نکتــه مهم تــر آنکــه به صــورت بنیــادی نمی تــوان داشــبوردهای مدیریتــی و هــوش تجــاری را به عنــوان ســامانه 
کــرد. ایــن اطاعــات نه تنهــا بــرای عمــوم مــردم قابل دسترســی نیســت، بلکــه به عنــوان ابزارهــای مدیریتــی شــناخته می شــود. شــفافیت معرفــی 

کــرد. به عنــوان یــک نکتــه اتــکاء بــرای تفکیــک ســامانه های  در تمــام ســامانه های ارائه شــده در رویــداد می تــوان محــور »پاســخگویی« را مشــاهده 
کــرد کــه پاســخگویی در ســامانه را می تــوان در دســته پاســخگویی دموکراتیــک قــرار  شــفافیت از ســامانه های مدیریتــی می تــوان بــه ایــن مورداشــاره 

داد، یــا آن هــا پاســخگویی بوروکراتیــک ایجــاد می کننــد.
ــرای  ــه تقویــت شــفافیت و پاســخگویی منجــر می شــوند. هــر دســتگاه عمومــی و خصوصــی ب ــردآوری و مدیریــت اطاعــات ب گ تمــام ســامانه های 
گــر ایــن شــفافیت بــرای پاســخگو  کنــد. امــا ا پاســخگو نمــودن دســتگاه های زیرمجموعــه خــود الجــرم بایــد بــه ســمت ایجــاد شــفافیت حرکــت 
نگه داشــتن مجموعه هــای زیردســت در برابــر مدیریــت باشــد، آنــگاه سیســتم در حــال ایجــاد پاســخگویی بوروکراتیــک اســت. امــا هــرگاه سیســتم 
اطاعــات را در معــرض دیــد عمــوم مــردم قــرار دهــد، آنــگاه بــه ســمت تحقــق پاســخگویی دموکراتیــک حرکــت کــرده اســت. ســامانه های شــفافیت از 

کــه اطاعــات موردنیــاز و عاقــه مــردم را در اختیــار آن هــا قــرار داده باشــد. ع دوم بــوده و تنهــا ســامانه هایی را می تــوان بــا ایــن نــام خوانــد  نــو

نا هم وزنی سامانه های ارائه شده در رویداد
ــا یکدیگــر اختــاف فاحــش  گرچــه بــه لحــاظ ماهیــت نامتجانــس بوده انــد، امــا همچنیــن بــه لحــاظ وزن نیــز ب ســامانه های ارائه شــده در رویــداد ا
داشــته اند. بــرای مثــال درحالی کــه ســامانه »گواهــی تأییــد صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران« شــامل یــک داده محــدود اســت، »ســامانه  یکپارچــه 
نظــارت و ارزیابــی عملکــرد شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی« و »ســامانه جامــع اطاعــات هلدینگ هــا و شــرکت های زیرمجموعــه صنــدوق 
کشــوری« اقــام بی شــماری از اطاعــات را شــامل می شــود. به عبارت دیگــر ســامانه های ارائه شــده از طیــف یــک داده تــا بیــش از هــزار قلــم داده را 

کــه امــکان مقایســه ایــن ســامانه ها بــا یکدیگــر به ســختی فراهــم خواهــد شــد. شــامل می شــود. بدیهــی اســت 
گــر به صــورت ضمنــی ســامانه های ارائه شــده توســط هــر معاونــت یــا ســازمان را به عنــوان بهتریــن ســامانه آن ســازمان و معاونــت  شــایان ذکر اســت، ا
کــرد. بــرای مثــال مقایســه ســه  ع شــفافیت ارزیابــی  در نظــر بگیریــم، می تــوان به صــورت بــرآورد تعهــد هریــک از معاونت هــا و ســازمان ها را بــه موضــو
ســازمان بهزیســتی کشــور، ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بیمــه عشــایر، کشــاورزان و روســتاییان بــا یکدیگــر )کــه هرکــدام جایــگاه متفاوتــی 
در طیــف تعــداد اقــام داده هــای ارائه شــده در ســامانه دارنــد( بــا یکدیگــر می توانــد تعهــد ایــن ســازمان ها بــه شــفافیت را مــورد ارزیابــی قــرار داد. امــا 

کــه ایــن ارزیابــی دیگــر دربــاره ســامانه ها نبــوده و متولیــان آن را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد. نکتــه مهــم آن اســت 
عــاوه بــر ایــن، تعــداد اقــام داده در ســامانه را نیــز نمی تــوان به عنــوان یــک شــاخص در ارزیابــی ســامانه قلمــداد کــرد. بســته بــه اســتراتژی ســازمان ها 
کنــد یــا بی شــمار داده را شــفاف کنــد.  ع خدمــت ارائه شــده توســط یــک ســامانه می توانــد یــک ســامانه داده هــای محــدود را شــفاف  و همچنیــن نــو
عــاوه بــر ایــن، یــک ســازمان می توانــد تمــام داده هــای خــود را در قالــب یــک ســامانه شــفاف کنــد، یــا داده هــای خــود را در قالــب چنــد ســامانه ارائــه 

کنــد.
کــه یــک ســامانه تنهــا 5 قلــم  از طــرف دیگــر، بــه تعــداد داده هــای شــفاف شــده در یــک ســامانه نیــز نمی تــوان بی تفــاوت بــود. بــرای مثــال زمانــی 
داده را شــفاف می کنــد و ســامانه دیگــر 50 قلــم داده را شــفاف می کنــد بــرای هرکــدام از اقــام بایــد شــاخص های ارزیابــی را موردســنجش قــرار دارد. 
کــه در ســامانه اول هــر 5 قلــم در بــازه زمانــی مشــخصی به روزرســانی می شــوند، امــا در ســامانه دوم 45 قلــم در بــازه زمانــی  بــرای مثــال فــرض کنیــم 
مشــخص به روزرســانی شــده اند و پنــج قلــم بیــش از یــک ســال اســت کــه روزآمــد نشــده اســت، آیــا می تــوان به صــورت کارآمــدی بیــن ایــن دو ســامانه 

مقایســه انجــام داد؟ این گونــه بــه نظــر نمی رســد.

عدم امکان مرور وب سایت توسط ارزیابی کنندگان
کــه در برابــر تمــام نماینــدگان تشــکل ها کامپیوتــر قــرار داشــت، امــا هیچ کــدام از کامپیوترهــا فعــال  گرچــه فضــای ارائــه ســامانه ها در محیطــی بــود  ا
نبــوده و بــه اینترنــت نیــز وصــل نبــود. بــر ایــن اســاس نماینــدگان تشــکل ها و اندیشــکده ها در رویــداد رتبه بنــدی امــکان بررســی هم زمــان ســایت ها 
را نداشــته اند. درصورتی کــه ارزیابی کننــدگان بــه همــراه خــود سیســتم کامپیوتــر داشــتند چنیــن کاری را انجــام داده و در غیــر ایــن صــورت ارزیابــی 
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تنهــا متکــی بــه ارائــه نماینــدگان ســازمان ها و معاونت هــای حاضــر در ارزیابــی و پرســش و پاســخ بعــدازآن بــوده اســت.
ایــن نحــوه ارزیابــی دو چالــش اساســی را پیشــروی ارزیابــان و اســتفاده کنندگان از نتایــج قــرار می دهــد. ابتــدا آنکــه رتبه بنــدی ســامانه ها بیــش 
ــان ســاده تشــکل ها و اندیشــکده ها  ــه زب ــکا دارد. ب ــه نماینــدگان ســامانه ها ات ــر ارائ ــان از ســامانه ها باشــد ب ــه کاربــری ارزیاب ــر تجرب از آنکــه متکــی ب
به جــای ارزیابــی ســامانه ها، ارائه کننــدگان را ارزیابــی می کننــد. بــر ایــن اســاس هرچــه نماینــده ارائه کننــده توضیــح ســخنورتر باشــد، امــکان 

دریافــت نمــره بیشــتر افزایــش می یابــد.
عــاوه بــر چالــش قبلــی، ارائه کننــدگان هــر ســامانه به صــورت طبیعــی تنهــا بخش هــای منتخــب ســامانه را بــرای ارزیابــان نمایــش می دهنــد. ایــن 
کــه ارزیابــان به صــورت اریــب بــه اطاعــات دسترســی داشــته و نمی تواننــد مشــکات بخش هــای مختلــف را ارزیابــی کننــد.  بــه معنــای آن اســت 
ــم داده نمایــش داد خواهــد شــد و درصورتی کــه ســایر داده هــا ناقــص،  ــًا 10 قل ــه نهایت ــم داده یــک ســامانه، در یــک ارائ ــرای مثــال از میــان 30 قل ب

ناخوانــا و یــا دارای هــر مشــکل دیگــری باشــند، غیرقابل شناســایی بــرای ارزیابــان خواهــد بــود.

ارائه دهندگان نامناسب
ــه فضــای جلســه نداشــتند. به عنوان مثــال یکــی از ارائه کننــدگان به صــورت مســتقیم  برخــی از ارائه کننــدگان ســامانه شــناخت مناســبی نســبت ب
کــه نمی دانســته بــا چــه هــدف و بــه چــه کســانی ســامانه را ارائــه می کنــد. همچنیــن یکــی از ارائه کننــدگان ســامانه ها به صــورت  اشــاره می کنــد 

شــخصی می پرســد منظــور از ســمن )ســازمان مردم نهــاد( چیســت؟
گاهــی  انتخــاب نامناســب ارائه کننــدگان در برخــی مــوارد بــه شــکل گیری مجادالتــی در میــان ارائه کننــدگان و ارزیابــان شــده بــود. عــاوه بــر ایــن، ناآ
کثــر مــوارد مدیــر پنــل، بــا ارائــه تذکــر  نســبت بــه هــدف و مخاطبــان منجــر بــه ارائــه اطاعــات غیــر مناســب بــرای مخاطبــان می شــد. البتــه در ا

ــه ســمت مناســب ســوق مــی داد. ارائه کننــدگان را ب
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ح هــای توســعه ای در دهــه 70 میــادی  آن چنانکــه اشــاره شــد، ریشــه های ارزیابــی مشــارکتی بــه گســترش اســتفاده از ابزارهــای مشــارکتی در طر
ع ارزیابــی مشــارکتی در ســطح سیاســتی را ممکــن  ح موضــو مربــوط اســت. از طــرف دیگــر رشــد پارادایــم حکمرانــی خــوب در دهــه 90 میــادی طــر
کــرد. برخــاف  ســاخت و از اوایــل قــرن 21 ابزارهــای ارزیابــی مشــارکتی توســط ســازمان های بین المللــی و نیــز کشــورهای توســعه یافته رشــد پیــدا 
ــد، ارزیابــی  ــدارک دیده شــده بودن ــر توســعه یافته ت ــرای کشــورهای کمت ــی ب ــه توســط ســازمان های بین الملل ک ــی  ارزیابــی مشــارکتی در ســطح محل

سیاســت بــا رویکــرد مشــارکتی بــا تمرکــز بــر کشــورهای بیشــتر توســعه یافته رشــد کردنــد.
گــذر از رویکردهــای ســاختارگرا بــه پساســاختارگرایی و پســانوگرایی بــود. بــاور بــا  دلیــل اصلــی شــکل گیری رویکردهــای مشــارکتی به صــورت عمومــی 
کثــرت حقیقــت و عــدم توجــه بــه سیاســت های جهان شــمول ســازمان های توســعه ای را بــه ســمت پروژه هــای محلــی و اســتفاده از دانــش محلــی 

ســوق داد. در ســطح سیاســتی نیــز، ایــن تکثرگرایــی از توجــه بــه نظــر ذی نفعــان خــود را تغذیــه می کــرد.
مهم تریــن مزایــای اســتفاده از ابزارهــای مشــارکتی و به خصــوص ارزیابــی مشــارکتی در پروژه هــای خــرد ابعــاد فنــی و بهبــود اجــرای پــروژه بــود، امــا 

در ســطح ملــی و سیاســتی اســتفاده از ارزیابــی مشــارکتی بــه بهبودهــای نهــادی و توســعه دموکراســی مشــارکتی منجــر می شــد.
ــای  ــت. رویکرده ــده اس ــت های اجراش ــی سیاس ــا ارزیاب ــئله ت ــن مس ــزی از تعیی ــیکل برنامه ری ــارکتی در س ــای مش ــه فراینده ــارکتی ادام ــی مش ارزیاب

ــه برنامه ریــزی و تعییــن مســئله رســید و در حــد نهایــی خودارزیابــی را شــامل شــد. مشــارکتی از اجــرا شــروع و ب
ح   ارزیابــی مشــارکتی عبــارت از نظــارت گروه هــا و اجتماعــات ذی نفــع بــا همراهــی متولیــان بــر بخشــی یــا تمــام فرایندهــای سیاســت، برنامــه و طــر
دولت هــا، بخــش خصوصــی و ســازمان های جامعــه مدنــی، در ســطح ملــی، منطقــه ای یــا محلــی، بــا اهــداف مختلــف و در ســطوح متفــاوت اســت. 

کله اصلــی ایــن تعریــف تمرکــز بــر تعییــن افــراد حاضــر در ارزیابــی به جــای تمرکــز بــر شــاخص ها و ابزارهــای ارزیابــی اســت. شــا
ارزیابی هــای دولتــی شــامل انتخــاب اهــداف، ابزارهــا و شــاخص ها توســط ارزیابــان دولتــی اســت. در ایــن شــیوه احتمــال انحــراف اهــداف دولــت 
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ازآنچــه نیــاز واقعــی مــردم اســت، افزایــش می یابــد. درواقــع ســازمان های دولتــی سیاســت هایی را اعمــال می کننــد کــه اصــًا موردنیــاز مــردم نیســت. 
ــار آورد. بــرای مثــال ســنجش میــزان ســامانه های ایجادشــده بــرای  از طــرف دیگــر شــاخص های ارزیابــی نیــز می توانــد یــک اشــتباه اساســی بــه ب

ع اقــام اطاعاتــی افشاشــده در ایــن ســامانه ها یکــی از اشــتباهات شــاخص ها در ارزیابــی عملکــرد اســت. ارائــه اطاعــات به جــای نــو
کــه سیاســت ها و برنامه هــا بایــد بــه چــه چیــزی منتهــی می شــد و آیــا  گــود می کنــد. آنــان تعییــن می کننــد  ارزیابــی مشــارکتی ذی نفعــان را وارد 
کــدام شــاخص ها بــرای ســنجش موفقیــت  کــه از  برنامه هــای انجام شــده بــه آن اهــداف رســیده اند یــا خیــر. ایــن ذی نفعــان تعییــن می کننــد 
ــه  ــت ب ــت و شکس ــروزی اس ــان پی ــاخص ها نش ــی از ش ــد نرمال ــه ح ــور از چ ــه عب ک ــد  ــن می کنن ــان تعیی ــن ذی نفع ــد و همی ــتفاده کنن ــت ها اس سیاس

معنــای پایین تــر بــودن عملکــرد ســازمان از چــه حــدی اســت.
کیفیــت نهــادی ســازمان های عمومــی اســت. به طورمعمــول ســازمان ها عاقه منــد بــه انتشــار  ع ارزیابــی بــاال بــردن  مهم تریــن پیامــد ایــن نــو
بیان هایــی از فعالیت هــای خــود هســتند، ایــن مقــدار پــول هزینــه شــده اســت، ایــن میــزان ســامانه راه انــدازی شــده اســت، ایــن مقــدار کاس 
برگزارشــده اســت و غیــره. امــا ذی نفعــان بــه دنبــال فعالیت هــا نیســتند، امــا نتایــج ناشــی از فعالیت هــا را ارزیابــی می کننــد. اعتبــارات هزینــه شــده 
چقــدر موجــب کاهــش فقــر شــده اســت؟ ســامانه های راه انــدازی شــده دسترســی شــهروندان بــه اطاعــات را چقــدر افزایــش داده اســت؟ کاس هــای 

گیــران آمــوزش داده انــد و غیــره. برگزارشــده چــه مهارت هایــی بــه فرا
ــا مشــاوره از  ارزیابــی مشــارکتی در ســطوح  و فرم هــای مختلفــی قابل اجــرا اســت، ایــن ارزیابی هــا می توانــد در ســطح همرســانی اطاعــات باشــد و ی
کت در ارزیابــی باشــد، یعنــی اســناد  کــره اجتماعــی باشــد و یــا شــرا طــرف ذی نفعــان را در بربگیــرد. ارزیابــی مشــارکتی می تــوان جزئــی از فراینــد مذا

تولیدشــده در ایــن ارزیابی هــا به عنــوان اســناد رســمی مــورد تائیــد دولــت قلمــداد شــود.
بااین حــال ارزیابــی مشــارکتی نیازمنــد اصــول و پیش نیازهایــی اســت. هــر دو طــرف دولــت و ذی نفعــان بایــد بــه یکدیگــر اعتمــاد داشــته و احتــرام 
کت های جمعــی طبیعــی اســت، امــا ایــن اختــاف نبایــد موجــب بــه خطــر انداختــن برنامــه شــود.  گرچــه اهــداف متفــاوت در شــرا متقابــل بگذارنــد. ا
گاهــی کامــل ذی نفعــان بــه  عاوه برایــن مســئوالن دولتــی برنامــه، بایــد ارزیابــی مشــارکتی را بپذیرنــد و مشــارکت فعــال در آن داشــته باشــند. آ

ع ارزیابــی پیش نیــاز و اصــل دیگــر ارزیابــی مشــارکتی اســت. موضــو
کــه نه تنهــا امــکان اجــرای ارزیابــی مشــارکتی در ایــران  کار و رفــاه اجتماعــی نشــان داد  ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، 
گاه شــدن مســئوالن  ح هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجراشــده و ثمــرات خــاص خــود را دارنــد. ایــن ارزیابــی موجــب آ وجــود دارد، بلکــه ایــن طر
گاه شــدند.  کاربــران نهایــی ایــن ســامانه ها شــد. همچنیــن ســازمان های غیردولتــی و دولتــی بــه ظرفیت هــای یکدیگــر آ ســامانه ها از نیــاز واقعــی 
بســیاری از مشــارکت کنندگان بــا یکدیگــر مرتبــط شــده و ســازمان های دولتــی امــکان همــکاری بیشــتر بــا تشــکل های مدنــی را مــورد ارزیابــی قــرار 
دادنــد. عاوه برایــن، ســازمان های غیردولتــی و اندیشــکده ها بــه ضعــف خــود در حــوزه تخصصــی موردبررسی شــان پــی بردنــد. ایــن ســازمان های 

ع شــفافیت آشــنا شــدند. ح، از یکدیگــر آموختــن و بــه رویکردهــای میان رشــته ای در موضــو مدنــی در طــول اجــرای طــر
درعین حــال اجــرای ارزیابــی مشــارکتی به عنــوان اولیــن تــاش بــا چالش هایــی نیــز همــراه بــود. عــدم اعتمــاد طرفیــن بــه یکدیگــر، عــدم تفاهــم بــر 
روی انتخــاب یــا عــدم انتخــاب شــاخص های یکســان، حضــور بــا اهــداف مختلــف و درنتیجــه برخــی ناهماهنگی هــا در درون جلســه و درنهایــت 

ــه ایــن چالش هــا بوده انــد. برخــی بی نظمی هــا شــامل حضــور غیرمنظــم در جلســات، عــدم حضــور به موقــع و غیــره ازجمل
ــا توجــه بــه مثبــت  ــا موفقیــت همــراه بــوده اســت و انتظــار مــی رود ب کار و رفــاه اجتماعــی ب درنهایــت، اجــرای ارزیابــی مشــارکتی در وزارت تعــاون، 

بــودن ایــن تجربــه، شــاهد اجــرای ارزیابی هــای مشــارکتی بیشــتر در حوزه هــای دیگــر و ســازمان های دیگــر باشــیم.
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2-1- خالصه مدیریتی

کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان های تابعــه آن، قــرار شــد تمــام  1- پیــرو برگــزاری رویــداد رتبه بنــدی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، 
گــزارش مشــروح خــود از ارزیابــی وضعیــت ســامانه های شــفافیت مســتقر در وزارتخانــه را تدویــن و ارســال کننــد.  اندیشــکده ها و ســمن های فعــال 

گــزارش پیــش رو در همــان راســتا بــه ارزیابــی و رتبه بنــدی ســامانه های شــفافیت وزارت تــکاور و ارائــه پیشــنهادهای سیاســتی می پــردازد.
گــزارش در چهــار محــور ارزیابــی برگــزاری رویــداد، رتبه بنــدی و ارزیابــی ســامانه ها بــر اســاس مــدل چهــار مولفــه ای خوش بینانــه )شــامل   -2
پاســخگویی، کیفیــت داده، دســترس پذیری و کیفیــت ســامانه(، رتبه بنــدی ســامانه ها بــر اســاس مــدل ارزیابــی پرتال هــای داده بــاز و در نهایــت 

ــت. ــده اس ــن ش ــکاور تدوی ــفافیت وزارت ت ــامانه های ش ــای س ــرای ارتق ــتی ب ــنهادهای سیاس ــه پیش ارائ
3- برگــزاری رویــداد ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت در نفــس خــود یــک عمــل پیشــرو و ارزشــمند اســت. عاوه برایــن، مدیریــت رویــداد 
نیــز بــه نحــو احســن انجــام شــده اســت. بااین حــال، بــا هــدف بهبــود رویدادهــای آتــی چهــار مشــکل ترکیــب نامتجانــس ســامانه های ارائه شــده، نــا 
هم وزنــی ســامانه های ارائه شــده در رویــداد، عــدم امــکان مــرور وب ســایت توســط ارزیاب هــا و برخــی ارائه کننــدگان نامناســب ســامانه ها مشــکات 

شناســایی شــده در رویــداد اســت.
کیفیــت داده  4- مــدل ارزیابــی خوش بینانــه ســامانه های شــفافیت از چهــار مولفــه پاســخگویی )صــرف قبــول حضــور در ارزیابــی مشــارکتی(، 
)افشــای اطاعــات مــورد نیــاز و عاقــه شــهروندان(، دسترســی )امــکان دسترســی عمومــی شــهروندان بــه اطاعــات افشــا شــده( و کیفیــت ســامانه 
)شــامل مــوارد فنــی ســامانه( تشــکیل شــده اســت. ایــن مــدل پلکانــی بــوده و در صــورت عــدم پــاس کــردن مولفه هــای اولیــه، ســایر مولفه هــای نمــره 

صفــر دریافــت می کنــد.
5- جدول زیر خاصه وضعیت سامانه ها بر اساس مدل ارزیابی خوشبینانه را نشان می دهد:
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 07پردازد. این سامانه با  باز می های داده باز به موضوع کیفیت سامانه های داده مدل ارزیابی پرتال .2
های عمومی مجموعه  گیپذیری، ارتباطات و مشارکت و ویژ معیار ارزیابی در چهار بعد فنی، دسترس

بینانه  پردازد. این مدل ارزیابی برخالف مدل خوش های داده باز می داده به ارزیابی وضعف پرتال
تواند در بعد  ای دریافت نکرده است، می پلکانی نبوده و در حالی که یک سامانه در یک بعد هیچ نمره

 دیگر تمام نمره را دریافت کند.

 دهد: باز را نشان می های داده ها بر اساس مدل ارزیابی پرتال نهجدول زیر خالصه وضعیت ساما .7
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ع کیفیــت ســامانه های داده بــاز می پــردازد. ایــن ســامانه بــا 27 معیــار ارزیابــی در چهــار بعــد فنــی،  6- مــدل ارزیابــی پرتال هــای داده بــاز بــه موضــو
دســترس پذیری، ارتباطــات و مشــارکت و ویژگی هــای عمومــی مجموعــه داده بــه ارزیابــی وضعــف پرتال هــای داده بــاز می پــردازد. ایــن مــدل 
کــه یــک ســامانه در یــک بعــد هیــچ نمــره ای دریافــت نکــرده اســت، می توانــد در بعــد  ارزیابــی برخــاف مــدل خوش بینانــه پلکانــی نبــوده و در حالــی 

دیگــر تمــام نمــره را دریافــت کنــد.
7- جدول زیر خاصه وضعیت سامانه ها بر اساس مدل ارزیابی پرتال های داده باز را نشان می دهد:
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های شفافیت را در بستر  شود کمیته شفافیت وزارت تکاور رسانه اجتماعی سامانه توصیه می .1
ها تولید محتوا کند.  های افشا شده در سامانه اندازی کند و با استفاده از داده اینستاگرام و توییتر راه

های افشا شده استفاده کند، مثال توزیع استانی تسهیالت اعطا  ا باید مستقیما از دادهتولید محتو
دیده از کرونا را در قالب اینفوگرافیک منتشر کند، یا ویدئویی از سود و  وکارهای آسیب شده به کسب
 های وزارتخانه های زیرمجموعه شستا ساخته شود. این عمل به دیده شدن بیشتر تالش زیان شرکت

 کند. و آموزش شهروندان برای استفاده از سامانه کمک می

سامانه یکپارچه افشای اطالعات وزارت تعاون، »های پراکنده،  جای ایجاد سامانه شود به توصیه می .1
اندازی شود و تمام اطالعات افشا شده به صورت مستقیم از سامانه هوش  راه« کار و رفاه اجتماعی

 های تابعه فراخوانده شود. ها و سازمان مصنوعی معاونت

شود سند مادر شفافیت در وزارت تکاور تدوین شود. این سند شامل تمام اطالعات و  توصیه می .92
ریزی  کند کدام داده باید افشا شود و یک برنامه های وزارت تکاور است. این سند تعیین می داده

ند. سند همچنین ارزیابی ک ها تهیه می زمانی مشخص برای افشای اطالعات مربوط به این داده
کند. ارزیابی سامانه  افیت را مشخص و یک نظام ارزیابی سامانه طراحی میهای شف ای سامانه دوره

 باید به صورت عمومی افشا شود.

نامه  شود به عنوان وزارتخانه پیشتاز در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد، پیشنهاد نظام توصیه می .99
های باز دولتی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هئیت  دهبرای دا« پروانه باز»ایجاد 
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گی داده ارتباطات و مشارکت دسترس پذیری فنی  ویژ

کنــد و  گرام و توییتــر راه انــدازی  کمیتــه شــفافیت وزارت تــکاور رســانه اجتماعــی ســامانه های شــفافیت را در بســتر اینســتا 8- توصیــه می شــود 
کنــد، مثــا  کنــد. تولیــد محتــوا بایــد مســتقیما از داده هــای افشــا شــده اســتفاده  بــا اســتفاده از داده هــای افشــا شــده در ســامانه ها تولیــد محتــوا 
ــان  ــا ویدئویــی از ســود و زی ــب اینفوگرافیــک منتشــر کنــد، ی ــا را در قال ــه کســب وکارهای آســیب دیده از کرون ــع اســتانی تســهیات اعطــا شــده ب توزی
ــرای اســتفاده از  ــه و آمــوزش شــهروندان ب ــده شــدن بیشــتر تاش هــای وزارتخان ــه دی شــرکت های زیرمجموعــه شســتا ســاخته شــود. ایــن عمــل ب

کمــک می کنــد. ســامانه 
کار و رفــاه اجتماعــی« راه انــدازی  کنــده، »ســامانه یکپارچــه افشــای اطاعــات وزارت تعــاون،  9- توصیــه می شــود به جــای ایجــاد ســامانه های پرا

شــود و تمــام اطاعــات افشــا شــده بــه صــورت مســتقیم از ســامانه هــوش مصنوعــی معاونت هــا و ســازمان های تابعــه فراخوانــده شــود.
10- توصیــه می شــود ســند مــادر شــفافیت در وزارت تــکاور تدویــن شــود. ایــن ســند شــامل تمــام اطاعــات و داده هــای وزارت تــکاور اســت. ایــن ســند 
ــه ایــن داده هــا تهیــه می کنــد.  ــوط ب ــرای افشــای اطاعــات مرب ــد افشــا شــود و یــک برنامه ریــزی زمانــی مشــخص ب کــدام داده بای تعییــن می کنــد 
ســند همچنیــن ارزیابــی دوره ای ســامانه های شــفافیت را مشــخص و یــک نظــام ارزیابــی ســامانه طراحــی می کنــد. ارزیابــی ســامانه بایــد بــه صــورت 

عمومــی افشــا شــود.
11- توصیــه می شــود بــه عنــوان وزارتخانــه پیشــتاز در عرصــه شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد، پیشــنهاد نظام نامــه ایجــاد »پروانــه بــاز« بــرای داده هــای 
کار و رفــاه اجتماعــی بــه هئیــت دولــت ارائــه شــود. ایــن پروانــه داده هــای مشــخصی را بــه عنــوان داده هــای بــاز  بــاز دولتــی از طــرف وزارت تعــاون، 

معرفــی می کنــد و همــگان حــق دسترســی بــه آن را خواهنــد داشــت.
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2-2- مقدمه

کار و رفــاه اجتماعــی و  کمیــت و جامعــه بــرای اجــرای ارزیابــی مشــارکتی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون،  بــا پیشــنهاد مرکــز توانمندســازی حا
خ 13 تــا 15 دی مــاه 1399  دســتور مقــام ارشــد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ســامانه های منتخــب آن وزارتخانــه و ســازمان های تابعــه در تــار
کار و رفــاه اجتماعــی برگــزار شــد. بــا مشــارکت 9 اندیشــکده و ســازمان غیردولتــی فعــال در حــوزه شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد در محــل وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی بــرای حاضــران در نشســت ارائــه و نماینــدگان اندیشــکده ها و ســمن ها پــس از  در ایــن رویــداد 14 ســامانه وزارت تعــاون، 
کــه هــر  هــر ارائــه ســؤاالت و نظــرات خــود را ارائــه می کردنــد. در پایــان ایــن رویــداد ســمن ها رتبه بنــدی اولیــه خــود را ارائــه کردنــد. قــرار بــر آن شــد 
گــزارش تفصیلــی خــود از وضعیــت ســامانه ها را ظــرف مــدت دو هفتــه پــس از رویــداد تهیــه و بــا تســهیلگری  اندیشــکده و ســمن حاضــر در نشســت 

ــرد. گی ــرار  ــه ق ــار آن وزارتخان کمیــت و جامعــه در اختی ــز توانمندســازی حا مرک
ــود  ــرای بهب ــنهادی ب ــت های پیش ــت سیاس ــه و درنهای ــفافیت پرداخت ــامانه های ش ــده و س ــرا ش ــه اج ــی برنام ــی تفصیل ــه ارزیاب ــش رو، ب ــزارش پی گ

ــرد. ک ــد  ــه خواه ــامانه ها را ارائ ــن س ــرد ای عملک

2-3- ساختار گزارش

گــزارش پیــش رو شــامل چهــار بخــش اســت. در بخــش اول به صــورت عمومــی نحــوه اجــرای رویــداد و ارائه هــا مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت. در 
بخــش دوم مبنــای رتبه بنــدی اولیــه مرکــز توانمندســازی تشــریح خواهــد شــد و دالیــل رتبه بنــدی ســامانه ها به صــورت کیفــی ارائــه خواهــد شــد. 
بخــش ســوم شــامل نمره دهــی و رتبه بنــدی بــر اســاس مــدل ارائه شــده در »ارزیابــی کیفیــت پرتال هــای داده بــاز در ســطح ملــی« اســت. درنهایــت 

گــزارش بــه ارائــه پیشــنهاد های سیاســتی بــرای ارتقــای وضعیــت ســامانه های شــفافیت خواهــد پرداخــت. بخــش چهــارم 

2-4- فرض ها و ارزش ها

کــه داده هــای موردنیــاز و عاقــه ذی نفعــان و بهره بــرداران نهایــی خدمــات را در اختیــار آنــان  ســامانه های شــفافیت شــامل ســامانه هایی می شــود 
کاربــران غیردولتــی ارائــه کنــد.  کــه اطاعــات موردنیــاز را بــه  قــرار می دهــد. بــر ایــن اســاس تنهــا ســامانه هایی را می تــوان ســامانه شــفافیت نامیــد 

ایــن ســامانه ها شــامل مــوارد زیــر اســت:
تمام سامانه های داده باز که اطاعات را به صورت برخط در اختیار مخاطب قرار می دهد؛  ●
سامانه هایی که بر اساس درخواست اطاعات را برای مخاطب )عام( فراهم می کند؛  ●
سامانه هایی که داده های مشخص را در صورت درخواست برای افراد محدود فراهم می کند؛  ●

کــه اطاعــات را  عــاوه بــر ایــن ســامانه های شــفافیت بایــد در برابــر چشــم همــگان باشــد. سیاســت متــداول در بســیاری از ســازمان ها آن اســت 
کــه ســامانه های شــفافیت بایــد »داده هــای تمیــز« در  کــرد  گاهانــه از برابــر چشــم مخاطبــان دور نگــه می دارنــد. همچنیــن بایــد اشــاره  به صــورت آ

اختیــار مخاطــب قــرار دهنــد.

2-5- رویداد رتبه بندی سامانه ها

کار و رفــاه اجتماعــی یــک اقــدام قابل ســتایش و درخــور توجــه  نفــس برگــزاری رویــداد ارزیابــی و رتبه بنــدی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، 
اســت. عــاوه بــر ایــن به طــور عمومــی برنامه هــا به صــورت مناســبی پیــش رفــت و نتایــج آن بــرای هــر دو طــرف تشــکل ها و اندیشــکده ها ازیک ســو 
و معاونت هــا و ســازمان های تابعــه از ســوی دیگــر ارزشــمند بــوده اســت. بااین حــال برخــی نــکات دربــاره نحــوه برگــزاری برنامــه قابل تأمــل بــوده 

کــه در زیــر ارائــه خواهــد شــد. اســت 
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2-5-1- ترکیب نامتجانس سامانه های ارائه شده

ــط  ــری، هــوش تجــاری، رواب ــداد طیــف متعــددی از ســامانه ها شــامل داشــبوردهای مدیریتــی، داشــبوردهای کارب ســامانه های ارائه شــده در روی
کــه قــرار بــر مقایســه ســامانه ها بــا یکدیگــر باشــد از  عمومــی و ســامانه های شــفافیت را شــامل می شــد. ایــن نحــوه ارائــه اطاعــات، بخصــوص زمانــی 
اســاس مشــکل آفرین خواهــد بــود. نکتــه مهم تــر آنکــه به صــورت بنیــادی نمی تــوان داشــبوردهای مدیریتــی و هــوش تجــاری را به عنــوان ســامانه 

کــرد. ایــن اطاعــات نه تنهــا بــرای عمــوم مــردم قابل دسترســی نیســت، بلکــه به عنــوان ابزارهــای مدیریتــی شــناخته می شــود. شــفافیت معرفــی 
کــرد. به عنــوان یــک نکتــه اتــکا بــرای تفکیــک ســامانه های  در تمــام ســامانه های ارائه شــده در رویــداد می تــوان محــور »پاســخگویی« را مشــاهده 
کــرد کــه پاســخگویی در ســامانه را می تــوان در دســته پاســخگویی دموکراتیــک قــرار  شــفافیت از ســامانه های مدیریتــی می تــوان بــه ایــن مورداشــاره 

داد، یــا آن هــا پاســخگویی بوروکراتیــک ایجــاد می کننــد.
تمــام ســامانه گــردآوری و مدیریــت اطاعــات بــه تقویــت شــفافیت و پاســخگویی منجــر می شــوند. هــر دســتگاه عمومــی و خصوصــی بــرای پاســخگو 
گــر ایــن شــفافیت بــرای پاســخگو نگه داشــتن  نمــودن دســتگاه های زیرمجموعــه خــود الجــرم بایــد بــه ســمت ایجــاد شــفافیت حرکــت کنــد. امــا ا
مجموعه هــای زیردســت در برابــر مدیریــت باشــد، آنــگاه سیســتم در حــال ایجــاد پاســخگویی بوروکراتیــک اســت. امــا هــرگاه سیســتم اطاعــات را در 
ع دوم بــوده  معــرض دیــد عمــوم مــردم قــرار دهــد، آنــگاه بــه ســمت تحقــق پاســخگویی دموکراتیــک حرکــت کــرده اســت. ســامانه های شــفافیت از نــو

کــه اطاعــات موردنیــاز و عاقــه مــردم را در اختیــار آن هــا قــرار داده باشــد. و تنهــا ســامانه هایی را می تــوان بــا ایــن نــام خوانــد 

2-5-2- نا هم وزنی سامانه های ارائه شده در رویداد

ــا یکدیگــر اختــاف فاحــش  گرچــه بــه لحــاظ ماهیــت نامتجانــس بوده انــد، امــا همچنیــن بــه لحــاظ وزن نیــز ب ســامانه های ارائه شــده در رویــداد ا
داشــته اند. بــرای مثــال درحالی کــه ســامانه »گواهــی تائیــد صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران« شــامل یــک داده محــدود اســت، »ســامانه  یکپارچــه 
نظــارت و ارزیابــی عملکــرد شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی« و »ســامانه جامــع اطاعــات هلدینگ هــا و شــرکت های زیرمجموعــه صنــدوق 
کشــوری« اقــام بی شــماری از اطاعــات را شــامل می شــود. به عبارت دیگــر ســامانه های ارائه شــده از طیــف یــک داده تــا بیــش از هــزار قلــم داده را 

کــه امــکان مقایســه ایــن ســامانه ها بــا یکدیگــر به ســختی فراهــم خواهــد شــد. شــامل می شــود. بدیهــی اســت 
گــر به صــورت ضمنــی ســامانه های ارائه شــده توســط هــر معاونــت یــا ســازمان را به عنــوان بهتریــن ســامانه آن ســازمان و معاونــت  شــایان ذکــر اســت، ا
کــرد. بــرای مثــال در مقایســه  ع شــفافیت ارزیابــی  در نظــر بگیــرم، می تــوان به صــورت بــرآورد تعهــد هریــک از معاونت هــا و ســازمان ها را بــه موضــو
ســه ســازمان بهزیســتی کشــور، ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بیمــه عشــایر، کشــاورزان و روســتاییان بــا یکدیگــر )کــه هرکــدام جایــگاه متفاوتــی 
در طیــف تعــداد اقــام داده هــای ارائه شــده در ســامانه دارنــد( می تــوان تعهــد ایــن ســازمان ها بــه شــفافیت را مــورد ارزیابــی قــرار داد. امــا نکتــه مهــم 

کــه ایــن ارزیابــی دیگــر دربــاره ســامانه ها نبــوده و متولیــان آن را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد. آن اســت 
عــاوه بــر ایــن، تعــداد اقــام داده در ســامانه را نیــز نمی تــوان به عنــوان یــک شــاخص در ارزیابــی ســامانه قلمــداد کــرد. بســته بــه اســتراتژی ســازمان ها و 
همچنیــن نــوع خدمــت ارائه شــده توســط یــک ســامانه می توانــد یــک ســامانه داده هــای محــدود را شــفاف کنــد یــا بی شــمار داده را شــفاف کنــد. عــاوه 

بــر ایــن، یــک ســازمان می تــوان تمــام داده هــای خــود را در قالــب یــک ســامانه شــفاف کنــد، یــا داده هــای خــود را در قالــب چنــد ســامانه ارائــه کنــد.
کــه یــک ســامانه تنهــا 5 قلــم  از طــرف دیگــر، بــه تعــداد داده هــای شــفاف شــده در یــک ســامانه نیــز نمی تــوان بی تفــاوت بــود. بــرای مثــال زمانــی 
داده را شــفاف می کنــد و ســامانه دیگــر 50 قلــم داده را شــفاف می کنــد بــرای هرکــدام از اقــام بایــد شــاخص های ارزیابــی را موردســنجش قــرار دارد. 
کــه در ســامانه اول هــر 5 قلــم در بــازه زمانــی مشــخصی به روزرســانی می شــوند، امــا در ســامانه دوم 45 قلــم در بــازه زمانــی  بــرای مثــال فــرض کنیــم 
مشــخص به روزرســانی شــده اند و پنــج قلــم بیــش از یــک ســال اســت کــه روزآمــد نشــده اســت، آیــا می تــوان به صــورت کارآمــدی بیــن ایــن دو ســامانه 

مقایســه انجــام داد؟ این گونــه بــه نظــر نمی رســد.

2-5-3- عدم امکان مرور وب سایت توسط ارزیابی کنندگان

کــه در برابــر تمــام نماینــدگان تشــکل ها کامپیوتــر قــرار داشــت، امــا هیچ کــدام از کامپیوترهــا فعــال  گرچــه فضــای ارائــه ســامانه ها در محیطــی بــود  ا
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نبــوده و بــه اینترنــت نیــز وصــل نبــود. بــر ایــن اســاس نماینــدگان تشــکل ها و اندیشــکده ها در رویــداد رتبه بنــدی امــکان بررســی هم زمــان ســایت ها 
را نداشــته اند. درصورتی کــه ارزیابی کننــدگان بــه همــراه خــود سیســتم کامپیوتــر داشــتند چنیــن کاری را انجــام داده و در غیــر ایــن صــورت ارزیابــی 

تنهــا متکــی بــه ارائــه نماینــدگان ســازمان ها و معاونت هــای حاضــر در ارزیابــی و پرســش و پاســخ بعــد از آن بــوده اســت.
ــان و اســتفاده کنندگان از نتایــج قــرار می دهــد. ابتــدا آنکــه رتبه بنــدی ســامانه ها بیــش  ایــن نحــوه ارزیابــی دو چالــش اساســی را پیــش روی ارزیاب
ــان ســاده تشــکل ها و اندیشــکده ها  ــه زب ــکا دارد. ب ــه نماینــدگان ســامانه ها ات ــر ارائ ــان از ســامانه ها باشــد ب ــه کاربــری ارزیاب ــر تجرب از آنکــه متکــی ب
به جــای ارزیابــی ســامانه ها، ارائه کننــدگان را ارزیابــی می کننــد. بــر ایــن اســاس هرچــه نماینــده ارائه کننــده توضیــح ســخنورتر باشــد، امــکان 

ــد. ــش می یاب ــتر افزای ــره بیش ــت نم دریاف
عــاوه بــر چالــش قبلــی، ارائه کننــدگان هــر ســامانه به صــورت طبیعــی تنهــا بخش هــای منتخــب ســامانه را بــرای ارزیابــان نمایــش می دهنــد. ایــن 
کــه ارزیابــان به صــورت اریــب بــه اطاعــات دسترســی داشــته و نمی تواننــد مشــکات بخش هــای مختلــف را ارزیابــی کننــد.  بــه معنــای آن اســت 
ــم داده نمایــش داد خواهــد شــد و درصورتی کــه ســایر داده هــا ناقــص،  ــًا 10 قل ــه نهایت ــم داده یــک ســامانه، در یــک ارائ ــرای مثــال از میــان 30 قل ب

ــا و یــا دارای هرمشــکل دیگــری باشــند، غیرقابل شناســایی بــرای ارزیابــان خواهــد بــود. ناخوان

2-5-4- ارائه دهندگان نامناسب

ــه فضــای جلســه نداشــتند. به عنوان مثــال یکــی از ارائه کننــدگان به صــورت مســتقیم  برخــی از ارائه کننــدگان ســامانه شــناخت مناســبی نســبت ب
کــه نمی دانســته بــا چــه هــدف و بــه چــه کســانی ســامانه را ارائــه می کنــد. همچنیــن یکــی از ارائه کننــدگان ســامانه ها به صــورت  اشــاره می کنــد 

شــخصی می پرســد منظــور از ســمن )ســازمان مردم نهــاد( چیســت؟
گاهــی  انتخــاب نامناســب ارائه کننــدگان در برخــی مــوارد بــه شــکل گیری مجادالتــی در میــان ارائه کننــدگان و ارزیابــان شــده بــود. عــاوه بــر ایــن، ناآ
کثــر مــوارد مدیــر پنــل، بــا ارائــه تذکــر  نســبت بــه هــدف و مخاطبــان منجــر بــه ارائــه اطاعــات غیــر مناســب بــرای مخاطبــان می شــد. البتــه در ا

ــه ســمت مناســب ســوق مــی داد. ارائه کننــدگان را ب

2-6- ارزیابی اولیه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه )خوش بینانه(

کــه  کمیــت و جامعــه در دو ســطح انجــام شــده اســت. ســطح اول  گــزارش نیــز تصریــح شــد، ارزیابــی مرکــز توانمندســازی حا آن چنان کــه در مقدمــه 
نمــرات ســامانه ها به صــورت عمومــی باالتــر اســت بــر اســاس ســنجه های محدودتــری انجــام شــده اســت و می تــوان بــه نوعــی آن را خوش بینانــه 

کــرد. ویژگی هــای عمــده ایــن ارزیابــی عبــارت اســت از: معرفــی 
سنجه های ارزیابی محدودتر؛  ●
سنجه های ارزیابی ساده تر؛  ●
بازه های نمره ای بیشتر و گرد شده رو به باال؛  ●
کید بر سنجه های اصلی برای ارزیابی؛  ● تأ

بــرای ارزیابــی اولیــه ســامانه ها )کــه در رتبه بنــدی اصلــی اســتفاده شــده اســت(، از چهــار ســنجه محــدود اســتفاده شــده اســت. جــدول شــماره )1( 
ــان می دهــد. ــوان، وزن و توضیــح هریــک از ســنجه ها را نش عن
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جدول 3- معرفی شاخص ارزیابی خوش بینانه سامانه های شفافیت

توضیحوزن )نمره)عنوانردیف

4پاسخگویی1
صرف حضور در ارزیابی به عنوان نماینده معاونت یا سازمان نشان دهنده آن است که سامانه از سایر سامانه های موجود آن 
معاونت یا سازمان تابعه بهتر است. عالوه بر این تن دادن به حضور در ارزیابی و پاسخگویی به تشکل ها خود یک نمره برای 

سامانه تلقی می شود.

این سنجه به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا اطالعات حاضر در سامانه، شامل داده های موردنیاز و عالقه شهروندان 2کیفیت اطالعات2
است یا خیر.

این موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهد که داده های سامانه در دسترس عموم قرار دارد، برای مخاطب خاص شفاف می شود 2دسترسی3
یا صرفًا مدیریتی است.

ارزیابی کیفیت سامانه شامل دسته بندی اطالعات، به روزرسانی، دسترسی راحت، راهنمای استفاده و غیره )از منظر مخاطب 2کیفیت سامانه4
عمومی

آن چنان کــه در جــدول نیــز قابل مشــاهده اســت، مــدل ارزیابــی خوش بینانــه مرکــز بــر چهــار ســنجه اســتوار اســت. ارزیابــی ایــن ســنجه ها نیــز ســاده 
بــوده و تنهــا ابعــاد اصلــی یــک ســامانه شــفافیت شــامل کیفیــت اطاعــات، ســطح دسترســی، کیفیــت ســامانه و پاســخگویی ســامانه را شــامل 
می شــود. عــاوه بــر ایــن بــرای نمره دهــی ســامانه ها در صــورت کســب حداقــل صاحیــت نمــره تمــام ســنجه بــه ســامانه تعلــق خواهــد گرفــت. 

ــت. ــده اس ــتفاده نش ــره اس ــف نم ــت و از طی ــی اس ــر و یک ــادگی صف ــرای س ــامانه ب ــه س ــرات ب ــاق نم ــر اط به عبارت دیگ
کــه ســنجه های مــورد ارزیابــی پلکانــی بــوده و امــکان نــدارد بــدون دریافــت نمــره قبولــی از  در ارزیابــی ســامانه ها بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
کــه در ایــن ارزیابــی مشــارکت نکرده انــد، اساســا در ســنجه پاســخگویی  ســنجه )پلــه( اول بــه ســنجه های بعــدی رســید. بــرای مثــال ســامانه هایی 
کــه اطاعــات مناســبی در ســامانه شــفافیت  رد شــده اند و هیــچ نمــره ای از ســایر ســنجه ها نیــز نمی گیرنــد. یــا در مثــال دیگــر امــکان نــدارد ســازمانی 

خــود قــرار نــداده اســت، نمــرات مربــوط بــه دسترســی یــا کیفیــت ســامانه را بگیــرد.
گــر ســنجه ها  کــه در برخــی از ســامانه های ارزیابی شــده مثــل ســامانه شــفافیت ســازمان تأمیــن اجتماعــی ا ایــن نکتــه از آن منظــر مهــم اســت 
کــرد. ایــن ســامانه دسترســی عمومــی دارد و از طراحــی مناســبی نیــز برخــوردار اســت؛ امــا وقتــی  به صــورت مجــزا ارزیابــی شــوند رتبه هــا تغییــر خواهــد 

ــدارد، اساســا بررســی دســترس پذیری و کیفیــت ســامانه غیرمنطقــی خواهــد بــود. ــی در آن قــرار ن اطاعــات قابــل قبول

2-6-1- سامانه شفافیت سازمان بهزیستی کشور

ســامانه شــفافیت ســازمان بهزیســتی کشــور بــا دریافــت ســه نشــان پاســخگویی، کیفیــت اطاعــات و دســترس پذیری نمــره 8 را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. ایــن ســامانه بــا دســته بندی اطاعــات خــود در 8 حــوزه بخــش موردتوجهــی از اطاعــات موردنیــاز و عاقــه شــهروندان را ارائــه می کنــد. 

همچنیــن ایــن اطاعــات بــرای عمــوم مــردم در دســترس اســت.
چ پذیر بــوده و دســته بندی مناســبی نیــز دارد. بااین حــال بــه لحــاظ  کــه ایــن ســامانه در مرورگرهــا ســر از منظــر کیفیــت ســامانه بایــد اذعــان داشــت 

بصــری و لیســت شــدن داده هــا کیفیــت پرتــال قابــل ارتقــا بــوده و بنابرایــن نشــان کیفیــت ســامانه را دریافــت نمی کنــد.
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2-6-2- سامانه شفافیت سازمان تأمین اجتماعی

ســامانه شــفافیت ســازمان تأمیــن اجتماعــی از منظــر عمومــی پاســخگویی و حضــور در فراینــد ارزشــیابی نشــان پاســخگویی را دریافــت کــرده و نمــره 4 از 10 را 
بــه خــود اختصــاص می دهــد. بااین حــال ســه نشــان دیگــر کیفیــت اطاعــات، دســترس پذیری و کیفیــت ســامانه را دریافــت نمی کنــد. ایــن ســامانه اقــام 
کــز، ســاختار ســازمان، مدیــران ســازمان، مؤسســات و شــرکت های تابعــه و امثــال آن را ارائــه می کنــد و تناســب بیشــتری بــا  اطاعاتــی همچــون اطاعــات مرا
ســامانه روابــط عمومــی دارد. در میــان ایــن اطاعــات تنهــا می تــوان بــه بخــش »آمــار، اطاعــات و محاســبات« ایــن ســامانه توجــه ویــژه داشــت کــه از منظــر 

پرتــال داده بــاز اهمیــت اساســی دارد، امــا آن هــم جــزو خدمــات آمــاری محســوب شــده و نمی توانــد بــه معنــای شــفافیت اطاعــات در نظــر گرفتــه شــود.
ــای  ــه معن ــر ب ــان های دیگ ــت نش ــدم دریاف ــه ع ک ــت  ــه داش ــم توج ــه مه ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــامانه س ــت س ــی وضعی در ارزیاب
وضعیــت نامناســب در ایــن ســنجه ها نیســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســامانه اساســا اطاعــات قابــل قبولــی در اختیــار مخاطــب قــرار نمی دهــد، 

نمی تــوان آن را ســامانه شــفافیت اطاعــات خوانــد و دریافــت امتیــاز بــرای مــواردی مثــل دسترســی عمومــی مــردم بــه ســامانه بی معنــی اســت.

2-6-3- پرتال سازمانی )عملکرد شفافیت( شستا

ســایت رســمی شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی در تــب »عملکــرد شــفافیت« خــود مجموعــه قابل توجهــی از اطاعــات ضــروری و موردنیــاز 
کــه شــامل مــوارد زیــر می شــود: کــرده اســت  ع هفــت قلــم داده را شــفاف  کــرده اســت. ایــن ســامانه درمجمــو مخاطبــان را شــفاف 

صورت مالی شرکت ها سال 98؛  ●
صورت مالی شرکت ها سال 97؛  ●
گزارش هیئت مدیره به مجمع هلدینگ ها سال 98؛  ●
گزارش افزایش سرمایه شرکت های گروه؛  ●
اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه؛  ●
اساسنامه و چارت سازمانی شرکت های گروه؛  ●
ک شستا  ● گذاری )فروش( اما دستورالعمل و شیوه نامه وا

گــزارش افزایــش ســرمایه شــرکت ها و اعضــای  آن چنان کــه مشــاهده می شــود برخــی از مهم تریــن اقــام اطاعاتــی شــامل صــورت مالــی شــرکت ها، 
گرچــه بخــش عمــده ای از ایــن شفاف ســازی ها بــا ورود شســتا بــه بــورس اتفــاق افتــاده اســت،  گــروه شــفاف شــده اســت. ا هیئت مدیــره شــرکت های 
انتشــار اطاعاتــی همچــون اعضــای هیئت مدیــره شــرکت ها نشــان دهنده پاســخگویی بــه مطالبــه عمومــی اســت. عــاوه بــر ایــن انتشــار اطاعــات 
مهمــی چــون گــزارش افزایــش ســرمایه شــرکت ها را می تــوان یــک اقــدام قابل توجــه دانســت. بــر ایــن اســاس ســامانه عملکــرد شــفافیت شســتا نشــان 

کیفیــت اطاعــات را به راحتــی اخــذ می کنــد.
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تمــام ایــن داده هــا در تــب اصلــی پرتــال رســمی شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی به صــورت عمومــی در اختیــار شــهروندان قرارگرفته اســت و بنابراین 
ــال  ــای دیجیت ــر، فرمت ه چ پذیری در مرورگ ــر ــده در س ــکات عم ــر مش ــه خاط ــامانه ب ــن س ــال ای ــود. بااین ح ــز می ش ــترس پذیری نی ــان دس ــمول نش مش
ســنتی ارائــه اطاعــات )PDF(، طراحــی نامناســب رابــط کاربــری و مســائل دیگــر از دریافــت نشــان کیفیــت ســامانه بــاز مانــده و حائــز نمــره 8 از 10 می شــود.

2-6-4- سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا

ســامانه یکپارچــه نظــارت و ارزیابــی عملکــرد شســتا اساســا به عنــوان یــک ســامانه هــوش تجــاری شــناخته می شــود و نمی تــوان بــه آن عنــوان 
کــرد. بنابرایــن از منظــر ســامانه شــفافیت نمی تــوان هیــچ نمــره ای بــه ایــن ســامانه داد. بااین حــال جمــع آوری اطاعــات  ســامانه شــفافیت اطــاق 
کاربــردی« )API( امــکان دسترســی محــدود یــا بــاز بــه اطاعــات را فراهــم  کــه در صــورت لــزوم از طریــق »رابطــه برنامه نویســی  بــه معنــای آن اســت 

کــرده و نمــره 7 را بــه خــود اختصــاص می دهــد. کنــد. بــر ایــن اســاس ایــن ســامانه دو نشــان پاســخگویی و کیفیــت اطاعــات را دریافــت 
کاربــردی آن موجــب می شــود بــه راحتــی نشــان کیفیــت  میــزان اقــام ارائه شــده در ایــن ســامانه هــوش تجــاری و همچنیــن طراحــی مناســب و 
اطاعــات را از آن خــود کنــد. بــا توجــه بــه کیفیــت طراحــی و حجــم عظیــم اطاعــات ایــن ســامانه یــک نمــره مــازاد از دو نشــان دریافــت شــده بــه ایــن 

ســامانه تعلــق گرفتــه و نمــره نهایــی 7 از 10 را دریافــت می کنــد.

2-6-5- سامانه جامع اطالعات هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور

ــز یــک هــوش تجــاری اســت. ایــن  ــه خــود اختصــاص می دهــد. همچــون ســامانه یکپارچــه شســتا، ایــن ســامانه نی ایــن ســامانه از 10 نمــره 6 را ب
ــد. ــات را می کن ــت اطاع ــخگویی و کیفی ــان پاس ــامانه دو نش ــب در س ــی مناس ــام اطاعات ــود اق ــی و وج ــور در ارزیاب ــاس حض ــر اس ــامانه ب س

2-6-6- سامانه امالک و اطالعات صندوق بازنشستگی کشوری

کــرد.  ک و اطاعــات صنــدوق بازنشســتگی کشــور یــک داشــبورد مدیریتــی محســوب شــده و نمی تــوان بــه آن ســامانه شــفافیت اطــاق  ســامانه امــا
کاربــران اختصاصــی  کــرده و تمــام جزئیــات آن را بــرای  ک و مســتغات صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ارائــه  ایــن ســامانه اطاعــات دقیــق از امــا

کــرده و نمــره 6 از 10 دریافــت می کنــد. نمایــش می دهــد. بــر ایــن اســاس ایــن ســامانه دو نشــان پاســخگویی و کیفیــت اطاعــات را دریافــت 
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2-6-7- سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور

کــرد. بااین حــال ایــن ســامانه بخــش عمــده ای از  ایــن ســامانه یــک داشــبورد کاربری-مدیریتــی اســت و نمی تــوان بــه آن ســامانه شــفافیت اطــاق 
کــه مخاطبــان آن شــناخته می شــود را تأمیــن می کنــد.  اطاعــات ضــروری و موردنیــاز افــراد محــدودی )اعضــای تعاونی هــای کشــور( 

ــردی را فــاش می ســازد،  ــرای افــراد خاصــی اطاعــات کارب ســامانه نشــان های پاســخگویی و کیفیــت اطاعــات را پــاس می کنــد. همچنیــن ایــن ســامانه ب
بنابرایــن از 2 نمــره ســنجه دســترس پذیری 1 نمــره را دریافــت کــرده و بــا احتســاب 6 نمــره ناشــی از پاســخگویی و کیفیــت اطاعــات نمــره 7 را دریافــت می کند.
کــه افشــای اطاعــات بــرای افــراد خــاص )در مــورد ایــن ســامانه افشــای اطاعــات تعاونــی بــرای  کیــد مجــدد بــه ایــن نکتــه  دربــاره ایــن ســامانه تأ
ــات  ــه اطاع ــرد. درصورتی ک ک ــاد  ــفافیت ی ــامانه ش ــوان س ــوان به عن ــا از آن نمی ت ــود، ام ــی ش ــفافیت تلق ــداق ش ــد مص ــی( می توان ــای آن تعاون اعض
ع ســرمایه و غیــره بــرای عمــوم مــردم )کــه بــه دنبــال عضویــت در تعاونی هــا  حیاتــی تعاونی هــا همچــون اعضــای هیئت مدیــره، تعــداد اعضــاء، مجمــو
کــه ســه ســطح دسترســی بــاز، محــدود و مدیریتــی ارائــه می کنــد. کــرد  نیــز هســتند( افشــا شــود، آنــگاه می تــوان از آن به عنــوان ســامانه شــفافیت یــاد 

2-6-8- گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران

ــه ایــن  ــد ســامانه شــفافیت باشــد. ارائ ــکاران« اساســا نمی توان ــم داده »گواهــی تأییــد صاحیــت ایمنــی پیمان ــه یــک قل ــا ارائ ــال ب یــک صفحــه پرت
کــه بــه دنبــال پیمانــکار می گردنــد. بــر ایــن اســاس ســامانه گواهــی تائیــد صاحیــت ایمنــی در  کاربــردی بــرای افــرادی اســت  لیســت یــک خدمــت 

ــد. ــت می کن ــره 4 دریاف ــخگویی نم ــان پاس ــک نش ــت ی دریاف

2-6-9-سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه بیمه بیکاری

همچــون ســامانه جامــع و هوشــمند بخــش تعاونــی کشــور، ایــن ســامانه نیــز اطاعــات را بــرای ذی نفعــان خــود افشــا می کنــد. دو ســامانه ارائه شــده 
در ایــن بخــش شــامل ســامانه مربــوط بــه مراجــع حــل اختــاف کار و درخواســت بیمــه بیــکاری می شــود.

ایــن ســامانه اطاعــات جامعــی در موضوعــات بیمــه بیــکاری و حــل اختــاف بــا ســطوح دسترســی متفــاوت ایجــاد می کنــد، امــا نمی تــوان به عنــوان 
کــرده و کمــک شــایانی بــه شــفاف شــدن  کار را افشــا  ســامانه شــفافیت گفــت. بااین حــال ســامانه اطاعــات ضــروری بــرای افــراد درگیــر در دعــاوی 
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ع 6 نمــره ناشــی از  کــرده و بــا مجمــو فراینــد دادرســی می کنــد. بــر ایــن اســاس ایــن ســامانه 1 نمــره از 2 نمــره ســنجه دســترس پذیری را دریافــت 
کیفیــت اطاعــات و پاســخگویی نمــره 7 را بــه خــود اختصــاص می دهــد.

کــه ارائــه اطاعــات عمومــی شــامل تعــداد دعــاوی بــه تفکیــک اســتان، نســبت پیــروزی طرفیــن کارگــری و کارفرمایــی در دعــوا،  الزم بــه ذکــر اســت 
نســبت تغییــر آرا در هیئت هــای تشــخیص و هیئت هــای حــل اختــاف و غیــره ایــن ســامانه می توانــد عنــوان ســامانه شــفافیت بــه خــود بگیــرد.

2-6-10 -دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و تسهیالت باالی 50 میلیون لایر مشاغل خانگی

ســامانه افشــای اطاعــات مربــوط بــه دریافت کننــدگان تســهیات اشــتغال پایــدار ســه نشــان پاســخگویی، کیفیــت اطاعــات و دســترس پذیری را 
ع خــاص )دریافت کننــدگان تســهیات اشــتغال پایــدار  دریافــت می کنــد. بااین حــال بــه دلیــل آنکــه صرفــًا اقــام اطاعاتــی مربــوط بــه یــک موضــو
کــه بــا ســامانه هایی همچــون ســامانه شــفافیت ســازمان بهزیســتی، پرتــال ســازمانی )عملکــرد شــفافیت(  روســتایی( را ارائــه می کنــد و ازاین جهــت 

شســتا و غیــره قابل مقایســه شــود، نمــره 6 را دریافــت می کنــد.

2-6-11-دریافت کنندگان تسهیالت آسیب دیده از کرونا

ایــن ســامانه نیــز بــه لحــاظ ســاختار ســامانه و نــوع اقــام اطاعاتــی مشــابه ســامانه دریافت کننــدگان تســهیات اشــتغال پایــدار بــوده و هــر ســه نشــان 
پاســخگویی، کیفیــت اطاعــات و دســترس پذیری را دریافــت می کنــد. بااین حــال بــا همــان اســتدالل ارائه شــده در مــورد قبلــی نمــره 6 از 10 دریافــت می کنــد.
ــا عنــوان ســامانه شــفافیت معاونــت توســعه  ــاره هــر دو ســامانه مربــوط بــه تســهیات بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن مــوارد بایــد در یــک ســامانه شــفافیت ب درب
کندگــی اطاعــات یکــی از نقــاط ضعــف ســامانه های شــفافیت  کارآفرینــی و اشــتغال تجمــع و در کنــار اقــام دیگــر به عنــوان یــک ســامانه معرفــی شــوند. پرا

ــت. اس

2-6-12-  سامانه شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر

کار و رفــاه اجتماعــی، ســامانه شــفافیت صنــدوق بیمــه  بنــا بــر نظــر تمــام مشــارکت کنندگان حاضــر در ارزیابــی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، 
کــرده اســت. بــر ایــن اســاس ســامانه تمــام  روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر دارای بهتریــن ســامانه بــوده اســت. ایــن ســامانه نمــره 10 از 10 را کســب 
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نشــان های پاســخگویی، کیفیــت اطاعــات، دســترس پذیری و کیفیــت ســامانه را دارا بــوده و می توانــد نــه عنــوان یــک نمونــه در داخــل وزارتخانــه، 
بلکــه به عنــوان متــر و معیــاری بــرای تمــام ســامانه های شــفافیت کشــور معرفــی شــود.

در ادامــه ایــن بخــش به صــورت اختصاصــی مزایــای ســامانه شــفافیت صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر موردبررســی قــرار 
خواهــد گرفــت:

ــن   ● ــر ای ــت. ب ــرده اس ک ــزارش  گ ــی را  ــام اطاعات ــناد و اق ــداد اس ــایت، تع ــود در س ــات موج ــته بندی اطاع ــک دس ــه تفکی ــامانه ب س
ح، 6 محاســبات و  اســاس 22 ســند مالــی و ســرمایه گذاری، 21 ارزیابــی عملکــرد و داده هــای آمــاری، 7 قانــون، برنامــه و طــر

فرایندهــای بیمــه و 79 ســند دربــاره صنــدوق در ســامانه موجــود اســت.
تعــداد   ● بیمه شــدگان،  تعــداد  بــروز  بــا هــوش تجــاری صنــدوق اطاعــات  ارتبــاط  اول ســامانه در  نمــای API، بخــش  داده 

مســتمری بگیران، حــق بیمــه دریافتــی ســال جــاری، تعهــدات پرداختــی ســال جــاری و ارزش روز ســبد بورســی را در اختیــار مخاطــب 
خــود قــرار می دهــد.

گــزارش تخلــف و یــا تعــارض منافــع بــه ســامانه و ارتبــاط دوســویه ســامانه شــفافیت و همچنیــن امــکان پیگیــری   ● امــکان ارســال 
وضعیــت تخلــف گزارش شــده؛

ایجاد امکان عضویت در خبرنامه شفافیت سامانه؛  ●
ارائه اطاعات پهنه بندی شده )بر اساس استان ها( از طریق فراخوان داده از هوش تجاری؛  ●
ع سند، تعداد صفحات سند و تاریخ انتشار؛  ● ارائه فراداده ها شامل نو
سامانه کاربرپسند و دسترسی راحت به اقام اطاعاتی موردنیاز.  ●

کــه اشــکاالت عمــده ای نیــز بــر ســامانه وارد  کــه ســامانه شــفافیت صنــدوق بیمــه اجتماعــی دارد، ایــن نکتــه غیرقابل انــکار اســت  بــا تمــام مزایایــی 
کامپیوتــر ناخوانــا و مبتنــی بــر اســناد دیجیتــال ســنتی )PDF( اســت.  اســت. نکتــه اول قریــب به اتفــاق داده هــای ارائه شــده در ســامانه بــرای 

به عبارت دیگــر تحلیــل تمــام اطاعــات موردنیــاز در ســامانه نیازمنــد ورود داده اطاعــات در قالــب فرمت هــای خوانــا اســت.
عــاوه بــر مشــکل یادشــده ســامانه فاقــد شناســنامه اســت. اطاعاتــی همچــون اینکــه اختیــارات و مســئولیت ســامانه بــر عهــده کیســت، سیســتم 
گرچــه رابــط کاربــری ســامانه  مدیریــت داده چگونــه اســت و غیــره. مهم تــر آنکــه ســامانه راهنمــای مناســب بــرای مخاطبــان تهیــه نکــرده اســت. ا
ــرد. در مــدل دوم ارزیابــی  ع همچنــان ضــرورت وجــود راهنمــا و ســؤاالت متــداول را از میــان نمی ب ــا ایــن موضــو ــزان کافــی راحــت اســت، ام ــه می ب

به تفصیــل وضعیــت ابعــاد فنــی ســامانه موردبررســی قــرار خواهــد گرفــت.

2-6-13- شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه

ایــن ســامانه بــا پــاس کــردن ســه ســنجه پاســخگویی، کیفیــت اطاعــات و دســترس پذیری نمــره 8 را بــه خــود اختصــاص داده اســت1. ایــن ســامانه 
ــه شــامل شــش بخــش صورت هــای  ک ــرار داده اســت  ــار شــهروندان ق ــا دســته بندی مناســب را به صــورت عمومــی در اختی ــاع ب ــل دف اطاعــات قاب

کمیــت شــرکتی و نظــام کنتــرل داخلــی می شــود. مالــی، مدیریــت ریســک، نســبت ها، کفایــت ســرمایه، حا

که با توجه به ارزیابی های بعدی اصالح و نمره 8 به آن اختصاص داده شده است. گرفته شد  1-  در ارزیابی اولیه پایان رویداد نمره این سامانه 7 در نظر 
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2-6-14- سامانه شفافیت، مدیریت، کنترل و نگهداری اطالعات شرکت های تابعه بانک رفاه

کــرده و نمی تــوان آن را مصــداق ســامانه شــفافیت دانســت. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه  ایــن ســامانه به عنــوان هــوش تجــاری بانــک رفــاه عمــل 
کــرده و دو نشــان پاســخگویی و کیفیــت  حضــور در نشســت و همچنیــن اطاعــات و داده هــای گســترده موجــود در ســامانه نمــره 6 از 10 دریافــت 

اطاعــات را پــاس می کنــد.

2-6-15- خالصه وضعیت سامانه ها بر اساس مدل ارزیابی خوش بینانه

گــزارش وضعیــت ارائه شــده از هــر یــک از ســامانه ها در بخــش پیشــین شــکل )1( به صــورت خاصــه وضعیــت ســامانه های حاضــر در  بــر اســاس 
ــت. ــرده اس ــامانه ارائه ک ــت س ــترس پذیری و کیفی ــات، دس ــت اطاع ــخگویی، کیفی ــنجه پاس ــار س ــاس چه ــر اس ــی را ب ارزیاب

شکل 4- خالصه وضعیت سامانه ها بر اساس مدل ارزیابی خوش بینانه
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 بینانه خوش یابیارز مدل اساس بر ها سامانه تیوضع خالصه -1 شکل

 
 

 ه بازهای داد ها بر اساس مدل ارزیابی پرتال ارزیابی وضعیت سامانه
های داخل در طرح ارزیابی در بخش پیشین مبتنی بر یک مدل ساده و  شده از وضعیت سامانه گزارش ارائه

های شفافیت نیازمند توجه به ابعاد مختلفی از موضوع  بینانه بوده است. یک ارزیابی پیشرفته از سامانه خوش
توجه آن  ای پیچیده است. نکته قابله پذیری، ارتباطات مشارکت و غیره با سنجه شامل بعد فنی، دسترس

های  توجهی از سامانه های داده باز بخش قابل است که در صورت استفاده از مدل ارزیابی پرتال
طور که بارها اشاره شد، آن است  شوند. دلیل این موضوع همان کننده در طرح از ارزیابی خارج می مشارکت

نیستند. « داده باز»ها  شفافیت دانست و از بنیاد این سامانهتوان مصداق سامانه  ها را نمی که این سامانه
 شوند: های زیر از ارزیابی خارج می بنابراین در این بخش از گزارش سامانه

 سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا؛ -
 های زیرمجموعه صندوق کشوری؛ ها و شرکت سامانه جامع اطالعات هلدینگ -
 صندوق بازنشستگی کشوری؛ سامانه امالک و اطالعات -
 سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور؛ -
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 بهزیستی

 تامین اجتماعی

 (پرتال)شستا 

 (هوش تجاری)شستا 

کشوری   (هوش تجاری)صندوق 

کشوری  ک)صندوق   (امال

 سامانه جامع تعاونی

 ایمنی پیمانکاران

کار و بیکاری  روابط 

 تسهیالت روستایی

کرونا  تسهیالت 

 سامانه صندوق بیمه روستاییان

 (پرتال شفافیت)بانک رفاه 

 (هوش تجاری)بانک رفاه 

 اختصاصی ارزیاب کیفیت سامانه دسترس پذیری کیفیت اطالعات پاسخگویی
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2-7- ارزیابی وضعیت سامانه ها بر اساس مدل ارزیابی پرتال های داده باز

ح ارزیابــی در بخــش پیشــین مبتنــی بــر یــک مــدل ســاده و خوش بینانــه بــوده اســت. یــک  گــزارش ارائه شــده از وضعیــت ســامانه های داخــل در طــر
ع شــامل بعــد فنــی، دســترس پذیری، ارتباطــات مشــارکت و  ارزیابــی پیشــرفته از ســامانه های شــفافیت نیازمنــد توجــه بــه ابعــاد مختلفــی از موضــو
غیــره بــا ســنجه های پیچیــده اســت. نکتــه قابل توجــه آن اســت کــه در صــورت اســتفاده از مــدل ارزیابــی پرتال هــای داده بــاز بخــش قابل توجهــی از 
کــه ایــن ســامانه ها  کــه بارهــا اشــاره شــد، آن اســت  ع همان طــور  ج می شــوند. دلیــل ایــن موضــو ح از ارزیابــی خــار ســامانه های مشــارکت کننده در طــر
گــزارش ســامانه های زیــر  را نمی تــوان مصــداق ســامانه شــفافیت دانســت و از بنیــاد ایــن ســامانه ها »داده بــاز« نیســتند. بنابرایــن در ایــن بخــش از 

ج می شــوند: از ارزیابــی خــار
سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا؛  ●
سامانه جامع اطاعات هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق کشوری؛  ●
ک و اطاعات صندوق بازنشستگی کشوری؛  ● سامانه اما
سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور؛  ●
کار و زیرسامانه بیمه بیکاری؛  ● سامانه جامع روابط 
سامانه شفافیت، مدیریت، کنترل و نگهداری اطاعات شرکت های تابعه بانک رفاه.  ●

ــی  ــات ارزیاب ح الزام ــر ــا و ش ــت معیاره ــماره )2( لیس ــدول ش ــی ج ــدل ارزیاب ــن م ــی در ای ــای موردبررس ــنجه ها و معیاره ــک از س ــر ی ــی ه ــرای ارزیاب ب
ــال  ــرای مث ــت. ب ــره اس ــار از 10 نم ــرات معی ــه نم ــار دامن ــر معی ــه روی ه ــز رو ب ــل پرانت ــام داخ ــت. ارق ــرده اس ک ــخص  ــق مش ــورت دقی ــت را به ص کیفی
ــدد 10  ــا ع ــرات معیاره ع نم ــو ــد. مجم ــت می کن ــره دریاف ــد، 0.3 نم ــی نمای ــامانه را معرف ــری س ــاز مج ــراد صاحب امتی ــامانه، اف ــک س ــه ی درصورتی ک

اســت.

شکل 5- مدل ارزیابی پرتال های داده باز
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 سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه بیمه بیکاری؛ -
 های تابعه بانک رفاه. سامانه شفافیت، مدیریت، کنترل و نگهداری اطالعات شرکت -

 های داده باز مدل ارزیابی پرتال -3 شکل

 
 9911وا، راناتا و مارتین لنیکا، منبع: ماچو  

( لیست 0ها و معیارهای موردبررسی در این مدل ارزیابی جدول شماره ) برای ارزیابی هر یک از سنجه
صورت دقیق مشخص کرده است. ارقام داخل پرانتز رو به روی هر  معیارها و شرح الزامات ارزیابی کیفیت را به

امتیاز مجری  که یک سامانه، افراد صاحب ست. برای مثال درصورتینمره ا 92معیار دامنه نمرات معیار از 
 است. 92کند. مجموع نمرات معیارها عدد  نمره دریافت می 2.9سامانه را معرفی نماید، 

دهد. در  توجه به این نکته حائز اهمیت است که نمرات این معیارها وزن هرکدام از معیارها را نیز نشان می
شده است.  های شفافیت در ایران در نظر گرفته فت حکمرانی ایران و سطح سامانهتعیین وزن معیارها با

های بیشتری  پذیری بیشتر سامانه، زبان شود برای دسترس عنوان یک استاندارد پیشنهاد می مثال، به عنوان به
در آن  های متنوع رود که زبان باید پوشش داده شود. این استاندارد بخصوص برای کشورهایی به کار می

ها همچون ترکی، کردی، عربی و  رود زبان اقلیت یافته انتظار می شیوع دارد. در ایران نیز در شرایط توسعه
ها دسترسی پیدا  های سامانه های شفافیت مدنظر قرار گیرد تا شهروندان بیشتری به مزیت غیره در سامانه

 .نداردا ای در مدل ارزیابی م اما در حال حاضر این معیار نمرهکنند. 

نویسی کاربردی، امکان ایجاد حساب کاربری  های بسیار مهمی چون رابط برنامه از طرف دیگر ویژگی
توانند وزن بسیار بیشتری در ارزیابی مدل داشته باشند. اما این در صورتی امکان دارد که استانداردهای  می

3 2 1 

 داده باز

سامانه های 
 شفافیت

 بعد فنی

 بعد دسترس پذیری

 بعد ارتباطات و مشارکت

 مجموعه 
 اطالعات

 شناسنامه اطالعات

 کیفیت اطالعات

منبع: ماچووا، راناتا و مارتین لنیکا، 1399
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ــز نشــان می دهــد. در تعییــن وزن معیارهــا بافــت  کــه نمــرات ایــن معیارهــا وزن هرکــدام از معیارهــا را نی ــز اهمیــت اســت  ــه ایــن نکتــه حائ توجــه ب
حکمرانــی ایــران و ســطح ســامانه های شــفافیت در ایــران در نظــر گرفته شــده اســت. به عنوان مثــال، به عنــوان یــک اســتاندارد پیشــنهاد می شــود 
کار مــی رود  بــرای دســترس پذیری بیشــتر ســامانه، زبان هــای بیشــتری بایــد پوشــش داده شــود. ایــن اســتاندارد بخصــوص بــرای کشــورهایی بــه 
کــردی، عربــی و غیــره  ع دارد. در ایــران نیــز در شــرایط توســعه یافته انتظــار مــی رود زبــان اقلیت هــا همچــون ترکــی،  ع در آن شــیو کــه زبان هــای متنــو
گیــرد تــا شــهروندان بیشــتری بــه مزیت هــای ســامانه ها دسترســی پیــدا کننــد. امــا در حــال حاضــر ایــن معیــار  در ســامانه های شــفافیت مدنظــر قــرار 

نمــره ای در مــدل ارزیابــی مــا نــدارد.
کاربــردی، امــکان ایجــاد حســاب کاربــری می تواننــد وزن بســیار بیشــتری در  از طــرف دیگــر ویژگی هــای بســیار مهمــی چــون رابــط برنامه نویســی 
ارزیابــی مــدل داشــته باشــند. امــا ایــن در صورتــی امــکان دارد کــه اســتانداردهای مهم تــر چــون »پروانــه داده بــاز«، فــرم درخواســت اطاعــات، خوانــا 
ــن  ــب ای ــرایطی ضرای ــن ش ــد. در چنی ــه نباش ــکل مواج ــا مش ــفافیت ب ــامانه های ش ــی س ــای بدیه ــوان ویژگی ه ــره به عن ــر و غی ــرای کامپیوت ــودن ب ب

مــوارد بیشــتر اســت.

جدول 4- معیارهای مورداستفاده در مدل ارزیابی پرتال های داده باز

الف. ویژگی های کلی سامانه های شفافیت

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها شر

1. ُبعد فنی

سامانه ها بایستی اطالعاتی را دربارۀ فرد صاحب اختیاری که مجری سامانه است و نیز دربارۀ مدل حکمرانی یا چهارچوب 1-1. اختیار و مسئولیت )0.3(
نهادی که از مدل تدارک داده ها پشتیبانی می کند، ارائه دهند. 

سامانه ها بایستی اطالعاتی را دربارۀ سیستم مدیریت داده ها که برای قدرت بخشیدن به سامانه به کار می رود، ارائه دهند. 1-2. سیستم مدیریت داده )0.3(

سامانه ها بایستی زبان های بیش تری را پوشش دهند تا بتوانند کاربران )توجه) بیش تری جلب کنند و کیفیت کلی سامانه را 1-3. زبان )0(
تقویت کنند. 

مطابق با پروانۀ باز، سامانه ها بایستی تمامی مجموعه داده ها و خدمات را به طور رایگان و بدون هیچ محدودیتی در دسترس 1-4. رایگان بودن )0.5(
قرار دهند. 

2. ُبعد دسترس پذیری

سامانه ها بایستی تعداد مجموعه داده هایی را که در اختیار دارند، اعالم کنند. 2-1. تعداد مجموعه داده ها )0.5(

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
سامانه ها بایستی تعداد اپلیکیشن هایی را که با استفادۀ مجدد از داده های باز ایجاد شده اند، اعالم کنند.  )استفادۀ مجدد) )0.1(

2-3. موتور جست وجو )فیلتر) )0.5(
سامانه ها باید ساختار شفاف و روشنی داشته باشند. هم چنین بایستی قابلیت های جست وجو و ابزارهای انتخاب قوی 
تعریف کنند. برای این منظور آن ها بایستی ضوابط مختلفی برای جست وجو بر اساس دسته بندی و با فیلترهای مختلف 

تعریف کنند.

)0.5( (API( عرضه کنند تا بتوانند با استفاده از داده های باز اپلیکیشن 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی (API( سامانه ها باید برای ذی نفعان رابط برنامه نویسی کاربردی
ایجاد کنند.

سامانه ها باید از امکان ایجاد حساب کاربری پشتیبانی کنند تا صفحات و اطالعات مشاهده شده قابل شخصی سازی 2-5. حساب کاربری )0.3(
باشند.

سامانه ها باید مجموعه داده هایشان را دسته بندی موضوعی کنند. دسته بندی )موضوعی) بایستی متمایز از برچسب ها 2-6. دسته بندی های موضوعی )0.5(
)کلیدواژه ها) باشد. باید برای نشان دادن داده های هم نوع و متعلق به دسته های مشابه از برچسب های مشابه استفاده کرد. 2-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)
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3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

سامانه ها باید به کاربران امکان ارسال بازخورد در مورد داده هایشان را بدهند. هم چنین تاالر گفت وگو ایجاد کنند تا کاربران 3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد) )0.2(
ک بگذارند. بتوانند در آن ها بحث کرده و ایده هایشان را به اشترا

سامانه ها باید فرم درخواستی ارائه بدهند که بتوان از طریق آن ها نوع یا قالب دیگری از دادۀ باز را درخواست داد.3-2. فرم درخواست )0.5(

کیفیت داشته باشند تا بتوان به کمک آن  به خوبی از سامانه استفاده کرد و 3-3. راهنما )قابلیت استفاده) )0.5( سامانه ها باید یک قسمت راهنمای سایِت با
قابلیت استفاده از آن افزایش یابد.

3-4. سؤاالت متداول
سامانه ها باید یک قسمت سؤاالت متداول داشته باشند تا از طریق آن هر نوع مشکل احتمالی ای حل شود.)0.3(

3-5. رسانۀ اجتماعی )0.3(
سامانه ها باید به پلتفرم  رسانه های اجتماعی متصل باشند تا از این طریق یک کانال توزیعی برای داده های باز شکل بگیرد. 

کاربران و تأمین کنندگان داده های باز می توانند یکدیگر را از فعالیت هایشان و از آن چه به واسطۀ یک مجموعه داده آموخته اند 
یا با آن انجام داده اند، مطلع سازند.

ب. ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح )0.5( ح در مورد چگونگی گردآوری و هدف گردآوری شان، ارائه شوند.1. عنوان و شر مجموعه داده ها باید همراه با یک شر

بایستی نشر دهندۀ مجموعه داده مشخص باشد تا بتوان اصالت منبع آن را به تأیید رساند.2. نشر دهنده )0.5(

مجموعه داده ها باید یک برچسب تاریخ یا دورۀ زمانی داشته باشند. تمامی اطالعات موجود در مجموعه داده ها بایستی 3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن )0.5(
به روزرسانی شده باشد.

بایستی اطالعات پروانۀ استفاده از داده های منتشرشده همراه با یک مجموعه داده بیاید. مجموعه داده هایی که پروانۀ باز 4. پروانه )0.3(
نداشته باشند، دادۀ باز محسوب نخواهند شد.

ی، محلی یا منطقه ای است.5. پوشش جغرافیایی )0.5(
ّ
بایستی مشخص شود که پوشش جغرافیایی یک مجموعه داده در سطح مل

بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها )0.3(

حجِم )فایل) هر مجموعه داده باید مشخص شده باشد.7. اندازۀ مجموعه داده ها )0.4(

تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها )0.2(

تعداد دفعات بارگیری هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.9. تعداد دفعات بارگیری داده ها )0.2(

مجموعه داده ها بایستی در فرمت های ارائه شوند که تحلیل و ویرایششان همچون قالب های شناخته شدۀ قابل بارگیری 10. فرمت خوانا برای رایانه )1(
کسل). آسان باشد )مانند ا

قابلیت بصری سازی برای داده ها باید تعبیه شده باشد. )برای مثال بصری سازی در قالب نمودار یا نقشه).11. بصری سازی )0.2(

12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های 
گفت وگو )0.2(

بایستی قابلیت گردآوردی نمره دهی و نظرات کاربران در مورد هر مجموعه داده وجود داشته باشد یا بتوان در مورد نتایج 
استفاده از داده بحث کرد.

ح جداول ارائه می شود. در ادامه این بخش سامانه های شفافیت زیر در ارزیابی پرتال های داده باز وارد و نتایج آن به شر

2-7-1- سامانه شفافیت بهزیستی

ارزیابــی وضعیــت ســامانه شــفافیت بهزیســتی بــر اســاس مــدل ارزیابــی پرتال هــای داده بــاز نشــان دهنده ضعف هــای جــدی در ســامانه اســت. بــر 
کــه ایــن ارزیابــی بــه بررســی ویژگی هــای ســامانه  اســاس ایــن ارزیابــی ســامانه شــفافیت بهزیســتی نمــره 3.4 از 10 می گیــرد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
غ از نفــس انتشــار اطاعــات اســت. به صــورت ضمنــی می تــوان گفــت ارزیابــی »ویژگی هــای ســامانه« 20 درصــد از کل نمــره مربــوط  می پــردازد و فــار

بــه افشــای اطاعــات را شــامل می شــود و افشــای اقــام اطاعاتــی مناســب 80 درصــد اصلــی اســت.
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جدول 5- ارزیابی سامانه شفافیت بهزیستی

نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد فنی

0در سایت مشخص نشده استاختیار و مسئولیت1

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4

بعد دسترس پذیری

0تعداد مجموعه داده ها مشخص نشده استتعداد مجموعه داده ها5

0تعداد اپلیکیشن ها مشخص نیستتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0.5قابلیت فیلتر کردن برای اقالم اطالعاتی وجود داردموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( 0.3امکان ایجاد رابط وجود دارد، اما چنین خدمتی ارائه نشده است.رابط برنامه نویسِی کاربردی

0امکان ایجاد حساب کاربری وجود نداردحساب کاربری9

دسته بندی های موضوعی10
0.5دسته بندی موضوعی در 8 بخش ایجاد شده استبرچسب ها )کلیدواژه ها)

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو وجود نداردتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات وجود نداردفرم درخواست12

0راهنمای استفاده از سامانه وجود نداردراهنما )قابلیت استفاده)13

0سؤاالت متداول وجود نداردسؤاالت متداول14

0رسانه های اجتماعی وجود نداردرسانۀ اجتماعی15

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 0.3عناوین مشخص است، اما داده ها تشریح نشده استعنوان و شر

0.5نشر دهنده به صورت مشخص سازمان بهزیستی استنشردهنده17

0تاریخ نشر و به روزرسانی ارقام در سایت مشخص نیستتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه داده باز برای داده ها منتشر نشده استپروانه19

0.5پوشش جغرافیایی سامانه در سایت مشخص نیست، اما فیلتر بر اساس استان ممکن است.پوشش جغرافیایی20

0اساسا امکان دریافت مجموعه داده ها در قالب فایل وجود ندارد.نشانی وب )URL) مجموعه داده ها21

0اندازه مجموعه داده ها مشخص نشده استاندازۀ مجموعه داده ها22

0تعداد دفعات مشاهده مشخص نشده استتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0تعداد دفعات بارگیری برای اطالعات قابل بارگیری مشخص نشده استتعداد دفعات بارگیری داده ها24

هر دو نوع غیرقابل خوانا و خوانا برای کامپیوتر وجود دارد، اما نکته مهم آن است که سایت امکان فرمت خوانا برای رایانه25
0.3بارگیری و یا فراخوان داده در اپلیکیشن دوم را نمی دهد

0امکان بصری سازی در سامانه وجود نداردبصری سازی26

نمره بندی از جانب کاربران و پیام های 27
0هیچ نوع نظام ارزشیابی مشارکتی در سایت وجود نداردگفت وگو
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2-7-2- سامانه شفافیت سازمان تأمین اجتماعی

سامانه شفافیت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مدل ارزیابی پرتال های داده باز نمره 2 از 10 دریافت می کند.

جدول 6- ارزیابی سامانه شفافیت سازمان تأمین اجتماعی

نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد فنی

0در سایت مشخص نشده استاختیار و مسئولیت1

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4

بعد دسترس پذیری

0مشخص نیستتعداد مجموعه داده ها5

0وجود نداردتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0امکان فیلتر داده ها وجود نداردموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( 0نوع ارائه اطالعات چنین امکانی را فراهم نمی سازدرابط برنامه نویسِی کاربردی

0امکان ایجاد حساب کاربری وجود نداردحساب کاربری9

دسته بندی های موضوعی10
برچسب ها )کلیدواژه ها)

0.5اطالعات دارای دسته بندی موضوعی و برچسب است

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو نداردتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات نداردفرم درخواست12

0راهنمای استفاده از اطالعات نداردراهنما )قابلیت استفاده)13

0بخش سؤاالت متداول وجود نداردسؤاالت متداول14

0سازمان دارای رسانه اجتماعی است، اما موضوع سامانه شفافیت در دستور کار آن نیسترسانۀ اجتماعی15

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 ح استعنوان و شر 0.5اطالعات دارای عنوان و شر

0.5نشر دهنده اطالعات به صورت مشخص سازمان تأمین اجتماعی است.نشر دهنده17

0تاریخ نشر و به روزرسانی اطالعات مشخص نیستتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه باز برای داده ها وجود نداردپروانه19

0پوشش جغرافیای اطالعات مشخص نیست و اساسا چنین تفکیکی وجود نداردپوشش جغرافیایی20

کسل قابل دانلود نبوده و اساسا نشانی وب فعال ندارندنشانی وب )URL) مجموعه داده ها21 0مجموعه داده های ا

0اندازه مجموعه داده ها مشخص نیستاندازۀ مجموعه داده ها22

0تعداد دفعات مشاهده داده ها مشخص نیستتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0تعداد دفعات بارگیری داده ها مشخص نیستتعداد دفعات بارگیری داده ها24

کسل بارگذاری نشده اند)فرمت خوانا برای رایانه25 0فرمت اطالعات برای رایانه خوانا نبوده )فایل های ا

0امکان بصری سازی داده ها وجود نداردبصری سازی26

نمره بندی از جانب کاربران و پیام های 27
گفت وگو

0هیچ نوع سامانه تعاملی برای ارزیابی و نمره بندی سامانه ها وجود ندارد/
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2-7-3- پرتال سازمانی )عملکرد شفافیت( شستا

پرتال سازمانی شستا بر اساس مدل ارزیابی پرتال های داده باز نمره 2.2 از 10 را به خود اختصاص داده است.

جدول 7- ارزیابی پرتال سازمانی )عملکرد شفافیت( شستا

نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد فنی

0در سایت مشخص نشده استاختیار و مسئولیت1

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4

بعد دسترس پذیری

0نامشخص است/تعداد مجموعه داده ها5

0امکان اپلیکیشن سازی وجود نداردتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0امکان فیلتر کردن اطالعات وجود نداردموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( 0امکان ایجاد رابط برنامه نویسی کاربردی وجود نداردرابط برنامه نویسِی کاربردی

0امکان ایجاد حساب کاربری وجود نداردحساب کاربری9

دسته بندی های موضوعی10
0.5دسته بندی موضوعی وجود داردبرچسب ها )کلیدواژه ها)

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو وجود نداردتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات وجود نداردفرم درخواست12

0راهنمای استفاده از سامانه وجود نداردراهنما )قابلیت استفاده)13

0سؤاالت متداول در سایت وجود نداردسؤاالت متداول14

0سامانه دارای رسانه های اجتماعی نیسترسانۀ اجتماعی15

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 0.3عنوان اطالعات مشخص اما شرحی برای آن نیامده استعنوان و شر

0.5نشر دهنده اطالعات به طور مشخص شستا استنشردهنده17

0.3تاریخ نشر مشخص اما تاریخ به روزرسانی اطالعات وجود نداردتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه باز داده ها در سایت موجود نیستپروانه19

0سامانه فاقد پوشش جغرافیایی تعیین شده استپوشش جغرافیایی20

0.1نشانی وب داده ها برای داده ها وجود دارد، اما داده ها مجموعه شده نیستند.نشانی وب )URL) مجموعه داده ها21

0اندازه مجموعه داده ها در سایت مشخص نیستاندازۀ مجموعه داده ها22

0مشخص نشده استتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0مشخص نشده استتعداد دفعات بارگیری داده ها24

0فرمت برای رایانه خوانا نیستفرمت خوانا برای رایانه25

0امکان بصری سازی داده ها وجود نداردبصری سازی26

نمره بندی از جانب کاربران و پیام های 27
0فرایند نمره بندی از جانب کاربران مهیا نشده استگفت وگو

53مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



2-7-4- گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران

کیــد شــود کــه ایــن نمــره مربــوط بــه ویژگی هــای  ســامانه بــر اســاس مــدل ارزیابــی پرتال هــای داده بــاز نمــره 3.2 از 10 را دریافــت می کنــد. مکــررًا بایــد تأ
ع ازآن جهــت اهمیــت  ع شفاف ســازی تنهــا 20 درصــد از نمــره را بــه خــود اختصــاص می دهــد. ایــن موضــو ســامانه اســت و در یــک ارزشــیابی از موضــو
دارد کــه در ارزیابــی بــر اســاس مــدل پرتال هــای داده بــاز رتبــه ایــن ســامانه بــاال قــرار دارد. ایــن در حالــی اســت کــه اساســا تنهــا یــک قلــم داده در ایــن 

ســامانه منتشــر می شــود کــه خدمــت محســوب شــده و نمی تــوان بــه آن افشــای اطاعــات اطــاق کــرد.

جدول 8-ارزیابی سامانه گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران

نمره وضعیت سایتمعیارها
سایت

بعد فنی

0در سایت مشخص نشده استاختیار و مسئولیت1

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4

بعد دسترس پذیری

0این داده جزو حداقل چهار قلم داده دیگر است، اما تصریح نشده است/تعداد مجموعه داده ها5

0امکان دریافت اپلیکیشن وجود دارد، اما تعداد استفاده مجدد مشخص نیستتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0.5امکان جستجو و فیلتر در سامانه وجود داردموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( امکان ایجاد رابط کاربری برای سامانه وجود دارد، اما چنین چیزی قید نشده است و در معرفی نیز به اینکه رابط برنامه نویسِی کاربردی
0.3استفاده شده یا خیر اشاره ای نشده است

0به عنوان تک قلم داده حساب کاربری بدون معنا است/حساب کاربری9

دسته بندی های موضوعی10
0چهار قلم داده )مجزای از تائید صالحیت) در کنار یکدیگر هستند و دسته بندی وجود ندارد.برچسب ها )کلیدواژه ها)

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو موجود نیستتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات موجود نیستفرم درخواست12

راهنما از کل سامانه )دریافت گواهی تائید صالحیت) وجود دارد، اما راهنما به استفاده از سامانه شفافیت راهنما )قابلیت استفاده)13
0.1نمی پردازد.

0.1سؤاالت متداول در کل سامانه وجود دارد اما به موضوع شفافیت نمی پردازدسؤاالت متداول14

0سامانه فاقد رسانه اجتماعی استرسانۀ اجتماعی15

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 ح خیرعنوان و شر 0.2عنوان سامانه وجود دارد، اما شر

0.5نشر دهنده اطالعات مشخصًا معاونت روابط کار استنشردهنده17

0تاریخ نشر به روزرسانی وجود نداردتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه باز داده ها موجود نیستپروانه19

0.5پوشش جغرافیای داده ها شفاف و تا سطح شهرستان استپوشش جغرافیایی20
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نمره وضعیت سایتمعیارها
سایت

0.3نشانی وب مجموعه داده ها موجود استنشانی وب )URL) مجموعه داده ها21

0اندازه مجموعه داده ها مشخص نیستاندازۀ مجموعه داده ها22

0تعداد دفعات مشاهده داده ها مشخص نیستتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0تعداد دفعات بارگیری داده ها مشخص نیستتعداد دفعات بارگیری داده ها24

0.2فرمت برای کامپیوتر خوانا است اما امکان بارگیری و یا فراخوان وجود ندارد.فرمت خوانا برای رایانه25

0امکان بصری سازی داده ها وجود نداردبصری سازی26

0چنین ظرفیتی دیده نشده استنمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو27

2-7-5- دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی

سامانه دریافت کنندگان تسهیات اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی نمره 3.8 از 10 را به خود اختصاص داده است.

جدول 9- سامانه دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی

نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد فنی

در سامانه قید شده است که اطالعات به دستور وزیر افشا می شود، اما مدل نهادی تهیه اطالعات اختیار و مسئولیت1
0.1مشخص نیست

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4

بعد دسترس پذیری

تعداد به صورت شفاف مشخص نیست، اما فیلدهای یک قلم داده در اختیار مخاطب قرار دارد و این تعداد مجموعه داده ها5
0.2موضوع شفاف است

0مشخص نیستتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0.5امکان جستجو و فیلتر اطالعات وجود داردموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( 0.3امکان ایجاد رابط برنامه نویسی وجود دارد، اما بعید به نظر می رسید فراهم شده باشدرابط برنامه نویسِی کاربردی

0امکان ایجاد حساب کاربری وجود نداردحساب کاربری9

دسته بندی های موضوعی10
برچسب ها )کلیدواژه ها)

دسته بندی موضوعی، موضوعیت ندارد اما با توجه به اینکه اطالعات معاونت توسعه کار می تواند در یک 
0سامانه تجمیع شود، نمره ای دریافت نمی کند

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو نداردتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات نداردفرم درخواست12

0راهنمای استفاده از سامانه نداردراهنما )قابلیت استفاده)13

0سؤاالت متداول نداردسؤاالت متداول14

0رسانه های اجتماعی نداردرسانۀ اجتماعی15
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نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 ح اطالعات موجود نیستعنوان و شر 0.2عنوان وجود دارد، اما شر

0.5نشر دهنده مشخصًا معاونت توسعه کار استنشردهنده17

0تاریخ نشر و به روزرسانی مشخص نیستتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه باز داده در سایت موجود نیستپروانه19

0.2پوشش جغرافیای تا سطح شهرستان وجود دارد، اما داده تجمیعی برای کل کشور نمی دهدپوشش جغرافیایی20

0.3نشانی وب مجموعه داده وجود داردنشانی وب )URL) مجموعه داده ها21

0اندازه مجموعه داده ها مشخص نیستاندازۀ مجموعه داده ها22

0مشخص نیستتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0مشخص نیستتعداد دفعات بارگیری داده ها24

1فرمت برای رایانه خوانا استفرمت خوانا برای رایانه25

0امکان بصری سازی داده ها وجود نداردبصری سازی26

0امکان نمره دهی به داده ها از منظر کاربران وجود نداردنمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو27

2-7-6- دریافت کنندگان تسهیالت کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا

سامانه دریافت کنندگان تسهیات کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا نمره 3.8 از 10 را به خود اختصاص داده است.

جدول 10- ارزیابی سامانه دریافت کنندگان تسهیالت کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا

نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد فنی

در سامانه قید شده است که اطالعات به دستور وزیر افشا می شود، اما مدل نهادی تهیه اطالعات اختیار و مسئولیت1
0.1مشخص نیست

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4

بعد دسترس پذیری

تعداد به صورت شفاف مشخص نیست، اما فیلدهای یک قلم داده در اختیار مخاطب قرار دارد و این تعداد مجموعه داده ها5
0.2موضوع شفاف است

0مشخص نیستتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0.5امکان جستجو و فیلتر اطالعات وجود داردموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( 0.3امکان ایجاد رابط برنامه نویسی وجود دارد، اما بعید به نظر می رسید فراهم شده باشدرابط برنامه نویسِی کاربردی

0امکان ایجاد حساب کاربری وجود نداردحساب کاربری9

دسته بندی های موضوعی10
برچسب ها )کلیدواژه ها)

دسته بندی موضوعی، موضوعیت ندارد اما با توجه به اینکه اطالعات معاونت توسعه کار می تواند در یک 
0سامانه تجمیع شود، نمره ای دریافت نمی کند
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نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو نداردتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات نداردفرم درخواست12

0راهنمای استفاده از سامانه نداردراهنما )قابلیت استفاده)13

0سؤاالت متداول نداردسؤاالت متداول14

0رسانه های اجتماعی نداردرسانۀ اجتماعی15

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 ح اطالعات موجود نیستعنوان و شر 0.2عنوان وجود دارد، اما شر

0.5نشر دهنده مشخصًا معاونت توسعه کار استنشردهنده17

0تاریخ نشر و به روزرسانی مشخص نیستتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه باز داده در سایت موجود نیستپروانه19

0.2پوشش جغرافیای تا سطح شهرستان وجود دارد، اما داده تجمیعی برای کل کشور نمی دهدپوشش جغرافیایی20

0.3نشانی وب مجموعه داده وجود داردنشانی وب )URL) مجموعه داده ها21

0اندازه مجموعه داده ها مشخص نیستاندازۀ مجموعه داده ها22

0مشخص نیستتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0مشخص نیستتعداد دفعات بارگیری داده ها24

1فرمت برای رایانه خوانا استفرمت خوانا برای رایانه25

0امکان بصری سازی داده ها وجود نداردبصری سازی26

0امکان نمره دهی به داده ها از منظر کاربران وجود نداردنمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو27

2-7-7- سامانه شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان

ســامانه شــفافیت صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان، عشــایر و کشــاورزان نمــره 3.7 از 10 دریافــت می کنــد. عمــده مشــکل ایــن ســامانه در رقابــت 
بــا ســامانه های معاونــت توســعه کار مربــوط بــه ناخوانــا بــودن اطاعــات توســط کامپیوتــر اســت.

جدول 11- ارزیابی سامانه شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان

نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد فنی

0در سایت مشخص نشده استاختیار و مسئولیت1

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4
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نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد دسترس پذیری

0.5به تفکیک دسته بندی مشخص استتعداد مجموعه داده ها5

0مشخص نیستتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0چنین امکانی فراهم نشده استموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( بوده و چنین شرایطی نداردرابط برنامه نویسِی کاربردی pdf کثر داده ها مبتنی بر 0.1برای برخی اطالعات این امکان وجود دارد، اما ا

0امکان ایجاد حساب کاربری وجود نداردحساب کاربری9

دسته بندی های موضوعی10
0.5اطالعات در دسته های مختلف مشخص شده استبرچسب ها )کلیدواژه ها)

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو برای سامانه ایجاد نشده استتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات فراهم نشده استفرم درخواست12

0راهنمای استفاده از سایت فراهم نشده استراهنما )قابلیت استفاده)13

0بخش سؤاالت متداول دیده نشده استسؤاالت متداول14

0سامانه رسانه اجتماعی نداردرسانۀ اجتماعی15

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 ح داده ها در سامانه وجود داردعنوان و شر 0.5عنوان و شر

0.5نشر دهنده به صورت مشخص صندوق استنشردهنده17

0.5تاریخ نشر و به روزرسانی داده ها مشخص استتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه باز داده برای مجموعه داده ها صادر نشده استپروانه19

0پوشش جغرافیای مشخص نیستپوشش جغرافیایی20

0.1نشان وب برای داده ها وجود دارد، اما مجموعه داده خیرنشانی وب )URL) مجموعه داده ها21

0.4اندازه داده ها مشخص شده استاندازۀ مجموعه داده ها22

0تعداد دفعات مشاهده مشخص نیستتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0تعداد دفعات بارگیری مشخص نیستتعداد دفعات بارگیری داده ها24

کثر داده ها برای رایانه خوانا نیست، اما برخی داده ها می تواند در صورت امکان فراخوانی خوانا شود.فرمت خوانا برای رایانه25 0.1فرمت در ا

0امکان بصری سازی داده ها در سامانه وجود نداردبصری سازی26

0امکان رتبه بندی و نظردهی درباره سامانه وجود نداردنمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو27
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2-7-8- سامانه شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه

سامانه شفافیت و انتشار اطاعات مالی بانک رفاه نمره 2 از 10 دریافت می کند.

جدول 12- ارزیابی سامانه شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه

نمره سایتوضعیت سایتمعیارها

بعد فنی

0در سایت مشخص نشده استاختیار و مسئولیت1

0در سایت مشخص نشده استسیستم مدیریت داده2

0فارسیزبان3

0.5رایگان استرایگان بودن4

بعد دسترس پذیری

0.2تصریح نشده اما با توجه به طراحی سریع قابل محاسبه استتعداد مجموعه داده ها5

0مشخص نیستتعداد اپلیکیشن ها )استفادۀ مجدد)6

0چنین امکانی فراهم نشده استموتور جست وجو )فیلتر)7

8)API( 0چنین امکانی فراهم نشده استرابط برنامه نویسِی کاربردی

0امکان ایجاد حساب کاربری وجود نداردحساب کاربری9

0.5اطالعات در دسته های مختلف مشخص شده استدسته بندی های موضوعی  برچسب ها )کلیدواژه ها)10

ُبعد ارتباطات و مشارکت

0تاالر گفتگو برای سامانه ایجاد نشده استتاالر گفت وگو )بازخورد)11

0فرم درخواست اطالعات فراهم نشده استفرم درخواست12

0راهنمای استفاده از سایت فراهم نشده استراهنما )قابلیت استفاده)13

0بخش سؤاالت متداول دیده نشده استسؤاالت متداول14

0سامانه رسانه اجتماعی نداردرسانۀ اجتماعی15

ویژگی های کلی مجموعه  داده ها

ح16 ح اطالعات نیامده استعنوان و شر 0.2عنوان مشخص اما شر

0.5نشر دهنده به صورت مشخص بانک رفاه کارگران استنشردهنده17

0نامشخصتاریخ نشر و به روزرسانی آن18

0پروانه باز داده برای مجموعه داده ها صادر نشده استپروانه19

0پوشش جغرافیای مشخص نیستپوشش جغرافیایی20

0.1نشان وب برای داده ها وجود دارد، اما مجموعه داده خیرنشانی وب )URL) مجموعه داده ها21

0مشخص نشده استاندازۀ مجموعه داده ها22

0تعداد دفعات مشاهده مشخص نیستتعداد دفعات مشاهدۀ داده ها23

0تعداد دفعات بارگیری مشخص نیستتعداد دفعات بارگیری داده ها24

0فرمت برای رایانه خوانا نیستفرمت خوانا برای رایانه25

0امکان بصری سازی داده ها در سامانه وجود نداردبصری سازی26

0امکان رتبه بندی و نظردهی درباره سامانه وجود نداردنمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو27
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2-7-9- خالصه وضعیت سامانه ها بر اساس مدل ارزیابی پرتال های داده باز

ــا یکدیگــر شــکل شــماره )3( وضعیــت هــر یــک از ســامانه ها را از چهــار بعــد فنــی، دســترس پذیری، ارتباطــات و  ــرای مقایســه ســریع ســامانه ها ب ب
مشــارکت و ویژگــی داده نشــان می دهــد.

شکل 6- خالصه وضعیت سامانه ها بر اساس مدل ارزیابی پرتال داده باز

81 
 

 ها بر اساس مدل ارزیابی پرتال داده باز خالصه وضعیت سامانه -1 شکل

 
بیشترین  92از  9.1های مربوط به معاونت توسعه کار با نمره  آید سامانه ( برمی9که از شکل شماره ) چنان آن

های تأمین اجتماعی و بانک رفاه نیز در  های داده باز دریافت کرده است. سامانه نمره را در مدل ارزیابی پرتال
 اند. بندی حائز کمترین رتبه شده این دسته

 

 های پیشنهادی سیاست
توان نقاط ضعف عمده این  شده توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، می ر اساس ارزیابی انجامب

ها را ارائه کرد. تالش شده  های پیشنهادی برای بهبود این سامانه ها را معرفی و بر این اساس سیاست سامانه
 راهنمای مسیر فراهم باشد.عنوان  های پیشنهادی کاربردی بوده و امکان استفاده از آن به است سیاست

 ایجاد نظام ارتباطات و مشارکت
های داده باز  های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدل ارزیابی پرتال بیشترین ضعف سامانه

ای از این بعد کسب  ها هیچ نمره مربوط به بعد ارتباطات و مشارکت است. تا جایی که تقریباً تمام سامانه
سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای  . این مسئله دلیل عدم موفقیت پروژه شفافاند نکرده

 کند. روشنی مشخص می عمومی را به

« شفافیت در وزارت تکاور»های اجتماعی اینستاگرام و توییتر صفحه اختصاصی  شود در شبکه پیشنهاد می
های شفافیت و این نکته  با توجه به گستردگی سامانه صورت روزانه محتوای مناسب بارگذاری شود. ایجاد و به

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

 بهزیستی

 تامین اجتماعی

 (پرتال)شستا 

 ایمنی پیمانکاران

 تسهیالت روستایی

کرونا  تسهیالت 

 سامانه صندوق بیمه روستاییان

 (پرتال شفافیت)بانک رفاه 

گی داده ارتباطات و مشارکت دسترس پذیری فنی  ویژ

کار بــا نمــره 3.8 از 10 بیشــترین نمــره را در مــدل ارزیابــی  آن چنان کــه از شــکل شــماره )3( برمی آیــد ســامانه های مربــوط بــه معاونــت توســعه 
کــرده اســت. ســامانه های تأمیــن اجتماعــی و بانــک رفــاه نیــز در ایــن دســته بندی حائــز کمتریــن رتبــه شــده اند. پرتال هــای داده بــاز دریافــت 

2-8- سیاست های پیشنهادی

ــر ایــن  ــوان نقــاط ضعــف عمــده ایــن ســامانه ها را معرفــی و ب کمیــت و جامعــه، می ت ــز توانمندســازی حا ــی انجام شــده توســط مرک ــر اســاس ارزیاب ب
کاربــردی بــوده و امــکان  کــرد. تــاش شــده اســت سیاســت های پیشــنهادی  اســاس سیاســت های پیشــنهادی بــرای بهبــود ایــن ســامانه ها را ارائــه 

اســتفاده از آن به عنــوان راهنمــای مســیر فراهــم باشــد.

2-8-1- ایجاد نظام ارتباطات و مشارکت

کار و رفــاه اجتماعــی در مــدل ارزیابــی پرتال هــای داده بــاز مربــوط بــه بعــد ارتباطــات  بیشــترین ضعــف ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، 
کــه تقریبــًا تمــام ســامانه ها هیــچ نمــره ای از ایــن بعــد کســب نکرده انــد. ایــن مســئله دلیــل عــدم موفقیــت پــروژه  و مشــارکت اســت. تــا جایــی 

کار و رفــاه اجتماعــی در فضــای عمومــی را به روشــنی مشــخص می کنــد. شفاف ســازی وزارت تعــاون، 
گرام و توییتــر صفحــه اختصاصــی »شــفافیت در وزارت تــکاور« ایجــاد و به صــورت روزانــه  پیشــنهاد می شــود در شــبکه های اجتماعــی اینســتا
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کــه برخــی از آن هــا تنهــا یــک قلــم داده را شــفاف  ــه گســتردگی ســامانه های شــفافیت و ایــن نکتــه  ــا توجــه ب محتــوای مناســب بارگــذاری شــود. ب
کرده انــد، به هیچ وجــه توصیــه نمی شــود صفحــات مســتقل ایجــاد شــود و محتــوای تمــام ســامانه ها به صــورت متمرکــز از طریــق کمیتــه شــفافیت 

ــه منتشــر شــود. وزارتخان
کــه از ســامانه اســتفاده کرده انــد، رســانه اجتماعــی بایــد محتــوای  عــاوه بــر محتواهایــی شــامل ایجــاد ســامانه، مزایــای ســامانه و تعــداد نفراتــی 
ــادی را جــذب نمی کنــد. توصیــه می شــود  ــراد زی گهــی شــناخته شــده و اف ــاژ آ ــوان ریپورت ــر ایــن صــورت به عن ــد کنــد، در غی ــز تولی شــفاف کننــده نی
گــروه حرفــه ای اطاعــات منتشــر شــده در ســامانه ها را مصورســازی و در اختیــار مخاطــب قــرار دهــد. مثــًا در یــک اینفوگرافــی توزیــع تســهیات  یــک 
ــی شــرکت های زیرمجموعــه شســتا را نشــان دهــد. ــا در ویدئویــی عملکــرد مال ــا در اســتان ها را نشــان دهنــد. ی کســب وکارهای آســیب دیده از کرون

کــرده و آن هــا را نســبت بــه شــفافیت  ایــن محتواهــا عــاوه بــر اینکــه مخاطبــان بســیاری را بــه رســانه اجتماعــی ســامانه های شــفافیت جــذب 
ــتفاده از  ــوه اس ــوزش نح ــده و آم ــای افشاش ــت داده ه ــان از اهمی ــتر مخاطب ــب درک بیش ــه موج ــد، بلک ــن می کن ــه خوش بی ــده در وزارتخان ایجادش

کاربــران اســتفاده کننده از ســامانه را افزایــش و بــه شــفافیت عمــق می بخشــد. ع در میان مــدت تعــداد  آن هــا می کنــد. ایــن موضــو

2-8-2- حذف سامانه های هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی از سامانه های شفافیت

خوشــبختانه ســامانه های هــوش تجــاری و داشــبوردهای مدیریتــی در 14 ســامانه شــفافیت لیســت شــده در پرتــال وزارتخانــه قــرار نــدارد. بااین حال 
کــه  قــرار دادن آن هــا در لیســت ســامانه های شــفافیت بیشــتر موجــب ناامیــدی ســازمان های غیردولتــی و ذی نفعــان وزارتخانــه خواهــد شــد، چرا

تمــام آن هــا درک می کننــد ایــن ســامانه ها به عنــوان ســامانه شــفافیت شــناخته نمی شــوند.
ــه ســامانه های هــوش تجــاری و داشــبورد مدیریتــی نشــود و  بنابرایــن توصیــه می شــود در هیچ کــدام از برنامه هــای معرفــی ســامانه ها اشــاره ای ب

تنهــا ســامانه های بــاز بــرای عمــوم مــردم به عنــوان ســامانه شــفافیت معرفــی شــود.

2-8-3- تجمیع سامانه های مرتبط

ســامانه یــک نظــام ارائــه اطاعــات داده بــاز بــه شــهروندان اســت. ارائــه انواعــی از ســامانه های تــک قلمــی داده نه تنهــا ایــن ســوءظن را پدیــد 
کــه وزارتخانــه بــه دنبــال افزایــش کمــی ســامانه های خــود اســت، بلکــه موجــب افزایــش هزینــه ازیک طــرف و عــدم دسترســی مناســب از  مــی آورد 
کــه معاونــت کســب وکار ارائــه می کنــد را می تــوان در یــک ســامانه واحــد  ســوی دیگــر می شــود. بــرای مثــال تمــام اطاعــات مربــوط بــه تســهیاتی 

کــرد. ارائــه 
کار  عــاوه بــر تجمــع حــوزه ای ســامانه ها به عنــوان یــک پیشــنهاد سیاســتی توصیــه می شــود »ســامانه یکپارچــه افشــای اطاعــات وزارت تعــاون، 

و رفــاه اجتماعــی« بــا اســتانداردهای کامــل یــک پرتــال داده بــاز ســاخته شــده و تمــام اطاعــات ســتادی و ســازمان های تابعــه را فراخــوان کنــد.

2-8-4- فراخوان داده از هوش تجاری

در حــال حاضــر بیشــتر ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون به صــورت مســتقل از هــوش تجــاری و بارگــذاری دســتی اســناد و مــدارک اســتوار اســت 
کثــر مــوارد ســامانه  کار مبتنــی بــر فراخــوان داده از منبــع )کــه در ا و تنهــا تعــداد محــدودی از ســامانه ها همچــون ســامانه های معاونــت توســعه 
ــرده و ســلیقه شــخصی را در زمــان به روزرســانی اطاعــات  ــاال ب هــوش تجــاری اســت( اســت. چنیــن شــیوه ای جــدای از آنکــه خطــای انســانی را ب
وارد می کنــد، امــکان مقایســه و بهره بــرداری مناســب از اطاعــات را کاهــش داده و تنهــا گروه هــای تخصصــی بــا صــرف زمــان و هزینــه امــکان 

کارشناســی از اقدامــات وزارتخانــه را بــه دســت می آورنــد. ارزیابی هــای 
همان طــور کــه در مــورد قبلــی گفتــه شــد، پیشــنهاد می شــود ســامانه یکپارچــه افشــای اطاعــات وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایجــاد و بــر اســاس 
ســند مــادر اطاعــات دارای مجــوز افشــا را به صــورت مســتقیم از ســامانه های هــوش تجــاری معاونت هــا و ســازمان های تابعــه فراخوانــی کنــد. ایــن 

ســامانه عــاوه بــر اینکــه امکانــات وزارتخانــه بــرای سیاســت گذاری را ارتقــاء خواهــد بخشــید. امکانــات فراوانــی در اختیــار کاربــران خواهــد گذاشــت.
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کاربــر می توانــد به صــورت هم زمــان داده هــای مربــوط بــه تعــداد مســتمری پردازان ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــا داده هــای تســهیات  بــرای مثــال 
کــرده و تأثیــر ایــن تســهیات بــر اشــتغال را ارزیابــی کنــد. یــا کاربــری دیگــر می توانــد به طــور هم زمــان  اشــتغال روســتایی و مشــاغل خانگــی فراخــوان 
اطاعــات مربــوط بــه نســبت کفایــت ســرمایه بانــک رفــاه را از هــوش تجــاری آن بانــک و میــزان بدهــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه بانــک رفــاه را از 

هــوش تجــاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی دریافــت و رابطــه ایــن دو را بــا یکدیگــر موردبررســی قــرار دهــد.
کــه در بــاال گفتــه شــد، اشــتباهات حاضــر در ســامانه های مختلــف را تقلیــل  گــردآوری اطاعــات در یــک ســامانه یکپارچــه عــاوه بــر تمــام مزایایــی 
می دهــد. ایجــاد شــبکه اجتماعــی و نظرســنجی بــرای ســامانه، ارائــه آمــوزش و همچنیــن لیســت ســؤاالت متــداول، تهیــه شناســنامه بــرای تمــام 

مجموعــه داده هــای حاضــر در ســامانه و غیــره تنهــا بخشــی از ایــن مزایــا اســت.

2-8-5- تدوین سند افشای اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 در صــورت نبــود یــک ســند پایــه بــرای افشــای اطاعــات، دســتگاه های تابعــه امــکان نافرمانــی و عــدم التــزام بــه انتشــار اطاعــات بیشــتری خواهنــد 
ــی  ــه زمان ــک برنام ــا و ی ــه را احص ــود در وزارتخان ــای موج ــات و داده ه ــام اطاع ــت تم ــه لیس ــفافیت وزارتخان ــه ش ــود کمیت ــنهاد می ش ــت. پیش داش
ــی  ــازه زمان ــک ب ــا در ی ــل افش ــات قاب ــایر اطاع ــخص و س ــه مش ــات محرمان ــاس اطاع ــن اس ــر ای ــد. ب ــن کن ــات تعیی ــای اطاع ــرای افش ــخص ب مش

مشــخص برنامه ریزی شــده افشــا خواهــد شــد.
عــاوه بــر ایــن ســند بایــد شــامل ارزیابــی ســاالنه وضعیــت افشــای اطاعــات و در صــورت نیــاز اصــاح آن باشــد. بــه زبــان ســاده به صــورت دوره ای 
عملکــرد ســامانه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و بــه صاحدیــد تغییــرات الزم انجــام خواهــد شــد. صورت جلســات ایــن ارزیابی هــا بایــد در لیســت افشــای 

اطاعــات قــرار گرفتــه در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد.

2-8-6- پیشنهاد صدور پروانه باز برای داده های باز

ــه  ــاز ب ــه ب ــاز باشــند. پروان ــه ب ــد دارای پروان ــاز بای ــاز اطــاق نمی شــود. داده هــای ب ــه صــرف انتشــار عمومــی به عنــوان داده ب ــاز ب تمــام داده هــای ب
کارگــروه خــاص به عنــوان داده بــاز شــناخته شــده و ســازمان های متولــی مکلــف بــه انتشــار عمومــی آن  کــه مجموعــه داده در  معنــای آن اســت 

اطاعــات به صــورت مناســب هســتند.
کار و رفــاه اجتماعــی به عنــوان  در ســازوکار دولــت جمهــوری اســامی ایــران »پروانــه بــاز« شناســایی نشــده اســت. پیشــنهاد می شــود وزارت تعــاون، 
پیشــرو در ایجــاد شــفافیت سیســتمی، پیشــنهاد ایجــاد کارگــروه و ســازوکار اعطــای پروانــه بــاز بــه مجموعــه داده را بــه هیئــت دولــت پیشــنهاد کنــد.

2-8-7- نظرسنجی از وضعیت سامانه ها

توصیــه می شــود در ذیــل پرتــال اصلــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و در کنــار ســامانه های 14 گانــه شــفافیت لینکــی بــرای نظرســنجی دربــاره 
وضعیــت داده هــا فراهم شــود.
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فصل سوم: 
هسته پژوهشی سالمت اداری 
و مبارزه با فساد دانشگاه تهران

داود هاشم زاده حسینی



3-1- مقدمه

گاهانــه  شــفافیت1 : شــفافیت توانایــی شــهروندان، مقامــات عمومــی، و جامعــه ی مدنــی بــرای کســب اطاعاتــی اســت کــه آنــان بــرای تصمیم گیــری آ
و پاســخ گو نگــه داشــتن عامــان بخــش عمومــی بــدان نیازمندنــد. 

ــی و  ــادی، اجتماع ــداف کان اقتص ــه اه ــتیابی ب ــفافیت، دس ــدون ش ــامت اداری، ب ــاد و س ــات فس ــوزه مطالع ــمندان ح ــیاری از اندیش ــم بس به زع
سیاســی بــا مشــکل مواجــه می شــود. در عصــر ارتباطــات، هــر فعالیتــی اعــم از اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی در معــرض نقــد و بررســی 
افــکار عمومــی جامعــه قــرار دارد. در واقــع بــا شــفافیت و اطــاع رســانی بــه روز، عملکــرد افــراد و نهادهــای مختلــف بــه صــورت دقیــق مــورد کنــکاش 
و ارزیابــی مــردم قــرار می گیــرد. ارزیابــی عملکــرد نهادهــای مختلــف دولتــی و عمومــی از طریــق ایجــاد شــفافیت، عــاوه بــر ایجــاد بســتر توســعه همــه 

جانبــه، خــود عاملــی بــرای بازدارندگــی از فســاد اســت.
کــرد  »شــفافیت اطاعــات کاالی عمومــی اســت... »شــفافیت بــرای همــه اســت یــا بــرای هیــچ کــس نیســت.« نمی شــود اطاعــات را از مــردم پنهــان 
امــا بــرای صاحبــان قــدرت شــفاف باشــد. شــفافیت اطاعــات عیــن هــوا، امنیــت و صلــح اســت؛ بــرای همــه یــا بــرای هیــچ کــس. اطاعــات اقتصــادی 
ــورهایی  ــار و سانس ــع، انحص ــا من ــرد، ی ــرار می گی ــه ق ــار هم ــورت دوره ای در اختی ــه ص ــر ب ــای معتب ــی و گزارش ه ــای اینترنت ــفاف روی پایگاه ه ــا ش ی
کــه ایــن اطاعــات در اختیــار مــردم قــرار نگیــرد. اطاعــات وقتــی در اختیــار مــردم قــرار نمی گیــرد، یعنــی در اختیــار آدم هــا و گروه هــای  ایجــاد می شــود 
کــه غیــر از اطاعــات ســّری نظامــی و امنیتــی، بقیــه داده و اطاعــات مرتبــط  خاصــی اســت... نظــام داده و آمــار کشــور بایــد طــوری متحــول شــود 
کنــد، و بــه تدریــج شــفافیت بــرای جامعــه و  بــا حکمرانــی در اختیــار همــه جامعــه باشــد و جامعــه بــه نیابــت از حکمــران، آن هــا را راســتی آزمایی 

حکمرانــان توأمــان شــکل بگیــرد.« )فاضلــی، 1399(.
براســاس اهمیــت حیاتــی شــفافیت، و مبانــی قانونــی متعــدد، ماننــد مــاده 2 قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات، مصــوب 1387/11/6 مبنــی 
کــرده باشــد« و مــاده 7 ایــن قانــون »موسســه  بــر این کــه »هــر شــخص ایرانــی حــق دسترســی بــه اطاعــات عمومــی را دارد، مگــر آنکــه قانــون منــع 
ــا توجیهــی جهــت تقاضایــش مطالبــه نمایــد.« و ســایر قوانیــن و لوایــح   عمومــی نمــی توانــد از متقاضــی دسترســی بــه اطاعــات هیچگونــه دلیــل ی
در دســت بررســی ماننــد الیحــه ی شــفافیت، طــی یــک ســال گذشــته، تعــدادی از ســازمانها و نهادهــای عمومــی گام هایــی بــرای ایجــاد شــفافیت 
کار و رفــاه اجتماعــی ســامانه شــفافیت  خ 1399/4/2 وزیــر تعــاون،  کار و رفــاه اجتماعــی نیــز بــر اســاس دســتور مــور برداشــته اند. وزارت تعــاون، 
وزارتخانــه کــه دارای تعــدادی زیرمجموعــه اســت را راه انــدازی کــرد. دســتور وزیــر در راســتای اجرایــی کــردن برنامــه هشــتم دوره دوم برنامــه جامــع 

اصــاح نظــام اداری »ارتقــای پاســخگویی، شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد در نظــام اداری« عنــوان شــده اســت.
گاهــی بخشــی از عملکردهــا و تصمیمــات و برنامه هــای وزارتخانــه و مســئوالن و بــرای  در واقــع بــه زعــم مســئولین ســامانه های شــفافیت بــه منظــور آ

مبــارزه بــا فســاد، رانــت و تقویــت اعتمــاد عمومــی راه انــدازی شــده اســت.
بــی تردیــد وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه واســطه طیــف گســترده خدماتــی کــه ارایــه مــی کنــد و ذی نفعــان متعــدد و متکثــری کــه دارد، 
کــه ارتقــای شــفافیت در آن موجبــات کاهــش فســاد و  افزایــش اعتمــاد عمومــی خواهــد  یکــی از مهم تریــن وزارتخانه هــای اثرگــذار در کشــور اســت 
کلــی راه انــدازی ســامانه ای تحــت عنــوان »شــفافیت« مثبــت ارزیابــی می شــود و نقــد و ارزیابــی آن بــه منظــور بهبــود  بــود، بنابرایــن در یــک نــگاه 

ســامانه هــای شــفافیت و افزایــش قابلیــت بهــره بــرداری عمومــی از آن و تقویــت نظــارت مردمــی اســت. 

3-2-مروری بر کلیات ادبیات سنجش شفافیت

ادبیــات مفصلــی بــرای ســنجش شــفافیت در حــوزه هــای مختلــف وجــود دارد. بــرای مثــال شــاخص شــفافیت بودجــه یکــی از شــاخص هــای مهــم 
کــه شــاخص شــفافیت بودجــه را تهیــه می کنــد، تنهــا پیمایــش مســتقل  بیــن المللــی اســت. پیمایــش شــفافیت بودجــه طبــق ادعــای مؤسســه ای 

1- Transparency
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کــه بــه صــورت دوره ای شــفافیت، مشــارکت، و نظــارت بــر بودجــه را در کشــورها ارزیابــی می کنــد. ایــن شــاخص مجموعــه  و مقایســه ای اســت 
کــه توســط شــبکه ای جهانــی از صدهــا محقــق در دوره هــای زمانــی دوســاله تدویــن شــده، انجــام می گیــرد. ابــزار ســنجش ایــن  تحلیل هایــی اســت 
کــه توســط محققــان مســتقل در کشــورهای هــدف ارزیابــی و پاســخ داده می شــود. 95 پرســش مســتقیمًا مرتبــط  شــاخص شــامل 125 ســؤال اســت 
کــه دولت هــا بایــد در مواقــع مختلــف چرخــه بودجــه منتشــر کننــد. بقیــه 30 ســؤال نیــز دربــاره ی  ع ســندی اســت  بــا در دســترس بــودن هشــت نــو
ــر  ــارت ب ــدی و نظ ــی در صورتبن ــازمان های حسابرس ــذاران و س ــه قانون گ ک ــت  ــی اس ــه، نقش های ــم بودج ــی در تنظی ــارکت عموم ــای مش فرصت ه
کــه انتشــار آن هــا در ایــن شــاخص مدنظــر اســت عبارتنــد از: ســند پیــش از بودجــه، ســند بودجــه  ع ســند بودجــه ای  بودجــه ایفــا می کننــد. هشــت نــو
گــزارش بودجــه پایــان ســال،  گــزارش بررســی بودجــه نیم ســال،  پیشــنهادی، بودجــه مصــوب، بودجــه شــهروندان، گزارش هــای در طــول ســال، 
گــزارش حسابرســی. ایــن شــاخص بیانگــر دیدگاه هــای عمومــی نیســت. لــذا ایــن شــاخص داده هــای قابــل مشــاهده دربــاره شــفافیت، پاســخ گویی 

.)2012 ,IBP( و مشــارکت در زمینــه بودجــه را ارزیابــی می کنــد
دبیرخانــه شــورای دســتگاه های نظارتــی کشــور بــا ارایــه نــه دســته از »شــاخص های اندازه گیــری میــزان ســامت اداری« فهرســتی از معیارهــا را ارایــه 
کــه بخشــی از آن بــه طــور مســتقیم مرتبــط بــا ســنجش شــفافیت اســت و برخــی از معیارهــای ســنجش در ســایر شــاخص هــا نیــز مرتبــط  کــرده اســت 

ح زیــر قابــل ارایــه و اســتفاده اســت. کــه بــه شــر بــا بحــث اســت 
محور الف) شفافیت قوانین و مقررات:

1. شفاف سازی کلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های قابل بهره برداری برای ذی نفعان
2. اطاع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان

کم بر دستگاه 3. در دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

کار و فعالیت: محور ب) شفاف سازی مراحل انجام 
ع به صورت مناسب ع خدمات قابل ارائه به ارباب رجو 1. در دسترس عموم قرار دادن اطاعات مربوط به نو

2. اعام اطاعات مربوط به صدور مجوزها ، اعطای امتیازات ، معافیت های قانونی ، موافقت های اصولی ، مفاصا
حساب ها و تسهیالت اعطایی

3. شــفاف و مستندســازی فراینــد فعالیــت هــا و نیــز تصمیــم گیری هــا در شــوراها، کمیســیون ها ، کمیته هــا و کارگروه هــای درون 
ســازمانی

4. ثبت و ضبط شفاف کلیه عملیات اداری در درگاه داخلی دستگاه
5. اطاع رسانی از فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها و مدارك مورد نیاز و فرم های مورد عمل

6. تبیین استانداردها، معیارها و شاخص های مورد عمل دستگاه ها
ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی ج مأموریت ها، شر 7. در

محور ج) شفاف سازی معامالت:
1. مستندسازی مراحل انجام معامات

2. اطاع رسانی الزم در خصوص مناقصات، مزایده ها و ترك تشریفات از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی
ج آن در سامانه معامالتی سازمان بازرسی کل کشور مناقصات و در

3. فراخوان معامات بزرگ و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی در روزنامه های کثیراالنتشار
4. تحویل تمامی اسناد مناقصه و مزایده به طور یکسان به همه داوطلبان در معامات بزرگ

5. وارد کردن متن قراردادها مربوط به معامات متوسط و باالتر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطاعات قراردادها
ع ماده 29 قانون مناقصات( 6. نظام مندسازی فرآیند تهیه و تشخیص موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه )موضو
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محور د) شفاف سازی امور اداری و استخدامی:
1. وجود دستور العمل و فرایند شفاف مسیر ارتقای شغلی

2. اطاع رسانی و اباغ مناسب دستور العمل در خصوص مسیر ارتقای شغلی به کارکنان دستگاه
3. وجود دستورالعمل در خصوص نحوه اعطای امتیازات قانونی و امور رفاهی به کارکنان
4. اطاع رسانی مناسب و به هنگام در خصوص امتیازات قانونی و امور رفاهی به کارکنان

5. اطاع رسانی مناسب در خصوص شرایط انتصاب مدیران و نحوه تحصیل آن
6. شفاف سازی مراحل جذب و به کارگیری و استخدام کارکنان

ج کلیــه قوانیــن و مقــررات، رویه هــا و تصمیمــات مرتبــط بــا حقــوق شــهروندی در دیدارگاههــای الکترونیــك بــرای اطــاع  در شــاخص قانونگرایــی: در
عمــوم یــا اطــاع رســانی بــه روشــهای دیگــر .

در شاخص استقرار و توسعه سامانه های الکترونیك و فناوری های نوین:
 اتصال به شبکه ملی اطاعات و اشتراك اطاعات؛ 

 داشتن سامانه مزایده ها، مناقصه ها و معامات و ثبت آنها در سامانه های ملی و نظارتی
در شاخص نظام نظارت و کنترل داخلی: 

وجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن؛ 
وجود نظام جمع آوری انتقادها و پیشنهادها و به کارگیری آن؛ 

 بررسی به موقع شکایات و اعامات
در شاخص پاسخگویی : 

ــزه  ــه خواســته مراجعــه کننــدگان؛ توســعه ســامانه مکانی ــه ای در راســتای ســنجش ســطح رضایتمنــدی و نحــوه پاســخگویی ب نظــر ســنجی نمون
ــخگویی؛ ــان پاس ــش زم ــور کاه ــه منظ ــا ب ــه نامه ه ــخ ب ــری پاس ــت پی گی ــخگویی در جه پاس

 ارائه گزارش فعالیت ها و عملکردها و میزان تحقق برنامه ها حسب درخواست رسانه ها؛ 
پاسخ به موقع و مناسب به افکار عمومی در وقایع مبتابه و امور جاری؛ 

ارائه پاسخ به سئواالت رسانه ها ؛ مطبوعات و خبرگزاری ها با توجه به نیاز و درخواست آنها در حیطه وظائف و تکالیف محوله
ح زیر ارایه شده است. در ماده 3 فصل اول، بخش دوم پیش نویس الیحه ی شفافیت، در ارتباط با شفافیت سازمانی معیارهایی به شر

کــه طبــق قانــون نحــوه طبقه بنــدی اســناد ســری و محرمانــه دولتــی  اشــخاص مشــمول ایــن قانــون بایــد اطاعــات ســازمانی زیــر را جــز در مــواردی 
کــرده و در دســترس عمــوم قــرار دهنــد  مصــوب 1353 طبقه بنــدی شــده باشــند در پایــگاه اطــاع رســانی خــود منتشــر 

ح وظایف و اختیارات،  ● سند مؤسس، اساسنامه قانونی، چارت تشکیات سازمانی و شر
عین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،  ●
روش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،  ●
ح وظایف کارکنان،  ●  مشخصات و شر
 اطاعات راجع به مؤسسات و شرکتهای زیرمجموعه اعم از تابع یا وابسته،   ●
ک و ساختمان های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،  ● اطاعات راجع به اما
گزارش هــای حسابرســی و   ● اطاعــات راجــع بــه منابــع و محل هــای تأمیــن بودجــه و اعتبــارات، میــزان بودجه هــای ســاالنه، 

گزارش هــای تفریــغ بودجــه ســاالنه، بازرســی و 
 اطاعــات راجــع بــه فرآیندهــای محاســبه هزینه هــای ارائــه خدمــات، محاســبه تعرفه هــا، جــذب نیــرو، ترفیــع و ارتقــا و تشــویق   ●

کارکنــان، اســتفاده از تســهیات و امکانــات رفاهــی و رســیدگی بــه گزارشــها و تخلفــات،
برنامه های مصوب و گزارش های پیشرفت مربوط،  ●
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طرق قانونی گزارش دهی، پاسخگویی و نظارت پذیری عمومی و درونی،  ●
عناوین جرایم و مجازات ها و تخلفات مربوط به حوزه صاحیت مؤسسه و آیین تعقیب آنها،  ●
 گزارش های عملکرد ساالنه و ادواری  ●

در ســامانه ی رصــد شــفافیت شــهرداری ها نیــز شــاخص هایی بــه تفکیــک بــرای ســنجش شــفافیت در حوزه هــای مختلــف ارایــه شــده اســت. بــرای 
مثــال یــک دســته از شــاخص ها بــرای ســنجش شــفافیت در حــوزه ی شــفافیت مالی)شــفافیت معامــات: شــاخص انتشــار قراردادهــای هزینــه ای( 

آیا درگاهی برای انتشار اطاعات وجود دارد؟  ●
 آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟  ●
  آیا روش انتخاب طرف قرارداد )مناقصه عمومی، مناقصه محدود، استعام قیمت، ترک تشریفات( منتشر شده است؟   ●
در صورت ترک تشریفات آیا علت ترک تشریفات منتشر شده است؟  ●
 در صورت مناقصه عمومی، مناقصه محدود و استعام قیمت، آیا کل متن صورت جلسات کمیسیون معامات منتشر شده است؟  ●
 آیا رتبه ی برنده منتشر شده است؟  ●
 آیا نام طرفین قرارداد منتشر شده است؟  ●
 آیا مبلغ نهایی قرارداد منتشر شده است؟  ●
آیا تاریخ عقد قرارداد منتشر شده است؟  ●
آیا تاریخ شروع قرارداد منتشر شده است؟  ●
آیا تاریخ پایان قرارداد منتشر شده است؟  ●
 آیا الحاقیه )مبلغی و زمانی( یا تمدید )تجدید( قراردادها منتشر شده است؟  ●
آیا قابلیت جست وجو دارد؟   ●
کسل را دارد؟  ●  آیا قابلیت گزارش گیری همه اطاعات در قالب یک فایل ا
 آیا قابلیت دانلود یک جا  )اطاعات همه ی قراردادها و ضمایم( دارد؟      ●
ح خدمات قرارداد منتشر شده است؟  ●  آیا کل متن شر
آیا نام ناظر قرارداد منتشر شده است؟  ●
آیا از درگاه انتشار اطاعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطاعات منتشر شده است؟  ●
 آیا به روز است؟   ●

در یــک جمــع بنــدی کلــی، در ارزیابــی ســامانه های شــفافیت بایــد بــه ادبیــات ایــن حــوزه بیشــتر توجــه کــرد و از شــاخص هــای مــورد اســتفاده در ســایر پژوهــش 
هــا بهــره ی بیشــتری گرفــت. در همیــن راســتا مــی تــوان بــه شــاخص های مــورد بحث در بــاال توجه و ضمن بهره منــدی از تــاش ارزنده ی »مرکز توانمندســازی 
کمیــت و جامعــه« در طراحــی شــاخص های رتبه بنــدی ســامانه ها، بــا ســاخت یــک دســتگاه شــاخص ســنجش شــفافیت عمومــی و اختصاصــی بــه ارزیابــی  حا
ح خدمــات و زمــان، مبنــای ارزیابــی ســامانه ها بیشــتر بــر اســاس معیارهــای »مرکــز توانمندســازی  ســامانه ها اقــدام کــرد. در اینجــا بــا توجــه بــه محدودیــت شــر

ح شــده در جلســات خواهــد بــود. کمیــت و جامعــه« و یــک ارزیابــی عمومــی بــر اســاس شــاخص های عمومی تــر و مباحــث مطــر حا

3-3- نقد و ارزیابی کلی

کار و رفاه اجتماعی را مورد نقد و ارزیابی قرارداده است. ح زیر سامانه های وزارت تعاون،  اندیشکده شفافیت برای ایران در سه محور به شر
نداشتن نقشه راه شفافیت، عدم شناسایی شاخص های شفافیت و معلوم نبودن داده هایی که باید منتشر شوند،  ●
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ضعف در برخورداری از سامانه ای منظم، مرتب، با دسترسی های آسان و تجربه کاربری مناسب،  ●
ضعف در طراحی استاندارد انتشار داده ها.   ●

ح شــد، ســه محــور نقدهــای  کــه در جلســات ســه روزه مطــر کار و رفــاه اجتماعــی و همچنیــن مباحثــی  بررســی بیشــتر ســامانه های وزارت تعــاون، 
ح شــده در بــاال را مــورد تأییــد قــرار مــی دهــد. مطــر

کــه تحــت عنــوان ســامانه هــای شــفافیت معرفــی شــده اند  کار و رفــاه اجتماعــی  کلــی تــر ســامانه های وزارت تعــاون،  افــزون بــر ایــن در یــک نــگاه 
بیشــتر در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک و اجرایــی کــردن مــاده 67 قانون برنامــه ششــم توســعه اســت، کــه بــر اســاس آن تمــام دســتگاه های 
کلیــه  کــردن  کــردن امــکان الکترونیــک تبــادل اطاعــات و پاســخ گویی بــه استعام دســتگاه های اجرایــی و الکترونیکــی  اجرایــی موظــف بــه فراهــم 

خدمــات و فرایندهــای اداری بــه ترتیــب تــا پایــان ســال دوم و ســوم اجــرای ایــن برنامــه شــده اند.
تعاریــف متعــددی از دولــت الکترونیــک ارایــه شــده اســت. در یــک تعریــف کلــی، »دولــت الکترونیکــی بــه اســتفاده از فنــاوری اطاعــات بــرای تحقــق 
سیاســت های نظــام اداری اطــاق می شــود. برای تحقــق ایــن سیاســت ها دولت از فناوری اطاعات بــرای جابه جایی اطاعات بیــن مــردم، 
ــه کار  ــت الکترونیــک ممکــن اســت توســط قوه مقننه، قــوه قضائیه یا قــوه مجریه ب ــازار و ارکان دیگــر دولتــی اســتفاده می کنــد. دول ســازمان ها، ب

گــرا را بــرای مــردم فراهــم کنــد.« بــرده شــود تــا بهــره وری داخلــی را بهبــود بخشــد، خدمــات عمومــی را ارائــه دهــد یــا روندهــای دولتــی مــردم 
برمبنــای ایــن تعریــف، ایــن ســامانه ها بیشــتر بــه مثابــه گام هایــی بــرای توســعه ی دولــت الکترونیــک محســوب می شــوند تا ســامانه های شــفافیت، 

هــر چنــد بی تردیــد ســامانه هــای جامــع و الکترونیکــی کــردن خدمات، نقش بــارزی در شــفافیت عملکــرد وزارت تعــاون، کار و رفــاه خواهــد داشــت.
کــه  هــر یــک از ســامانه ها از ابعــاد  کار و رفــاه اجتماعــی بــا توجــه بــه تفاوت هایــی  گذشــته از ایــن بــرای ارزیابــی دقیق تــر ســامانه های وزارت تعــاون، 
مختلــف بــا یکدیگــر دارنــد، هــم نیازمنــد شــاخص های عمومــی ارزیابــی و هــم نیازمنــد شــاخص های اختصاصــی مربــوط بــه هــر یــک از ایــن ســامانه 
ــرد  ــی عملک ــفافیت و ارزیاب ــر ش ــق ت ــنجش دقی ــه س ــد ب ــتگاه، می توان ــر دس ــفافیت ه ــی ش ــاخص های اختصاص ــایی ش ــع شناس ــتیم. در واق ــا هس ه
واحدهــا و شــرکت ها زیرمجموعــه آن دســتگاه کمــک کــرده و در بازه هــای زمانــی متنــاوب تاثیــر ســامانه هــا بــر کاهــش فســاد را مــورد بررســی قــرار داد.

ــت و  کمی ــازی حا ــز توانمندس ــوی »مرک ــفافیت وزارت از س ــامانه های ش ــدی س ــه بن ــی و رتب ــاخص(برای ارزیاب ــده )28 ش ــی ش ــاخص های طراح ش
کلــی ســامانه ها را فراهــم مــی کنــد، امــا به واســطه ی تفاوت هــای ســامانه ها و ذی نفعــان و  ــادی امــکان ارزیابــی و مقایســه ی  ــا حــد زی جامعــه« ت
کــه در آینــده بایــد بــه صــورت تخصصــی  بهره بــرداران از ســامانه ها و ... نیــاز بــه شــاخص های اختصاصــی بــرای ارزیابــی هــر ســامانه نیــز وجــود دارد 

گــزارش اشــاراتی بــه ایــن بحــث خواهــد شــد. بــه آن پرداخــت. در ایــن 
ــز شناســایی  ــی هــر ســامانه نی ــد شــاخص های اختصاصــی ارزیاب ــی ســامانه ها، بای کل ــی  ــرای ارزیاب بنابرایــن ضمــن حفــظ شــاخص های عمومــی ب
ــرای  ــا 30 شــاخص و ... در چنیــن حالتــی ب ــی باشــد و ســامانه ی دیگــر ب ــل ارزیاب ــا 10 شــاخص اختصاصــی قاب شــود. ممکــن اســت یــک ســامانه ب
مقایســه و رتبــه بنــدی ســامانه ها نیازمنــد ســاخت مقیاس هــای وزنــی یــا بــدون وزن )بــا وزن هــای مســاوی( و تبدیــل آن هــا بــه مقیــاس صفــر تــا 

ــود.  ــرای ممکــن شــدن مقایســه ی ســامانه ها خواهیــم ب صــد ب
ــای  ــفافیت مدیریت ه ــد، ش ــرای رص ــور ب ــوراهای کش ــهرداری ها و ش ــامانه های ش ــایت ها و س ــی وبس ــد ارزیاب ــد همانن ــی می توان ــر ارزیاب ــکل دیگ ش

کــه شــاخص های مشــترک و اختصاصــی ســنجش شــفافیت بــرای هــر بخــش تدویــن شــده اســت. شــهری ســطح کشــور باشــد 

3-4- ارزیابی سامانه ی شستا

شســتا از مهم تریــن زیــر مجموعه هــای وزارت، همــواره در معــرض فســاد گســترده و اتهامــات عــدم شــفافیت، عــدم پاســخگویی، رانــت خــواری و 
... بــوده و بــه مثابــه حیــاط خلــوت وزارت بــه آن نگریســته مــی شــده اســت. امــا بــا ورود بــه بــورس کــه 91 درصــد پرتفــوی آن بورســی شــده و 9 درصــد 
غیــر بورســی اســت، گام مهمــی در راســتای شــفافیت برداشــته شــده اســت. بنــا بــه اظهــارات کارشناســان شســتا، ایــن مجموعــه بیــش از 30 ســامانه 
کثــر آنهــا اطاعــات مالــی مجموعــه شســتا را نمایــش می دهنــد، در حــوزه ی مســائل مالــی نیــز شســتا موفــق بــه دریافــت تأییدیــه از ســوی  کــه ا دارد 
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کــه گام مهمــی در راســتای صحه گــذاری صورت هــای مالــی محســوب مــی شــود. ســازمان حسابرســی شــده اســت 
ــورس و ...؛ دســته بندی نســبتا خــوب اطاعــات در ســامانه هــا؛  ــورس و قابلیــت نظارت پذیــری از ســوی ســازمان ب ــه ب کثــری ب در واقــع ورود حدا

شــفافیت درون ســازمانی نســبی و حرکــت در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک، از نقــاط قــوت ســامانه هــای شســتا اســت.
همچنیــن مشــخصات کامــل اعضــای هیئــت مدیــره، مدیرعامــل و مدیــران شــرکتها در ســامانه وجــود دارد امــا اطاعــات ســهامداران و اینکه اعضای 
هیئــت مدیــره، مدیرعامــل و مدیــران شــرکتها و ... بــه جــز ایــن شــرکت در چــه شــرکت ها و ســازمان هایی نام شــان ثبــت شــده، مشــخص نیســت. بــه 

گــر تعــارض منافعــی بــرای مدیــران وجــود داشــته باشــد، قابــل شناســایی نیســت. ایــن ترتیــب ا
از دیگــر نقــاط قــوت ســامانه های شســتا ارایــه گزارشــهای عملکــرد و صــورت هــای مالــی اســت. البتــه در اینجــا نیــز چنــد اشــکال اساســی بــه چشــم 
کــه در ســال های گذشــته داشــته بــه صــورت کامــل ارایــه نشــده اســت و اطاعــات ارایــه شــده  مــی خــورد، گزارش هــای مالــی، مالیاتــی و درآمدهایــی 

نیــز بــه شــکل pdf اســت.
ح زیر برشمرد: از سوی دیگر می توان نقاط ضعف متعددی برای این سامانه ها به شر

ــار   ● ــه بیــان دیگــر معی ــه صــورت فایــل هــای pdf اســت. ب ــه شــده ب ــال ســازمانی )عملکــرد شــفافیت( شســتا، اطاعــات ارای در پرت
کســل منتشــر شــده و  بســیار مهــم »قابــل اســتفاده بــودن اطاعــات« )اطاعــات در فرمــت هــای قابــل دســترس و مناســبی همچــون ا

قابــل فهــم، بــاز اســتفاده و بازنشــر بــرای شــهروندان باشــد.( در آن وجــود نــدارد. 
  عــدم دسترســی بــه بخــش قابــل توجهــی از ســامانه هــا و اطاعــات ماننــد »ســما« و »ســامان« . در واقــع اطاعــات بــه صــورت کامــل   ●

کــه  در ایــن ســامانه هــا بارگــذاری نشــده اســت و اســتراتژی داده هــا بــه صــورت بهره بــرداری درون ســازمانی اســت و مشــخص نیســت 
چگونــه بایــد از دسترســی اشــخاص حقوقــی بــه ســمت دسترســی بیشــتر عمومــی حرکــت کــرد، در واقــع بــه نظــر مــی رســد شســتا بخــش 
ــد منشــاء بســیاری از فســادها از  ــی تردی ــرده اســت. ب ک ــز  ــرده و از افشــای آن هــا پرهی ک ــه تلقــی  ــل توجهــی از اطاعــات را محرمان قاب

کــه اطاعــات برچســب محرمانــه مــی خــورد و در اختیــار عمــوم قــرار نمی گیــرد. جایــی آغــاز مــی شــود 
ــخیص   ● ــل تش ــد، قاب ــده باش ــذاری ش ــتباه بارگ ــا اش ــص ی ــی ناق ــر اطاعات گ ــت. ا ــده اس ــخص نش ــات مش ــرل اطاع ــم کنت  مکانیس

ــل راســتی آزمایــی اســت. ــادی قاب ــا حــد زی ــد بخــش بورســی شــده ی آن ت نیســت. هــر چن
ســامانه فاقــد بســیاری از شــاخص هــای ارزیابــی تعییــن شــده اســت، بــرای مثــال فاقــد تــاالر گفتگــو، پرســش و پاســخ و نظرســنجی   ●

و موتــور جســتجو ... اســت.

مشــکات ســامانه ی یکپارچــه نظــارت و ارزیابــی عملکــرد شســتا قــدری بیشــتر از پرتــال ســازمانی )عملکــرد شــفافیت( شســتا اســت، ضمــن تشــابه بــا 
ضعف هــای ســامانه ی پیشــین، آنچــه در ایــن ســامانه برجســته تر بــه نظــر می رســد،

 فقدان دسترسی عمومی ) شاخص شفافیت عمومی( است.  ●
همچنین اطاعات این سامانه از عدم امکان راستی آزمایی داده ها و اطاعات رنج می برد.  ●
 اطاعات ارایه شده در سامانه به روز نیست.  ●
همچنیــن اطاعــات بــه صــورت بــر خــط )آنایــن( نیســت تــا تمــام ذی نفعــان در هــر مــکان و زمانــی بــه راحتــی بتواننــد بــه اطاعــات   ●

دســت یابند.
و ماننــد مــورد پیشــین، ســامانه فاقــد بســیاری از شــاخص هــای ارزیابــی تعییــن شــده اســت، بــرای مثــال فاقــد تــاالر گفتگــو، پرســش   ●

و پاســخ و نظرســنجی و موتور جســتجو ... اســت.

از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه بخــش اعظــم فعالیت هــا و اطاعــات ســامانه های شســتا جنبــه مالــی دارد، مــی تــوان شــاخص های اختصاصــی بــرای 
ارزیابــی ایــن ســامانه ها طراحــی کــرد. یوســفی اصــل و دیگــران)1393( در مقالــه ی »تبییــن مــدل شــفافیت گزارشــگری مالی«معیارهایــی بــرای ســنجش 

ح زیــر ارایــه کرده انــد کــه بــا توجــه بــه بنــچ مــارک گســترده و بومــی کــردن شــاخص ها، می توانــد مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد. شــفافیت مالــی بــه شــر
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ــوان  ــت 5- عن ــرات صنع ــد تغیی ــرکت 4- رون ــب و کار ش ع کس ــو ــف ن ــرکت 3- توصی ــتراتژی های ش ــرکت 2- اس ــت ش ــم انداز و ماموری ــی از چش گاه آ
گــزارش مقــدار فیزیکــی محصــوالت تولیــد شــده و فــروش  گــزارش ســهم بــازار شــرکت 7-  بخش هــای تجــاری بــه تفکیــک خطــوط کســب و کار 6- 
ح هــای ســرمایه گذاری ســال  کارایــی 10- جزئیــات طر گرفتــه شــده 9- افشــای شــاخص های  کار  گــزارش مشــخصات دارایی هــای بــه  رفتــه 8- 
ک  گــزارش اســتها گاهــی از رویــه ی ارزیابــی دارایی هــا 14-  آتــی 11- نقــش کلیــدی ذینفعــان 12- انتشــارگزارش های میــان دوره ای شــرکت 13- آ
گاهــی از بندهــای شــرط مرتبــط بــا  دارایی هــای ثابــت 15- تهیــه صورت هــای مالــی تلفیقــی 16- ارزیابــی کیفیــت گــزارش ســالیانه هیئــت مدیــره 17- آ
گاهــی از ســاختار مالکیــت شــرکت های وابســته 19- افشــای لیســتی از معامــات بــا اشــخاص وابســته 20- افشــای نــام موسســه  عــدم اطمینــان 18- آ
حسابرســی 21- افشــای گــزارش حســابرس اطاعــات 22- افشــای حــق الزحمــه حسابرســان 23- افشــای حــق الزحمــه خدمــات غیــر حسابرســی 24- 
افشــای اطاعــات عمومــی شــرکت 25- ارائــه توضیحــات در رابطــه بــا انــواع ســهام و انــواع ســهامداران 26- ارائــه اطاعــات در مــورد ســهامداران عمــده 
27- ارائــه اطاعاتــی در مــورد ترکیــب و ســاختار هیئــت مدیــره 28- تعــداد جلســات برگــزار شــده هیئــت مدیــره 29- مســائلی کــه در صاحیــت هیئــت 
مدیــره اســت 30- پــی گیــری تصمیمــات جلســات پیشــین هیئــت مدیــره 31- ارائــه فهرســت کمیتــه هــا و اعضــای کمیته هــای هیئــت مدیــره 32 - 
آمــوزش و جبــران خدمــات اعضــای هیئــت مدیــره 33- ارزیابــی و جبــران خدمــات مدیــران و کارمنــدان شــرکت 34- انــواع ریســک مرتبــط بــا شــرکت 
و برنامه هــای شــرکت بــرای مقابلــه بــا آن 35- بــه موقــع بــودن گزارشــگری شــرکت 36- قابلیــت اعتمــاد حســابرس 37- کیفیــت ســود 38- دقــت 

پیش بینــی ســود مدیــران 39- میــزان مالکیــت ســرمایه گذاران نهــادی 40- میــزان تأمیــن منابــع شــرکت از محــل بدهــی هــا

جدول 13- ارزیابی سامانه ی شستا

نداردمیزانداردمعیارردیف

کمددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ندر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

کمداطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

در دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ددرج مأموریتها، شر

کمدعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 کمداطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
متوسطدو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

زیاددگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19
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نداردمیزانداردمعیارردیف

نپوشش جغرافیایی20

دبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

متوسطددسته بندیهای موضوعی27

متوسطدموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

کمدپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

ننظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36

3-5- سامانه ی شفافیت سازمان بهزیستی کشور 

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
ســامانه گام موثــری در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک اســت، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت فراهــم شــده و شــفافیت درون   ●

ســازمانی و تاحــدی بــرون ســازمانی و عمومــی در بخش هایــی از آن قابــل مشــاهده اســت.
دســته بندی نســبتا مناســبی از اطاعــات ارایــه شــده در ســامانه وجــود دارد کــه بــه همــراه امــکان جســتجو، دسترســی بــه اطاعــات   ●

بارگــذاری شــده را آســان مــی کنــد.
بخشی از اطاعات در قالب فایل های قابل دانلود و پردازش، ارایه شده و دسترس پذیری مناسبی دارد.  ●
ح زیر است:  ● از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
جزئیات قرادادها منتشر نشده  ●
ح وظایف و فرایندهای کاری منتشر نشده  ● اطاعات مدیران و کارکنان و شر
فرمت اطاعات مالی ارایه شده به صورت نمودار است و داده ها خام یا pdf  است و یا ناقص  ●
امکان راستی آزمایی اطاعات وجود ندارد.  ●
اطاعات به روز نیست.  ●
سامانه به سامانه های مرتبط لینک ندارد.  ●
تاالر گفتگو، پرسش های متداول، نظرسنجی ندارد.  ●
کار با سامانه خیلی راحت نباشد.  ● به نظر می رسد برای بخشی از جامعه ی هدف )مددجویان( 
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جدول 14-ارزیابی سامانه ی شفافیت سازمان بهزیستی کشور

نداردمیزانداردمعیارردیف

متوسطددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ندر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ندر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 متوسطداطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
و گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

متوسطد

متوسطدگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

متوسطدفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

دسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

دپوشش جغرافیایی20

دبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

متوسطددسته بندیهای موضوعی27

متوسطدموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

نپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

ننظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36
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3-6- سامانه ی شفافیت سازمان تأمین اجتماعی

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
ع آن گام موثری در راســتای توســعه ی دولت الکترونیک محســوب   ● ســامانه ی ایــن ســازمان بــا توجــه بــه ذی نفعــان متکثــر و متنــو

مــی شــود، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت فراهــم شــده و شــفافیت درون ســازمانی و تاحــدی بــرون ســازمانی و عمومــی در بخــش هایــی 
از آن قابــل مشــاهده اســت.

دسته بندی نسبتا مناسبی از اطاعات ارایه شده در سامانه وجود دارد ) به همراه امکان جستجو(  ●
دسترسی نسبی به بخشی از اطاعات وجود دارد. )البته در قالب فایل های pdf و غیر قابل پردازش(  ●
کاری ســازمان نســبتا خــوب منتشــر شــده ولــی   ● ح وظایــف و فرایندهــای   اطاعــات هیئــت مدیــره و معاونیــن و مدیــران و شــر

اطاعــات مدیــران شــرکتهای زیــر مجموعــه در حــد نــام و نــام خانوادگــی منتشــر شــده بــرای مثــال نــگاه کنیــد بــه: موسســه امــاك و 
مســتغات ســازمان تأمیــن اجتماعــی

ارایه گزارشهای تحلیلی نسبتا مفید  ●
موتور جستجوی نسبتا کاربردی  ●
امکان پرسش و پاسخ و نظرسنجی از کاربران  ●
دارای اپلیکیشن موبایل  ●
دارای بخش پیوندها  ●
ح زیر است:  ● از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
ــرای   ● ــات ب ــه اطاع ــی ب ــن دسترس ــت. بنابرای ــودار و ... اس ــای pdf  ، نم ــورت گزارش ه ــه ص ــب ب ــده اغل ــه ش ــات ارای ــت اطاع فرم

ــردی فراهــم نیســت.  کارب عمــوم بــه صــورت 
گزارش های مالی، مالیاتی و درآمدهای سال های گذشته ناقص است.  ●
امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد.  ●
کننــد. بــرای مثــال در پاییــز 1399 بــرای   ● کاربــری: ذی نفعــان بــه راحتــی نمی تواننــد از ســامانه اســتفاده  ضعــف در ســهولت 

دریافــت مفاصاحســاب اقــدام و پــس از اتمــام کارهــا در مرحلــه ی صــدور مفاصاحســاب، کارشــناس مربوطــه گفــت از امــروز مفاصــا 
دســتی صــادر نمــی شــود! بایــد برویــد از خدمــات الکترونیــک ســازمان )3070( تقاضــای مفاصاحســاب ثبــت کنیــد، جســتجوی مــن و 
تاشــم بــی فایــده بــود...، هــر چــه از ایشــان و رئیــس درآمــد، معــاون شــعبه و دیگــران راهنمایــی خواســتم، کســی آشــنایی بــه سیســتم 

نداشــت و ...)تجربــه ی زیســته(
اطاعاتی در باب اماك و مستغات سازمان تأمین اجتماعی ندارد.  ●
قرادادها منتشر نشده.  ●
ح وظایف و فرایندهای کاری زیرمجموعه های سازمان منتشر نشده.  ● کثر مدیران و کارکنان و شر اطاعات مبسوطی از ا
اطاعات به روز نیست.  ●

جدول 15- ارزیابی سامانه ی شفافیت سازمان تأمین اجتماعی

نداردمیزانداردمعیارردیف

متوسطددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 متوسطددر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

متوسطدکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3
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نداردمیزانداردمعیارردیف

متوسطداطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

متوسطددر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 متوسطددرج مأموریتها، شر

ناقص/کمدعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
ناقص/کمدو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

متوسطدگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 دعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

دپوشش جغرافیایی20

دبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

کمدتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

دراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

ددسته بندیهای موضوعی27

دموتور جست وجو )فیلتر)28

ناقص/کمدزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

دپیوندهای مناسب و کاربردی31

داپلکیشن موبایل32

متوسطدوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

دوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

دنظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36
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3-7- سامانه ی جامع اطالعات هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشور 

کــه در فــرم هــا اعــام شــده در دســترس نبــود، بنابرایــن بــه ســامانه شــفافیت صنــدوق بازنشســتگی کشــور   bi.csf.ir ایــن ســامانه از طریــق آدرس
مراجعــه و ارزیابــی صــورت گرفــت الزم بــه ذکــر اســت بخشــی از اطاعــات در ســامانه اصلــی صنــدوق بازنشســتگی کشــور وجــود دارد، امــا اینجــا ســامانه 

ح زیــر اســت: گیــرد. ایــن ســامانه دارای نقــاط قوتــی بــه شــر شــفافیت مــورد ارزیابــی قــرار مــی 
گامــی ابتدایــی در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک محســوب مــی شــود، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت درون ســازمانی ایجــاد   ●

شــده اســت.
کلــی در ســامانه وجــود دارد )البتــه در قالــب فایــل هــای pdf و غیــر قابــل   ● اطاعــات از شــرکت های زیــر مجموعــه، بــه صــورت 

پــردازش(
 اطاعات هیئت مدیره و ... به صورت کلی منتشر شده.   ●
ارایه گزارشهای تحلیلی نسبتا مفید  ●
ح زیر است:  ● از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعف متعددی به شر
گــزارش هــای pdf  ، نمــودار و ... اســت. بنابرایــن دسترســی بــه اطاعــات بــرای   ● فرمــت اطاعــات ارایــه شــده اغلــب بــه صــورت 

کاربــردی فراهــم نیســت.  عمــوم بــه صــورت 
گزارش های مالی، مالیاتی و درآمدهای سال های گذشته ناقص است.  ●
امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد.  ●
ضعف در سهولت کاربری: ذی نفعان به راحتی نمی توانند از سامانه استفاده کنند.   ●
قرادادها منتشر نشده  ●
ح وظایف و فرایندهای کاری زیرمجموعه های صندوق منتشر نشده  ● کثر مدیران و کارکنان و شر اطاعات مبسوطی از ا
اطاعات به روز نیست.  ●
فاقد موتور جستجو در صفحه سامانه شفافیت است.  ●
امکان پرسش و پاسخ و نظرسنجی از کاربران وجود ندارد.  ●
اپلیکیشن موبایل ندارد.  ●
بخش پیوندها در صفحه سامانه شفافیت ندارد.  ●
 از طریق آدرس bi.csf.ir در دسترس نبود   ●
●  ... 

جدول 16-ارزیابی سامانه ی جامع اطالعات هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشور

نداردمیزانداردمعیارردیف

کمددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 صفحه اصلیددر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ندر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر
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نداردمیزانداردمعیارردیف

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
ناقصدو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

کمدگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

نپوشش جغرافیایی20

متوسطدبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

کمددسته بندیهای موضوعی27

کمدموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

صفحه اصلیدپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

دنظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36

ارزیابی مشارکتی  سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 76



3-8- سامانه اداره کل حقوقی و امالک صندوق بازنشستگی کشوری )اصالح نمره به 1(

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
گامــی ابتدایــی در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک محســوب مــی شــود، از ایــن رو   ● بــا توجــه بــه توضیحــات در جلســه، 

زیربنــای شــفافیت درون ســازمانی ایجــاد شــده اســت.

کــه پیشــتر  کاربــران عمومــی مشــاهده نمــی شــود بنابرایــن تمــام نقــاط ضعفــی  از ســوی دیگــر هیــچ اطاعــات قابــل رصــدی در ایــن ســامانه بــرای 
کــرد. بــرای ســامانه هــا ذکــر شــد و فراتــر از آنهــا دربــاره ی ایــن بــه اصطــاح ســامانه صــدق خواهــد 

جدول 17-ارزیابی سامانه ی اداره کل حقوقی و امالک صندوق بازنشستگی کشوری

نداردمیزانداردمعیارردیف

ندر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ندر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ندر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
نو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

نگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

نپوشش جغرافیایی20

نبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23
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نداردمیزانداردمعیارردیف

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

ندسته بندیهای موضوعی27

نموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

نرایگان بودن30

نپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

ننظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36

3-9- سامانه ی جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور)اصالح نمره به 3(

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
گامــی مثبــت در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک محســوب مــی شــود، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت درون ســازمانی ایجــاد   ●

ــه بخــش اندکــی از نیازهای شــان از طریــق ایــن ســامانه دسترســی داشــته باشــند. شــده اســت و ذی نفعــان تعاونی هــا می تواننــد ب
)البتــه شــخصا بــه عنــوان عضــو تعاونــی مســکن شــماره 2 دانشــگاه تهــران بــه رغــم تــاش، نتوانســتم از آن بهــره منــد شــوم!(

ح و پاسخ داده است.  ● پرسش های متداول را نسبتا خوب مطر
دارای اپلیکیشن موبایل است.  ●
ک نگذاشــته اســت و ارزیابــی آن در قالــب یــک ســامانه را بــا مشــکل   ● از ســوی دیگــر ایــن ســامانه تقریبــا هیــچ اطاعاتــی بــه اشــترا

کــه در جلســه یادداشــت شــده بــود در اینجــا ذکــر مــی کنــم.  کنــد بــا ایــن وجــود تعــدادی از نقــاط ضغــف را  مواجــه مــی 
اطاعات در دسترس عموم نیست.   ●
گزارش های مالی، مالیاتی و درآمدها و ...وجود ندارد.  ●
ضعف در سهولت کاربری: ذی نفعان به راحتی نمی توانند از سامانه استفاده کنند.   ●
ح وظایف و فرایندهای کاری منتشر نشده  ● اطاعات از مدیران و کارکنان و شر
نطرسنجی از کاربران خیلی طوالنی است.  ●
بخش پیوندها ندارد.  ●
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جدول 18-ارزیابی سامانه ی جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور

نداردمیزانداردمعیارردیف

ندر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ندر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ندر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
نو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

نگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

نپوشش جغرافیایی20

نبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

دسؤاالت متداول26

ندسته بندیهای موضوعی27

نموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

نرایگان بودن30

نپیوندهای مناسب و کاربردی31

داپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

دنظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36
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3-10- سامانه ی گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
ع آن گام موثــری در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک محســوب مــی شــود،   ● ایــن ســامانه بــا توجــه بــه ذی نفعــان متکثــر و متنــو

از ایــن رو زیربنــای شــفافیت فراهــم شــده و شــفافیت درون ســازمانی و تاحــدی بــرون ســازمانی و مــورد نیــاز پیمانــکاران در آن قابــل 
مشــاهده اســت.

سیر تکاملی 6 ساله ی سامانه) در جلسه گزارش شد.(  ●
اطاعات نسبتا جامع درباره ی فرایند صدور مجوز  ●
دسته بندی نسبتا مناسبی از اطاعات ارایه شده در سامانه وجود دارد   ●
دسترسی کم به بخشی از اطاعات وجود دارد. )البته بیشتر در قالب فایل های pdf و غیر قابل پردازش(  ●
 امکان پرسش و پاسخ و نظرسنجی از کاربران در سامانه اصلی  ●
ح زیر است:  ● از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
فقدان دسترسی عمومی به اطاعات  ●
فرمــت اطاعــات ارایــه شــده اغلــب بــه صــورت pdf  ، اســت. بنابرایــن دسترســی بــه اطاعــات بــرای عمــوم بــه صــورت کاربــردی   ●

فراهــم نیســت. 
امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد.  ●
گزارش های مالی، و ...ندارد.  ●
ضعف در سهولت کاربری: ذی نفعان به راحتی نمی توانند از سامانه استفاده کنند.   ●
ح وظایف و فرایندهای کاری زیرمجموعه ها وجود ندارد.  ● اطاعات از  مدیران و کارکنان و شر
اطاعات به روز نیست.  ●
امکان جستجو وجود ندارد.  ●
اپلیکیشن موبایل ندارد.  ●
بخش پیوندها ندارد.  ●

جدول 19-ارزیابی سامانه ی گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران

نداردمیزانداردمعیارردیف

کمددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 کمددر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

متوسطددر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر
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نداردمیزانداردمعیارردیف

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
نو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

نگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

نپوشش جغرافیایی20

نبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

ددسته بندیهای موضوعی27

نموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

نپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

کمدوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

صفحه اصلیدنظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36

3-11- سامانه ی جامع روابط کار و زیر سامانه بیمه بیکاری

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
ایــن ســامانه نیــز گام موثــری در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک محســوب مــی شــود، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت فراهــم   ●

شــده و شــفافیت درون ســازمانی تــا حــدی وجــود دارد.
این سامانه جامع تر و کاربردی تر از سامانه ی ثنای قوه ی قضائیه است.  ●
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دسته بندی نسبتا مناسبی از اطاعات ارایه شده در سامانه وجود دارد.   ●
دارای ظرفیت کاربردی مناسب برای سیاستگذاری در رابطه ی کارگر و کارفرما است.  ●
دارای راهنما و امکان پرسش و پاسخ و نظرسنجی از کاربران  ●
ح زیر است:  ● از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
فقــدان دسترســی عمومــی بــه اطاعــات، ورود بــه هــر بخــش نیــاز بــه نــام کاربــری و گــذر واژه اســت. بــرای اســتفاده از خدمــات ســامانه   ●

جامــع روابــط کار نیــاز بــه طــی مراحــل مختلــف از جملــه مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت و احــراز هویــت اســت. به همین دلیــل امکان 
ح زیر اســت. ارزیابــی دقیــق ســامانه وجــود نــدارد. امــا بــا توجــه بــه ارایــه کارشناســان در جلســه، ســایر نقــاط ضعــف بــه شــر

امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد.  ●
کامل نبودن اطاعات بارگذاری شده در سامانه  ●
ضعف در سهولت کاربری: ذی نفعان به راحتی نمی توانند از سامانه استفاده کنند.   ●
ح وظایف و فرایندهای کاری زیرمجموعه ها وجود ندارد.  ● اطاعات از  مدیران و کارکنان و شر
اطاعات به روز نیست.  ●
امکان جستجو وجود ندارد.  ●
اپلیکیشن موبایل ندارد.  ●
بخش پیوندها ندارد.  ●

جدول 20-ارزیابی سامانه ی جامع روابط کار و زیر سامانه بیمه بیکاری

نداردمیزانداردمعیارردیف

ندر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ندر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

داطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ددر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

دشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
نو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

نگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر
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نداردمیزانداردمعیارردیف

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

نپوشش جغرافیایی20

نبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

دراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

ددسته بندیهای موضوعی27

نموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

نپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

دنظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36

3-12- سامانه ی دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
ســامانه گام موثــری در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک اســت، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت فراهــم شــده و شــفافیت درون   ●

ســازمانی و تاحــدی بــرون ســازمانی و عمومــی فراهــم شــده اســت.
فرمت داده ها excel مناسب و کاربردی است.  ●
فراهم شدن زمینه ی شناسایی بخشی از مشاغل خانگی و امکان پژوهش و سیاستگذاری در این زمینه  ●
قوانین و مقررات و ...در سامانه دبیرخانه ستاد به صورت ناقص وجود دارد)در سامانه ی شفافیت نیست.(  ●
ح زیر است:  ● از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
اطاعات جامع و کامل نیست.  ●
امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد. همچنین لینک به سامانه های مرتبط برای راستی آزمایی ندارد.  ●
ح وظایف و فرایندهای کاری زیرمجموعه وجود ندارد.  ● اطاعات از مدیران و کارکنان و شر
اطاعات به روز نیست.  ●
موتور جستجو ندارد.  ●
پرسش و پاسخ و نظرسنجی از کاربران ندارد.  ●
اپلیکیشن موبایل ندارد.  ●
بخش پیوندها ندارد.  ●
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جدول 21-ارزیابی سامانه ی دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی

نداردمیزانداردمعیارردیف
متوسطددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ص اصلی/ددر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا
ناقص

ص اصلی/دکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3
ناقص

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ندر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
نو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

نگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

دفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

متوسطدسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

دپوشش جغرافیایی20

نبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

ددسته بندیهای موضوعی27

ضعیفدموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

نپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

ننظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36
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3-13- سامانه ی دریافت کنندگان تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
ســامانه بــه رغــم جدیــد بــودن، گام موثــری در راســتای توســعه ی دولــت الکترونیــک اســت، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت فراهــم   ●

شــده و شــفافیت درون ســازمانی و تاحــدی بــرون ســازمانی و عمومــی فراهــم شــده اســت.
فرمت داده ها excel مناسب و کاربردی است.  ●

ح زیر است: از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
اطاعات جامع و کامل نیست.  ●
امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد. همچنین لینک به سامانه های مرتبط برای راستی آزمایی ندارد.  ●
ح وظایف و فرایندهای کاری زیرمجموعه وجود ندارد.  ● اطاعات از مدیران و کارکنان و شر
اطاعات به روز نیست.  ●
موتور جستجو ندارد.  ●
پرسش و پاسخ و نظرسنجی از کاربران ندارد.  ●
اپلیکیشن موبایل ندارد.  ●
بخش پیوندها ندارد.  ●

جدول 22-ارزیابی سامانه ی دریافت کنندگان تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

نداردمیزانداردمعیارردیف

متوسطددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ندر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

نکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ندر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ندرج مأموریتها، شر

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
نو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

نگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

متوسطدفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

متوسطدسهولت کاربرد17

ح18 نعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

85مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



نداردمیزانداردمعیارردیف

دپوشش جغرافیایی20

نبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

نراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

ندسته بندیهای موضوعی27

نموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

نپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

نوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

نوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

نشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

ننظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36

3-14- سامانه ی شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
سامانه ی شفافیت نسبتا خوبی است.  ●
با توجه به اینکه 94 درصد بورسی شده امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده تا حد زیادی وجود دارد.  ●
دسته بندی نسبتا مناسبی از اطاعات ارایه شده در سامانه وجود دارد.  ●
فرمت اطاعات مناسب است.  ●
اطاعات و داده ها بر خط و نظام آماری مناسبی دیده می شود.  ●
اطاعات هیئت مدیره ، مدیران و مشاوران و ... برای پیش گیری از تعارض منافع وجود دارد.  ●
در سامانه بخشی برای گزارش دهی)سوت زنی( و پیگیری نتیجه ی گزارش وجود دارد.  ●
اطاعات جغرافیایی مناسبی بر روی نقشه ارایه شده است.  ●
ارایه گزارش های تحلیلی مفید  ●
موتور جستجوی کاربردی  ●
امکان پرسش و پاسخ و نظرسنجی از کاربران  ●
ح زیر است:  ● از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
اطاعات قراردادها مشاهده نشد.  ●
گزارش های مالی، مالیاتی و درآمدهای سال های گذشته ناقص است. )سری های زمانی کامل شود بهتر است(  ●
نسخه ی اپلیکیشن موبایل ندارد.  ●
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جدول 23-ارزیابی سامانه ی شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر

نداردمیزانداردمعیارردیف

ددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ددر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

دکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

داطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ددر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

دشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ددرج مأموریتها، شر

ناقصدعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 داطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
ناقصدو گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

دگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

دفرمت خوانا برای رایانه15

متوسطدامکان راستی آزمایی اطالعات16

دسهولت کاربرد17

ح18 دعنوان و شر

دتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

دپوشش جغرافیایی20

دبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

دتاالر گفتوگو )بازخورد)23

نفرم درخواست24

دراهنما )قابلیت استفاده)25

نسؤاالت متداول26

ددسته بندیهای موضوعی27

دموتور جست وجو )فیلتر)28

نزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

دپیوندهای مناسب و کاربردی31

ناپلکیشن موبایل32

دوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

دوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

دشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

دنظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36
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3-15- سامانه ی شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه

ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر
ــامانه در   ● ــن س ــتند. بنابرای ــک هس ــات الکترونی ــدی از خدم ــد بهره من ــا نیازمن ــی بانک ه ــی کنون ــای رقابت ــی در دنی ــور طبیع ــه ط ب

راســتای توســعه ی خدمــات بانکــی و دولــت الکترونیــک اســت، از ایــن رو زیربنــای شــفافیت فراهــم شــده، امــا شــفافیت بیشــتر درون 
ســازمانی اســت.

دســته بندی نســبتا مناســبی از اطاعــات ارایــه شــده در ســامانه وجــود دارد کــه بــه همــراه امــکان جســتجو، دسترســی بــه اطاعــات   ●
بارگــذاری شــده را آســان مــی کنــد.

ارایه گزارش های تحلیلی نسبتا مفید  ●
سامانه دارای نظرسنجی و رسیدگی به شکایات است.  ●

ح زیر است: از سوی دیگر این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر
فرمت اطاعات ارایه شده به شکل pdf است و قابل بهره برداری مناسب نیست.   ●
فقدان دسترسی عمومی به بخشی از اطاعات  ●
امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد.   ●
اطاعات به روز نیست.  ●

کنترل و نگهداری اطالعات شرکتهای تابعه بانک رفاه سامانه ی شفافیت، مدیریت، 
ح زیر است: این سامانه دارای نقاط قوتی به شر

ج از مجموعــه و بــدون رمــز ورود وجــود نــدارد. بنابرایــن در بهتریــن حالــت   ● ایــن ســامانه داخلــی اســت و امــکان اتصــال از خــار
شــفافیت درون ســازمانی اســت.

ح زیر است: ح شده در جلسه و نمایش سامانه توسط کارشناسان این سامانه دارای نقاط ضعفی به شر از سوی دیگر برمبنای مباحث مطر
فرمت اطاعات ارایه شده به شکل pdf است و قابل بهره برداری مناسب نیست.   ●
فقدان دسترسی عمومی   ●
امکان راستی آزمایی اطاعات ارایه شده وجود ندارد.   ●
اطاعات به روز نیست.  ●

جدول 24- ارزیابی سامانه ی شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه

نداردمیزانداردمعیارردیف

کمددر دسترس عموم بودن اطالعات1

کم بر دستگاه2 ددر دسترس قرار دادن کلیه قوانین و مقررات معتبر و حا

دکلیه تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های برای ذی نفعان3

ناطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان4

ددر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب5

نشفاف و مستند سازی فرایند فعالیت ها و نیز تصمیم گیری ها6

ح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط در دیدارگاه های عمومی7 ددرج مأموریتها، شر
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نداردمیزانداردمعیارردیف

نعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،8

نروش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،9

ح وظایف کارکنان،10 نمشخصات و شر

ک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای،11 ناطالعات راجع به امال

اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های ساالنه، گزارشهای حسابرسی و بازرسی 12
و گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه، مالیات و ...

متوسطد

دگزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری13

تر و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطالعات قراردادها14 نوارد کردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باال

نفرمت خوانا برای رایانه15

نامکان راستی آزمایی اطالعات16

نسهولت کاربرد17

ح18 دعنوان و شر

نتاریخ نشر و به روزرسانی آن19

دپوشش جغرافیایی20

دبصری سازی21

ننمره بندی از جانب کاربران و پیامهای گفت وگو22

نتاالر گفتوگو )بازخورد)23

دفرم درخواست24

دراهنما )قابلیت استفاده)25

دسؤاالت متداول26

ددسته بندیهای موضوعی27

دموتور جست وجو )فیلتر)28

دزبان)چند زبانه)29

درایگان بودن30

دپیوندهای مناسب و کاربردی31

داپلکیشن موبایل32

دوجود نظام جمع آوری انتقاد ها و پیشنهادها و به کارگیری آن33

دوجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن34

دشفاف سازی مراحل جذب بکارگیری و استخدام کارکنان35

دنظر سنجی نمونه ای در راستای سنجش سطح رضایتمندی و نحوه پاسخگویی به خواسته مراجعه کنندگان36
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جدول 25-امتیاز نهایی سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امتیازنام سامانهردیف

5سامانه ی شفافیت سازمان بهزیستی کشور1

6سامانه ی شفافیت سازمان تأمین اجتماعی2

5سامانه ی شستا3

3سامانه ی یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا4

2سامانه ی جامع اطالعات هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشور 5

ک صندوق بازنشستگی کشوری6 1سامانه اداره کل حقوقی و امال

3سامانه ی جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور7

5سامانه ی گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران8

4سامانه ی جامع روابط کار و زیر سامانه بیمه بیکاری9

6سامانه ی دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی10

5سامانه ی دریافت کنندگان تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا11

8سامانه ی شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر12

5سامانه ی شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه13

3سامانه ی شفافیت، مدیریت، کنترل و نگهداری اطالعات شرکتهای تابعه بانک رفاه14
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91مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

فصل چهارم: 
جمعیت هم اندیشان دادخواه

الهه فالطونی



4-1- مقدمه

شفافیت، تعاریف بسیاری دارد که در این جا به چند مورد اشاره می کنیم:
اعطای حق اطاعاتی به مردم   ●
ارائۀ اطاعات مناسب در زمان مناسب، با کیفیت مناسب و به افراد مناسب  ●
گاهی از آنها، حق مردم است.  ● کمیت که آ ارائۀ اطاعاتی از حا

مؤلفه هایی نیز دارد:
گذشــته صرفــًا انتشــار اطاعــات بــه معنــای شــفافیت بــود ولــی امــروزه اســتفاده پذیری اطاعــات  1- محتــوای مشــخص: در 
کــردن اطاعــات بایــد مشــخص باشــد. مصــداق آن اســت. انتشــار همــۀ اطاعــات بــه معنــی شــفافیت نیســت. هــدف از منتشــر 

2- توسط فرد/ نهاد مشخص
3-  در زمان مشخص: عمومًا در اولین فرصت اطاعات باید منتشر شود.

ــا در حــال حاضــر  ــود ام ــه در روزنامــۀ رســمی منتشــر می شــد مصــداق شــفافیت ب ک ــی  4- در مــکان مشــخص: در گذشــته اطاعات
اینگونــه نیســت. ســازمان ها و نهادهــا معمــواًل در ســامانه یــا وب ســایت خــود اطاعــات مــورد نظرشــان را منتشــر می کننــد. 
هم چنیــن امــکان اینکــه همــۀ ســازمان ها بــه صــورت یکپارچــه در یــک ســامانه بــه انتشــار اطاعــات بپردازنــد نیــز وجــود دارد.

ــرای بــه دســت آوردن ایــن  ــا نهــاد خــود اطاعــات کافــی از زیرمجموعه هــای خــود در دســت نــدارد، اقــدام ب کــه یــک ســازمان ی البتــه در شــرایطی 
اطاعــات بــا ایجــاد زیرســاخت های مناســب بــه نوعــی شــفافیت محســوب می شــود. در واقــع داده هــا و اطاعــات در هــر مجموعــه ای ذی نفعانــی 

کــه قائــل شــدن حــق اطاعاتــی بــرای ذی نفعــان در هــر ســطحی اقدامــی شــفافیت بخش اســت.  در ســطوح مختلــف دارنــد 
کمیــت ضــرورت شــفافیت و انتشــار اطاعــات محــرز گشــت، ماننــد هــر اقــدام نوپــای دیگــری قــدم بعــدی و البتــه  پــس از اینکــه بــرای بخشــی از حا
بــه صــورت مــوازی، رصــد، مقایســه و ارزیابــی اقدامــات صورت گرفتــه اســت. هم چنیــن ارزیابــی و رصــد بــه تــداوم، تشــویق و اثربخش تــر شــدن هــر 

اقدامــی کمــک می کنــد. تحقــق ایــن اهــداف نیازمنــد شــاخص های ســنجش پذیر و عینــی اســت. 
ج در وب ســایت اندیشــکدۀ شــفافیت بــرای ایــران و پژوهــش انجام شــده توســط  ع منــدر شــایان ذکــر اســت کــه در تدویــن ایــن ســند، از ادبیــات موضــو
خانــم مهنــدس ســمیه فروغــی بــا عنــوان تدویــن و طراحــی شــاخص شــفافیت در شــهرداری تهــران در مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران 

نیــز بهــره گرفتــه شــده اســت.

4-2- شاخص ها

شاخص های سنجش سامانه ها و وب سایت های انتشار اطاعات را می توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد:
1- شاخص های سنجش بعد محتوایی

2- شاخص های سنجش بعد شکلی و فنی

کــه بــرای هــر نهــاد، مجموعــه و ســازمانی قابــل ســنجش هســتند. بدیهــی   شــاخص های ارائــه شــده در ایــن ســند، شــاخص های عمومــی هســتند 
کــرد امــا بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن  کــدام از ســازمان ها بســته بــه حــوزۀ مأموریتــی آن شــاخص های تخصصــی تعریــف  کــه می تــوان بــرای هــر  اســت 
کارکردهــای  ح، هــدف، مقایســۀ عملکــرد ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار اطاعــات ســازمان ها و مجموعه هــای مختلــف بــا وظایــف و  طــر

ــه بیــان شــاخص های عمومــی پرداخته ایــم. گــون اســت، ب گونا
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ح شــده در ایــن ســند، از دســت آوردهای پژوهش هــای انجــام شــده در حــوزۀ شاخص ســازی بــرای شــفافیت در کمیتــۀ  الزم بــه ذکــر اســت کــه شــاخص های طــر
شــفافیت و شــهر هوشــمند شــورای شــهر تهران اســت. ســامانۀ رصد شــفافیت شــوراها و شــهرداری ها نیز از دســت آوردهای دیگر این پژوهش بوده اســت.

4-2-1- شاخص های سنجش بعد محتوایی

غ از حــوزۀ مأموریتــی، آن را می تــوان شــامل ســه بخــش ورودی،  گــر هــر مجموعــه یــا ســازمان را یــک سیســتم اجتماعــی در نظــر بگیریــم، می تــوان گفــت کــه فــار ا
فرآینــد و خروجــی دانســت. در هــر کــدام از ایــن ســه بخــش مجموعــه، اطاعــات و داده هایــی وجــود دارد کــه بــرای ذی نفعــان آن مجموعــه حائز اهمیت اســت. 

4-2- 1-1- ورودی

ک، زمین ها و ...(، منابع انسانی و درآمد است. منظور از ورودی های یک سازمان یا مجموعه منابع مالی و بودجه، دارایی ها )مثل اما
با توجه به این تعریف می توان شاخص های شفافیت عوامل ورودی را به این ترتیب نمایش داد:

شکل 7- شاخص های شفافیت عوامل ورودی

120 
 

 

 شفافیت عوامل ورودی

شفافیت 
پژوهش ها و 
پیوست های 

 مطالعاتی

انتشار 
شناسنامة 
 پژوهش ها

گزارش  انتشار 
 کامل

شفافیت 
ک  امال

شفافیت نظام 
اداری و مدیریت 

 منابع انسانی
شفافیت 
اطالعات 
مدیران 

 ارشد

شفافیت 
اطالعات 

 کارکنان

شفافیت 
مأموریت های 

 خارجی

شفافیت 
اداری 

 استخدامی

شفافیت 
کمک های 
اشخاص 
حقیقی و 

 حقوقی

 شفافیت بودجه

 ةالیح
 بودجه

مصوبه 
 بودجه

عملکرد 
 بودجه

متمم و 
 ةاصالحی

 بودجه

تفریغ 
 بودجه

 شفافیت معامالت

قرادادها
ی 

 هزینه ای

قرادادهای 
 درآمدی

قرادادهای 
مشارکتی و 

گذاری  سرمایه 

معامالت 
کتوری  فا

سفارشات )
 (تدارکاتی

معامالت 
 ملکی

فراخوان های 
عمومی 
 معامالت

فرصت های 
گذاری  سرمایه 

پیمانکاران و 
لیست سیاه 
 پیمانکاران

شفافیت 
صورت های 

مالی 
واحدهای 

 تابعه 

 ترازنامه

صورت 
سود و 

 زیان

 ییادداشت ها
 توضیحی

صورت 
جریان 

 وجوه نقد

توضیحات 
 حسابرس

شفافیت 
مطالبات، 
بدهی ها و 

 دیون

 یورود عوامل تیشفاف یها شاخص -7 شکل
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4-2-1-1-1- تعاریف و مؤلفه ها

جدول 26- شاخص های محتوایی- شفافیت عوامل ورودی

تعریفمؤلفهتعریفشاخصردیف

1

شفافیت مطالبات، بدهی ها و دیون

بدهی: در حسابداری به معنای میزان 
پولی است که یک نهاد می بایست به 

نهادهای دیگر پرداخت کند.
مطالبات: از جمله حساب های دارایی 
جاری است و شامل کلیۀ حساب های 

دریافتی است که مجموعه  باید در 
آینده دریافت نماید.

-آئین نامه ها و قوانین

گزارش مطالبات و بدهی ها به 2
-تفکیک نهادها و پیمان کاران

3
گزارش مطالبات و بدهی ها به 

تفکیک ردیف درآمدی و هزینه ای 
بودجه

-

4

شفافیت صورت های مالی واحدهای 
تابعه

مجموعه ای از گزارش های خالصه 
شده در مورد نتایج مالی، وضعیت مالی 

و جریان های نقدی یک نهاد است که 
تصویری دقیق از امور مالی یک شرکت 

در یک سال )بازه) معین را نشان 
می دهد. این گزارش ها باید با پیروی 
از اصول حسابداری مجاز و استاندارد 
شده تهیه و ارائه شود تا گزارشات در 

ح هماهنگ باشند. تمام سطو

ترازنامه

گزارشی است که وضعیت 
دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالکان 
یک شرکت)حقوق صاحبان سهام) 
را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

صورت سود وزیان5

در صورت سود و زیان، مواردی 
مانند میزان فروش شرکت ها، میزان 
هزینه های آن ها و سایر اطالعات با 
اهمیت مربوط به عملکرد شرکت 

قابل مشاهده است.

یادداشت های توضیحی6

اطالعات تکمیلی دربارۀ 
حساب های مندرج در صورت های 

مالی مانند ریز دارایی های ثابت و 
جدول خرید یا فروش آن ها، روش 

ک  حسابداری محاسبه استهال
دارایی ها، رویه های حسابداری، ریز 
تعهدات و دیون شرکت و ... است.

صورت جریان وجوه نقد7
گردش نقدینگی در شرکت در طول 
یک سال به وسیلۀ صورت جریان 

وجوه نقد اندازه گیری می شود.

توضیحات حسابرس8
اظهار نظر حسابرس مستقل شرکت 
را دربارۀ منصفانه بودن صورت های 

مالی شرکت نشان می دهد.
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جدول 27- شاخص های محتوایی- شفافیت عوامل ورودی

مواردی باید منتشر شودتعریفمؤلفهتعریفشاخصردیف

1

شفافیت معامالت
-

قرادادهای هزینه ای

قراردادهای درآمدی
قرادادهای مشارکتی 

و سرمایه گذاری

کتوری  معامالت فا
)سفارشات 

تدارکاتی)

معامالت ملکی

فراخوان های 
عمومی معامالت 

)پیش از انقضا)

فرصت های 
سرمایه گذاری

پیمانکاران و لیست 
سیاه پیمانکاران

هرگونه قراردادی که طرف قرارداد به یکی از 
روش های مناقصه عمومی، مناقصه محدود، 

استعالم قیمت و یا ترک تشریفات انتخاب شده 
است و مجموعه بابت آن هزینه ای )نقد یا غیر 

نقد) پرداخت می کند.

آئین نامه ها و قوانین مربوطه، روش انتخاب 
طرف قرارداد، در صورت ترک تشریفات علت 

آن، متن صورت جلسات، رتبۀ برنده، طرفین، 
مبلغ نهایی، تاریخ عقد، تاریخ پایان، الحاقیه 
)مبلغی و زمانی) یا تمدید )تجدید)، کل متن 

ح خدمات و نام ناظر شر

2

هر گونه قراردادی که طرف قرارداد آن به یکی 
از روش های مزایده، حراج یا ترک تشریفات 
انتخاب شده است و مجموعه از آن کسب 

درآمد )نقد یا غیر نقد) می کند.

آئین نامه ها و قوانین مربوطه، روش انتخاب 
طرف قرارداد، در صورت ترک تشریفات علت 

آن، متن صورت جلسات، رتبۀ برنده، طرفین، 
مبلغ نهایی، تاریخ عقد، تاریخ پایان، الحاقیه 
)مبلغی و زمانی) یا تمدید )تجدید)، کل متن 

ح خدمات و نام ناظر شر

3

قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی 
یا حقوقی سرمایۀ )مادی یا معنوی) خود را 
به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی، 

تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار 
معین در زمینۀ فعالیت های تولیدی، بازرگانی 
و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع 

بکار می گیرند.

آئین نامه ها و قوانین مربوطه، روش انتخاب 
طرف قرارداد، در صورت ترک تشریفات علت 

آن، متن صورت جلسات، رتبۀ برنده، طرفین، 
مبلغ نهایی، تاریخ عقد، تاریخ پایان، الحاقیه 
)مبلغی و زمانی) یا تمدید )تجدید)، کل متن 

ح خدمات، نام ناظر، آوردۀ طرفین و درصد  شر
مشارکت

هر گونه معامله ای که بدون عقد قرارداد انجام 4
می شود.

آئین نامه ها و قوانین مربوطه، طرفین، مبلغ 
ح کاال یا خدمات و کد  کتور، شر نهایی، تاریخ فا
ملی- شناسۀ ملی یا کد اقتصادی طرف معامله

هر گونه معامله شامل اجاره، فروش، خرید و یا 5
تهاتر که روی یک ملک انجام می شود.

آئین نامه ها و قوانین مربوطه، معامالت 
اجاره، فروش، خرید، تهاتر، روش انتحاب 

طرف معامله، در صورت ترک تشریفات 
علت آن، طرفین، مبلغ نهایی، تاریخ عقد، 
ح خدمات، نام ناظر و  صورت جلسات، شر

مورد معاوضه در صورت تهاتر

شامل همۀ فراخوان های مناقصه، مزایده، 6
-حراج، سرمایه گذاری و مشارکت است.

7
پتانسیل های شناسایی شده و تعریف 

پروژه های متناسب با آن برای جلب مشارکت 
سرمایه گذاراران.

-

8

لیست سیاه: پیمانکارانی که از ایفای تعهدات و 
تکالیف قراردادی خود، عدول یا تخلف نمایند و 

کارفرما به منظور صیانت از منافع خود، از معامله 
با آن ها صرف نظر می کند.

-

95مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



جدول 28-شاخص های محتوایی- شفافیت عوامل ورودی

تعریفمؤلفهتعریفشاخصردیف

1

-شفافیت بودجه

الیحۀ بودجه )در سطح کدهای 
9 رقمی)

این سند، شامل پارامترهای وسیع سیاست های 
مالی پیش از تصویب بودجۀ اجرایی است؛ 

پیش بینی های اقتصادی مجری و همین طور 
درآمد، مخارج و بدهی برآورد شده را مشخص 

می کند. این سند یا مجموعۀ اسناد، توسط مجری 
برای تأیید به قانون گذار تحویل داده می شود؛ و 

منبع درآمد، تخصیص بودجه به واحدهای اجرایی، 
تغییرات سیاستی پیشنهادی و سایر اطالعات مهم 

برای درک شرایط مالی را به تفصیل داراست.

2
مصوبۀ بودجه )در سطح کدهای 

سند بودجه که توسط قانون گذار تأیید، تصویب و 9 رقمی)
ابالغ  شده است.

3
عملکرد بودجه )در سطح کدهای 9 

رقمی و به صورت 6 ماهه)
اطالعات در مورد درآمدهای حقیقی، مخارج 

حقیقی )تخصیص و تعهد و پرداخت) و بدهی های 
به وجود آمدۀ واقعی.

متمم و اصالحیۀ بودجه4

این سند حاوی به روز رسانی جامعی در مورد 
پیاده سازی بودجه در وسط سال مالی است که 

شامل بازنگری در فرضیات اقتصادی و پیش بینی 
به روزرسانی شدۀ پیامدهای بودجه می شود.

تفریغ بودجه5
توسط نهاد ممیزی باالسری واحد اجرایی تهیه 

می شود و صحت و کامل بودن حساب های پایان 
سال را بررسی می کند.

شفافیت کمک های اشخاص 6
حقیقی و حقوقی

شامل اطالعات کمک ها به تفکیک 
مبلغ، موضوع و دریافت کننده/ 

پرداخت کننده و هم چنین 
آئین نامه ها و قوانین مربوطه.

--

جدول 29-شاخص های محتوایی- شفافیت عوامل ورودی

تعریفمؤلفهتعریفشاخصردیف

1

شفافیت نظام اداری و 
-مدیریت منابع انسانی

کارنامک )اسم، سمت، سوابق تحصیلی و شفافیت اطالعات مدیران ارشد
 کاری، تاریخ انتصاب)

حقوق مندرج در حکم و مزایا 

اسامی و سمت کارکنانشفافیت اطالعات کارکنان2

لیست کسانی که از نظر قانونی نمی توانند با لیست سیاه3
سازمان همکاری کنند.

شفافیت مأموریت های خارجی4
اطالعاتی شامل آئین نامه ها و قوانین مربوطه، 

مقصد سفر، تعداد و اسامی اشخاص، مدت 
سفر، مبلغ و محل تأمین هزینۀ سفر و دستاورد 

مأموریت است.  

شفافیت اداری استخدامی5
ح وظایف مدیران ارشد  شامل ساختار سازمانی، شر

و کارکنان، اطالعات استخدامی و اعالم موقعیت های 
خالی شغلی، آئین نامه ها و قوانین مربوطه و نتایج 

مصاحبه ها و آزمون های ورودی است.
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تعریفمؤلفهتعریفشاخصردیف

ک6 شفافیت امال

هر گونه ملک یا زمین که تحت کاربری 
سازمان یا مجموعه ای دیگر است. 

اطالعاتی شامل آئین نامه ها و قوانین 
مربوطه، نشانی، اطالعات کاربری، 
اطالعات مکان محور و نام بهره بردار.

--

7
شفافیت پژوهش ها و 
-پیوست های مطالعاتی

اطالعاتی شامل نام مجری، تاریخ انجام، انتشار شناسنامۀ پژوهش ها
مبلغ قراداد و نام ناظر است.

گزارش کامل پژوهش به همراه داده های خام انتشار گزارش کامل8
پژوهش.

4-2-2-1- فرآیند

کــه صــورت می گیــرد تــا منابــع ورودی بــه خروجــی )خدمــات درون ســازمانی یــا بــرون ســازمانی( تبدیــل شــوند فرآینــد  بــه مجموعــه فعالیت هایــی 
کــرد: گفتــه می شــود. فرآیندهــا را می تــوان از منظــر کارکــرد بــه ســه دســته تقســیم 

کــه بــه صــورت مســتقیم ارزش آفرینــی می نماینــد و مبیــن   ● فرآیندهــای ماموریتــی )بدنــه اصلــی ســازمان(: آن دســته از فرآیندهــا 
 End to End ع فرآیندهــا معمــواًل بــا مشــتری ســازمان در ارتبــاط بــوده و به صــورت فلســفه وجــودی ســازمان می باشــد. ایــن نــو

می باشــد؛ ماننــد فرآیندهــای تولیــد.
کــه بــه منظــور حمایــت و پشــتیبانی از فرآیندهــای ماموریتــی در ســازمان جــاری و ســاری   ● فرآیندهــای پشــتیبانی: فرآیندهایــی 

ــه. ــواد اولی ــن م ــد تأمی ــد فرآین ــد؛ مانن ــت ندارن ــکان فعالی ــی ام ــای ماموریت ــا فرآینده ــدون آن ه ــتند و ب هس
فرآیندهــای مدیریتــی )کنترلــی(: آن دســته از فرآیندهــا کــه بــه منظــور هــر چــه بهتــر شــکل گرفتــن دو دســتۀ دیگــر فرآینــدی محقــق   ●

می شــوند. ارزش آفرینــی ایــن دســته از فرآیندهــا بــه صــورت مســتقیم نبــوده و بلکــه بــه صــورت غیرمســتقیم بــر کیفیــت دســته های 
دیگــر موثــر اســت؛ ماننــد فرآیندهــای نظــارت و ارزیابــی.

شاخص های شفافیت فرآیندی به ترتیب زیر هستند:
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شکل 8- شاخص های شفافیت فرآیندی
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 یندیفرآ تیشفاف یها شاخص -8 شکل

 

 ها تعاریف و مؤلفه -1-2-1
 

 یندیفرآ تیشفاف -ییمحتوا یها  شاخص -39 جدول

 تعریف مؤلفه تعریف شاخص ردیف

 انتشار دستور جلسات - گیری شفافیت فرآیندهای تصمیم 1
 قههرار کههه مبههاحثی عنههاوین

 و شهود  حطر جلسه در است
 گیههری تصههمیم آن بههه راجههع

 شفافیت فرآیندی

 شفافیت تعرفه و بهای خدمات
شفافیت فرآیندهای 
مرتبط با ذی نفعان 

ج سازمانی  خار

شفافیت 
فرآیند جذب و 

 استخدام

شفافیت فرآیند 
 خدمات 

شفافیت فرآیندهای 
رسیدگی حقوقی به 

 شکایات

شفافیت فرآیندهای نحوة 
عقد انواع قراردادها با 

 پیمانکاران

کمک  شفافیت فرآیند 
 اشخاص حقیقی و حقوقی

شفافیت فرآیندهای مرتبط با 
 ذی نفعان داخل سازمانی

شفافیت فرآیند عزل 
 و ارتقا و صدور حکم

شفافیت فرآیندهای 
رسیدگی حقوقی به 

 شکایات

شفافیت فرآیندهای 
گیری  تصمیم 

انتشار دستور 
 جلسات

انتشار 
 صورت جلسات

 انتشار مصوبات
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4-2- 1-2-1- تعاریف و مؤلفه ها

جدول 30- شاخص های محتوایی- شفافیت فرآیندی

تعریفمؤلفهتعریفشاخصردیف

1

-شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری

انتشار دستور جلسات

عناوین مباحثی که قرار است در 
ح شود و راجع به آن  جلسه طر

کر تاریخ و  تصمیم گیری شود، با ذ
زمان جلسه.

انتشار صورت جلسات2
ح شده  تمامی مباحث مطر
و تصمیمات گرفته شده در 

جلسات.

هرگونه تصمیم گیری در جلسات.انتشار مصوبات3

شفافیت فرآیندهای مرتبط با ذی نفعان داخل 4
-سازمانی

شفافیت فرآیند عزل و ارتقا و صدور 
-حکم

شفافیت فرآیندهای رسیدگی 5
-حقوقی به شکایات

6

شفافیت فرآیندهای مرتبط با ذی نفعان خارج 
-سازمانی

-شفافیت فرآیند جذب و استخدام

-شفافیت فرآیند خدمات7

شفافیت فرآیندهای رسیدگی 8
-حقوقی به شکایات

شفافیت فرآیندهای نحوۀ عقد 9
-انواع قراردادها با پیمانکاران

شفافیت فرآیند کمک اشخاص 10
حقیقی و حقوقی

انتشار نحوه و فرآیندهای  
کمک های اشخاص حقیقی و 
حقوقی. )کمک به سازمان و از 

سازمان) 

شفافیت تعرفه و بهای خدمات11

انتشار بهای کلیۀ خدماتی که 
توسط سازمان به ذی نفعان 
داخل و خارج سازمانی ارائه 

می شود.

--

4-2- 1-3- خروجی

ــا یــک تصمیــم مدیریتــی باشــند. همچنیــن از یــک  ایــن خروجی هــا می توانــد بــه صــورت محصــول اعــم از کاال و خدمــت، اطاعــات و داده هــا و ی
ــی  ــای مأموریت ــتی و حوزه ه ــن باالدس ــرد. قوانی ک ــیم بندی  ــی( تقس ــی و بیرون ــان آن )درون ــه ذی نفع ــه ب ــا توج ــا را ب ــن خروجی ه ــوان ای ــر می ت منظ

ــه نوعــی ایــن خروجی هــا را مشــخص می کنــد. ــا ســازمان ب ــرای هــر مجموعــه ی پیش بینــی شــده ب
شاخص های شفافیت عوامل خروجی یک سازمان به این ترتیب است:
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شکل 9- شاخص های شفافیت عوامل خروجی
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 خروجی -1-0

ها و یا یک تصمیم مدیریتی  تواند به صورت محصول اعم از کاال و خدمت، اطالعات و داده ها می این خروجی
ها را با توجه به ذی نفعان آن )درونی و بیرونی(  توان این خروجی باشند. همچنین از یک منظر می

بینی شده برای هر مجموعه یا سازمان به  های مأموریتی پیش وزهبندی کرد. قوانین باالدستی و ح تقسیم
 کند. ها را مشخص می نوعی این خروجی

 های شفافیت عوامل خروجی یک سازمان به این ترتیب است: شاخص
 یخروج عوامل تیشفاف یها شاخص -0 شکل

 
 ها تعاریف و مؤلفه -1-0-1

  

 یخروج عوامل تیشفاف -ییمحتوا یها  شاخص -31 جدول

 تعریف مؤلفه تعریف شاخص ردیف

1 
های ارزیابی عملکرد  انتشار گزارش

 ای دوره

 از ای مجموعهههههه ارائهههههة
 نحهوۀ  با رابطه در ها شاخص
 و سههازمانی وظههایف انجههام

 کارکنههان، عملکههرد ارزیههابی
 یههک در نهادههها و مههدیران

 مبنهای  بر معین زمانی دورۀ
 .ها شاخص این

 های سنجش انتشار شاخص

هایی کهه بهر اسهاس     شاخص
ههها عملکههرد سههازمان در   آن

سههطوح مختلههف ارزیههابی و  
 شود. بررسی می

 - انتشار شیوۀ سنجش 2

0 
ارائة مجموعهه اطالعهاتی در    های مختلف انتشار آمارنامه در حوزه

های مختلهف   ارتباط با حوزه
 مأموریتی.

- - 

شفافیت عوامل 
 خروجی

انتشار خدمت های  انتشار آمار مربوط به بهره وری
 ارائه شده

انتشار آمارنامه در حوزه های 
 مختلف

گزارش های ارزیابی عملکرد  انتشار 
 دوره ای

انتشار شاخص های 
 سنجش

 انتشار شیوة سنجش

4-2- 1-3-1- تعاریف و مؤلفه ها

 
جدول 31- شاخص های محتوایی- شفافیت عوامل خروجی

تعریفمؤلفهتعریفشاخصردیف

1
انتشار گزارش های ارزیابی عملکرد دوره ای

ارائۀ مجموعه ای از شاخص ها 
در رابطه با نحوۀ انجام وظایف 

سازمانی و ارزیابی عملکرد 
کارکنان، مدیران و نهادها در یک 
دورۀ زمانی معین بر مبنای این 

شاخص ها.

انتشار شاخص های سنجش

شاخص هایی که بر اساس 
ح  آن ها عملکرد سازمان در سطو

مختلف ارزیابی و بررسی 
می شود.

-انتشار شیوۀ سنجش2

ارائۀ مجموعه اطالعاتی در ارتباط انتشار آمارنامه در حوزه های مختلف3
--با حوزه های مختلف مأموریتی.

انتشار خدمت های ارائه شده4
ارائۀ لیست خدمت های ارائه 
شده )با واسطه یا مستقیم) 
همراه با شناسنامۀ خدمت.

--

انتشار آمار مربوط به بهره وری5
ارائۀ شاخص ها، شیوۀ سنجش 

و نتایج مربوط به بهره وری 
سازمان. 

--
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4-2- 2- شاخص های سنجش بعد شکلی و فنی

جدول 32- شاخص های شکلی فنی

غیرقابل قبولقابل قبولتعریفشاخصردیف

ورود دستیفرآیند سیستمی-نحوۀ تولید اطالعات1

در دسترس بودن اطالعات تا -سطح ریزدانگی اطالعات2
وجود اطالعات تجمیعیریزترین سطح

رعایت استانداردهای داده متصل -فرمت استاندارد اطالعات*3
)پنج ستاره)

 JPG ،قالب های تصویری
PDF و

در دسترس بودن URL هر کدام از  URLمجموعۀ داده ها4
در دسترس نباشد.در دسترس باشد.مجموعه داده ها

انتشار در پایان سالانتشار برخطبازۀ زمانی انتشار )ارائۀ اطالعات)5

-اطالعات بصری سازی شده و خوانا برای مخاطب6
اطالعات بصری سازی شده 
)استفاده از جدول، نمودار، 

اینفوگرافیک و ...)
اطالعات ناخوانا برای عموم

یک زبانبیش از یک زبان-زبان7

شفافیت گردش کار انتشار اطالعات8

انتشار اطالعات مربوط به فرآیند 
و بوروکراسی انتشار اطالعات و 

نشردهنده و مسئول به روزرسانی 
اطالعات.

در واقع مشخص شده باشد که 
مسئولیت داده ها با چه شخص 

حقیقی یا حقوقی است.

منتشر نشده باشد.منتشر شده باشد.

کاربرپسند بودن وب سایت9

آسان و راحت بودن کار با سایت، 
ساده و جذاب بودن گرافیک. در 
دسترس بودن اطالعات مختلف 

سایت در هر لحظه درحین استفاده.

نباشدباشد

منتشر نشده باشد.منتشر شده باشد.-معرفی اپلیکیشن های مرتبط با وب سایت10

امکان جست وجوی داده ها11

در مواردی که داده های مربوط به 
یک موضوع به صورت دسته بندی 

شده نمایش داده می شود باید 
امکان جست وجو به ازای تمام 

دسته ها وجود داشته باشد. 

ندارددارد

 .PNG و PDF، JPEG 1- قالب های تصویری. صرفًا قابلیت خوانش انسانی میسر است یعنی دادۀ یک ستاره. مانند فایل های 
کــرد یعنــی  کــه می تــوان از اطاعــات آن کپی بــرداری و همچنیــن در آن اطاعــات را جســتجو  2- قالب هــای متنــی. ویژگــی ایــن قالب هــا ایــن اســت 

 .HTML و DOC دادۀ دو ســتاره. ماننــد فایل هــای
.XML و XL، CSV 3- قالب های مشترک. قابلیت خوانش و پردازش اطاعات بین انسان و ماشین یعنی دادۀ سه ستاره. مانند فایل های

.)API )JSON 4- فراخوان ماشینی. قابلیت فراخوانی و پردازش ماشینی یعنی دادۀ چهار ستاره. مانند
 API + Linkedــد ــتاره. مانن ــج س ــی دادۀ پن ــر یعن ــای دیگ ــا داده ه ــاط ب ــن دادگان در ارتب ــل جورچی ــل. تکمی ــتانداردهای داده متص ــت اس 5- رعای

    .Data
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شکل 12-شاخص های شکلی فنی

غیرقابل قبولقابل قبولتعریفشاخصردیف

نمایش نمی دهدنمایش می دهد-تعداد دفعات مشاهده1

راهنما2

راهنمای دست یابی به اطالعات مختلف 
سایت. مثاًل در صورتی که جدولی با ویژگی های 
منحصربه فرد وجود دارد، راهنمای استفاده از 

آن وجود داشته باشد.

ندارددارد

ندارددارد-سؤاالت متداول3

دسته بندی های موضوعی و استفاده  از 4
برچسب ها و کلیدواژه ها

داده های موجود در وب سایت باید دسته بندی 
شده باشند. تا یافتن اطالعات مدنظر ساده 
و سریع رخ دهد. هم چنین از برچسب های 

مشابه برای دسته های مشابه استفاده شود.

دسته بندی موضوعی و 
برچسب داشته باشد.

دسته بندی موضوعی و 
برچسب نداشته باشد.

تعامل و ارتباط بین سامانه های مربوط به یک یکپارچگی5
نداردداردحوزۀ مأموریتی مشخص.

انتقاد/ شکایت6
بخشی که در آن کاربران بتوانند انتقاد و یا 
شکایات خود را نسبت به محتوای منتشر 

شده ثبت کنند.
ندارددارد

4-3- سازمان بهزیستی

در شــکل های 1 تــا 3 و جدول هــای 1 تــا 6 شــاخص های محتوایــی ســنجش شــفافیت ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار عمومــی اطاعــات ارائــه 
کــه هــر مجموعــه یــا ســازمانی می توانــد نســبت بــه انتشــار اطاعــات مرتبــط بــا آن هــا اقــدام  شــده اســت. ایــن شــاخص ها بــه نوعــی مــواردی هســتند 
ــه ایــن جدول هــا و  ــا مراجعــه ب کــه پیشــنهاد می کنیــم ب کنــد. تعــدادی از ایــن مــوارد در ســامانۀ  شــفافیت ســازمان بهزیســتی منتشــر نشــده اســت 
گاهــی از آن هــا ایــن مــوارد منتشــر شــود. هم چنیــن شــاخص های ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8 می تواننــد در چگونگــی و کیفیــت انتشــار ایــن  آ

کــه در ادامــه بــه بررســی کیفیــت انتشــار ایــن اطاعــات می پردازیــم: مــوارد کمــک کننــد. تعــدادی از ایــن مــوارد نیــز منتشــر شــده اند 

تفاهم نامه ها و قرادادها/ پیمانکاران
اطاعــات مربــوط بــه قراردادهــا طبــق شــاخص های محتوایــی جــدول 2 ناقــص هســتند. پیشــنهاد می کنیــم طبــق مؤلفه هــای   ●

ع قرادادهــا )درآمــدی، هزینــه ای، ...( نیــز وجــود داشــته باشــد. جــدول 2 امــکان جســت وجو بــر اســاس نــو
طبق شاخص های ردیف های 2، 3 و 11 جدول 7 :  ●

امــکان بارگیــری اطاعــات در قالــب اســتاندارد وجــود نــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول قابلیــت بارگیــری داده هــا بــا   ○
کســل فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای  ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول )مــوارد گفتــه شــده در جــدول 2( در قالــب فایــل ا

ــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود.  یــک دســته داده جســت وجو شــده و هــم ب
امکان جست وجو و فیلتر برای تمامی مجموعه داده های نمایش داده شده وجود ندارد.  ○

عملکرد مالی سال 1398/ عملکرد مشارکت سال 1398
طبق شاخص های ردیف های 2 و 3 جدول 7 :  ●

قالــب فایــل جزئیــات منتشــر شــده در بخــش »عملکــرد مالــی ســال 1398« نامناســب اســت. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول 
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داده هــای مربــوط بــه بــرای هــر دو بخــش » عملکــرد مالــی ســال 1398« و » عملکــرد مشــارکت ســال 1398« بــا ســطح ریزدانگــی 
کســل منتشــر شــود. قابــل قبــول، در قالــب فایــل ا

ک امال
طبق شاخص ردیف 6 جدول 4 اطاعات مربوط به این بخش ناقص است.   ●
طبق شاخص های ردیف های 2، 3 و 11 جدول 7 :  ●

ــا   ○ ــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری داده هــا ب ــب اســتاندارد وجــود ن امــکان بارگیــری اطاعــات در قال
کســل فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد  ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول )مــوارد گفتــه شــده در ردیــف 6 جــدول 4( در قالــب فایــل ا

هــم بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 
امکان جست وجو و فیلتر برای تمامی مجموعه داده های نمایش داده شده وجود ندارد.  ○

مشارکت ها
اطاعــات بخــش مشــارکت ها چــه از دســتۀ گفتــه شــده در جــدول 2 یعنــی بــه صــورت قــراداد و چــه از دســتۀ موجــود در ردیــف 6   ●

جــدول 3 یعنــی کمک هــای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه ســازمان باشــد، ناقــص اســت. 
طبق شاخص های ردیف های 3 و 11 جدول 7 :  ●

امــکان بارگیــری اطاعــات در قالــب اســتاندارد وجــود نــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در   ○
کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده  قالــب فایــل ا

و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 
امکان جست وجو و فیلتر برای تمامی مجموعه داده های نمایش داده شده وجود ندارد.  ○

کز نقشۀ مرا
طبق شاخص های ردیف های 3 و 11 جدول 7 :  ●

امــکان بارگیــری اطاعــات در قالــب اســتاندارد وجــود نــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در   ○
کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده  قالــب فایــل ا

و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 
امکان جست وجو و فیلتر برای تمامی مجموعه داده های نمایش داده شده وجود ندارد.  ○

کلی وب سایت نکات 
گاهــی پیامــی بــا   ● ک« یــا »پیمانــکاران« هــر از  کــه فیلترهــای جســت وجو دارنــد ماننــد »امــا هنــگام اســتفاده از صفحه هایــی 

محتــوای » کلمــۀ شناســایی و رمــز خــود را بررســی کنیــد/ شــما مجــاز بــه دیــدن ایــن بخــش نیســتید« نمایــش داده می شــود. پــس از 
ــدارد. ــه خصــوص وجــود ن ــه جســت وجو و اســتفاده از ایــن صفحــات ب نمایــش ایــن پیــام، امــکان هــر گون

گــر ایــن اطاعــات بصری ســازی شــود، بــا ســهولت بیشــتری در اختیــار کاربــر   ● اطاعــات بســیار خوبــی در ســایت منتشــر شــده اســت. ا
کــه در بخش هــای »عملکــرد مالــی« و »عملکــرد مشــارکت« تــا  قــرار می گیــرد. در واقــع داده هــا معنــی دار خواهنــد شــد. همان طــور 

حــدی ایــن اتفــاق افتــاده اســت. 
پیشــنهاد می کنیــم بــا توجــه بــه شــاخص های شــکلی ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8 کــه شــامل چگونگــی انتشــار اطاعــات، اطاعاتــی کــه   ●

بایــد دربــارۀ خــود وب ســایت در اختیــار کاربــر قــرار داده شــود و بخش هایــی کــه بایــد بــه وب ســایت اضافــه شــود، ســایر اصاحــات نیــز صــورت گیــرد.
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4-4- سازمان تأمین اجتماعی

در شــکل های 1 تــا 3 و جدول هــای 1 تــا 6 شــاخص های محتوایــی ســنجش شــفافیت ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار عمومــی اطاعــات ارائــه 
کــه هــر مجموعــه یــا ســازمانی می توانــد نســبت بــه انتشــار اطاعــات مرتبــط بــا آن هــا اقــدام  شــده اســت. ایــن شــاخص ها بــه نوعــی مــواردی هســتند 
گاهــی  کــه پیشــنهاد می کنیــم بــا مراجعــه بــه ایــن جدول هــا و آ کنــد. تعــدادی از ایــن مــوارد در ســامانۀ ســازمان تأمیــن اجتماعــی منتشــر نشــده اســت 
از آن هــا، ایــن مــوارد منتشــر شــود. هم چنیــن شــاخص های ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8 می تواننــد در چگونگــی و کیفیــت انتشــار ایــن مــوارد 

کــه در ادامــه بــه بررســی کیفیــت انتشــار ایــن اطاعــات می پردازیــم: کمــک کننــد. تعــدادی از ایــن مــوارد نیــز منتشــر شــده اند 

دسترسی آزاد به قوانین، مقررات و بخشنامه ها
کاربــر از عنــوان اصلــی قانــون، مقــرره و   ● کــه  کــه  امــکان جســت وجو بــر اســاس محتــوای قوانیــن وجــود نــدارد. در واقــع در صورتــی 

بخشــنامه اطــاع نداشــته باشــد، بــه ســختی می توانــد متــن مــورد نظــر خــود را بیابــد.
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7 :  ●

امــکان بارگیــری اطاعــات در قالــب اســتاندارد وجــود نــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در   ○
کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده  قالــب فایــل ا

و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 

اطالعات مرکز
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7 :  ●

امــکان بارگیــری اطاعــات در قالــب اســتاندارد وجــود نــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در   ○
کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده  قالــب فایــل ا

و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 

آمار، اطالعات و محاسبات
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7:  ●

داده های این بخش باید در قالب های استاندارد و قابل استفاده منتشر شوند.  ○

مدیران
طبــق شــاخص ردیــف 1 جــدول 4 اطاعــات مربــوط بــه ایــن بخــش ناقــص اســت. »ســوابق تحصیلــی« و »ســوابق اجرایــی« بعضــی   ●

از مدیــران بــه صــورت ناقــص منتشــر شــده اســت. 
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7:  ●

امــکان بارگیــری اطاعــات در قالــب اســتاندارد وجــود نــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در   ○
کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول )مــوارد گفتــه شــده در ردیــف 1 جــدول 4( فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم  قالــب فایــل ا

بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 

مؤسسات و شرکت های تابعه
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7 :  ●

امــکان بارگیــری اطاعــات در قالــب اســتاندارد وجــود نــدارد. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در   ○
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کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده  قالــب فایــل ا
و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 

کلی وب سایت نکات 
کــه شــامل چگونگــی انتشــار اطاعــات،   ● ــا توجــه بــه شــاخص های شــکلی ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8  پیشــنهاد می کنیــم ب

کــه بایــد بــه وب ســایت اضافــه شــود، ســایر  کاربــر قــرار داده شــود و بخش هایــی  کــه بایــد دربــارۀ خــود وب ســایت در اختیــار  اطاعاتــی 
اصاحــات نیــز صــورت گیــرد.

4-5- شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(

ــه  ــا 6 شــاخص های محتوایــی ســنجش شــفافیت ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار عمومــی اطاعــات ارائ ــا 3 و جدول هــای 1 ت در شــکل های 1 ت
شــده اســت. ایــن شــاخص ها بــه نوعــی مــواردی هســتند کــه هــر مجموعــه یــا ســازمانی می توانــد نســبت بــه انتشــار اطاعــات مرتبــط بــا آن هــا اقــدام 
کنــد. تعــدادی از ایــن مــوارد در ســامانۀ شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی )شســتا( منتشــر نشــده اســت کــه پیشــنهاد می کنیــم بــا مراجعــه بــه ایــن 
ــت  ــی و کیفی ــد در چگونگ ــای 7 و 8 می توانن ــده در جدول ه ــه ش ــاخص های ارائ ــن ش ــود. هم چنی ــر ش ــوارد منتش ــن م ــا، ای ــی از آن ه گاه ــا و آ جدول ه

انتشــار ایــن مــوارد کمــک کننــد. تعــدادی از ایــن مــوارد نیــز منتشــر شــده اند کــه در ادامــه بــه بررســی کیفیــت انتشــار ایــن اطاعــات می پردازیــم:

صورت های مالی سال های 97 و 98
طبــق مؤلفه هــای ارائــه شــده در ردیف هــای 4 تــا 8 جــدول 1 اطاعــات ایــن بخــش ناقــص اســت. هم چنیــن ایــن اطاعــات بــرای   ●

بعضــی از شــرکت ها و هلدینگ هــا منتشــر نشــده اســت.
طبق شاخص ردیف  3  جدول 7 :  ●

این اطاعات باید با سطح ریزدانگی بیشتر )ردیف های 4 تا 8 جدول 1( در قالب استاندارد نیز منتشر شود.   ○

گروه گزارش افزایش سرمایۀ شرکت های  گزارش هیئت مدیره به مجمع هلدینگ ها/ 
طبق شاخص های ردیف های 3 جدول 7 :  ●

این اطاعات باید با سطح ریزدانگی بیشتر در قالب استاندارد نیز منتشر شود.   ○

گروه اعضای هیئت مدیرۀ شرکت های 
طبق مؤلفۀ ردیف 1 جدول 4 اطاعات مربوط به این بخش ناقص است.   ●
طبق شاخص های ردیف های 3  جدول 7 :  ●

فرمــت اطاعــات منتشــر شــده اســتاندارد نیســت. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در قالــب فایــل   ○
کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول )مــوارد گفتــه شــده در مؤلفــۀ ردیــف 1 جــدول 4( فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای  ا

یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا فراهــم شــود. 

کلی وب سایت نکات 
کــه شــامل چگونگــی انتشــار اطاعــات،   ● ــا توجــه بــه شــاخص های شــکلی ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8  پیشــنهاد می کنیــم ب

اطاعاتــی کــه بایــد دربــارۀ خــود وب ســایت در اختیــار کاربــر قــرار داده شــود و بخش هایــی کــه بایــد بــه وب ســایت اضافــه شــود، اســت، 
گیــرد. ســایر اصاحــات نیــز صــورت 

105مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



4-6- صندوق بازنشستگی کشوری

در شــکل های 1 تــا 3 و جدول هــای 1 تــا 6 شــاخص های محتوایــی ســنجش شــفافیت ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار عمومــی اطاعــات ارائــه 
کــه هــر مجموعــه یــا ســازمانی می توانــد نســبت بــه انتشــار اطاعــات مرتبــط بــا آن هــا اقــدام  شــده اســت. ایــن شــاخص ها بــه نوعــی مــواردی هســتند 
کنــد. تعــدادی از ایــن مــوارد در ســامانۀ جامــع اطاعــات هلدینگهــا و شــرکتهای زیــر مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری منتشــر نشــده اســت کــه 
گاهــی از آن هــا، ایــن مــوارد منتشــر شــود. هم چنیــن شــاخص های ارائــه شــده در جدول هــای  پیشــنهاد می کنیــم بــا مراجعــه بــه ایــن جدول هــا و آ
کــه در ادامــه بــه بررســی کیفیــت  7 و 8 می تواننــد در چگونگــی و کیفیــت انتشــار ایــن مــوارد کمــک کننــد. تعــدادی از ایــن مــوارد نیــز منتشــر شــده اند 

انتشــار ایــن اطاعــات می پردازیــم:

مشخصات اعضای هیئت مدیره
طبق شاخص ردیف 1 جدول 4 اطاعات مربوط به این بخش ناقص است.   ●
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7 :  ●

قالــب اطاعــات منتشــر شــده اســتاندارد نیســت. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در قالــب فایــل   ○
کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول )مــوارد گفتــه شــده در مولفــۀ ردیــف 1 جــدول 4( فراهــم شــود.  ا

خالصۀ وضعیت مالی شرکت
طبق شاخص های ردیف های 2 و 3 جدول 7 :  ●

قالــب اطاعــات منتشرشــده اســتاندارد نیســت. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول قابلیــت بارگیــری اطاعــات در قالــب فایــل   ○
کســل فراهــم شــود. ایــن قابلیــت بایــد هــم بــرای یــک دســته دادۀ جســت وجو شــده و هــم بــرای کل داده هــا بــه صــورت یک جــا  ا

فراهــم شــود. 

صورت های مالی
طبق مؤلفه های ارائه شده در ردیف های 4 تا 8 جدول 1 اطاعات این بخش ناقص است.   ●
طبق شاخص های ردیف های 2 و 3 جدول 7 :  ●

سطح ریزدانگی اطاعات قابل قبول نیست.  ○
امــکان جســت وجو در فایل هــای موجــود وجــود نــدارد. قالــب فایــل منتشــر شــده نامناســب اســت. داده هــای مربــوط بــه   ○

کســل منتشــر  مؤلفه هــای »ترازنامــه«، »صــورت ســود و زیــان« و »صــورت جریــان وجــوه نقــد« بایــد در قــدم اول، در قالــب فایــل ا
شــوند و امــکان بارگیــری ایــن داده هــا در قالــب گفتــه شــده وجــود داشــته باشــد.

کلی وب سایت نکات 
کــه شــامل چگونگــی انتشــار اطاعــات،   ● ــا توجــه بــه شــاخص های شــکلی ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8  پیشــنهاد می کنیــم ب

کــه بایــد بــه وب ســایت اضافــه شــود، ســایر  کاربــر قــرار داده شــود و بخش هایــی  کــه بایــد دربــارۀ خــود وب ســایت در اختیــار  اطاعاتــی 
اصاحــات نیــز صــورت گیــرد.
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4-7- صندوق بیمۀ اجتماعی روستاییان و عشایر

در شــکل های 1 تــا 3 و جدول هــای 1 تــا 6 شــاخص های محتوایــی ســنجش شــفافیت ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار عمومــی اطاعــات 
کــه هــر مجموعــه یــا ســازمانی می توانــد نســبت بــه انتشــار اطاعــات مرتبــط بــا آن هــا  ارائــه شــده اســت. ایــن شــاخص ها بــه نوعــی مــواردی هســتند 
اقــدام کنــد. تعــدادی از ایــن مــوارد در ســامانۀ صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر منتشــر نشــده اســت کــه پیشــنهاد می کنیــم 
گاهــی از آن هــا، ایــن مــوارد منتشــر شــود. هم چنیــن شــاخص های ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8 می تواننــد در  بــا مراجعــه بــه ایــن جدول هــا و آ
چگونگــی و کیفیــت انتشــار ایــن مــوارد کمــک کننــد. تعــدادی از ایــن مــوارد نیــز منتشــر شــده اند کــه در ادامــه بــه بررســی کیفیــت انتشــار ایــن اطاعــات 

می پردازیــم:

اطالعات مالی و سرمایه گذاری
صورت های مالی

طبق مؤلفه های گفته شده در جدول 1 اطاعات این بخش ناقص است.   ●
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7 :  ●

امــکان جســت وجو در فایل هــای موجــود وجــود نــدارد. قالــب فایــل منتشــر شــده اســتاندارد نیســت. پیشــنهاد می کنیــم   ○
داده هــای مربــوط بــه مؤلفه هــای »ترازنامــه«، »صــورت ســود و زیــان« و »صــورت جریــان وجــوه نقــد« در قــدم اول در قالــب فایــل 

کســل منتشــر شــوند و امــکان بارگیــری ایــن داده هــا در قالــب گفتــه شــده وجــود داشــته باشــد. ا

بودجه مصوب و تفریغ شده 
ــا 5 جــدول 3 اطاعــات ایــن بخــش ناقــص اســت. هم چنیــن اطاعــات منتشــر   ● طبــق مؤلفه هــای گفتــه شــده در ردیف هــای 1 ت

شــده در ســطح کدهــای 9 رقمــی ارائــه نشــده اســت.
طبق شاخص های ردیف های 2 و 3 جدول 7 :  ●

سطح ریزدانگی اطاعات قابل قبول نیست.  ○
امــکان جســت وجو در فایل هــای موجــود وجــود نــدارد. قالــب فایــل منتشــر شــده اســتاندارد نیســت. پیشــنهاد می کنیــم   ○

کســل بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول )مــوارد گفتــه شــده در ردیف هــای 1 تــا 5 جــدول 3(  داده هــا در قــدم اول در قالــب فایــل ا
منتشــر شــوند و امــکان بارگیــری آن هــا در قالــب گفتــه شــده وجــود داشــته باشــد.

مناقصه ها و مزایده ها
گهی هــا بســیار ناخوانــا   ● اطاعــات در ایــن بخــش ناقــص اســت. نحــوۀ انتشــار نیــز نامناســب اســت. عکس هــای منتشــر شــده از آ

هســتند. 
طبق شاخص های ردیف های 2 و 3  جدول 7 :  ●

سطح ریزدانگی اطاعات قابل قبول نیست.  ○
کسل و قابل بارگیری منتشر شود.  ○ گهی ها در قالب یک فایل ا پیشنهاد می کنیم اطاعات همۀ آ

ک و سرمایه گذاری  اطالعات امال
ک ناقص است.   ● طبق تعریف ارائه شده در ردیف 6 جدول 4 اطاعات بخش اما
طبق شاخص های ردیف های 2 و 3 جدول 7 :  ●

سطح ریزدانگی اطاعات قابل قبول نیست.  ○
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ک بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول )مــوارد گفتــه شــده در ردیــف 6 جــدول 4( در قالــب   ○ پیشــنهاد می کنیــم اطاعــات همــۀ امــا
کســل و قابــل بارگیــری منتشــر شــود. یــک فایــل ا

 معرفی شرکت های تابعه
تیم مدیریتی
طبق شاخص ردیف 1 جدول 4 اطاعات مربوط به این بخش ناقص است.   ●
طبق شاخص های ردیف های 3 جدول 7 :  ●

قالــب اطاعــات منتشــر شــده اســتاندارد نیســت. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول قابلیــت بارگیــری اطاعــات در قالــب فایــل   ○
کســل فراهــم شــود.  ا

 صورت های مالی
به نکات مربوط به 1-1- صورت های مالی مراجعه شود.

2- ارزیابی عملکرد و داده های آماری
کســل ماننــد اطاعــات منتشــر شــده در بخــش »ماهنامــه   ● کســل تمامــی داده هــای قابــل ارائــه در قالــب ا پیشــنهاد می کنیــم فایــل ا

آمــاری« منتشــر شــود.
3- دربارۀ صندوق

طبق شاخص ردیف 1 جدول 4 اطاعات مربوط به این بخش ناقص است.   ●
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7 :  ●

قالــب اطاعــات منتشــر شــده اســتاندارد نیســت. پیشــنهاد می کنیــم در قــدم اول، قابلیــت بارگیــری اطاعــات در قالــب فایــل   ○
کســل فراهــم شــود.  ا

کلی وب سایت نکات 
کــه شــامل چگونگــی انتشــار اطاعــات،   ● ــا توجــه بــه شــاخص های شــکلی ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8  پیشــنهاد می کنیــم ب

کــه بایــد بــه وب ســایت اضافــه شــود، ســایر  کاربــر قــرار داده شــود و بخش هایــی  کــه بایــد دربــارۀ خــود وب ســایت در اختیــار  اطاعاتــی 
اصاحــات نیــز صــورت گیــرد.

4-8- بانک رفاه کارگران

در شــکل های 1 تــا 3 و جدول هــای 1 تــا 6 شــاخص های محتوایــی ســنجش شــفافیت ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار عمومــی اطاعــات ارائــه 
کــه هــر مجموعــه یــا ســازمانی می توانــد نســبت بــه انتشــار اطاعــات مرتبــط بــا آن هــا اقــدام  شــده اســت. ایــن شــاخص ها بــه نوعــی مــواردی هســتند 
گاهــی از  کــه پیشــنهاد می کنیــم بــا مراجعــه بــه ایــن جدول هــا و آ کنــد. تعــدادی از ایــن مــوارد در ســامانۀ بانــک رفــاه کارگــران منتشــر نشــده اســت 
ــوارد  ــن م ــار ای ــت انتش ــی و کیفی ــد در چگونگ ــای 7 و 8 می توانن ــده در جدول ه ــه ش ــاخص های ارائ ــن ش ــود. هم چنی ــر ش ــوارد منتش ــن م ــا، ای آن ه

کــه در ادامــه بــه بررســی کیفیــت انتشــار ایــن اطاعــات می پردازیــم: کمــک کننــد. تعــدادی از ایــن مــوارد نیــز منتشــر شــده اند 
طبق شاخص ردیف 3 جدول 7 :  ●

کســل داده هایــی کــه در بخــش »صورت هــای مالــی«، »نســبت ها« و ســایر داده هایــی کــه قابلیــت ارائــه در قالــب فایــل   ○ فایــل ا
کســل دارنــد بــا ســطح ریزدانگــی قابــل قبــول منتشــر شــوند. ا
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گــر ایــن اطاعــات بصری ســازی شــود، بــا ســهولت بیشــتری در اختیــار کاربــر   ● اطاعــات بســیار خوبــی در ســایت منتشــر شــده اســت. ا
قــرار می گیــرد. در واقــع، داده هــا معنــی دار خواهنــد شــد. 

کلی وب سایت نکات 
کــه شــامل چگونگــی انتشــار اطاعــات،   ● ــا توجــه بــه شــاخص های شــکلی ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8  پیشــنهاد می کنیــم ب

کــه بایــد بــه وب ســایت اضافــه شــود، ســایر  کاربــر قــرار داده شــود و بخش هایــی  کــه بایــد دربــارۀ خــود وب ســایت در اختیــار  اطاعاتــی 
اصاحــات نیــز صــورت گیــرد.

4-9- معاونت توسعۀ کارآفرینی و اشتغال

در شــکل های 1 تــا 3 و جدول هــای 1 تــا 6 شــاخص های محتوایــی ســنجش شــفافیت ســامانه ها و وب ســایت های انتشــار عمومــی اطاعــات ارائــه 
کــه هــر مجموعــه یــا ســازمانی می توانــد نســبت بــه انتشــار اطاعــات مرتبــط بــا آن هــا اقــدام  شــده اســت. ایــن شــاخص ها بــه نوعــی مــواردی هســتند 
کنــد. از میــان ایــن مــوارد اطاعــات مربــوط بــه ســه خدمــت ارائــه شــده در ســه ســامانۀ زیرمجموعــۀ معاونــت توســعۀ کارآفرینــی و اشــتغال منتشــر شــده 

کــه در ادامــه بــه بررســی ایــن ســه ســامانه می پردازیــم: اســت 
دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 

دریافت کنندگان تسهیالت باالی 50 میلیون ریال مشاغل خانگی
کرونا دریافت کنندگان تسهیالت کسب وکارهای آسیب دیده از 

طبق شاخص ردیف 11 جدول 7 :  ●
ــدارد. بــه عنــوان مثــال امــکان   ○ ــرای بعضــی از مجموعــه داده هــای نمایــش داده شــده وجــود ن امــکان جســت وجو و فیلتــر ب

ــدارد. ــغ پرداختــی« وجــود ن ــر اســاس »مبل ــر اطاعــات ب جســت وجو و فیلت
کسل وجود ندارد.  ● هم چنین امکان بارگیری تمامی اطاعات به صورت یک جا در قالب فایل ا
کــه شــامل چگونگــی انتشــار اطاعــات،   ● ــا توجــه بــه شــاخص های شــکلی ارائــه شــده در جدول هــای 7 و 8  پیشــنهاد می کنیــم ب

اطاعاتــی کــه بایــد دربــارۀ خــود وب ســایت در اختیــار کاربــر قــرار داده شــود و بخش هایــی کــه بایــد بــه وب ســایت اضافــه شــود، اســت، 
گیــرد. ســایر اصاحــات نیــز صــورت 

کــه در ســایر بخش هــای مأموریتــی ایــن  گاهــی از آن هــا، مــواردی  هم چنیــن پیشــنهاد می کنیــم بــا مراجعــه بــه جدول هــای پیش گفتــه )1 تــا 6( و آ
ــه شــده در جدول هــای 7 و 8 نیــز  ــه آن هــا نشــده اســت، منتشــر شــود. شــاخص های ارائ معاونــت وجــود دارد و هنــوز اقــدام بــه شفافیت بخشــی ب

می تواننــد در چگونگــی و کیفیــت انتشــار ایــن مــوارد کمــک کننــد.
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فصل پنجم: 
موسسه مردم نهاد توسعه 

فراگیر شفافیت

مهدی کرمی



5-1- مقدمه

آنچــه مســّلم اســت در عصــر اطاعــات و ارتباطــات، داده هــا نقــش اصلــی را در حکمرانــی خــوب دارنــد و دیگــر هیــچ حکومتــی نمی توانــد بــدون اتــکاء 
کــه در هــر لحظــه در حــال تولیــد و انتشــار اســت، بــه اهــداف عملیاتــی و اســتراتژیک خــود دســت یابــد و مســئولیت  بــه داده هــا و اطاعــات حجیمــی 
ــدون  ــی و ب ــه تنهای ــا ب ــر حکومت ه ــته دیگ ــاف گذش ــم برخ ــه می دانی ک ــور  ــد. همانط ــا کن ــهروندان آن ایف ــرزمین و ش ــک س ــال ی ــود در قب ــی خ اصل
مشــارکت مــردم، توانایــی تولیــد و ارائــه خدمــات را ندارنــد و می بایســت نقــش آن هــا از جایــگاه عملیاتــی بــه جایــگاه عملکــردی ارتقــاء یابــد. لیکــن 
کمیــت دسترســی نداشته باشــند – البتــه ضمــن رعایــت ضوابــط مرتبــط  کثــری بــه همــان داده و اطاعــات نــزد حا تــا زمانــی کــه مــردم بــه صــورت حدا
کــه می بایســت طبــق قانــون حــدود و ثغــور آن هــا نیــز مشــخص  ــا امنیتــی کشــور  کمیتــی و ی ــه حفــظ حریــم خصوصــی اشــخاص و اســرار حا از جمل
کــه می بایســت بــه صــورت انتشــار داده درســت،  کثــری بــه اطاعــات  شــود- قطعــًا نمی تواننــد نقشــی اثربخــش داشــته باشــند. ایــن دسترســی حدا
کمیــت باشــد نــه فقــط براســاس درخواســت مــردم، را می تــوان تعریفــی نزدیــک بــه شــفافیت اطاعــات قلمــداد کــرد. کیفیــت و بــه موقــع از طــرف حا با

ــن  ــک رک ــدون ش ــهروندان دارد، ب ــی ش ــاه اجتماع ــات و رف ــاماندهی خدم ــت و س ــدی در مدیری ــی کلی ــه نقش ک ــی  ــاه اجتماع کار و رف ــاون،  وزارت تع
کمیــت اســت. بــر همیــن اســاس ایــن وزارتخانــه می بایســت عنایــت ویــژه ای  اساســی ایجــاد و افزایــش آســایش شــهروندان و اعتمــاد ایشــان بــه حا

ع ارتقــاء ســطح خدمــات خــود داشــته باشــد و در ایــن راســتا خــود را ملــزم و متعهــد بــه شــفافیت اطاعــات کنــد.  بــه موضــو
اقــدام اخیــر ایــن وزارتخانــه در خصــوص ارزیابــی میــزان شــفافیت ســامانه های خویــش، شایســته تقدیــر اســت و می بایســت از دســت اندرکاران در 
همــه ســطوح تصمیم گیــری، مدیریتــی و کارشناســی قدردانــی شــود. بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه کشــور در تمامــی ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و ... بــه 
نظــر می رســد ســایر دســتگاه ها و نهادهــای کشــور نیــز می بایســت قبــل از قــرار گرفتــن در شــرایط بحرانــی و تنگنــای برون رفــت از آن بــا الگــو قــراردادن 

ایــن وزارتخانــه، اقدامــی اساســی در خصــوص تحقــق شــفافیت اطاعــات داشــته باشــند. 
همچنیــن شایســته اســت رویکــرد صحیــح ایــن وزارتخانــه در دریافــت نظــرات جامعــه مدنــی بــه ویــژه تشــکل های مردم نهــاد کــه در جایــگاه نماینــده 

ج نهــاد. مــردم یعنــی صاحبــان اصلــی منابــع و منافــع کشــور می باشــند را ار
گــزارش بــرای حمایــت و ایجــاد هم افزایــی در جهــت تحقــق هرچــه ســریع تر و بهتــر شــفافیت اطاعــات در ایــن وزارتخانــه،  بــا ایــن وجــود، در ایــن 
ــی نارســایی ها و ابهامــات  کل ــب مســائل و مــوارد  ــه در قال نــکات قابــل توجــه و نارســایی های مشاهده شــده طــی جلســات ســه روزه در آن وزارتخان

مشــترک در همــه ســامانه ها  و مــوارد تکمیلــی بــه ازای هــر ســامانه ارائــه می شــود.
ــرای همــکاری و  ــه، مراتــب قدردانــی از ایشــان و آمادگــی خــود ب ــرای همــه مدیــران و کارشناســان آن وزارتخان ضمــن آرزوی موفقیــت و ســامتی ب

حمایــت الزم را اعــام می داریــم.

گیر شفافیت مؤسسه مردم نهاد توسعه فرا
مهدی کرمی
عضو هیئت مدیره
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5-2- نارسایی ها و ابهامات مشترک سامانه ها در راستای شفافیت اطالعات

نارسایی ها:
گــردش کارهــای داخلــی   ● کلــی ســامانه ها بــرای جمــع آوری اطاعــات و مدیریــت فنــاوری خــود ســازمان ها اســت؛ در واقــع  بــه طــور 

الکترونیــک شده اســت ولــی بــرای شــفافیت اقدامــی صــورت نگرفته اســت و نقشــه راه شــفافیت وجــود نــدارد. 
بــا فــرض مشــخص بــودن داده هــای قابــل انتشــار و منتشــر شــدن آن هــا، داده هــا بایســتی قابــل خوانــش توســط ماشــین باشــند   ●

و ســاختار و شــمای صحیــح و قابــل پردازشــی داشته باشــند. الزم بــه ذکــر اســت انتشــار فایل هــا بــا فرمــت PDF نمی توانــد بیانگــر 
شــفافیت اطاعــات باشــد.

ابهامات:
هــر ســامانه ای بــرای جمــع آوری داده، فرآیندهــای خــاص خــود را دارد. آیــا ایــن فرآیندهــا بــرای اینکه اطاعات غیــر الزم جمع آوری   ●

نشــود و اطاعــات الزم نادیــده گرفته نشــود، جامعیــت و مانعیــت الزم و کافــی را دارنــد؟ چــه داده هایــی براســاس مأموریــت ســازمان 
کــه در اختیــار دارنــد کدامنــد؟ جمــع آوری می شــود؟ داده هــای تحــت پوشــش، خدمــات ارائه شــده و بودجــه ای 

مکانیــزم صحت ســنجی داده هــا و اعتبــاِر اطاعــات جمع آوری شــده مشــخص نیســت. چگونــه می تــوان میــزان صحــت داده را   ●
پــس از انتشــار متوجــه شــد؟ 

ــر  ــوان ب ــد و نت ــر آن ممکــن اســت انحــراف از واقعیــت ایجــاد کن ــر داده نادرســت باشــد، نتیجه گیــری و تصمیم گیــری مبتنــی ب گ ا
گونــی وجــود دارد.  اســاس آن سیاســتگذاری درســتی انجــام داد. بــرای صحت ســنجی و درســتی آزمایی داده هــا، روش هــای گونا

ــه صــورت سیســتماتیک اســتفاده کرد. ــرای انتقــال داده و به روزرســانی آن ب ــوان از API ب ــه عنــوان مثــال می ت ب
ح شــده در ایــن جلســاِت ارزیابــی ســامانه ها، محدودیت هــا و مجوزهــای اجــرای شــفافیت توســط   ● یکــی از دغدغه هــای مطــر

کــه برخــی جنبــه قانونــی دارد و برخــی صرفــًا ناشــی از  مجموعه هــای مختلــف بــود. پیشــنهاد می شــود حتــی خــود ایــن محدودیت هــا 
تعــارض منافــع می باشــد نیــز بــه صــورت شــفاف در ســامانه ها اطــاع رســانی شــود.  ایــن اقــدام باعــث می شــود هــم فشــارهای ناشــی از 
مطالبه گــری مــردم در مســیر درســت قرارگیــرد و هــم مانعــی بــرای رانــت خــواری افــراد داخــل مجموعه هــا باشــد کــه از همیــن ابهامــات 

بــه نفــع خــود بهــره می برنــد.  
مکانیــزم رویــداد نــگاری و ثبــت ســوابق اطاعــات چگونــه اســت؟ آیــا ســوابق صرفــًا در اختیــار وزارت اســت یــا در جایــی بــرای بررســی   ●

و نظــارت ارائــه می شــود؟

5-3- نارسایی ها و ابهامات تکمیلی به تفکیک سامانه ها 

5-3-1- سامانه شفافیت سازمان بهزیستی کشور

امتیاز سامانه: 3 
ج در قسمت نارسایی ها و ابهامات مشترک سامانه هاست. ح مندر موارد این سامانه همان موارد شر

5-3-2- سامانه شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه 

امتیاز سامانه: 4
مــوارد تکمیلــی: بــا عنایــت بــه ماهیــت ایــن ســامانه کــه در راســتای ماموریت هــای بانــک رفــاه پیاده ســازی شــده اســت، داده و اطاعــات بــه طورکلــی 
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کــه فقــط  از غنــای الزم برخــوردار اســت لیکــن بــه دلیــل نارســایی یــا فقــدان قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر طبقه بنــدی و ســطوح دسترســی بــه اطاعــات 
منحصــر بــه ایــن بانــک نیســت، برخــی از شــاخص های شــفافیت در حــال حاضــر محقــق نشــده اند. البتــه ایــن ســامانه پتانســیل خوبــی بــرای 

شــفافیت دارد. 

5-3-3- سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه بیمه بیکاری، معاونت روابط کار

امتیاز سامانه: 1
کــردن فرآیندهــا حرکــت کرده اســت قابــل تقدیــر اســت، لیکــن پــس از  کــه ایــن ســازمان بــه ســمت اتوماســیون و الکترونیکــی  مــوارد تکمیلــی: همیــن 
کــه بازخوردهــای ارزشــمندی در راســتای بهبــود فرآیندهــا و خدمــات محقــق می شــود. از نــکات قابــل  شــفافیت )انتشــار عمومــی( اطاعــات اســت 

توجه در این سامانه وجود امکان ارسال بازخورد توسط کاربران است. 

5-3-4- سامانه دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 

امتیاز سامانه: 1 
موارد تکمیلی: 

کــه متاســفانه پنهــان کاری دارای   ● کــم بــر مجموعه هــای عهــده دار خدمــات دولتــی و عمومــی  کنونــی حا در شــرایط و فضــای 
منفعــت اســت! تولیــد چنیــن ســامانه هایی شایســته تقدیــر اســت ولــی همــراه بــا ایــن حرکــت درســت و ارزشــمند می بایســت قواعــد و 

ــا هــم دســتاورد بهتــری داشته باشــیم و هــم از واقعیــت منحــرف نشــویم.  اصــول مرتبــط رعایــت شــود ت
کجــا معرفــی   ● کّل درخواســت ها در  فرآینــد اعطــای تســهیات، شــاخص های ارزیابــی، دالیــل پذیــرش یــا رد هــر درخواســت، 

شده اســت؟
آیا خود فرآیندها شفافند؟   ●
ع تقاضــای کار در حوزه هــا   ● آیــا تحلیــل داده و داده کاوی روی داده هــا صــورت می گیــرد؟ بــه عنــوان مثــال آیــا می تــوان فهمیــد نــو

و محدوده هــای جغرافیایــی کشــور چگونــه اســت؟
آیا اقام کلیدی برای پیگیری و اعتبارسنجی داده ها در بانک های اطاعاتی وجود دارد؟   ●

5-3-5- سامانه جامع اطالعات هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور 

امتیاز سامانه: 3
مــوارد تکمیلــی: پیشــنهاد می شــود در ایــن ســامانه اصــول و قواعــد تولیــد داده رعایــت شــود؛ بــه طــور مثــال در برخــی از اقــام اطاعاتــی بــه جــای 

متــن، از کدینــگ اســتفاده شــود.

5-3-6- سامانه امالک و اطالعات صندوق بازنشستگی کشوری

امتیاز سامانه:  3  
موارد تکمیلی: 

ســامانه هــوش تجــاری ایــن مجموعــه قابــل توجــه می باشــد. امــا در خصــوص خــود داده هــا و دسترســی بــه آن هــا، ابهاماتــی وجــود   ●
دارد )مــوارد بعــد(.

ک، آیا اقام اطاعاتی مهم نظیر مختصات جغرافیایی و کد پستی جمع آوری می شود؟  ● در خصوص داده های اما
کسل دریافت می شود قابل ارزیابی است؟  ● آیا صحت داده هایی که با فرمت ا

ارزیابی مشارکتی  سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 114



میزان دسترسی عمومی به داده ها چقدر است؟  ●
آیا مکانیزم نظارت و راستی آزمایی داده های منتشر شده مشخص است؟   ●

5-3-7- سامانه شفافیت سازمان تأمین اجتماعی

امتیاز سامانه:  5
موارد تکمیلی:

انتشــار بخش نامه هــا و دســتورالعمل های ســازمان جهــت اطاع رســانی عمــوم مزیت هــای زیــادی دارد. لیکــن بــا توجــه بــه   ●
تخصصــی بــودن محتــوای مطالــب پیشــنهاد می شــود پیشــخوان های تخصصــی بــرای راهنمایــی شــهروندان در نظــر گرفتــه شــود 

ع خدمــات را بهبــود بخشــید.  ــا بتــوان ســطح و نــو و مکانیزمــی بــرای ارزیابــی بازخــورد مــردم لحــاظ شــود ت
ــز روی   ● ک ــات مرا ــی اطاع ــتارت آپ ها( جانمای ــتفاده اس ــرای اس ــًا ب ــف )مث ــای مختل ــرای کاربرده ــود ب ــنهاد می ش ــن پیش همچنی

نقشــه انجــام شــود.
چرا صرفًا داده های آماری که معمواًل تجمیع شده اند ارائه می شود؟  ●
اطاعات منابع و دارایی های در اختیار سازمان می بایست اطاع رسانی عمومی شود.  ●

5-3-8- پرتال سازمانی شستا و سینا )سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا(

امتیاز سامانه: 4
موارد تکمیلی:

کیفیــت الزم بــرای مدیریــت داخلــی مجموعــه شســتا را دارد ولــی چگونــه می تــوان   ● بــه نظــر می رســد ســامانه های ارائــه شــده 
کــه امــکان دسترســی عمــوم بــه خــود داده هــا وجــود نــدارد؟  از ایــن پرتــال بــرای تحقــق امــر شــفافیت اطاعــات بهــره بــرد در حالــی 
ــه  ــن مجموع ــش ای ــاش و کوش ع از ارزش ت ــو ــن موض ــه ای ک ــد  ــامانه ها(. هرچن ــترک س ــات مش ــایی ها و ابهام ــه نارس ــود ب ع ش ــو )رج

نخواهدکاســت.
اینکــه مجموعــه شســتا وارد بــورس شده اســت نکتــه ای بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت و گام مهمــی در راســتای شــفافیت اســت   ●

لیکــن امــر شــفافیت اطاعــات می بایســت بــه صــورت جامــع و مانــع رعایــت شــود. زمانــی بــا اطمینــان می تــوان حضــور در بــورس را 
گیــرد و نتایــج  کــه داده و اطاعــات کامــل، درســت، بــه موقــع و بــا کیفیــت در اختیــار عمــوم قــرار  کــرد  نشــانه ای از شــفافیت قلمــداد 
حاصــل از پــردازش آن داده هــا بــا گزارش هــای ارائــه شــده بــه بــورس یکســان باشــد. شــعار ایــن ســازمان عبــارت اســت از »شــفافیت 
ــا زمانیکــه آن هــا بــه همــان  ــا عمــوم مــردم نیــز امــکان نظــارت و ارزیابــی درســت را دارنــد؟ ت ــرای نظــارت و ارزیابــی«. آی ابزاریســت ب

اطاعــات در اختیــار مجموعــه مزبــور دسترســی ندارنــد چگونــه ایــن امــر محقــق می شــود؟
کثــری داده می بایســت همــراه بــا   ● کــه در نارســایی ها و ابهامــات مشــترک ســامانه ها اشــاره شده اســت، انتشــار حدا همانطــور 

گــر خــود ایــن محدودیت هــا بــه صــورت کامــل تبییــن  گیــرد لیکــن ا کمیتــی و اســرار شــغلی صــورت  رعایــت حریــم خصوصــی، اســرار حا
و شــفاف نشــود خــودداری از انتشــار هــر داده ای بــه دلیــل حفــظ محرمانگــی نــه تنهــا مفیــد نخواهــد بــود بلکــه حساســیت عمــوم بــه 

نهادهــا و مؤسســات را نیــز افزایــش خواهــدداد.
شــود.   ● شــفاف  نیــز  اطاعــات  شــفافیت  جهــت  در  ســازمان  ایــن  حرکــت  از  حاصــل  دســتاوردهای  می شــود  پیشــنهاد 

گره خورده اســت. آیــا  سیاســت گذاری های ایــن ســازمان جریان ســاز اســت و بــه نوعــی زندگــی مــردم بــا تصمیمــات ایــن ســازمان 
اســت؟  شــده  پرداختــه  کشــور  اجتماعــی  و  سیاســی  و  اقتصــادی  چالش هــای  بــر  شــفافیت  دســتاوردهای  اثــر  بــه  کنــون  تا

آیا شیوه انتشار عمومی داده ها و سطح دسترسی به آن ها با معیارهای شفافیت همسو است؟   ●
شیوه نظارت بر تصمیمات چیست و تعارض منافع را چگونه مدیریت می کنند؟  ●
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5-3-9- سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور، معاونت امور تعاون 

امتیاز سامانه: 2
موارد تکمیلی:

گر کسی در بخش  مردمی ثبت نام کند احراز هویت می شود؟   ● آیا ا
آیا همین مشکات که نهادها و مؤسسات در انتشار داده ها و اطاعات مقاومت می کنند، شفاف می شود؟  ●

5-3-10 سامانه اخذ گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران، معاونت روابط کار 

امتیاز سامانه: 1 
موارد تکمیلی: این سامانه بیشتر برای استفاده داخلی کاربران خود مجموعه مناسب است.

5-3-11-سامانه شفافیت صندوق بیمه اجتمایی روستاییان، کشاورزان و عشایر

امتیاز سامانه: 8 
مــوارد تکمیلــی: عملکــرد ایــن ســامانه در مقــام مقایســه بــا ســایر ســامانه ها  بســیار عالــی اســت و شایســته تقدیــر اســت. بــه امیــد توفیــق روزافــزون 

تیــم مربوطــه و اســتمرار کار.
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فصل ششم: 
زمایشگاه داده و حکمرانی-  آ

اندیشکده حکمرانی شریف

عمادالدین پاینده



6-1- مقدمه

چــرا ادبیــات کنونــی مدیریــت عمومــی1  و سیاســت عمومــی2  معاصــر ماننــد فیلــم یــا برنامه هــای تلویزیونــی اســت کــه زندگــی اداری و نظــام حکمرانــی 
پیــش از اواخــر دهــه 1980 را نشــان می دهــد؟ در پاســخ بــه ایــن انعــکاس گذشــته نگر بایــد گفــت اصــًا فنــاوری اطاعــات قابــل مشــاهده نیســت؛ یــا 
بــه تعبیــر بهتــر، بــا وجــود رشــد فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی نویــن عمــا ســهم و نقــش آن در زندگــی روزمــره افراد)تعامــل بــا نهادهــای عمومــی 
و دولتــی( همچنــان در هالــه ای از ابهــام اســت. تصمیم ســازان دولتــی در حــال تفکــر اســتراتژیک درمــورد موضوعــات مختلــف، کشــف مشــکات، 
تعییــن اولویت هــا، ایجــاد انتخاب هایــی بــرای سیاســت گذاری، مدیریــت روابــط انســانی و رفتــار برابــر و عادالنــه در مقابــل شــهروندان بــه تصویــر 

کــه بــه طــور مرمــوز و در عیــن حــال بــا ســهولت در اختیــار خــود دارنــد! کشــیده می شــوند، امــا توگویــی آن هــا همگــی از اطاعاتــی اســتفاده می کننــد 
کانــون تغییــرات منطقــی و مدرنیتــه ی معاصــر در طیــف گســترده ای از سیســتم های ارائــه خدمــات  کــه فنــاوری اطاعــات در  واقعیــت ایــن اســت 

عمومــی قــرار دارد. چهــار مؤلفــه اساســی در اینجــا قابــل بررســی اســت:
اهمیــت سیســتم های اطاعاتــی مبتنــی بــر کاغــذ و بعدهــا، سیســتم الکترونیکــی، در تشــکیل بروکراســی های مــدرن بــه عنــوان   ●

یــک سیســتم اجتماعــی و فنــی؛
تأثیر فناوری اطاعات بر ساختار سازمانی به ویژه »بوروکراسی های ماشینی3 «.  ●
گیر فناوری اطاعات برای کارهای هم زمان دولت؛ و  ● اهمیت فرا
کنــون در زمان بنــدی و دامنــه خــود بــر روی تغییــر در زیرســاخت های   ● برخــی از تغییــرات سیاســت ها و اصاحــات مدیریــت عمومــی ا

فنــاوری اطاعــات و اطاعــات تمرکــز دارند.

دانشنامه معروف آلمانی بروکهاوس4  در 1819 می گوید:
کــه قبــًا شــفاهی انجــام می شــد بــا قلــم اجــرا می کنــد. از ایــن رو بســیاری از قلم هــا در حــال حرکــت  شــکل مــدرن سیاســت عمومــی هــر آن چــه را 
هســتند. در هــر شــعبه ای از حکومــت، اداره هــا یــا دفاتــر چندیــن برابــر شــده اند و چنــان ســلطه ای بــر شــهروندان بــه وجــود آورده انــد کــه در بســیاری از 
کــه روال مرســوم  ک می شــود چــرا  کــم بــر دفاتــر، توســعه یافتــه انــد. ایــن بوروکراســی بــه طــور فزاینــده ای خطرنــا کشــورها یــک بوروکراســی واقعــی، حا
قبلــی انجــام تجــارت از طریــق هیئت هــای مشــاوره ای یــا اداری در معــرض ســوء اســتفاده قــرار می گیــرد. مدیــران دفاتــر اداری عــاوه بــر اقتــدار در 

برابــر پرســنل خــود، قــدرت بی انــدازه ای را بــر شــهروندان بــه دســت آورده انــد. )آلبــرو 1970: 28(.
برخــاف ایــن دائــره المعــارف، وبــر بــه درســتی دیــد کــه ســازمان ها سیســتم های اجتماعی-فنــی5  هســتند کــه مستندســازی تصمیمــات و ماحظــات 

نقــش اساســی در ســه جنبــه اساســی دارد:
کلیــد اساســی بــرای  )الــف( پرونده هــا و اســناد رســمی )پوشــش قوانیــن، یادداشــت ها ، نامه هــا، تصمیم گیری هــا و پرونده هــای مــوردی( یــک 

هویــت و ســازگاری حکومــت مــدرن فراهــم می کنــد.
کــه مونتایگــن7  از آن بــه عنــوان »حافظــه کاغــذی8« یــاد می کنــد را فراهــم مــی آورد؛  )ب( دفاتــر ثبــت6 پرونــده کامــًا توســعه یافتــه و منظــم، آن چــه 

کــه بســیار برابــر بزرگتــر و کمتــر از هــر ظرفیــت فــردی اســت. کــه در واقــع قابلیــت جمعــی اســت 

1-  public management
2-  public administration
3-  machine bureaucracies
4-  The German Brockhaus encyclopedia
5-  Socio-technical Systems
6-  Registries
7-  Montaigne
8-  Paper memory
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کنــار حرفه}ماهیت{غیرشــخصی1 دفاتــر و تقویــت آمــوزش و جامعه پذیــری بوروکراتیــک، اساســًا بــه  )ج( توســعه مشــترک دفاتــر ثبــت پرونده هــا در 
ســازمان های بوروکراتیــک ظرفیــت فعالیــت مــداوم در طــول زمــان را داد.

در اصــل سیســتم های مبتنــی بــر کاغــذ کــه از اواخــر قــرن نوزدهــم تــا دهــه 1920 کامــل می شــدند، شــش دهــه دیگــر تــا 1980 ادامــه داشــتند، هنگامــی 
کــه اولیــن شــکل های جســتجوی متــن آزاد بــه طــور گســترده ای امــکان پذیــر شــد.

ــه کنتــرل اطاعــات توســط مقامــات در  ک ــدان معنــی نیســت  ــت ب ــا ایــن واقعّی هــر بوروکراســی مــدرن، کنتــرل اطاعــات را در هســته خــود دارد. ام
ســازمان های دولتــی بــه ویــژه تصمیم ســازان برتــر بــه عنــوان یــک فعالیــت اصلــی شــناخته می شــود. 

پیش تــر خاطرنشــان کردیــم کــه تولیــد سیســتماتیک ســوابق و بایگانی هــای ثبــت شــده بــه همــراه ذخیــره دائمــی آن هــا بــا روشــی در دســترس و قابــل 
اســتفاده مجــدد و توانایــی اپراتورهــای ماهــر بــرای ارجــاع متقابــل2  و ایجــاد ارتبــاط بیــن پرونده هــای مختلــف، همچنــان بــه عنــوان ظرفیت هــای 

ح اســت. اساســی بــرای ســازمان های دولتــی مطــر
ح شــدن،  ــوان روال معمــول مطــر ــه عن ــه رســمیت شــناخته شــدن و ب ــض ب ــه مح ــادی، ب ــای مهــم اقتص ــازمان، بســیاری از کارکرده ــا در هــر س ام
کــه بایــد بــرای رســیدن بــه انــواع کارهــای  بــه ســادگی می تواننــد بــه عنــوان کارهــای کســل کننــده، غیرمعمــول، روزمــره و تکــراری بــه نظــر برســند 

کنــار گذاشــته شــوند. ــر و کارهــای غیــر قابــل پیــش بینــی  جالب ت
کثــرا از مجموعــه ای تعاملــی از  کــه مــا در اینجــا آن هــا را مــورد توجــه قــرار می دهیــم، ا کمیتــی، بوروکراتیــک فرهنگــی و نهــادی و  تأثیــرات حا

کلــی و نســبتًا خاصــی تشــکیل شــده اســت. کمیتــی تکنولوژیکــی  خصوصیــات حا
ح  بــا ایــن همــه، انتظــار مــی رود ســه محــور در خصــوص عملکــرد شــاخص و متمایــز فنــاوری اطاعــات در دولــت و نظــام اداری در سراســر جهــان مطــر

باشــد)مارگتز و دیگــران، 2008(:
کــه در معــرض دیــد   ● کلــی سیاســی انــدک و ضعیفــی را  کمیتــی زیربنایــی یــک کشــور، ســازوکارهای مــروری و کنتــرل  مؤسســات حا

عمــوم قــرار دارنــد، ارائــه می دهنــد؛ بنابرایــن، بــه طــور معمــول، دســتگاه اجرایــی نســبت بــه ســایر شــاخه های دولــت مســلط تر 
ــود.  خواهــد ب

فرهنــگ بوروکراتیــک3  سیســتم دولتــی بــرای رســیدگی بــه توســعه سیاســت ها و پروژه هــای فنــی اولویــت باالیــی در نظــر نمی گیــرد.   ●
گــر کشــوری در ایــن دســته  ایــن مســاله، ســبب ایجــاد ســازوکارهای نهــادی ضعیــف بــرای دســتیابی بــه توســعه فنــاوری می شــود. ا

قــرار گیــرد، انتظــار داریــم عملکــرد فنــاوری اطاعــات دولتــی در آن بــا موفقّیــت کمتــری همــراه باشــد.

ــا  ــه شــّدت و ب کــه ب ــت الکترونیــك وجــود نداشــته اســت  ــا هیــچ ابتــکار متمرکــزی در حــوزه ی دول از زمــان ظهــور اینترنــت در اواســط دهــه 1990، ی
ح ابتــکاری وجــود داشــته، بــرای مــدت مدیــدی بــه تأخیــر افتــاده اســت.  گــر طــر قــّوت از ســوی رهبــران سیاســی مــورد حمایــت قــرار گرفتــه باشــد و یــا ا
کلــی، انتظــار مــی رود چنیــن ابتکارهایــی بــرای تقویــت عملکــرد فنــاوری اطاعــات دولتــی، بــه ویــژه در صــورت تمرکــز بــر افزایــش منابــع در  بــه طــور 

ــر باشــد. بهبــود مدرن ســازی نســبی سیســتم های دولتی)نظــام اداری( موث

6-2- مسئله شفافیت و شاخص های آن

6-2-1- مقدمه

ایــده شــفافیت دولــت و نظــام اداری در حــال حاضــر بــه صــورت گســترده بــه عنــوان یــک اســتاندارد و هنجــار مطلــوب دموکراتیــک پذیرفتــه شــده 
کلــی بیانگــر یــک اصــل و یــک فعالیــت اســت؛ اصــِل توانمندســازی عمــوم بــرای نظــارت بــر نحــوه رفتــار  اســت. ایــن ایــده بــه طــور خاصــه در نــگاه 

1-  Impersonal occupation
2-  cross-reference
3-  bureaucratic culture
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کــه بــرای تحقــق اصــل مذکــور بــه نحــوی صورت بنــدی می شــود  عاملیت هــای حقوقــی و پیامدهــای عمــل آن هــا در طــول زمــان. و فعالیتــی 
ــرار دهــد . محققــان  ــر در اصــل شــفافیت را هم راســتا ق ــراد درگی ــه خــود از ایــن رهگــذر منافــع اف ــه نوب ــه پاســخگویی نهــادی را بهبــود بخشــد و  ب ک
هــدف غایــی از شــفافیت را از منظرهــای مختلــف مدنظــر داشــته اند؛ از جلوگیــری از فســاد گرفتــه تــا ســاختن جوامــع توانگــر و دموکراتیــک، افزایــش 
تــاب آوری اجتماعــی و بــازار و حتــی در مــواردی بــه عنــوان یــک خیــر مطلق)پدیــده ای بــرای توجیــه آن نیــاز بــه هــدف دیگــر نیســت(. بــر ایــن اســاس، 
می تــوان ایده هایــی نظیــر آزادی اطاعــات و حکمرانــی بــاز را تمامــا زاده دوران سیاســت مــدرن دانســت کــه عقانیــت ابــزاری بــه دقیق تریــن اشــکال 
و ابعــاد خــود در دســترس قــرار می گیــرد. بــه همیــن ســبب شــاهد رشــد انفجــاری پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــه شــفافیت و نظــام اداری طــی 

کادمیــک محســوب می شــود.     کــه بــه واقــع نمــود تحــوالت اجتماعــی سیاســی در حــوزه آ ســال های 1990 تــا 2015 هســتیم 

6-2-2- تعاریف و شاخص ها 

کــه در شــرایطی نســل های مختلــف فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطی)فــاوا( دائمــا در حــال ظهــور و بــروز هســتند  دامــت)2020( بــر ایــن بــاور اســت 
ــه ســال دیگــر توســعه پیــدا  ــه طــرز شــگرفی از ســالی ب ــه دنبــال آن ظرفیت هــای شفاف ســازی و پاســخگویی سیســتماتیک نظام هــای اداری ب و ب
ــفافیت و  ــی ش ــت، گونه شناس ــم؛ نخس ــز دهی ــر تمیی ــه را از یکدیگ ــفافیت دو نکت ــه ش ــت مطالب ــی جه ــر تاش ــواره در ه ــت هم ــروری اس ــد، ض می کن
دوم نحــوه و شــکل تحقــق شــفافیت و آزادســازی اطاعــات. علیرغــم اســتفاده از فناوری هــای مرســوم، مطالبــه شــفافیت در ســطوح، الیه هــا و 
کــه کامــا می تواننــد از هــر نظــر بــا هــم تفــاوت کننــد. بــرای  اجــزاء مختلــف نظــام حکمرانــی در اصــل متضمــن افشــای گونه هــای اطاعاتــی اســت 
ــرای مخاطبــان، ســهم-بران و ذی نفعــان مســتقیم آن در عمــل حساســیت بســیار کمتــری  ــی شــرکت های دولتــی ب مثــال، افشــای اطاعــات مال
برمی انگیــزد نســبت بــه افشــای عمومــی میــزان دریافتــی کلیــه مدیــران در بخش هــای مختلــف نظــام اداری. ولــو اینکــه بــه لحــاظ فنــی و تخصصــی 
مــورد اول امــری بــه مراتــب دشــوارتر و دقیق تــر بــه نظــر می رســد. در درجــه دوم اهمیــت امــا ایــن مســئله وجــود دارد کــه افشاســازی اطاعــات بــه چــه 
شــکل و صورتــی تحقــق می پذیــرد. بــا تکیــه بــر ادبیــات پژوهشــی، می تــوان در ایــن بحث-دســت کم- پنــج مؤلفه)پرســش بنیادیــن( را در رابطــه 

بــا نحــوه و چگونگــی شــفافیت شــناخت)همان؛ 5(:
مخاطب؛ هدف از شفافیت، افشای اطاعات برای چه جامعه هدفی است؟  ●
کتشــاف و دســترس پذیری؛ اطاعــات موردنظــر چگونــه از ســوی مخاطبــان مــورد مواجهــه قــرار می گیــرد؟ مســیر   ● قابلیــت ا

شفاف ســازی بــه چــه شــکل اســت؟
قابلیت فهم و درک؛ آیا داده افشاشده به سادگی برای مخاطب احتمالی قابل فهم است؟  ●
کامــل و ســالم بــودن اطاعــات افشاشــده اســتفاده   ● اعتبــار و قابل اتــکا بــودن؛ چــه ســازوکارها یــا بینش هایــی بــرای تضمیــن 

می شــود.
تأثیر؛ چه خروجی یا برآیندی برای فرایند شفاف سازی مذکور مطلوبیت دارد؟  ●

در ایــن میــان، از نظــر نگارنــده ایــن امــکان وجــود دارد کــه در تناســب میــان رونــد پیشــرفت و توســعه فنــاوری و مطالبــه شــفافیت، حداقــل ســه دوره را 
شناســایی کنیــم کــه ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگــر تــا حــدی خطــی و از جنــس الزم و ملــزوم بــه نظــر می رســد. دولــت الکترونیــک و اتوماسیون سازی)نســل 
ــا  گیــری وب 2.0( و دفاتــر کل توزیــع شــده و توزیع شدگی)نســل ســوم همــگام ب اول(، دیجیتال ســازی اســناد و فرایندها)نســل دوم همــگام بــه فرا
توســعه فنــاوری زنجیــره بلوکــی(. مطابــق بــا ایــن چارچــوب مفهومــی، عمــا در رابطــه شفاف ســازی بــرای مثــال اســناد متعلــق بــه تملیــک، اجــاره و 
کــردن فرایندهــا و امــکان ثبــت و ذخیره ســازی  ... یــک نهــاد عمومــی ایــن ســه مرحلــه بــه صــورت سلســله مراتبی نمــود می-یابــد: 1. الکترونیکــی 
رایانــه ای، 2. دیجیتالی شــدن اســناد و امــکان انجــام تحلیل هــای رایانشــی  بــر روی آن)از حیــث ذخیره ســازی نیــز مثــا اســتفاده از فضــای ابــری یــا 
ســرورهای مرکــزی(، 3. توســعه ســامانه ثبــت ســند و اســتعام آن بــر پایــه فنــاوری زنجیــره بلوکــی بــه طــور کامــا غیرمتمرکــز و غیرقابــل دســتکاری.  
در ایــن میــان، شــاید بــد نباشــد تعریــف اولیــه خــود از شــفافیت در عصــر دیجیتــال را بــه تأســی از مایجــر)2013( و شــائر)2011( در چنــد ویژگــی 
کاربــر ،  کثــری، رابــط کاربــری دوســت دار  اساســی خاصــه کنیــم: فراهــم بــودن  اطاعــات بــا کیفیــت ، جامعیــت مخاطبــان ، دســترس پذیری  حدا
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ک گذاری)انتقال(، صیانــت و امنیــت داده .    روزآمدســازی بهنــگام و وجــود پروتکل هــای قابــل اطمینــان اشــترا
گذشــته از ایــن، نبایــد از نظــر دور داشــت کــه ابتــکارات نهادهــای دولتــی و بــه طــور کلــی بخــش عمومــی در زمینــه شــفافیت بــه لحــاظ سیاســتی تابــع 
کــه  ــازی ای  ــد؛ ب ــادرت ورزی ــرد مب ــازی برد-ب ــه طراحــی نوعــی ب ــوان ب کــه در صــورت شناســایی و تقویــت آن هــا می ت مشــوق و انگیزه هایــی اســت 
گری یــا اســتنکاف  کمیــت( را بــر ســر شــفافیت بــاال می بــرد و از ســوی دیگــر هزینــه عــدم افشــا رقابــت بیــن نهادهــا )بخش هــای مختلــف دولــت و حا
از شــفافیت را بــه واســطه مطالبه گــری عمومــی و پیونــدزدن آن بــا کارزارهــای سیاســی و رســانه ای شــدیدا مسئله ســاز می کنــد. برخــورداری از منابــع 
دولتــی، رقابت هــای سیاســی و حزبــی، اثبــات حرفه ای گــری اداری، تقاضــای عمومی)ایجــاد حساســیت مدنــی(  و شــبکه های ســازمانی)ارتباطات 
درون ســازمانی، بین دســتگاهی و یــا بین المللــی و ایجــاد حــس مقایســه شــدن( در زمــره مهمتریــن پیشــران های شــفافیت پایــدار در نظام هــای 

اداری تلقی می شوند)بارفیلد و باومن، 2017: 177- 175(. 

6-3- مروری اجمالی بر سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کــه اساســا  کار و رفــاه اجتماعــی را پیچیــده می ســازد ایــن اســت  ع ارزیابــی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون،  آنچــه در نــگاه نخســت موضــو
ســامانه های ارائــه شــده در سلســله جلســات مذکــور عمــا حتــی بــه یــک نســل واحــد از گفتمــان شــفافیت در جهــان نیــز تعلــق نداشــتند. بــرای مثــال، 
کاربــردی اطاعــات  بــه عنــوان یکــی از جدیدتریــن راه هــای انتقــال شــفاف و بهنــگام داده از مبــدأ بــه مقصــد و دیجیتالــی  مســئله اســتفاده از رابــط 
کــه بــه جــز ســامانه متعلــق بــه صنــدوق بیمــه روســتائیان و عشــایر کشــور و ســامانه  بــودن اســناد و خروجی هــای بارگــذاری شــده بــر روی ســامانه هــا 
شســتا در هیــچ ســامانه ای بــه شــکل واقعــی تجلــی پیــدا نکــرده اســت، تفــاوت نســلی بیــن گزینه هــای ارائــه شــده را بــه خوبــی نمایندگــی می کنــد. 
کــه در حکــم جمع بنــدی کار محســوب می شــود بهتــر اســت بــه صــورت مــوردی برخــی از مهمتریــن جوانــب رؤیــت شــده در جلســات  در ایــن بخــش 

گــردد تــا بــرای سیاســت گذاران ایــن حــوزه واقعــا راه گشــا و مورداســتفاده باشــد: ارائــه ســامانه های شــفافیت اشــاره 
ــر نیــز بــه عنــوان یکــی از ارکان بنیادیــن شــفافیت   ● کــه پیش ت ــا بــه عبــارت درســت تر، دســترس پذیری  مســئله ســطح دسترســی ی

کــه نامــش را »ســامانه شــفافیت« می گذاریــم؛ نیــم  کلیــد یــا دروازه ورود بــه چیــزی اســت  در عصــر دیجیتــال از آن یــاد شــد، در حکــم 
نگاهــی بــر برخــی از تجــارب جهانــی و داخلــی در حــوزه ســامانه های شــفافیت و پاســخگویی عمومــی مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه اساســا 
اشــکال تعامــل الکترونیکی)اتوماســیون( و هــوش تجــاری هرگــز نمی توانــد ایفــای نقــش ســامانه شــفافیت-ولو در خفیف تریــن 
ــروع  ــام ش ــا در مق ــور اتفاق ــبوردهای مذک ــی داش ــی و فن ــای گرافیک ــد. پیچیدگی ه ــام اداری- کن ــفافیت در نظ ــوم ش ــتنباط از مفه اس
هوشمندســازی شــفافیت در کشــورهای در حــال توســعه-که بــه طــور ســنتی بــه فســاد اداری و لختــی ســاختارهای ســازمانی شــناخته 
گره گشــای مســیر شــفافیت و پاســخگویی مدنــی باشــد. شــاهد ایــن امــر در شــکل گیری اعتمــاد عمومــی  می شــوند- نمی توانــد 
گران منفــرد -کــه در ســنتی ترین روش هــای ممکــن مبــادرت بــه  شــهروندان کشــورهای در حــال توســعه از جملــه ایــران بــه افشــا

ــی یافتــه اســت. ــه صــورت خــام می کننــد- تجل شفاف ســازی اطاعــات حســاس ب
ــی و   ● ــری)UI( در ارزیاب ــط کارب ــری)UX( و راب ــه کارب ــی تجرب ــول)PD(، طراح ــعه محص ــل توس ــی از قبی ــی رود موضوعات ــار م انتظ

شــکل دادن ادامــه مســیر نهادهــای زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در زمینــه ســامانه های شــفافیت بــه طــور جــدی 
گیــرد. کشــور ایــران بــه لحــاظ ضریــب نفــوذ تلفــن و اینترنــت همــراه نســبت بــه میــزان اســتفاده از اینترنــت  مــورد بازنگــری قــرار 
خانگــی در زمــره کشــورهای Mobile first قــرار می گیــرد. همچنیــن، آمارهــای وزارت فــاوا در زمینــه نحــوه دسترســی مــردم عــادی 
ــیر  ــه مس ــه ادام ــاس، چنانچ ــن اس ــر ای ــت. ب ــراه اس ــن هم ــتگاه تلف ــتفاده از دس ــدی اس ــه ج ــی از غلب ک ــت حا ــه اینترن ــوردار ب و کم برخ
ســامانه های موردبررســی بــه ســمت توســعه اپلیکیشــن ها و فرم هــای قابــل اســتفاده کامــل از طریــق تلفــن همــراه هوشــمند رقــم 
ع تقریبــا در هیچ یــک از ســامانه ها در حــال حاضــر وجــود نــدارد، جــز اینکــه صرفــا امــکان دسترســی بــه ســامانه  بخــورد. ایــن موضــو
صنــدوق بیمــه روســتائیان و عشــایر از طریــق تلفــن همــراه نیــز میســر اســت )البتــه بــا کیفیــت کمتــر نســبت بــه اســتفاده از مرورگــر در 

ــه شــخصی(. رایان
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ــر بســتر وب، توســعه جعبــه شــنی ها جهــت توســعه محصــوالت دیجیتــال جانبــی   ● امــکان تصویرســازی  بهنــگام و برخــط داده ب
ــه  ــات ب ــردی اطاع کارب ــط  ــذ راب ــکان اخ ــه( و ام ــن زمین ــان در ای ــش بنی ــای دان ــب و کاره ــعه کس ــی )توس ــات حمایت ــه خدم در زمین
صــورت لحظــه ای توســط اشــخاص حقیقــی نخبــه )نظیــر پژوهشــگران، دانشــگاهیان و ...( بــا هــدف تحقــق منافــع عمومــی و 
مســئولیت اجتماعــی ســازمان های رفاهــی و حمایتــی مذکــور از جملــه تازه تریــن تحــوالت در ســامانه های شــفافیت جهانــی بــه شــمار 
گرچــه ســامانه های موردارجــاع هیچ یــک بــه طــور خــاص در زمینــه رفــاه و حمایت هــای اجتماعــی فعالیــت ندارنــد ، لکــن  مــی رود. ا
کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان پیشــگام ایــن تغییــر بــزرگ در کشــور بــرای نخســتین بــار ظرفیــت قــرار  انتظــار مــی رود وزارت تعــاون، 
گــروه حکمرانــی عصــر دیجیتــال اندیشــکده  گرفتــن ســامانه های منتخــب در کاس و اســتاندارد جهانــی ایــن حــوزه را فراهــم نمایــد. 
کوسیســتم  حکمرانــی شــریف )آزمایشــگاه داده و حکمرانــی( آمادگــی دارد تــا کلیــه خدمــات مشــاوره ای و فنــی موردنیــاز بــرای توســعه ا
کمیــت و جامعــه بــرای ذی نفعــان و متقاضیــان ایــن  فناوری هــای سیاســت یار)GovTech( را در همــکاری بــا مرکــز توانمندســازی حا
حــوزه فراهــم آورد. چــه اینکــه بــه واقــع برجســته ترین نمــود ارزیابــی و نظــارت مدنــی در عصــر حاضــر در بســتری در حــال نضــج یافتــن 
کــه بــه طــور همزمــان و غیرمتمرکــز اجــازه می دهــد بخــش خصوصــی، پژوهشــگران و فعــاالن مدنــی بــر جعبــه ســیاه اطاعــات و  اســت 
کــه کمتریــن پیامــد آن ارتقــاء کارآمــدی نظــام اداری  کــرده، از آن بهره بــرداری کننــد  فرایندهــای ســازمان های دولتــی اشــراف پیــدا 

خواهــد بــود. 

6-4- مراجع

  ● Albrow, M. )1970(. Bureaucracy. London: Pall Mall.
  ● Bearfield, D. A., & Bowman, A. O. M. )2017(. Can you find it on the web? An assessment of municipal e-government trans-

parency. The American Review of Public Administration, 47)2(, 172-188.
  ● Dommett, K. )2020(, Regulating Digital Campaigning: The Need for Precision in Calls for Transparency. Policy & Internet, 

12: 432-449.
  ● Dunleavy, P., Margetts, H., Tinkler, J., & Bastow, S. )2006(. Digital era governance: IT corporations, the state, and e-go-

vernment. Oxford University Press.
  ● Meijer, A. 2013. “Understanding the Complex Dynamics of Transparency.” Public Administration Review 73 )3(: 429–39.
  ● Schauer, F. 2011. “Transparency in Three Dimensions.” University of Illinois Law Review 4: 1339–58.

           

ارزیابی مشارکتی  سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 122



123مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

فصل هفتم: 
اندیشکده سیاستگذاری 

اقتصادی تهران
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7-1- مقدمه 

کار و رفــاه اجتماعــی در اقدامــی قابــل تقدیــر بــه شــعار شــفافیت جامعــه عمــل پوشــانده و در ایــن راه گام برداشــته اســت. در راســتای  وزارت تعــاون، 
ایــن اقدامــات و بــا هــدف ارزیابــی ســامانه هــای ایــن وزارت خانــه، از تعــدادی از ســازمان های مــردم نهــاد و اندیشــکده های فعــال در حــوزه سیاســت 
گــذاری اقتصــادی دانشــگاه تهــران، شــاخصی  گــذاری و حکمرانــی دعــوت بــه عمــل آمــده اســت. بــرای ارزیابــی ایــن ســامانه ها اندیشــکده سیاســت 

کــرده اســت.  کــرده و براســاس آن ســامانه ها را ارزیابــی و رتبــه بنــدی  را مرکــب از دو شــاخص پوشــش داده هــا و کیفیــت ارایــه داده هــا درســت 

گــزارش در پنــج بخــش تهیــه شــده اســت: روش شناســی، نتایــج ارزیابــی و رتبــه بنــدی، معرفــی شــاخص ها، نتایــج شــاخص کیفیــت  در ادامــه ایــن 
داده هــا، نتایــج شــاخص کیفیــت ارایــه داده هــا. 

7-2- روش شناسی

کــرد. امــا در ایــن روش هــا معمــوال  معمــوال بــرای ارزیابــی و رتبــه بنــدی مســایل چنــد بعــدی بایــد از روش هــای تصمیــم گیــری چنــد معیــاره اســتفاده 
غ یکســان نیســتند و ایــن  کارکــرد و مراحــل بلــو شــاخص های مــورد ارزیابــی ویژگی هــای یکســانی دارنــد، امــا ســامانه های موجــود بــا توجــه بــه 
ارزیابــی آن هــا را دشــوار مــی کنــد. تعــدادی از ایــن ســامانه هــا بــرای ســازمان های دولتــی ارایــه دهنــده خدمــت هســتند و تعــدادی هــم بنگاه هــا و 
کــه  کــه از لحــاظ کارکــرد بســیار متفــاوت هســتند. بعضــی از آن هــا مربــوط بــه یــک برنامــه  از ســازمان بــوده، در حالــی  شــرکت های تولیــدی هســتند 

بعضــی مربــوط بــه عملکــرد کل ســازمان هســتند. 
بــرای ارزیابــی ایــن ســامانه ها دو شــاخص کلــی پوشــش و کیفیــت ارایــه داده هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه میانگیــن آن هــا بــرای ارزیابــی شــاخص 
گــر داده هــا بــا توجــه بــه یــک ســری اصــول در دســترس مــردم قــرار  هــای شــفافیت لحــاظ شــده اســت. بنــا بــر تعریــف داده بــاز در بخــش عمومــی، ا
دهنــد، داده حکومتــی بــاز تعریــف می شــود. بــه نظــر نگارنــده بــرای تحقــق داده حکومتــی بــاز و شــفافیت بخــش عمومــی، و براســاس ســامانه های 
موجــود  بایــد دو بعــد را در نظــر داشــت: 1- پوشــش داده هــا 2-کیفیــت ارایــه داده هــا ، پوشــش داده هــا در دســترس بــودن اطاعــات در یــک چرخــه 
سیاســت گذاری را ارزیابــی مــی کنــد. کیفیــت ارایــه داده هــا نحــوه ارایــه اطاعــات را ارزیابــی مــی کنــد. شــاخص شــفافیت میانگیــن ســاده دو شــاخص 

معرفــی شــده اســت.
نکتــه حایــز  اهمیــت در ایــن ارزیابــی ایــن اســت کــه بســیاری از ســازمان هایــی کــه در ایــن رتبــه بنــدی امتیــاز پایینــی دارنــد، گام هــای بلنــدی را آغــاز 
کــه ارایــه عمومــی شــده بودنــد لحــاظ شــدند. بنابرایــن مطمینــا ایــن ارزیابــی انعــکاس  کرده انــد. بــرای ارزیابــی ســاده و راحت تــر، فقــط اطاعاتــی 

ارزش تاش هــای صــورت گرفتــه در بســیاری از ایــن ســازمان هــا نیســت. 

7-3- نتایج ارزیابی و رتبه بندی سامانه ها

شــاخص شــفافیت براســاس میانگیــن دو شــاخص کیفیــت ارایــه داده هــا و پوشــش داده هــا محاســبه شــده اســت. بــر ایــن اســاس 9 ســامانه مربوطــه 
رتبــه بنــدی شــده اند. در بیــن ایــن ســازمان هــا صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر عملکــرد قابــل قبول تــری را نســبت بــه 

ســایر ســازمان هــا داشــته اســت. 
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شاخص شفافیت میانگینپوشش داده هاکیفیت ارایه داده هانام سازمان

2.6385.32صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان1

1.9332.47بانک رفاه کارگران2

2.002.52.25معاونت کارآفرینی و اشتغال3

1.972.52.24سازمان بهزیستی4

1.972.52.24شستا5

1.932.52.22سازمان تأمین اجتماعی6

1.271.51.39صندوق بازنشستگی کشوری7

0.691.51.10سامانه جامع تعاون8

0.671.51.09معاونت روابط کار9

توضیحات:  امتیاز هر شاخص از 0 تا 10 است. 
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 معرفی شاخص ها 
 پوشش داده ها-0

-رنامهبخش ب 9پوشش داده بدین معناست که باید تمام فرآیند اجرایی برنامه های دستگاه های عمومی شامل 
ریزی، پایش و ارزیابی مشخص باشند. رویکرد مورد نظر در این گزارش رویکرد مدیریت نتیجه گرا است. در 

های رسیدن به آن براساس استانداردهای بخش برنامه ریزی باید وضع موجود و اهداف سازمانی به همراه برنامه
ورودی، فرآیند، ابی باید چهار بخش مشخص شده باشند. در بخش پایش و ارزی SMART)مشخصی )مانندمدل 
شفاف و مشخص ارایه شوند. در ادامه هر کدام از این چهار بخش توضیح داده می شود، در  خروجی و دستاوردها

 شود. ها برابر لحاظ می این بخش وزن هر کدام از این شاخص

 تعریف نام مرحله

 ورودی -1

ل منقول و غیر منابع مالی، انسانی، وظایف و ساختار اداری، اموا
منقول)زمین، ساختمان، تجهیزات و ...( به تفکیک هر واحد 

های جاری سازمان و  سازمانی و در زمان مناسب ارایه شوند.برنامه
 ها مشخص شود. اهداف ان

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

صندوق بیمه 

اجتماعی 
 کشاورزان

بانک رفاه 

 کارگران

معاونت 

کارآفرینی و 
 اشتغال

سازمان 

 بهزیستی

سازمان تامین  شستا

 اجتماعی

صندوق 

بازنشستگی 
 کشوری

سامانه جامع 

 تعاون

معاونت روابط 

 کار

 رتبه بندی سامانه های شفافیت 

7-4- معرفی شاخص ها 

7-4-1-پوشش داده ها

کــه بایــد تمــام فرآینــد اجرایــی برنامــه هــای دســتگاه هــای عمومــی شــامل 3 بخــش برنامه ریــزی، پایــش و ارزیابــی  پوشــش داده بدیــن معناســت 
ــد وضــع موجــود و اهــداف  ــرا اســت. در بخــش برنامــه ریــزی بای گ ــزارش رویکــرد مدیریــت نتیجــه  گ مشــخص باشــند. رویکــرد مــورد نظــر در ایــن 
ســازمانی بــه همــراه برنامه هــای رســیدن بــه آن براســاس اســتانداردهای مشــخصی )مانندمــدل )SMART مشــخص شــده باشــند. در بخــش 
کــدام از ایــن چهــار بخــش  پایــش و ارزیابــی بایــد چهــار بخــش ورودی، فرآینــد، خروجــی و دســتاوردها شــفاف و مشــخص ارایــه شــوند. در ادامــه هــر 

ــر لحــاظ می شــود. کــدام از ایــن شــاخص ها براب توضیــح داده مــی شــود، در ایــن بخــش وزن هــر 
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تعریفنام مرحله

منابع مالی، انسانی، وظایف و ساختار اداری، اموال منقول و غیر منقول)زمین، ساختمان، تجهیزات و ...) به تفکیک هر واحد سازمانی و در زمان 1- ورودی
مناسب ارایه شوند.برنامه های جاری سازمان و اهداف ان ها مشخص شود.

2-فرآیند
زمان بندی اجرای فعالیت ها،  ذی نفعان اصلی و خدمت گیرندگان براساس تفکیک جنسیتی، جغرافیایی، تحصیلی و ...مشخص شود معیارهای 

ح های توجیهی، رد یا پذیرفتن افراد  انتخاب رویه جاری و فرآیندهای ارایه خدمات شامل قوانین و مقررات و بخشنامه ها، قرار دادها، پژوهش ها، طر
و ..ارایه شود.

درصد تحقق خروجی ها به تفکیک افرادی که خدمت گرفته و نگرفته اند.3-خروجی
تفریغ بودجه مشخص باشد.

4- دستاوردها
میزان تحقق اهداف باید مشخص باشند.

ح ) پیمایش، آزمایش و ...) مشخص باشد.  روش شناسی طر
ح  ارزیابی اثر بخشی مشخص باشد.  منابع الزم برای انجام طر

7-4-2-کیفیت ارایه داده ها 

براســاس چارچــوب ارایــه شــده توســط باتینــی و همــکاران )امجــدی، 1399( و اعمــال تعــدادی تغییــرات، بــرای ارزیابــی کیفیــت زیــر ســاختی ارایــه 
کــدام از ایــن  کلــی داده. در ادامــه هــر  داده هــا بایــد 4 بعــد را در نظــر گرفــت: 1-فنــی  2-دســترس پذیــری، 3-ارتبــاط و مشــارکت، 4-ویژگی هــا ی 

ابعــاد و ســنجه ها مــورد نظــر آن هــا ارایــه می شــود. در ایــن بخــش وزن ایــن شــاخص ها برابــر در نظــر گرفتــه می شــود.

شاخص های کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها شر

1. ُبعد فّنی

سامانه ها بایستی اطالعاتی را دربارۀ فرد صاحب اختیاری که مجری سامانه است و نیز دربارۀ مدل حکم رانی یا چهارچوب 1-1. اختیار و مسئولیت
نهادی که از مدل تدارک داده ها پشتیبانی می کند، ارائه دهند. 

سامانه ها بایستی اطالعاتی را دربارۀ سیستم مدیریت داده ها که برای قدرت بخشیدن به سامانه به کار می رود، ارائه دهند. 1-2. سیستم مدیریت داده

مطابق با پروانۀ باز، سامانه ها بایستی تمامی مجموعه داده ها و خدمات را به طور رایگان و بدون هیچ محدودیتی در دسترس 1-4. رایگان بودن
قرار دهند. 

2. ُبعد دسترس پذیری

سامانه ها بایستی تعداد مجموعه داده هایی را که در اختیار دارند، اعالم کنند. 2-1. تعداد مجموعه داده ها

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
سامانه ها بایستی تعداد اپلیکیشن هایی را که با استفادۀ مجدد از داده های باز ایجاد شده اند، اعالم کنند.  )استفادۀ مجدد)

2-3. موتور جست وجو )فیلتر)
سامانه ها باید ساختار شفاف و روشنی داشته باشند. هم چنین بایستی قابلیت های جست وجو و ابزارهای انتخاب قوی 
تعریف کنند. برای این منظور آن ها بایستی ضوابط مختلفی برای جست وجو براساس دسته بندی و با فیلترهای مختلف 

تعریف کنند.

)API( عرضه کنند تا بتوانند با استفاده از داده های باز اپلیکیشن 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی (API( سامانه ها باید برای ذی نفعان رابط برنامه نویسی کاربردی
ایجاد کنند.

سامانه ها باید از امکان ایجاد حساب کاربری پشتیبانی کنند تا صفحات و اطالعات مشاهده شده قابل شخصی سازی باشند.2-5. حساب کاربری

سامانه ها باید مجموعه داده های شان را دسته بندی موضوعی کنند. دسته بندی )موضوعی) بایستی متمایز از برچسب ها 2-6. دسته بندی های موضوعی
)کلیدواژه ها) باشد. باید برای نشان دادن داده های هم نوع و متعلق به دسته های مشابه از برچسب های مشابه استفاده کرد. 2-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)
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ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها شر

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

سامانه ها باید به کاربران امکان ارسال بازخورد در مورد داده های شان را بدهند. هم چنین تاالر گفت وگو ایجاد کنند تا کاربران 3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)
ک بگذارند. بتوانند در آن ها بحث کرده و ایده های شان را به اشترا

سامانه ها باید فرم درخواستی ارائه بدهند که بتوان از طریق آن ها نوع یا قالب دیگری از دادۀ باز را درخواست داد.3-2. فرم درخواست

کیفیت داشته باشند تا بتوان به کمک آن به خوبی از سامانه استفاده کرد و 3-3. راهنما )قابلیت استفاده) سامانه ها باید یک قسمت راهنمای سایِت با
قابلیت استفاده از آن افزایش یابد.

سامانه ها باید یک قسمت سؤاالت متداول داشته باشند تا از طریق آن هر نوع مشکل احتمالی ای حل شود.3-4. سؤاالت متداول

3-5. رسانۀ اجتماعی
سامانه ها باید به پلتفرم رسانه های اجتماعی متصل باشند تا از این طریق یک کانال توزیعی برای داده های باز شکل 

بگیرد. کاربران و تأمین کنندگان داده های باز می توانند یک دیگر را از فعالیت های شان و از آن چه به واسطۀ یک مجموعه داده 
آموخته اند یا با آن انجام داده اند، مطلع سازند.

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح ح در مورد چگونگی گردآوری و هدف گردآوری شان، ارائه شوند.1. عنوان و شر مجموعه داده ها باید همراه با یک شر

بایستی نشردهندۀ مجموعه داده مشخص باشد تا بتوان اصالت منبع آن را به تأیید رساند.2. نشردهنده

مجموعه داده ها باید یک برچسب تاریخ یا دورۀ زمانی داشته باشند. تمامی اطالعات موجود در مجموعه داده ها بایستی 3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن
به روزرسانی شده باشد.

بایستی اطالعات پروانۀ استفاده از داده های منتشرشده همراه با یک مجموعه داده بیاید. مجموعه داده هایی که پروانۀ باز 4. پروانه
نداشته باشند، دادۀ باز محسوب نخواهند شد.

ی یا منطقه ای است.5. پوشش جغرافیایی
ّ
ی، محل

ّ
بایستی مشخص شود که پوشش جغرافیایی یک مجموعه داده در سطح مل

بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

حجِم )فایل) هر مجموعه داده باید مشخص شده باشد.7. اندازۀ مجموعه داده ها

تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

تعداد دفعات بارگیری هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

مجموعه داده ها بایستی در فرمت های ارائه شوند که تحلیل و ویرایش شان هم چون قالب های شناخته شدۀ قابل بارگیری 10. فرمت خوانا برای رایانه
کسل). آسان باشد )مانند ا

قابلیت بصری سازی برای داده ها باید تعبیه شده باشد. )برای مثال بصری سازی در قالب نمودار یا نقشه).11. بصری سازی

12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های 
گفت وگو

بایستی قابلیت گردآوردی نمره دهی و نظرات کاربران در مورد هر مجموعه داده وجود داشته باشد یا بتوان در مورد نتایج 
استفاده از داده بحث کرد.

برای ارزیابی و مقایسه پذیر کردن داده ها، باید در قالب های استاندارد ملی یا بین المللی ارایه شوند. به عنوان مثال 13.طبقه بندی داده ها
COFOG، ISIC، ISCO استانداردهایی مثل

7-5- نتایج ارزیابی عملکرد سامانه ها در بخش پوشش داده ها

از منظــر پوشــش داده هــا، عملکــرد ســازمانی و داده هــای ارایــه شــده در 4 بخــش ورودی، فرآینــد، خروجــی و دســتاوردها ارزیابــی شــده اند. در بیــن 
ســامانه ها، صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر بــاال تریــن امتیــاز را دارد.
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 یستیبهز سازمان-33 جدول

 (13-1امتیاز ) تعریف نام مرحله

 ورودی -1

ت  و منابع و مصارف در حد کلیات مشخص اس
سری زمانی منابع و مصارف مالی مشخص نیست. 
منابع انسانی مشخص نیست. وظایف و ساختار اداری 
هر واحد سازمانی مشخص نیست. بخشی از اموال 

 منقول و غیر منقول مشخص است. 
 

2 

 فرآیند-2

بخشی از خدمات ارایه شده  در سامانه خود سازمان 
 بهزیستی معرفی شده است. 

گیرندگان به عنوان ذی نفع کلیدی اطالعات خدمت 
 مشخص نیستند. 

 قراردادها مشخص است. پژوهش ها ارایه نشده است. 
 قوانین و بخشنامه ها مشخص نیستند. 

 برنامه های ساالنه ارایه نشده اند.

1 

 . خروجی ها مشخص نیست.  خروجی-0

سازمان 

 بهزیستی

سازمان 

تامین 
 اجتماعی

صندوق بیمه 

اجتماعی 
کشاورزان، 

عشایر و 

 روستاییان

صندوق 

بازنشستگی 
 کشوری

 شستا
معاونت 

کار  روابط 

معاونت 

کارآفرینی و 
توسعه 
 اشتغال

بانک رفاه 

 کارگران

سامانه جامع 

 تعاون
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8 
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 جدول 33-سازمان بهزیستی

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

منابع و مصارف در حد کلیات مشخص است  و سری زمانی منابع و مصارف مالی مشخص نیست. منابع انسانی 1- ورودی
مشخص نیست. وظایف و ساختار اداری هر واحد سازمانی مشخص نیست. بخشی از اموال منقول و غیر منقول 

مشخص است. 

6

بخشی از خدمات ارایه شده  در سامانه خود سازمان بهزیستی معرفی شده است. 2-فرآیند
اطالعات خدمت گیرندگان به عنوان ذی نفع کلیدی مشخص نیستند. 

قراردادها مشخص است. پژوهش ها ارایه نشده است. 
قوانین و بخشنامه ها مشخص نیستند. 

برنامه های ساالنه ارایه نشده اند.

5

.خروجی ها مشخص نیست. 3-خروجی

.هیچ طرحی ارزیابی اثر بخشی نشده است.  4- دستاوردها

2.7
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جدول 34-سازمان تأمین اجتماعی

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

1- ورودی

منابع و مصارف به همراه سری زمانی مشخص است، اما نه با جزییات کامل، به عنوان درآمد ناشی از سرمایه گذاری 
با جزییات مشخص نیست. 

ح وظایف مشخص نیستند.  منابع انسانی به تفکیک هر واحد سازمانی و شر
کز درمانی به صورت کلی ارایه شده است.  اموال منقول و غیر منقول به طور دقیق مشخص نیست، فقط اطالعات مرا

3

2-فرآیند

اطالعات خدمت گیرندگان درمانی به صورت کلی مشخص است. اطالعات افراد بیمه شده هم به صورت کلی 
مشخص است.

بخشنامه ها مشخص است. 
رویه های بیمه ای مشخص نیستند. 

ح های توجیهی ارایه نشده اند.  قراردادها و پیمانکاران مشخص نیستند. پژوهش ها مشخص نیست. طر
برنامه های ساالنه مشخص نیستند. 

سازو کار انتصاب افراد مشخص نیست. 

2

خدمات درمانی ارایه شده در سطح کلی و نه با ارایه جزییات مشخص است. 3-خروجی
3تفریغ بودجه مشخص نیست.

.هیچ طرحی ارزیابی اثر بخشی نشده است.  4- دستاوردها

2

جدول 35- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

منابع و مصارف به همراه جزییات در دسترس است. اطالعات کارگزاری در حد کلیات است وظایف و ساختار اداری 1- ورودی
در سطح کلیات مشخص است اما واحد سازمانی  و جزییات مشخص نیست. اموال منقول و غیر منقول مشخص 

است. 

9

خدمات ارایه شده  و فرآیندهای آن  )بخشنامه ها، رویه ها و...) آن ها مشخص است. 2-فرآیند
اطالعات خدمت گیرندگان به عنوان ذی نفع کلیدی مشخص است. 

قراردادها مشخص است. پژوهش های مرتبط ارایه نشده است. 
قوانین و بخشنامه ها مشخص است.

برنامه های بلند مدت ارایه شده اند.

9

تفریغ بودجه ارایه شده است. 3-خروجی
خروجی ها بیمه ای و مستمری بگیران ارایه شده است. 

صورت های مالی ارایه شده است. 

10

ح های سرمایه گذاری اجرا شده است. سایر برنامه ها اجرایی نشده است. 4- دستاوردها 5تعدادی از طر

8
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جدول 36- معاونت کار آفرینی و توسعه اشتغال )سه برنامه مربوط به تسهیالت(

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

منابع و مصارف مشخص نیست. منابع انسانی مشخص نیست. اموال منقول و غیر منقول مشخص نیست. 1- ورودی
0ساختار و تشکیالت اداری مشخص نیست. 

2-فرآیند

فرآیند ارایه تسهیالت و اعتبار سنجی ارایه نشده است. 
اطالعات خدمت گیرندگان به عنوان ذی نفع کلیدی مشخص است. 

قوانین و بخشنامه ها مشخص نیست.
برنامه ها و اهداف آن مشخص نیست. 

2

تفریغ بودجه ارایه نشده است.3-خروجی
8 اطالعات افرادی که تسهیالت را دریافت کرده اند ارایه شده است. 

0هیچ اطالعاتی از ارزیابی اثر بخشی برنامه ها ارایه نشده است. 4- دستاوردها

2/5

جدول 37-صندوق بازنشستگی کشوری

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

1- ورودی
بودجه مشخص نیست. بخش جزیی از منابع انسانی مشخص است. اموال منقول و غیر منقول مشخص 

ک و مستغالت به صورت داخلی آماده شده است اما هنوز به صورت عمومی ارایه نشده است).  نیست)اطالعات امال
بخشی کمی از ساختار، وظایف و تشکیالت اداری مشخص است. 

3

2-فرآیند

اطالعات خدمت گیرندگان به عنوان ذی نفع کلیدی بسیار محدود ارایه شده است. 
قوانین و بخشنامه ها مشخص نیست.
برنامه ها و اهداف آن مشخص نیست. 

 قراردادها ارایه نشده است. 
ح های توجیهی ارایه نشده است.  طر

پژوهش های مربوطه و سازو کار ارایه آن ارایه نشده است.
البته سامانه هوش تجاری اطالعات ارزشمندی دارد که انتشار عمومی داده نشده است.  

1

تفریغ بودجه ارایه نشده است.3-خروجی
2بخش بسیار محدودی از خروجی ها ارایه شده است. 

0هیچ اطالعاتی از ارزیابی اثر بخشی برنامه ها ارایه نشده است. 4- دستاوردها

1/5
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جدول 38- بانک رفاه کارگران

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

1- ورودی

منابع و مصارف  و صورت های مالی ارایه شده است.   جزیی از منابع انسانی مشخص است. اموال منقول و غیر 
ک و مستغالت به صورت داخلی آماده شده است اما هنوز به صورت عمومی  منقول مشخص نیست)اطالعات امال

ارایه نشده است).
بخشی کمی از ساختار، وظایف و تشکیالت اداری مشخص است. 

3

2-فرآیند

سازو کارهای مدیریت ریسک ارایه شده است. 
کمیت شرکتی ارایه شده است.  اطالعات حا

برنامه ها و اهداف آن مشخص نیست. 
 قراردادها ارایه نشده است. 

ح های توجیهی ارایه نشده است.  طر
پژوهش های مربوطه و سازو کار ارایه آن ارایه نشده است.

البته سامانه هوش تجاری اطالعات ارزشمندی دارد که انتشار عمومی داده نشده است.  

2

صورت های مالی حسابرسی شده ارایه شده است. 3-خروجی
7گزارش عملکرد شرکت ها و بانک ارایه شده است. 

0هیچ اطالعاتی از ارزیابی اثر بخشی برنامه ها ارایه نشده است. 4- دستاوردها

3

جدول 39- شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا(

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

1- ورودی

منابع و مصارف  و صورت های مالی ارایه شده است.   بخشی از منابع انسانی مشخص است. اموال منقول و غیر 
ک و مستغالت به صورت داخلی آماده شده است اما هنوز به صورت عمومی  منقول مشخص نیست )اطالعات امال

ارایه نشده است).
بخشی کمی از ساختار، وظایف و تشکیالت اداری مشخص است. 

3

2-فرآیند

سازو کارهای مدیریت ریسک ارایه شده است. 
کمیت شرکتی ارایه شده است.  اطالعات حا

برنامه ها و اهداف آن مشخص است. 
قراردادها ارایه عمومی نشده است. 

 بخش زیادی از اسناد در سامانه سناد وجود دارد ولی انتشار عمومی پیدا نکرده است. 
ح های توجیهی ارایه عمومی  نشده است.  طر

پژوهش های مربوطه و سازو کار ارایه آن ارایه نشده است.
البته سامانه هوش تجاری اطالعات ارزشمندی دارد که انتشار عمومی داده نشده است.  

5

3-خروجی
صورت های مالی حسابرسی شده ارایه شده است. 

گزارش شرکت ها ارایه شده است. 
اطالعات شرکت های غیر بورسی ارایه نشده است.

7

0هیچ اطالعاتی از ارزیابی اثر بخشی برنامه ها ارایه نشده است. 4- دستاوردها

3.2
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جدول 40- سامانه جامع روابط کار

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

اطالعات ورودی برنامه ها به صورت عمومی ارایه نشده است.1- ورودی

 این سامانه به شفافیت و سهولت تعدادی از فرآیندهای داخلی کمک کرده است. البته  این اطالعات 2-فرآیند
4هنوز عمومی نیست. 

خروجی ارایه عمومی نشده است. 3-خروجی

0هیچ اطالعاتی از ارزیابی اثر بخشی برنامه ها ارایه نشده است. 4- دستاوردها

1

این سامانه علی رغم اطاعات ارزشمندی که داشت، این اطاعات انتشار عمومی پیدا نکردند.

جدول 41- سامانه جامع تعاون

امتیاز )1-10(تعریفنام مرحله

اطالعات ورودی برنامه ها به صورت عمومی ارایه نشده است.1- ورودی

 این سامانه به شفافیت و سهولت تعدادی از فرآیندهای داخلی کمک کرده است. البته  این اطالعات 2-فرآیند
4هنوز عمومی نیست. 

خروجی ارایه عمومی نشده است. 3-خروجی

0هیچ اطالعاتی از ارزیابی اثر بخشی برنامه ها ارایه نشده است. 4- دستاوردها

1

این سامانه علی رغم اطاعات ارزشمندی که داشت، این اطاعات انتشار عمومی پیدا نکردند.

7-6- ارزیابی شاخص کیفیت ارایه  داده ها

بــا در نظــر گرفتــن میانگیــن ســاده  شــاخص کیفیــت ارایــه داده هــا در ایــن بخــش، ســامانه هــای مربوطــه بــه ترتیــب ارزیابــی و رتبــه بنــدی شــده اند. 
کــدام از ســامانه ها بــه صــورت مجــزا ارایــه شــده اســت.  در ادامــه ارزیابــی هــر 
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ها در این بخش، سامانه های مربوطه به ترتیب ارزیابی با در نظر گرفتن میانگین ساده  شاخص کیفیت ارایه داده
 ها به صورت مجزا ارایه شده است. اند. در ادامه ارزیابی هر کدام از سامانهو رتبه بندی شده

 

 
 یستیبهز سازمان -42 جدول

 داده ها ارایهکیفیت 
 امتیاز شرح الزامات ارزیابی کیفیت لیست معیارها

  . بُعد فنّی1
این بخش در سامانه بهزیستی معرفی  . اختیار و مسئولیت1-1

 نشده است. 
0 

 0 سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.   . سیستم مدیریت داده1-2
 10 تمامی اطالعات موجو رایگان است.   بودن. رایگان1-4

  پذیری. بُعد دسترس2
 تعداد مجموعه داده  هاداده. تعداد مجموعه2-1

 ها اعالم نشده است.   
0 

صندوق بیمه 
اجتماعی 

کشاورزان

بانک رفاه 
کارگران

معاونت 
کارآفرینی و 

اشتغال

سازمان 
بهزیستی

شستا

سازمان 
تامین 

اجتماعی

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سامانه 
جامع تعاون

معاونت 
کار روابط 

Series1 2.63 1.93 2.00 1.97 1.97 1.93 1.27 0.69 0.67

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

جدول 42- سازمان بهزیستی

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه بهزیستی معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجو رایگان است.  1-4. رایگان بودن

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

10داده ها فیلتر دارد.2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

امکان  دسته بندی موصوعی نمی دهدی. 2-6. دسته بندی های موضوعی
براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

0

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

133مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

0به هیچ رسانه اجتماعی متصل نیست. 3-5. رسانۀ اجتماعی

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح 0داده شرحی ندارند.1. عنوان و شر

4داده ها قابل دانلود نیست و نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

8تاریخ نشر بعضی از داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن

داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

10پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0داده ها قابل دسترسی دانلود نیستند و اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

0داده ها قابل دانلود نیست. 10. فرمت خوانا برای رایانه

6بعضی از داده ها بصری سازی شده اند اما کیفیت مناسبی ندارند.11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

3بعضی از داده ها مانند بودجه طبقه بندی دارند، البته داده ها قابل دانلود نیستند. 13.طبقه بندی داده ها

0مکانیزمی برای این کار وجود ندارد.14.صحت سنجی اطالعات

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد

جدول 43- سازمان تأمین اجتماعی

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی 

0این بخش در سامانه تأمین اجتماعی معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجو رایگان است.  1-4. رایگان بودن
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

2. ُبعد دسترس پذیری 

0تعداد مجموعه داده ها اعالم نشده است.  2-1. تعداد مجموعه داده ها

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

0ندارد.2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

0امکان  دسته بندی موصوعی نمی دهدی. 2-6. دسته بندی های موضوعی

0براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند2-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

10به رسانه های اجتماعی ارتباط دارد. 3-5. رسانۀ اجتماعی

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح ح داده ها در همان فایل داده ها نیست. 1. عنوان و شر 0داده شرحی ندارند. شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

تاریخ نشر بعضی از داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص 3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن
8نیست.

0داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

10پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

7فرمت بعضی از داده ها Xls است. 10. فرمت خوانا برای رایانه

3بعضی از داده ها بصری سازی شده اند اما کیفیت و ساختار مناسبی ندارند.11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

0طبقه بندی داده ها مشخص نیست. 13.طبقه بندی داده ها

0مکانیزمی برای این کار وجود ندارد.14.صحت سنجی اطالعات

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد

جدول 44- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه صندوق معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

1-4. رایگان بودن
تمامی اطالعات موجو رایگان است.  

10

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

0ندارد.2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

امکان  دسته بندی موصوعی نمی دهد. 2-6. دسته بندی های موضوعی

براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

0

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

3امکان باخورد دارد اما امکان گفتگو ندارد. 3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

0به رسانه های اجتماعی ارتباط ندارد. 3-5. رسانۀ اجتماعی

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح ح دارد.1. عنوان و شر 5بعضی از داده ها شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

8تاریخ نشر بعضی از داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

5بعضی داده ها دارند.4. پروانه

10پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

7فرمت بعضی از داده ها Xls است. 10. فرمت خوانا برای رایانه

8بعضی از داده ها بصری سازی شده اند اما تعاملی نیست. 11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

0طبقه بندی داده ها مشخص نیست. 13.طبقه بندی داده ها

بسیاری از داده های برخط بوده، صورت های مالی و سایر اسناد مستند سازی 14.صحت سنجی اطالعات
8شده و صحت سنجی شده اند.

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد

جدول 45- صندوق بازنشستگی کشوری

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه صندوق بازنشستگی معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجو رایگان است.  1-4. رایگان بودن

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

0ندارد.2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

امکان  دسته بندی موصوعی نمی دهدی. 2-6. دسته بندی های موضوعی

براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

0

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

0به رسانه های اجتماعی ارتباط ندارد. 3-5. رسانۀ اجتماعی

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح ح داده ها در همان فایل داده ها نیست. 1. عنوان و شر 0داده شرحی ندارند. شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

4تاریخ نشر داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن

0داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

10پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

4فرمت بعضی از داده ها Xls است. 10. فرمت خوانا برای رایانه

داده بصری سازی نشده اند. البته سامانه های هوش تجاری بصری سازی شده اند 11. بصری سازی
0که انتشار عمومی پیدا نکردند.

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

0طبقه بندی داده ها مشخص نیست. 13.طبقه بندی داده ها

14.صحت سنجی اطالعات
مکانیزمی برای این کار وجود ندارد.

البته سامانه هوش تجاری این قابلیت را داشت که انتشار عمومی پیدا نکرده 
است.

0

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد
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جدول 46- معاونت کار آفرینی و اشتغال )انواع تسهیالت (

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه تسهیالت معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجود رایگان است.  1-3. رایگان بودن

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

10دارد. 2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

تا حدودی امکان دسته بندی می دهد.2-6. دسته بندی های موضوعی

براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

5

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

0به رسانه های اجتماعی ارتباط ندارد. 3-5. رسانۀ اجتماعی

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح 0داده شرحی ندارند. 1. عنوان و شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

5تاریخ نشر داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن

0داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

10پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

10فرمت داده ها خوانا برای رایانه است. 10. فرمت خوانا برای رایانه

0داده بصری سازی نشده اند. 11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

0طبقه بندی داده ها مشخص نیست. 13.طبقه بندی داده ها

0مکانیزمی برای این کار وجود ندارد.14.صحت سنجی اطالعات

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد

جدول 47- شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه شستا معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجود رایگان است.  1-4. رایگان بودن

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

2فیلتر روی داده ها ندارد. اما وب سایت دارد.2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

ندارد.2-6. دسته بندی های موضوعی

براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

0

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

4ارتباط مستقیم ندارد.3-5. رسانۀ اجتماعی
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح 0داده شرحی ندارند. 1. عنوان و شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

5تاریخ نشر داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن

0داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

10پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

5بعضی از داده ها فرمت خوانا برای رایانه دارد.10. فرمت خوانا برای رایانه

4بعضی از داده ها بصری سازی شده اند.11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

4بعضی از داده های مالی طبقه بندی مناسب دارد. 13.طبقه بندی داده ها

 تعدادی از اطالعات مانند صورتهای مالی صحت سنجی شده اند. 14.صحت سنجی اطالعات
5بخشی از اطالعات هم عمومی منتشر نشده است.

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد

جدول 48- معاونت روابط کار

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه تسهیالت معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجود رایگان است.  1-4. رایگان بودن

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

0ندارد. 2-3. موتور جست وجو )فیلتر)
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

تا حدودی امکان دسته بندی می دهد.2-6. دسته بندی های موضوعی

براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

0

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

0به رسانه های اجتماعی ارتباط ندارد. 3-5. رسانۀ اجتماعی

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح 0داده شرحی ندارند. 1. عنوان و شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

0تاریخ نشر داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن

0داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

0پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

0داده ها انتشار عمومی ندارند.10. فرمت خوانا برای رایانه

0داده بصری سازی نشده اند. 11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

0طبقه بندی داده ها مشخص نیست. 13.طبقه بندی داده ها

0مکانیزمی برای این کار وجود ندارد.14.صحت سنجی اطالعات

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد
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جدول 49- سامانه جامع تعاون

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه تسهیالت معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجود رایگان است.  1-4. رایگان بودن

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

0دارد. 2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

تا حدودی امکان دسته بندی می دهد.2-6. دسته بندی های موضوعی

براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

0

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

0به رسانه های اجتماعی ارتباط ندارد. 3-5. رسانۀ اجتماعی

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح 0داده شرحی ندارند. 1. عنوان و شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

0تاریخ نشر داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن

0داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

0پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

دسترسی به داده ها برای عموم مردم فراهم نشده است.10. فرمت خوانا برای رایانه

0داده بصری سازی نشده اند. 11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

0طبقه بندی داده ها مشخص نیست. 13.طبقه بندی داده ها

0مکانیزمی برای این کار وجود ندارد.14.صحت سنجی اطالعات

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد

جدول 50- بانک رفاه کارگران

کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

1. ُبعد فّنی

0این بخش در سامانه تسهیالت معرفی نشده است. 1-1. اختیار و مسئولیت

0سیسم مدیریت داده ها مشخص نیست.  1-2. سیستم مدیریت داده

10تمامی اطالعات موجود رایگان است.  1-3. رایگان بودن

2. ُبعد دسترس پذیری

 تعداد مجموعه داده 2-1. تعداد مجموعه داده ها
0 ها اعالم نشده است.  

2-2. تعداد اپلیکیشن ها
0از هیچ اپلیکیشنی در این سامانه استفاده نشده است.   )استفادۀ مجدد)

0داده ها فیلتر ندارند.2-3. موتور جست وجو )فیلتر)

)API( عرضه نشده است. 2-4. رابط برنامه نویسِی کاربردی  API 0رابط برنامه نویسی

0امکان ایجاد حساب کاربری نمی دهد. 2-5. حساب کاربری

تا حدودی امکان دسته بندی می دهد.2-6. دسته بندی های موضوعی

براساس کلید واژه دسته بندی نمی شوند

5

20-7. برچسب ها )کلیدواژه ها)

3. ُبعد ارتباطات و مشارکت

0ندارد.3-1. تاالر گفت وگو )بازخورد)
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کیفیت ارایه داده ها

ح الزامات ارزیابی کیفیتلیست معیارها امتیازشر

0ندارد.3-2. فرم درخواست

0ندارد.3-3. راهنما )قابلیت استفاده)

0ندارد.3-4. سؤاالت متداول

گرام و ایمیل ارتباط دارد.3-5. رسانۀ اجتماعی 10از طریق اینستا

ی مجموعه داده ها
ّ
ب. ویژگی های کل

ح 0داده شرحی ندارند. 1. عنوان و شر

0نشر دهنده داده مشخص نیست. 2. نشردهنده

5تاریخ نشر داده ها مشخص است، اما تاریخ بروز رسانی مشخص نیست.3. تاریخ نشر و به روزرسانی آن

0داده ها پرونده ندارند. 4. پروانه

10پوشش جغرافیایی داده ها مشخص است. 5. پوشش جغرافیایی

10بایستی URL هر مجموعه داده در دسترس باشد.6. نشانی وب )URL) مجموعه داده ها

0اندازه آن ها مشخص نیست. 7. اندازۀ مجموعه داده ها

0تعداد دفعات مشاهدۀ هر مجموعه داده باید در دسترس باشد.8. تعداد دفعات مشاهدۀ داده ها

0مشخص نیست. 9. تعداد دفعات بارگیری داده ها

0فرمت داده ها برای رایانه خوانا نیست.10. فرمت خوانا برای رایانه

0داده بصری سازی نشده اند. 11. بصری سازی

0کاربران این امکان را ندارند. 12. نمره بندی از جانب کاربران و پیام های گفت وگو

0طبقه بندی داده ها مشخص نیست. 13.طبقه بندی داده ها

14.صحت سنجی اطالعات
 بعضی از داده ها مانند صورت های مالی حسابرسی شده اند. 

بخش زیادی از اطالعات سامانه های هوش تجاری هنوز انتشار عمومی پیدا 
نکرده اند.

4

0تعریف نشده است.15.چارچوب امنیت داده و حفظ حریم خصوصی افراد

 

منابع

کمیت و جامعه امجدی سیاوش، 1399، ارزیابی کیفیت پرتال های داده باز در سطح ملی، مرکز توانمند سازی حا
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فصل هشتم: 
کمیسیون حمایت قضایی و 
مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران

حسین فروزان فرد



8-1- مقدمه  

کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی در  در روزهــای شــنبه، یکشــنبه و دوشــنبه ســیزدهم تــا پانزدهــم دی مــاه جــاری بــه دعــوت مرکــز توانمندســازی حا
کار و رفــاه اجتماعــی، بــه نمایندگــی از اتــاق بازرگانــی تهــران بــه عنــوان رییــس کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا فســاد  محــل وزارت تعــاون، 
بــا هــدف دریافــت اطاعــات نماینــدگان ســازمان های مختلــف و اظهــار نظــر و رتبــه بنــدی ســامانه های ارایــه شــده همــراه بــا جمعــی از نماینــدگان 
تشــکل هــای مردمــی و دانشــگاهی بودیــم. اســاس توجــه بــه ایــن امــر مهــم و تــاش بــرای ایجــاد و توســعه ســامانه هــای شــفافیت در وزرات تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی را بــه فــال نیــک مــی گیریــم و امیدواریــم ایــن حرکــت مانــا و پایــدار باشــد و بــر دامنــه و عمــق آن افــزوده شــود. بــی شــک بررســی و 
تصویــب لوایــح جامــع شــفافیت و مدیریــت تعــارض منافــع در مجلــس شــورای اســامی، مــی توانــد بــه اســتمرار ایــن گونــه از فعالیت هــا و شــکل گیری 

کمیتــی و حتــی خصوصــی کمــک شــایانی کنــد.  تاش هــای مشــابه در همــه دســتگاه هــای دولتــی و حا
گــر قــرار باشــد چنــد جملــه ای در مــورد نحــوه برگــزاری نشســت ها و شــکل ایجــاد پیــش آمادگــی الزم بــرای دسترســی به ســتانده ها و دســتاوردهای   امــا ا

ارزشــمند نکاتــی مهــم و قابــل اشــاره بــه چشــم می خــورد کــه شایســته اســت پیــش از ورود بــه گــزارش بازخــورد بــه برخــی از آنها اشــاره شــود.
هیچ مدل مشخصی که مورد وثوق جمع ارزیابان باشد به عنوان مدل ارزیابی معرفی نشده است.  ●
هیچ ابزار امتیازدهی روشنی برای فرآیند نمره دهی به سامانه های مختلف ارایه نشده است.  ●
ع جلســه و اینکــه بایــد در خــال توضیحــات خــود بــه   ● ارایه دهنــدگان و نماینــدگان ســازمان ها و دســتگاه های مختلــف از موضــو

کــم اطــاع بودنــد. چــه مــواردی اشــاره کننــد اغلــب 
سطح سامانه های ارایه شده بسیار متفاوت بود ولی همگی به عنوان سامانه شفافیت ارایه شدند.  ●
مکان برگزاری نشست شوربختانه اصا مناسب ساعت های طوالنی حضور و ارایه نبود.  ●

کــه بــه جهــت خاصــه گویــی از بیــان آن چشــم وشــی می شــود بــا  کــه بــدان اشــاره شــد بــه عــاوه عناویــن دیگــری  بــه نظــر مــی رســد همــه مــواردی 
ح ریــزی مناســب تر و هماهنگــی بیشــتر در وزارتخانــه و مرکــز توانمندســازی می توانســت بــه نقــاط قــوت ایــن حرکــت ارزشــمند تبدیــل شــود  یــک طر

و قابــل توجــه همــه ذی نفعــان قرارگیــرد.
ع ایجــاد و توســعه ســامانه های شــفافیت در ســطح کشــور و بــرای  امیــدوارم ایــن تجربــه فرصتــی را بــرای پرداخــت جدی تــر و حرفه ای تــر بــه موضــو

همــه دســتگاه ها و ســازمان های مرتبــط را بیــش از پیــش فراهــم آورد.
ح و وزارت تعــاون، کار  در اینجــا الزم مــی دانــم از عــزم موجــود و تاش هــای انجــام شــده در تــک تــک دســتگاه ها و ســازمان های همــراه ایــن طــر
و رفــاه اجتماعــی بــرای ایجــاد ابزارهــا و راه حل هــای دولــت الکترونیــک و راه انــدازی ســامانه های شــفافیت، مراتــب ســپاس خــود را ابــراز نمایــم. 
کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد و بــا وجــود اینکــه ایــن محدودیت هــا امــکان ابــراز نظــر حرفــه ای و علمــی را از ارزیابــان  بــا توجــه بــه محدودیت هایــی 
می گیــرد، هــم در طــول ســه روز برگــزاری بــه شــکل خاصــه در دفترچه هــای مربوطــه بــه مــواردی اشــاره داشــتم و هــم در ادامــه ایــن گــزارش کوتاهــی 

از مشــاهدات خــود را ارایــه خواهــم کــرد. 

 حسن فروزان فرد 
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
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8-2- سامانه شفافیت سازمان بهزیستی کشور 
نقاط قوت :
ــی   ● ــکاران همــکار، عملکــرد مال ــه تفاهم نامه هــا و قراردادهــای ســازمان، پیمان ــوط ب شــواهدی از اطاع رســانی در زمینه هــای مرب

کــز ارایــه خدمــات ســازمان و نظایــر آن در ســامانه  گــزارش بودجــه، کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی مردمــی، مرا ســال مالــی 1398، 
ارایــه شــده اســت و بــرای عمــوم قابــل دســترس اســت.

کــدام مــی تواننــد بــه پروانــه خــود در ســامانه بصــورت بــر خــط   ● کــه هــر  شــواهدی از وجــود پنــل خدمــات گیرنــدگان بــه گونــه ای 
ــت الکترونیــک( ــه شــده اســت. )دول دسترســی داشــته باشــند ارای

ک مربــوط بــه ســازمان در آن جمــع آوری شــده اســت و در دســترس   ● شــواهدی از وجــود یــک ســامانه جامــع کــه اطاعــات کامــل امــا
مدیــران ارشــد بــرای اعمــال نظــر و کنتــرل عملیــات مرتبــط بــا آن قــرار دارد ارایــه شــده اســت.)دولت الکترونیــک(

نواحی قابل بهبود:
در بیشتر موارد ارایه شده اطاعات مربوط به سال 1399 است و همه سوابق بارگذاری نشده است.  ●
شواهدی از ارایه اطاعات در مواردی چون تعاونی مسکن کارکنان و مسکن مددجویان ارایه نشد.  ●
امــکان دسترســی بــه برخــی از اطاعــات ســامانه صرفــا بــرای مدیــران و مســوولین ســازمان فراهــم اســت و در مــواردی هــم اطاعات   ●

در قالــب فایــل پــی دی اف در ســامانه ارایــه شــده اســت. بــه اصطــاح پرتــال در مــواردی »پرتــال داده بــاز« نیســت.

8-3- سامانه شفافیت سازمان تأمین اجتماعی 

نقاط قوت :
شــواهدی فــراوان از دسترســی بــه مــواردی از قبیــل آمــار، اطاعــات و محاســبات بیمه شــدگان، مســتمری بگیــران همــراه بــا   ●

گزارش هــای تحلیلــی ارایــه شــده اســت.
ــره و   ● ــات مدی ــای هی ــه، اعض ــازمان های تابع ــات و س ــه موسس ــوط ب ــای مرب ــه ه ــات در زمین ــه اطاع ــی از ارای ــل توجه ــواهد قاب ش

ــد. ــترس می باش ــل دس ــوم قاب ــرای عم ــت و ب ــده اس ــه ش ــامانه ارای ــین، در س ــی و پیش ــازمانی فعل ــاختار س ــد، س ــران ارش مدی
کــه در آن 30 خدمــت مختلــف   ● ح 30 – 70  کــز ارایــه خدمــات بــه تفکیــک در سراســر کشــور و راه انــدازی طــر شــواهد روشــنی از مرا

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای 70 میلیــون نفــر از مــردم ایــران بــه صــورت برخــط قابــل ارایــه و اســتفاده اســت، مشــاهده شــد. در ایــن 
ســامانه راهنماهــای چندرســانه ای مناســبی هــم بــرای دسترســی بهتــر و ســاده تر همــه مراجعیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت.)دولت 

الکترونیــک(

نواحی قابل بهبود:
در برخی موارد ارایه شده اطاعات مربوط به سال های اخیر می باشد و همه سوابق بارگذاری نشده است.  ●
ک و مستغات متعلق به سازمان و تعاونی مسکن کارکنان ارایه نشد.  ● شواهدی از ارایه اطاعات در مواردی چون اما
امــکان دسترســی بــه برخــی از اطاعــات ســامانه صرفــا بــرای مدیــران و مســوولین ســازمان فراهــم اســت و در مــواردی هــم اطاعات   ●

در قالــب فایــل پــی دی اف در ســامانه ارایــه شــده و یــا داده هــا بــه صــورت تجمیعــی عرضــه شــده اند و امــکان پــردازش بــرای مراجعــه 
کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال در مــواردی »پرتــال داده بــاز« نیســت.
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8-4- سامانه شفافیت و سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا 

نقاط قوت :
عرضه اولیه در بازار بورس ایران نمایش قابل توجه ایست از عزم جدی و تاش های شستا برای شفافیت   ●
تأیید سازمان حسابرسی بر عملکرد مالی شستا با ارایه گزارش کلین برای سال مال 1398  ●
ارایه صورت های مالی شرکت های بورسی و غیر بورسی در کدال و در سامانه شفافیت   ●
ح ریزی و اجرای سامانه های متعدد با دستورکارهای مشخص مانند سامانه سیما ، سامانه سما،...  ● طر
ح ریزی و اجرای سامانه هوش تجاری ارایه شد.  ● شواهدی روشنی از طر

نواحی قابل بهبود:
در برخی موارد ارایه شده اطاعات مربوط به سال های اخیر است و همه سوابق بارگذاری نشده است.  ●
امــکان دسترســی بــه برخــی از اطاعــات ســامانه ها صرفــا بــرای مدیــران و مســوولین ســازمان فراهــم اســت و در مــواردی هــم   ●

اطاعــات در قالــب فایــل پــی دی اف در ســامانه ارایــه شــده و یــا داده هــا بصــورت تجمیعــی عرضــه شــده اند و امــکان پــردازش بــرای 
ــاز« نیســت. مراجعــه کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال در مــواردی »پرتــال داده ب

شواهدی از داده های غیر دیجیتال و اطاعات غیراستاتیک ارایه شد.  ●

8-5- سامانه جامع هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه  و سامانه امالک و اطالعات صندوق بازنشستگی کشور 

نقاط قوت :
کامــل و تحــت وب بــا   ● کامــل 1520 ملــک متعلــق بــه صنــدوق بازنشســتگی و شــرکت های زیــر مجموعــه بصــورت  اطاعــات 

مشــخصات دقیــق و تصاویــر مربوطــه در ســامانه مربوطــه قابــل دسترســی بــرای عمــوم اســت و شــواهدی از بــروز رســانی اطاعــات 
ــه شــده اســت.  هــم ارای

شــواهد قابــل توجهــی از ارایــه اطاعــات در زمینه هــای مربــوط بــه موسســات و ســازمان های تابعــه، اعضــای هیــات مدیــره و   ●
ــت. ــترس اس ــل دس ــوم قاب ــرای عم ــت و ب ــده اس ــه ش ــامانه ارای ــین، در س ــی و پیش ــازمانی فعل ــاختار س ــد، س ــران ارش مدی

ح ریــزی و اجــرای ســامانه   ● ــان ده و طر ــه ســمت خــروج از منطــق بنــگاه داری و حــذف شــرکت های زی شــواهد روشــنی از حرکــت ب
هــوش تجــاری ارایــه شــده اســت.

نواحی قابل بهبود:
در برخی موارد ارایه شده اطاعات مربوط به سال های اخیر است و همه سوابق بارگذاری نشده است.  ●
شــواهدی از ارایــه اطاعــات در مــورد 28 شــاخص اصلــی و 114 شــاخص فرعــی مشــاهده شــد ولــی بــا وجــود اینکــه دسترســی برخــط   ●

بــرای مشــاهده ایــن اطاعــات وجــود امــکان دسترســی بــه عمــده اطاعــات ســامانه صرفــا بــرای مدیــران و مســوولین ســازمان فراهــم 
اســت و در مــواردی هــم اطاعــات در قالــب فایــل پــی دی اف در ســامانه ارایــه شــده و یــا داده هــا بصــورت تجمیعــی عرضــه شــده اند و 
امــکان پــردازش بــرای مراجعــه کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال »پرتــال داده بــاز« نیســت و از آن نمی تــوان بــه عنــوان 

ســامانه شــفافیت نــام بــرد.
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8-6- سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور 

نقاط قوت :
شواهدی از فراهم آوردن بستر الکترونیکی برای ارتباط با تعاونی های کشور با حذف گلوگاه های فسادخیز ارایه شده است.   ●
شواهد قابل توجهی از ارایه اطاعات شفاف به شرکت های تعاونی و ذی نفعان آنها قابل مشاهده است.  ●
شواهد روشنی از ارایه خدمات بر اساس کدملی منحصر به فرد و دریافت گذرواژه از طریق تلفن همراه ارایه شده است.  ●

نواحی قابل بهبود:
کــه بــه نوبــه خــود قابــل توجــه اســت ولــی ایــن   ● شــواهد ارایــه شــده نشــان از تــاش بــرای ارایــه خدمــات دولــت الکترونیــک دارد 

ســامانه امــکان دسترســی و پــردازش اطاعــات بــرای مراجعــه کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال »پرتــال داده بــاز« نیســت 
و از آن نمی تــوان بــه عنــوان ســامانه شــفافیت نــام بــرد.

8-7- سامانه گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران معاونت روابط کار  

نقاط قوت :
اطاعات کامل در مورد لیست پیمانکاران تأیید صاحیت شده در سایت مربوطه ارایه شده است.   ●
هر پیمانکار متقاضی می تواند وضعیت خود را در سامانه مشاهده و بررسی نماید.  ●
شواهدی از امکان برقراری ارتباط با پشتیبانی سایت ارایه شده است.  ●

نواحی قابل بهبود:
کــه بــه نوبــه خــود قابــل توجــه اســت ولــی ایــن   ● شــواهد ارایــه شــده نشــان از تــاش بــرای ارایــه خدمــات دولــت الکترونیــک دارد 

ســامانه امــکان دسترســی و پــردازش اطاعــات بــرای مراجعــه کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال »پرتــال داده بــاز« نیســت 
و از آن نمی تــوان بــه عنــوان ســامانه شــفافیت نــام بــرد.

8-8- سامانه دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی ، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 

نقاط قوت :
شــواهد روشــنی از فهرســت دریافــت کننــدگان تســهیات مشــاغل خانگــی و تســهیات اشــتغال پایــدار روســتایی  از ســال 1392 تــا   ●

کنــون قابــل مشــاهده اســت.
امکان استفاده عمومی کاربران از اطاعات ارایه شده وجود دارد.  ●

نواحی قابل بهبود:
شواهدی از ارایه اطاعات همه مراجعین و متقاضیان و سرنوشت درخواست های ایشان ارایه نشده است.  ●
شواهدی از وجود مکانیزم های اعتبارسنجی مراجعین و نحوه عمل آن در تصمیم گیری برای اعطای تسهیات ارایه نشده است.  ●
کــه بــه نوبــه خــود قابــل توجــه اســت ولــی ایــن   ● شــواهد ارایــه شــده نشــان از تــاش بــرای ارایــه خدمــات دولــت الکترونیــک دارد 

ســامانه امــکان دسترســی و پــردازش اطاعــات بــرای مراجعــه کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال »پرتــال داده بــاز« نیســت 
و از آن نمی تــوان بعنــوان ســامانه شــفافیت نــام بــرد.

151مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



8-9- سامانه شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر 

نقاط قوت :
شــواهدی از فراهــم آوردن بســتر الکترونیکــی بــرای برقــراری ارتبــاط دو ســویه، بــا جامعیــت اطاعاتــی و ســطح دسترســی مناســب   ●

ارایــه شــده اســت.
شواهد قابل توجهی از رویکرد نظام مند به مقوله شفافیت و امکان ثبت تخلفات و تعارض منافع قابل مشاهده است.  ●

نواحی قابل بهبود:
شواهدی از عدم به روز رسانی برخی از داده ها در سامانه مشاهده می شود.  ●
شواهدی از ارایه آموزش های مناسب و راهنمایی شایسته برای استفاده بهتر از خدمات سامانه ارایه نشده است.  ●
کــه بــه نوبــه خــود قابــل توجــه اســت ولــی ایــن   ● شــواهد ارایــه شــده نشــان از تــاش بــرای ارایــه خدمــات دولــت الکترونیــک دارد 

ســامانه امــکان دسترســی و پــردازش اطاعــات بــرای مراجعــه کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال »پرتــال داده بــاز« نیســت 
و از آن نمــی تــوان بــه عنــوان ســامانه شــفافیت نــام بــرد.

8-10- سامانه شفافیت و انتشار اطالعات مالی و سامانه شفافیت مدیریت کنترل و نگهداری اطالعات شرکت های تابعه  بانک رفاه 

نقاط قوت :
شواهدی از فراهم آوردن بستر الکترونیکی برای اجرای یک نظام خودکنترلی مناسب ارایه شده است.  ●
شواهد قابل توجهی از رویکرد نظام مند به مقوله تحلیل و مدیریت ریسک  ارایه شده است.  ●
شواهدی از وجود لیست دعاوی مطروحه در سامانه ارایه شده است.  ●

نواحی قابل بهبود:
شواهدی از عدم به روز رسانی برخی از داده ها در سامانه مشاهده می شود.  ●
کــه بــه نوبــه خــود قابــل توجــه اســت ولــی ایــن   ● شــواهد ارایــه شــده نشــان از تــاش بــرای ارایــه خدمــات دولــت الکترونیــک دارد 

ســامانه امــکان دسترســی و پــردازش اطاعــات بــرای مراجعه کننــده را فراهــم نمی کنــد. بــه اصطــاح پرتــال »پرتــال داده بــاز« نیســت 
و از آن نمی تــوان بــه عنــوان ســامانه شــفافیت نــام بــرد.
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فصل نهم: 
مرکز غیر دولتی توسعه فراگیر 

سالمت اداری

لیلی حبیبی



9-1- مقدمه

   فســاد اداری بــه عنــوان یــک مســاله عمومــی، امــروزه نــه بــه عنــوان پدیــده ای اجتنــاب ناپذیــر، بلکــه واقعیتــی رنــج آور تقریبــًا در همــه کشــورها، اعــم 
ح اســت و نظام هــای اداری در بیشــتر کشــورها در رأس کانون هــای  از توســعه یافتــه و یــا در حــال توســعه  و در ســطح دولت هــای مّلــی و محّلــی مطــر
ــار اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی فســاد؛ تاش هــای گســترده در ســطح  آســیب پذیر و آمــاج آســیب های ناشــی از ایــن پدیــده بــوده و هســتند. آث
بین المللــی، منطقــه ای و مّلــی از ســوی دولت هــا، مجامــع علمــی و نهادهــای غیــر دولتــی، همــه و همــه مبیــن گســتردگی ابعــاد و ضــرورت شــناخت 
علمــی و مبــارزه جــدی و عمیــق بــا ریشــه ها، مصادیــق و مظاهــر ایــن پدیــده و تــاش همــه جانبــه بــرای صیانــت و ارتقــای ســامت نظــام اداری، بــه 

ویــژه در نظامــی منبعــث از ارزش هــای اســامی اســت. 
ح حاضــر و ضــرورت ارزیابــی  عــاوه بــر پیامدهــای عمومــی فســاد، برخــی مســائل ویــژه در خصــوص نظــام اداری کشــور وجــود دارد کــه لــزوم انجــام طــر
اجــرای قانــون را پررنگ تــر می کنــد، مســائلی از قبیــل، طوالنــی شــدن زمــان تنقیــح قانــون ایــن حــوزه، ســاختارهای متشــتت بــرای مبــارزه بــا فســاد، 
عــدم هماهنگــی میــان ســه قــوه، عــدم وجــود تقســیم کار در ســه بخــش پیش گیــری، مقابلــه و نظــارت، تعریــف نشــدن جایگاهــی بــرای دانشــگاه 
و دانشــگاهیان در مبــارزه بــا فســاد، عــدم طراحــی شــاخص هــای بومــی ســنجش میــزان فســاد اداری، وجــود نداشــتن برنامــه جهــت نهادینــه 
کــردن فرهنــگ ضــد فســاد و ارتقــاء ســامت اداری در نظــام آموزشــی کشــور، مشــخص نبــودن راهبــرد ویــژه ای جهــت تعامــل بــا بخــش خصوصــی و 
نهادهــای مدنــی در امــر مبــارزه بــا فســاد و ارتقــای ســامت اداری، وجــود نداشــتن راهبــرد و برنامــه جهــت ارتقــای جمهــوری اســامی ایــران در رتبــه 
ــا فســاد و ارتقــای  ــارزه ب ــی در زمینــه فســاد اداری، عــدم طراحــی مکانیــزم هــای تشــویقی و تنبیهــی مشــخص در عرصــه مب بندی هــای بیــن الملل

کلــی فقــدان برنامــه راهبــردی بــرای ایــن حــوزه. ســامت اداری از جملــه جایــزه ملــی ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد و . . . و بــه طــور 
ح حاضــر رونــدی علمــی و نظام منــد بــرای توضیــح و تبییــن مبانــی نظــری، ارایــه مــدل هــا و شــاخص هــای ارزیابــی شــفافیت طــی شــده و در  در طــر
نهایــت پــس از ارزیابــی ســامانه هــای مربــوط بــه شــفافیت در وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی و نمــرات مربــوط بــه ســامانه هــا و نتیجــه گیــری و 

کاربــردی الزم ارایــه شــده اســت. پیشــنهادهای 

9-2- مبانی نظری شفافیت

کلیات چیستی شفافیت )تعریف و نکات کلی( 1

توضیحکلیدواژه

حق اطالعاتی
شفافیت یعنی ارائه حق اطالعاتی: داده هایی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید، و به مخاطبی که باید ارائه 
شوند. لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است. کمتر یا بیشتر از آن می شود عدم شفافیت. لذا شفافیت الزامًا به معنای ارائه همه 

اطالعات به همه افراد نیست.

نهفته در عمق 
مصادیق، یا »تعریف با 

مصداق«

تعریف »حق اطالعاتی«، تعریفی جامع و البته کلی است. از سوی دیگر تعاریف رایج از این مفهوم هم بسیار جزئی هستند. لذا بهترین روش، شناخت 
شفافیت در مصادیق آن است.

شفافیت به دقت شناخته نمی شود، مگر در مصادیق متنوع و متعدد آن. هر موضوعی دارای ابعاد شفافیتی خاص خود است که بایستی به دقت طراحی 
و تعریف شود. کلی گویی در شفافیت )همانند کلی گویی در سایر موضوعات) بسیار مخرب و مایه ی فساد است. لذا کسی که مایل به شناخت دقیق 

شفافیت است، باید به طور دقیق و گسترده ای در مصادیق آن غور )مطالعه ی عمیق) کند.

شفافیت علیرغم سادگی ظاهر، اما دقت های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گسترده ای دارد. این مسئله یکی از دالیل غفلت از شفافیت و سهل ممتنع
کتفا به گزاره های کلی در طول ده ها سال است. ا

www.tp4.ir :گروه تلگرامی و مجمع شفافیت برای ایران و سایت شفافیت برای ایران به آدرس زیر افتباس شده است 1-  مطالب این بخش از 
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توضیحکلیدواژه

هرگونه باز بودن حکومت در ارائه یا کسب اطالعات، مصداقی از شفافیت )حق اطالعاتی) است. چنین تعریفی معنایی بسیار گسترده را ایجاد و معنایی گسترده
شفافیت را به یک »کالن پارادایم« مبدل می سازد.

معنای متحول
معنای شفافیت در طول سال ها )به ویژه در دهه گذشته) تغییر جدی یافته است. این تغییرات عمدتًا ناشی از تحوالت مهم در عرصه های فناوری و 
گفته پیداست که با استمرار این تحوالت، معنای شفافیت نیز تکامل می یابد. برای نمونه در گذشته »دسترسی به اطالعات«  اجتماعی بوده است. نا

مترادف شفافیت بود، اما امروزه تنها »استفاده پذیری اطالعات« )با تعریف و دقت های حقوقی و فنی زیادی) مصداق آن است.

ابزارهای متحول
کرات مجلس  گر یکصد سال پیش »ارائه مذا تحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل می شود که در طول زمان کامل تر می شوند. برای نمونه ا

ح  شورای اسالمی از طریق رادیو« مصداق شفافیت بود، امروزه تنها »پخش زنده و ارائه ی آرشیو صوتی و تصویری، و نیز ارائه برخط خالصه و مشرو
کرات از طریق وب، با قابلیت جستجوی موضوعی و فردی« شفافیت است. مذا

شفافیت راه حل هیچ مسئله ای نیست، اما مهمترین و الزم ترین زیرساخت حل انبوهی از مسائل است. شفافیت در مقدمه ی بسیاری از اقدامات و زیرساخت حل مسائل
سیاست ها در حل مسائل ملی جای می گیرد. لذا نگاه به شفافیت باید اساسی، زیرساختی و دارای اولویت باشد.

انبوهی از مفاهیم وابسته به شفافیت هستند؛ که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از: مشارکت )مردمی) و همکاری )بین دستگاهی)، مسئولیت پذیری و مفاهیم مرتبط
پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی، ارتقاء اعتماد و سرمایه ی اجتماعی، داده ی باز

9-2-1- دو قلمرو کلی شفافیت

کمیتــی(  کــرد: شــفافیت سیاســی )حا کلــی تقســیم  کلــی می تــوان قلمــرو شــفافیت را بــه دو حــوزه  کــه در یــک تقســیم بندی  مطالعــات نشــان می دهــد 
و شــفافیت اطاعاتــی )اقتصــادی(. البتــه از نظــر نویســنده و نماینــده ســمن ســامت اداری شــفافیت نظــام اداری و قضایــی و قانونــی نیــز می توانــد 

از جملــه قلمروهــای شــفافیت اســت.
کــردن مســئولین یــک کشــور اســت. در یــک فضــای  کمیتــی( عمــده تمرکــز بــر مبــارزه بــا فســاد، مســئولیت پذیر و پاســخگو  در شــفافیت سیاســی )حا
کــه مــردم از نحــوه عملکــرد مســئولین خــود خبــر نداشــته و در مســائل مختلفــی )همچــون نظــارت و ارزیابــی، همفکــری، تصمیم گیــری و  مبهــم 
کمیــت کاهــش می یابــد. از ســوی دیگــر در شــرایط فقــدان شــفافیت و نظــارت عمومــی،  اجــرا( مشــارکت داده نشــوند، اعتمــاد عمومــی نســبت بــه حا
کــه ایــن نیــز بــه نوبــه خــود بــر پیکــره ســرمایه اجتماعــی ضربــه می زنــد. بــه همیــن  کمیــت افزایــش می یابــد  کارآمــدی و فســاد نیــز در حا مصادیــق نا
ــا مشــکات مذکــور و  ــه دنبــال مبــارزه ب ــه مــردم، ب کمیتــی( از طریــق ایجــاد شــفافیت و مشارکت بخشــی ب جهــت در فضــای شــفافیت سیاســی )حا

کمیــت هســتیم. ســامت بخشــیدن بــه پیکــره حا
کمیــت از نظــر پیکــره خــود ســالم شــد، بــرای حســن رفتــار و عملکــرد، نیازمنــد شــناخت مناســبی از محیــط پیرامونــی خــود اســت. ایــن  امــا وقتــی حا
کــه چیســتی، میــزان و محل هــای دقیــق مشــکات و معضــات را مشــخص می کنــد، بــه  کمیــت بــه مثابــه نــوری اســت  شــناخت مناســب بــرای حا
وی قــدرت دقیــق شــناخت مســئله، طراحــی راه کارهــا، تصمیم گیــری و ســرانجام حســن اجــرا و ارزیابــی را می بخشــد. بدیــن ترتیــب »شــفافیت 
کمیــت قــرار  اطاعاتــی« یــا »شــفافیت اقتصــادی« یعنــی دانــش کافــی و الزم و در زمــان الزم و در محل هــای الزم در اختیــار دســتگاه های مختلــف حا

داشــته باشــد تــا بتواننــد در ســطوح مختلــف یــک فراینــد تصمیم گیــری حســن عملکــرد را از خــود نشــان دهنــد.
جدول زیر تاش می کند تا به طور خاصه تفاوت های این دو قلمرو مهم از شفافیت را از یکدیگر تمیز بخشد:
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کمیتی)  شفافیت اطالعاتی )اقتصادی)شفافیت سیاسی )حا

کمیتهدف اصلی کمیت – توانمندسازی بدنه حا  – توانمندسازی رفتار حا

راهبردها

 – مبارزه با فساد
 – مسئولیت پذیری صاحبان مناصب

 – پاسخگویی صاحبان مناصب
 – شایسته ساالری صاحبان مناصب
 – مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی

 – مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم سازی
 – افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی

کمیت  – ارتقاء توان تصمیم گیری حا
کمیت  – ارتقاء توان اجرای حا

کمیت  – ارتقاء توان نظارت حا

نمونه ها و 
مصادیق

 – شفافیت درآمدها و دارایی های مسئولین
 – شفافیت رصد وعده های مسئولین

کرات مسئولین ح مذا  – شفافیت مشرو
 – شفافیت آراء مسئولین

کمیت  – شفافیت هزینه های اقدامات حا
کمیت  – شفافیت پروژه های حا

 – شفافیت مشاغل پیشین مسئولین
 – شفافیت منافع و تعارض منافع

 – سامانه های کاداستر زمین
 – سامانه های گمرک

 – سامانه های اعتبارسنجی مشتریان بانک
 – سامانه های اطالعات اقتصادی

 – کارت سوخت
ح شبنم  – طر

 – اتصال سامانه های بانک و بیمه و گمرک
 – اتصال سامانه های مالیات و گمرک

 – تعدد و تزاحم قوانین و آیین نامه های داخلی در کنار ضعف یا خالء قانونی. – حدود 15 عدد قانون پایهقوانین پایه

کمیت ملزم به اجرای آنها مجریان قانون  – قوانین باالدستی بوده و عموم دستگاه های حا
می باشند

 – هر دستگاه و نهادی به اقتضای فعالیت خود مخاطب قانون یا آیین نامه ای 
قرار می گیرد.

سامانه های 
مرتبط

 – بسیار متعدد، متنوع و اغلب سطحی – محدود و معدود

مخاطب 
سامانه ها

 – عمدتًا دستگاه های اجرایی و نظارتی – عمدتًا مردم

 – زیاد، مخصوص نخبگان – اندک، عامه فهممیزان پیچیدگی

 – سیاست گذاری عمومی – مدیریت دولتیقلمرو دانشی

9-3- ضرورت، پیامدها و اثرات شفافیت اطالعاتی و شفافیت سیاسی

کارآمــد و پویــا بایســتی توانایــی رصــد، برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای حــوزه اقتصــادی  هــر حکومتــی جهــت دســت یابی بــه اقتصــادی بــا ثبــات، 
گــره خــورده اســت و بــه عبارتــی  را داشــته باشــد. رصــد، برنامه ریــزی و اجــرا بــه انحــای مختلــف بــه مقولــه ی خطیــر شــفافیت فضــای اقتصــادی 
کــه  ع می باشــد. بــه خاطــر همیــن درهم تنیدگی هاســت  شــفافیت اطاعــات اقتصــادی از مقدمــات و مقومــات حصــول هــر یــک از ایــن ســه موضــو
ع شــفافیت اطاعاتــی وجــود نــدارد چــه برســد بــه اغمــاض از ایــن مقولــه. از مهمتریــن دالیــل ناظــر بــر ایــن اهمیــت  امــکان کم اهمیــت دیــدن موضــو
می تــوان بــه سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه توســط رهبــر معظــم انقــاب ابــاغ شــده اشــاره کــرد. در بنــد »19« ایــن سیاســت ها آمــده اســت: 
»شفاف ســازی اقتصــاد و سالم ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، فعالیت هــا و زمینه هــای فســادزا در حوزه هــای پولــی، تجــاری، ارزی و..«. در 

شــکل زیــر آثــار شــفافیت اطاعاتی)اقتصــادی( و سیاســی بــه اختصــار نمایــش داده شــده اســت.
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ثار شفافیت سیاسی: 9-3-1- ضرورت و آ

خاصه ی مهم ترین این فواید در شکل زیر ذکر شده است:

اثرات سطح یک 

)اثرات زیرساختی(

اثرات سطح دو 

 )اثرات واسط(

اثرات سطح سه 

 )اثرات نهادی(

اثرات سطح چهار 

)اهداف نهایی(

افزایش 
مسئولیت پذیری و 

پاسخگویی

افزایش اعتماد 
عمومی به حاکمیت 

)ارتقای سرمایه 
اجتماعی(

افزایش کارآمدی، 
توانمندی و اقتدار 

حاکمیت و ملت

افزایش 
شایسته ساالری

درهم تنیدگی هرچه 
بیشتر صنعت، 

دانشگاه و حاکمیت

اصالح نهادی و 
کاهش واسطه های 

زائد

ایجاد انبوه 
اقتصادهای جدید 

دانش بنیان

بهینه سازی عملکرد 
 و اندازه حاکمیت

کاهش هزینه های 
غیرضروری

بهینگی نظام 
قانونی

افزایش سرعت و 
 کیفیت انجام امور

ارتقاء کمیت و کیفیت 
تصمیمات حاکمیتی

کاهش زمینه ها و 
مصادیق فساد

افزایش مشارکت 
عمومی
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9-4- مصادیق شفافیت اطالعاتی

مصادیق متکثر و متنوعی در باب شفافیت اطاعات اقتصادی را می توان مثال زد. از جمله ی آن:
یک دست و هم خوان سازی کدینگ های پایه:

گیــر در اســتفاده از اطاعــات نبــود زبــان مشــترک شناســه گذاری جامــع بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط و قابلیــت تشــخیص افــراد،  یکــی از مشــکات فرا
کاهــش اشــتباهات اســت. از  کاالهــا، اســناد و… در فضــای واقعــی و نیــز مجــازی )الکترونیکــی( جهــت هماهنگــی، تشــخیص مطابقــت و نیــز 
مهم تریــن شناســه گذاری ها بــرای افزایــش ســطح کمــی و کیفــی تبــادل، خوانــش و پایــش اطاعــات )و بالتبــع ارتقــای ســطح شــفافیت اطاعــات( 

مــوارد زیــر اســت؛
»کدینگ هویت )حقیقی و حقوقی، مانند شماره ملی، شناسه ملی، شماره حساب بانکی یکتا، شماره یکتای سامت(«،  ●
ع کسب وکار مانند شناسه کسب وکار«،  ● »کدینگ نو
ح شبنم و قلم شماری مانند ایران کد(«،  ● »کدینگ کاال )تک شماری مانند طر
»کدینگ مکان )مانند کاداستر(«  ●

9-5-تدوین و معرفی استانداردهای تولید و تبادل اطالعات:

به منظور امکان تبادل، مقایسه و تلفیق اطاعات هم در سطح محتوایی و هم در سطح شکلی.
احراز هویت و انکارناپذیری در فضای مجازی:

بــا رشــد روزافــزون تعامــات الکترونیکــی و اقبــال بــه توســعه تجــارت الکترونیکــی، چالــش اعتمــاد بــه »تعامــات الکترونیکــی و صحــت اســناد 
ح اســت. اعتمــاد و امنیــت در فضــای مجــازی نیازمنــد برخــورداری از  ــه شــده« به عنــوان چالــش جدیــدی در ایــن عرصــه مطــر الکترونیکــی مبادل

ــده، پذیرفتــه شــده باشــد. کار گیرن ــه  ــی کشــورهای ب ــه در نظــام قانون ک ــل اعتمــاد اســت  زیرســاخت مطمئــن و قاب
شفاف شدن روابط حقوقی جهت تعیین ذی نفع واحد:

از زیرساخت های ضروری برای شفافیت روابط اقتصادی افراد، شناسایی و رهگیری روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است.
»شفافیت روابط وکالتی«،  ●
»شفافیت روابط سهام داری«.  ●

شفافیت در صدور مجوز:
بــه منظــور صــدور و ثبــت مجوزهــای مربــوط بــه انــواع فعالیت هــای اقتصــادی و ثبــت وضعیــت فعالیــت واحدهــای اقتصــادی مربوطــه ایجــاد 
کتشــاف و بهره بــرداری از معــادن،  می شــود. ســامانه جــواز تأســیس و پروانــه بهره بــرداری واحدهــای صنعتــی، ســامانه های مرتبــط بــا حــوزه ا
کاربــرد دارنــد؛ کــه در ســه حــوزه زیــر  پرتــال کشــاورزی، ســامانه های مرتبــط بــا فعالیت هــای صنفــی و… از جملــه ســامانه های صــدور مجــوز هســتند 

»حوزه کاال«،  ●
»حوزه خدمات«،  ●
»حوزه اموال غیرمنقول«.  ●

کاال به اقتصاد )تولید، بازیافت، صادرات و واردات)؛ ج  شفافیت در ورود و خرو
کثری بر میزان و وضعیت کاالهای موجود در کشور. جهت کسب دیدی جامع و اشراف حدا

کاال درون کشور شفافیت در حوزه ثبت موقعیت جغرافیایی )تردد و انبارش) 
به منظور پیشگیری از قاچاق کاال.

کاال، خدمات و دارایی در کشور؛ شفافیت در حوزه ثبت تغییرات مالکیت )و معامالت) 
شفافیت حوزه های خدماتی مهم و اثرگذار مانند؛ سالمت، آموزش عالی، آموزش وپرورش؛

شفافیت حوزه جریانات پولی؛
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کــه بــه عنــوان ابــزار تســویه معامــات بــه کار می رونــد، بایــد بــه صــورت یکپارچــه در سراســر کشــور مســتند شــوند تــا بتــوان برداشــت  جریانــات وجــوه 
یــا واریــز وجــوه را بــه یــک معاملــه کاال، خدمــت، دارایــی و یــا اســتقراض منتســب نمــوده و جریانــات مالــی مشــکوک بــه پول شــویی را بــه موقــع 

ــزان و هــدف از جابه جایــی وجــوه(. ــداء، مقصــد، می تشــخیص داد )اعــم از تعییــن مب

مصادیق شفافیت سیاسی

شفافیت انتخابات:
نامزدها  ●
اعام عمومی جزئیات و ترکیب منابع مالی انتخاباتی نامزدها )و تعیین محدودیت اخذ کمک مالی از منبع واحد(  ●
اعام عمومی جزئیات و ترکیب هزینه های انتخابات  ●
اعام عمومی درآمدها و دارایی های نامزد  ●
اعام عمومی دقیق مشاغل و فعالیت های پیشین  ●
ثبت و اعام عمومی مکتوب وعده های انتخاباتی )در قالب های دقیق و قابل اندازه گیری(  ●
ثبت و عام عمومی مکتوب و جزئیات مواضع نامزد پیرامون مسائل مهم روز  ●
اعام عمومی اسامی کابینه پیشنهادی  ●
انتشار رسمی برنامه مکتوب نامزدها  ●

ستاد انتخابات
شفافیت کلیه قوانین و آیین نامه های مرتبط با انتخابات  ●
تدوین اصول رفتاری انتخابات و نامزدهای انتخابات  ●
ارائه ترکیب هزینه های نظارتی و اجرایی انتخابات  ●
اسامی مسئولین حاضر پای صندوق های رأی  ●
اعام عمومی تأییدات کلیه ناظران صندوق ها  ●
ارائه شفاف ادله رد صاحیت ثبت نام کنندگان  ●
ارائه آمار انتخابات )در قالب های ماشین خوان(  ●
نمایش آناین حوزه های انتخاباتی از طریق دوربین  ●

شفافیت مجلس شورای اسالمی
نمایندگان  ●
افشای حقوق و مزایای نمایندگی  ●
افشای سفرها و مزایای مسافرتی  ●
افشای هزینه ها و فعالیت های شاخص نمایندگی  ●
افشای هدایای دریافتی  ●
افشای منافع و تعارضات منافع احتمالی  ●
ثبت و اعام عمومی مواضع، صحبت ها، جهت گیری ها، سخنرانی ها، …  ●
توصیه نامه ها )عموما مکتوب(  ●
پیگیری ها )عموما شفاهی(  ●
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مهمانان )به کمیسیون و غیر آن(  ●
ح به مجلس  ● پیشنهاد طر
ح  ● حمایت از طر

کمیسیون ها
اعام دستور جلسه )پیش از جلسه(  ●
حضور و غیاب )و تأخیر( اعضاء  ●
فهرست و مشخصات مهمانان جلسه  ●
امکان حضور عموم مردم در جلسات کمیسیون ها )بدون حق صحبت یا رأی، صرفا در جایگاه ناظر(  ●
مشروح نطق ها  ●
پخش زنده )تلویزیونی و اینترنتی( و آرشیو ویدئوها  ●
مشروح آراء نمایندگان  ●
مصوبات و تصمیمات هر جلسه  ●
کلیه اطاعات مربوط به جلسات استماع  ●

صحن علنی مجلس
اعام دستور جلسه )پیش از جلسه(  ●
حضور و غیاب )و تأخیر( نمایندگان  ●
محل نشستن نمایندگان  ●
مشروح نطق ها  ●
پخش زنده )تلویزیونی و اینترنتی( و آرشیو ویدئوها  ●
مشروح آراء  ●
مشروح مصوبات  ●
متن و مشخصات تذکرات  ●
متن و مشخصات سؤاالت  ●

بخش اداری
افشای بودجه، هزینه کردها و مسائل مالی مجلس  ●
افشای کارکنان و حقوق و مزایای آنها  ●
اعام عمومی مسیرهای مشخص دسترسی به کارکنان در مجلس  ●
صفحه شفافیت مجلس  ●
مسیر و لیست تماس به نمایندگان  ●
روزنامه مجلس )گزارش مکتوب مهم ترین خروجی های مجلس(  ●
تدوین اصول رفتاری نمایندگان مجلس  ●
معماری مبتنی بر اصول صحن و کمیسیون ها )مروج انضباط و کارآمدی یا بالعکس(  ●
اهداف و برنامه های توسعه ای مجلس  ●
برنامه های آموزشی مجلس )برای اقشار مختلف(، بصورت حضوری و غیرحضوری، پیرامون مجلس، فرایندهای قانون گذاری و …  ●
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مسیرها و برنامه های بازدید حضوری از مجلس  ●
کتابخانه مجلس مرکز پژوهش ها/ 

ح ها و ترکیب وضعیت آنها، ترکیب جمعیتی مجلس به نسبت سال های مختلف/ …(  ● ارائه صفحه آمار )تعداد طر
کمیتــی در قالــب مســابقات بــاز )مبتنــی بــر عقــد ُجعالــه(/ ارائــه شــفاف نتایــج ارزیابــی/ ارائــه   ● صفحــه چالــش: ارائــه مســائل مهــم حا

شــفافیت پیــروز مســابقه
شفافیت کلیه پروژه های علمی، هزینه های آنان، اطاعات مرتبط با مجریان، …  ●
کز  ● اطاعات هزینه ای مرتبط با امور اداری این مرا
تعداد کارکنان، محققان، حقوق و مزایای آنها  ●
سامانه ملی قوانین  ●
ح در کمیسیون،  …(  ● وضعیت و زمان بندی سیر قانون +  تاریخ ها )ارائه به کمیسیون، طر
پرتال داده باز مجلس  ●
●  API سرویس های ارائه اطاعات در قالب
●  )xls, csv( سرویس های بارگیری اطاعات
●  Widget سرویس های
●  RSS سرویس های
●  )Email, SMS( ک محتوی سرویس های اشترا
نرم افزارهای نسخه موبایل دریافت این اطاعات  ●

سازمان های مردمی ناظر بر مجلس
کمیت از سازمان های ناظر بر مجلس  ● حمایت مجلس و حا
آموزش و ترویج نظارت بر مجلس  ●
بسترهای فرایندی، قانونی و فناورانه الزم برای نظارت بر مجلس  ●

قانون و سیاست گذاری

ع اصلی، موضوعات فرعی  ● موضو
چکیده رسمی قانون  ●
ح  ● اسامی کلیه افراد مشارکت کننده در تدوین طر
ح )مطالعاتی، …(  ● ذکر هزینه های جانبی تدوین طر
ذکر اهداف و مبانی هر قانون  ●
ذکر دقیق اسناد باالدستی مرتبط  ●
ذکر دقیق قوانین مکمل، متعارض در قانون  ●
ذکر مجریان برای کلیه الزامات در قانون  ●
ذکر مهلت های زمانی انجام قانون  ●
ذکر جرائم مشخص عدم انجام قانون  ●
ذکر دستگاه یا فرایندهای نظارتی الزم بر حسن اجرای قانون  ●
ذکر شاخص های ارزیابی مشخص برای الزامات قانون  ●
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ذکر سایر مستندات و ضمائم تکمیلی قوانین  ●
●  RIA انجام و ذکر کلیه مستندات ناظر به
درگاه های مشارکت مردم در عارضه یابی  ●
درگاه های مشارکت مردم در پیشنهاد راه کار  ●
درگاه های مشارکت مردم در انتخاب راه کار برگزیده  ●
درگاه های مشارکت مجری، مردم و ذی نفعان در فرایند تدوین قانون  ●
درگاه های مشارکت مردم در ارائه و ارزیابی شاخص های ارزیابی عملکرد  ●
درگاه های مشارکت مردم در ارزیابی مبتنی بر شاخص های ارزیابی عملکرد  ●

 فرایندهای تقنین تکمیلی

کرات شورای نگهبان  ● مشروح مذا
کرات مجمع تشخیص مصلحت نظام  ● مشروح مذا
مشروح آرای اعضای شورای نگهبان  ●
مشروح آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  ●
کلیــه   ● جلســات،  هزینه هــای  )اعضــاء،  قوانیــن  اجرایــی  آیین نامه هــای  تدویــن  جلســات  کــرات  مذا مشــروح  و  مشــخصات 

)… مصوبــات، 

شوراها و کمیسیون ها

دستور جلسه )پیش از جلسه(  ●
حضور و غیاب )و تأخیر( اعضاء  ●
فهرست و مشخصات مهمانان جلسه  ●
امکان حضور عموم مردم در جلسات کمیسیون ها )بدون حق صحبت یا رأی، صرفا در جایگاه ناظر(  ●
مشروح نطق ها  ●
پخش زنده )تلویزیونی و اینترنتی( و آرشیو ویدئوها  ●
مشروح آرای نمایندگان  ●
مصوبات و تصمیمات هر جلسه  ●
کلیه اطاعات مربوط به جلسات استماع  ●
زمان و مکان برگزاری جلسه بعدی  ●
تعارض منافع اعضا در قبال مصوبات  ●
جزئیات هزینه های برگزاری هر جلسه  ●

9-3-7- سازمان ها و نهادهای دولتی

چارت دقیق و به روز سازمانی  ●
فرایندهای سازمانی  ●
اطاعات همه صاحبان مناصب سازمانی، و مسیرهای ارتباطی آنها  ●

ارزیابی مشارکتی  سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 162



بودجه سازمان/ عملکرد بودجه سازمان  ●
ح شده برای مزایده ها و ادله پیروز شدن برنده مزایده  ● پیشنهادات مطر
خریدهای دولتی  ●
فهرست تفصیلی قراردادها  ●
اطاعات طرف های قراردادها  ●
هزینه کلیه پروژه های و اقدامات سازمان  ●
ارائه اسناد پشتیبان هر تصمیم یا پروژه  ●
ذکر دقیق فرایند تصمیم گیری و افراد مشارکت کننده در آن  ●
ارائه مسائل سازمان به مردم از طریق چالش  ●
درگاه های مشخص مشارکت در فرایندهای تصمیم سازی سازمانی  ●
درگاه ثبت گزارش های تخلفات سازمانی  ●
درگاه ثبت پیشنهادات و انتقادات )به صورت فعال با ارائه پاسخ دقیق(  ●
»پنجره واحد خدمات سازمان«، »درگاه پرسش و پاسخ )به همراه آرشیو دقیق سواالت پرتکرار(«  ●
کمیتی سازمان  ● وجود صفحه داده باز حا
ــه اطاعــات )مصــوب 1388( مصداقــی از اطاعــات   ● ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب کــه حســب قان کلیــه اطاعاتــی  ــودن  ــر خــط ب ب

ــردم( ــت م ــه درخواس ــاز ب ــدون نی ــند )ب ــی می باش عموم
مشخص کردن مصادیق کلیه اطاعاتی که برای دریافت آنها نیازمند درخواست است.  ●
میزان رضایت مردم از سازمان/ نهاد  ●

چالش
برگزاری مسابقات عمومی و تعیین جایزه برای بهترین راه حل ها برای مشکات مختلف  ●

مطالبه گری )عریضه نویسی)
ایجاد درگاه واحد برای ثبت درخواست های مردمی نسبت به انجام مسائل مختلف  ●
قابلیت رأی دهی به درخواست ها از جانب مردم  ●
کمیت به انجام یا پاسخگویی در برابر درخواست هایی که حداقلی از امضا را جمع آوری کرده باشند.  ● ملزم شدن حا

 قوه قضائیه

انتشار اطاعات دادگاه ها از قبیل اتهامات، دفاعیات، ادله قضات و … بدون ذکر نام  ●

9-6- دلیل اولویت شفافیت سیاسی

افــراد بســیاری در حوزه هــای متنوعــی در حــال تحقیــق و پژوهــش هســتند: ســامت، انــرژی، حمل ونقــل، بــورس و بانــک و بیمــه، مســاجد، 
خانــواده و تربیــت، کشــاورزی، فنــاوری و نــوآوری، کســب وکار، و ماننــد آنهــا. هــر چنــد محققــان ایــن حوزه هــا بــر مســائل بســیار متفاوتــی متمرکــز 

ــت. ــه اس ــرا گرفت ــا را ف ــه آنه ــرو هم ــابهی، قلم ــیار مش ــیب های بس ــکات و آس ــه مش ک ــد  ــان می ده ــف نش ــی مضاع ــا دقت ــتند، ام هس
از جمله این مشکات می توان به:
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وجــود ارتبــاط فکــری حداقلــی بدنه هــای تصمیم گیــر کشــور، بــرای انتقــال ســریع و مؤثــر ایده هــا و افــکار جدیــد و تحول آفریــن از   ●
کمیــت؛ ســمت مــردم و خبــرگان بــه بخش هــای مختلــف حا

کمیت با قدرت تصمیم یا اجرای فراوان؛  ● گاهی، ناتوانی و کم انگیزگی افراد در سطوح مختلف حا عدم شایسته ساالری، ناآ
کمیتی؛  ● کمیت به مجموعه های مختلف مردمی در امور مختلف حا عدم مشارکت بخشی حا
کمیت نسبت به تصمیمات و اقدامات و حرف های خود؛  ● مسئولیت ناپذیری، و پاسخگویی نبودن افراد خرد و کان حا
کمیت؛  ● وجود فسادهای ریز و درشت و نیز انواع اسراف و تبذیر در بدنه حا
کمیت، برای همدلی و همراهی در امور مختلف.  ● اعتماد و سرمایه اجتماعی پایین مردم نسبت به حا

کــه انبــوه آســیب ها و ضعف هــای دیگــر از دل آنهــا زائیــده می شــود. ایــن مشــکات ســبب می شــود تــا  مشــکات زیرســاختی فــوق، مســائلی هســتند 
کــه مســیری نظام یافتــه،  کام بماننــد، چــرا  بزرگتریــن محققــان بــا بهتریــن ایده هــا در رفــع مهم تریــن مشــکات کشــور، در عمــوم تاش هــای خــود نــا
گــر  منتقــل شــود ضمانتــی نســبت بــه پذیــرش و اجــرای  کمیــت وجــود نــدارد، ا ح حرف هــا و ایده هــا بــه ســمت حا ســهل الوصول و اثربخــش بــرای طــر
گــر اجــرا شــود، مســئولیت پذیری نســبت بــه تصمیمــات و پاســخگویی نســبت بــه اقدامــات صــورت  دقیــق و صحیــح آن وجــود نــدارد، و ســرانجام ا

پذیرفتــه وجــود نــدارد. لــذا پژوهشــگران عرصه هــای مختلــف بــا »مشــکات مشــابه و زیرســاختی« بســیار مهمــی روبــرو هســتند.
کمیــت، افزایــش مشــارکت  شــفافیت سیاســی »ســریع ترین، کم هزینه تریــن، ســاده ترین و در نتیجــه کارآمدتریــن« راه حــل بــرای »توانمندســازی حا
کمیــت، کاهــش ســریع و کارآمــد هزینه هــا و نیــز مبــارزه بــا فســاد« اســت. ایــن ادعــا  عمــوم مــردم در حــل مســائل کشــور، افزایــش ســرمایه اجتماعــی حا
یــک کلیشــه نیســت، بلکــه انبوهــی از شــواهد و مــدارک عینــی و تجربــه شــده ملــی و بین المللــی، آن را تأییــد می کننــد. شــفافیت، کان مفهومــی 

کــه رفــع »مشــکات مشــابه و زیرســاختی« فوق الذکــر را هــدف گرفتــه اســت. اســت 

9-7- سیاست ها، راهبردها و اقدامات پایه شفافیت

راهبردهای اصلی:

توضیح کلیدواژه

ریشه اصلی بسیاری از مشکالت روز کشور، فقدان شفافیت است. لذا شفافیت بایستی به عنوان اصول و مبنای عموم )و نه الزاما همه) فعالیت های کشور اصول و مبنا
مد نظر قرار گیرد.

رهیافت اصلی 
مقابله با فساد

الزم است ادبیات مبارزه با فساد، به صورت ادبیات پیش گیری از فساد تکامل یابد که در این رابطه، جایگاه شفافیت اصلی و بنیادین است. لذا سرآمد هر 
مقابله با فسادی، باید شفافیت باشد.

رهیافت تحقق 
مشارکت عمومی

در حال حاضر مهم ترین مصادیق مشارکت مردم در امور کشور )اصطالحًا حضور مردم در صحنه) را انتخابات و راهپیمایی تشکیل می دهد. هر چند این موارد 
 کافی نیستند. مشارکت بخشی به مردم می تواند در عرصه های مختلفی صورت پذیرد که بسترساز همه ی آنها شفافیت است. بطور 

ً
مهم هستند، اما ابدا

خاص مشارکت مردم در نظارت بر امور مختلف حکومتی امری حیاتی است.

سیاست کلی در 
حوزه ی شفافیت

بطور کلی اصل بر شفافیت است، مگر آنکه بر حسب اقتضائاتی، برخی موارد از آن مستثنی شود.
استثنا کردن باید به صورت جزئی و محدود به همان موارد باشد. قاعده مستثنی نیز باید به دقت در قانون مشخص شده و در صورت محقق شدن، گزارش 

آماری پیرامون آنها ارائه شود.

مهم ترین مانع 
تحقق شفافیت

مهم ترین مانع عدم تحقق شفافیت، عدم شناخت عمومی دقیق نسبت به شفافیت است. لذا شفافیت بایستی همانند »اطالعات عمومی« به همه مردم و 
نیز مسئولین آموزش داده شود. به عبارت دقیق تر هم عموم مردم باید از حق و تکلیف خود در این زمینه به خوبی و به دقت مطلع باشند، و هم مسئولین.
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9-8- ریسک ها و آسیب های شفافیت

کــه در صــورت »درک و فهــم ناقــص« و »اجــرای ناقــص«،  شــفافیت )هماننــد هــر اقــدام و ضــرورت و حرکتــی دیگــر( ریســک هایی در دل خــود دارد 
بــه آســیب )بعضــًا جــدی( تبدیــل می شــود. برخــی از مهم تریــن آنهــا عبارت انــد از:

توضیح کلیدواژه

گر مشکل جدیدی ایجاد نکند،  شفافیت بایستی در مصادیق و تنوع آن و با دقت زیاد فهمیده شود، چرا که فهم کلی و ناقص از شفافیت، ا
گره از کاری باز نخواهد کرد! این مطلب بخصوص در رشته هایی که به طور سنتی این مفهوم را داشته اند )نظیر علوم سیاسی، حقوق و 

اقتصاد) دیده می شود )به دلیل تحول معنایی و ابزاری شفافیت).
کتفا به کلیت معنا ا فهم  ناقص 

ونارس

بسیار دیده می شود وقتی اطالعاتی )که حق مردم است) در اختیار دستگاه ها موجود است، مسئولین آن »وجود اطالعات« را »شفافیت« 
کرات  ح مذا می دانند. برخی از مصادیق روز این تصور عبارت اند از: »وجود اطالعات برای نظارت صرفا در اختیار دستگاه ها« و »وجود مشرو

در اختیار نمایندگان )مجلس)«

ارائه اطالعات به 
خودمان!

گری )در تعبیر دقیقترش »گزارشگری تخلفات« یا  گری« و کشف جرم را شفافیت نامگذاری می کنند. هر چند افشا دیده می شود گاها »افشا
Whistle Blower) یکی از مهم ترین مفاهیم مکمل شفافیت است، با این مفهوم جدا و به خوبی متمایز است. شفافیت در مقام پیشگیری 

گری در مقام کشف متخلف )پسینی). مثال رسانه ها، ماجرای »فیش های نجومی« را به ادبیات شفافیت  از فساد )پیشینی) است و افشا
گره زدند، در حالی که نادرست بود.

گری به جای  افشا
شفافیت

ممکن است برخی اصرار داشته باشند که الزم است همه اطالعات حکومتی در اختیار همه مردم قرار گیرد. در حالی که این تصور نادرست 
است. الاقل مواردی که شامل یکی از سه گانه: 1) امنیت ملی، 2) اسرار تجاری و 3) حریم خصوصی باشند، نبایستی منتشر گردند.

ارائه ی همه 
اطالعات

گر )فرض کنیم) ارائه 50 درصد اطالعات منافی امنیت ملی باشد، آنگاه 50  یقینا ارائه درصد باالیی از اطالعات مخل امنیت ملی نیست. ا
درصد مابقی حق مردم است و باید منتشر شود، در حالی که در شرایط کنونی کمتر از نیم درصد اطالعات حق مردم منتشر می شود.

گر بهانه ای برای جلوگیری از انتشار نباشد، یقینا ناشی از فهم نادرست است. ترس بیش از اندازه از انتشار اطالعات، ا

شفافیت مخل 
امنیت ملی است

کتفا کرد. اطالعات ارائه  هر چند شفافیت مهم و زیرساختی است، اما سرآغاز و زیربناست و برای حصول مطلوب نباید به »ارائه اطالعات« ا
شده نیازمند پردازش و تحلیل، ترکیب و توسعه، و بصری سازی و خالصه سازی است تا برای بازیگران دیگری قابل فهم شود. این فهم 

جدید هم بایستی توسط دیگر بازیگران به اقدام )بعضا مطالبه) منجر شود تا بتواند زمینه تغییر اجتماعی را فراهم کند. وصول شفافیت به 
هدف مطلوب خود نیازمند فعالیت بازیگران مختلفی است که به مجموعه ی آنها و روابط میانشان اصطالحا »زیست بوم شفافیت« گفته 

می شود.

بی توجهی به 
زیست بوم 

شفافیت
اجرای ناقص

بسیاری از اطالعاتی که توسط دستگاه های دولتی ارائه می شوند، از نظر استانداردهای فنی مشکالت زیادی دارند که این مشکالت قابلیت 
استفاده از آنها را از بین می برد.

بی توجهی به 
قابلیت استفاده

گر کم باشد فایده ندارد  دیده می شود که شفافیت با »ارائه اطالعات انبوه« اشتباه گرفته می شود. شفافیت به مثابه آب برای تشنه است که ا
گر افزایش یابد همه  گر کم شود حیات منقرض می شود و ا کسیژن در جو زمین که ا گر زیاد باشد خفگی می آورد. و یا همانند میزان متعادل ا و ا
چیز خواهد سوخت. لذا »انفجار اطالعات« و وجود ده های شبکه ی تلویزیونی و انبوهی از اخبار و اطالعات در شبکه های مجازی شفافیت 

نیست.

ارائه انبوه اطالعات

خ تورم سالیانه، مرکز  بر مبنای شفافیت الزم است داده ها در پردازش نشده ترین حالت خود )داده ی خام) ارائه شوند. مثال به جای اعالم نر
آمار بایستی اطالعات مربوط به سبد قیمتی کاالها و خدمات را منتشر کند.

عدم ارائه ی داده ی 
خام

اصلی ترین و ضروری ترین مکمِل اثربخشی شفافیت، بحث »گزارشگری تخلفات« است. سازوکار گزارشگری، مشارکت مردم در نظارت و 
ارزیابی )مبتنی بر اطالعات و دسترسی های ایجاد شده) را تضمین می کند.

بی توجهی به 
گزارشگری تخلفات

گر به خوبی گردآوری شود، اما حق مردم از آن منتشر نشود، شفافیت محقق نشده است. اطالعات حتی ا کتفا به گردآوری ا

بسیار ممکن است اطالعاتی که منتشر می شود، از ویژگی های فنی )یا کیفیت) الزم برخوردار نبوده، در نتیجه استفاده از آن را با مشکل روبرو 
سازد. بی کیفیتی داده ها

ارائه اطالعات فراتر از آنچه الزم است، سبب سردرگمی مخاطب شده و استفاده از آنرا مختل می کند.
»شفافیِت نبایدها« 

یا »شفافیِت 
اضافه«

با شفافیت می توان دروغ گفت، اما با شفافیت ناقص. در واقع »کم گویی و گزیده گویی« یا انتخاب مواردی که صرفا مؤید یا موافق گفتار و 
رفتار مسئول مربوطه باشد، می تواند زمینه فریبکاری با شفافیت را فراهم کند. این مسئله بطور ویژه در مواردی که مبتنی بر خوداظهاری 

هستند، جدی تر خواهد بود. با این حال هر چه مصادیق اطالعات )شفافیت طولی) و دقت اطالعات )شفافیت عرضی) بیشتر شود، امکان 
فریبکاری کمتر می شود، چرا که اطالعات متقاطع، صحت یکدیگر را ارزیابی می کنند، لذا هر چند ممکن است دروغ گویی مبتنی بر شفافیت 

در کوتاه مدت ممکن باشد، اما در درازمدت یقینا گره از مشت متخلف باز خواهد کرد.

دروغ گویی با 
شفافیت
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 9-9- الزامات قانونی الزم برای تحقق شفافیت

ح هستند: الزامات قوانین پایه ی مورد نیاز برای تحقق شفافیت و مقابله با فساد بدین شر

ت اولیه 
الزاما

ت ثانویه 
الزاما

زاد به اطالعات   ● قانون دسترسی آ

قانون گزارشگری تخلفات   ●

قانون تعارض منافع   ●

قانون مسابقات حکومتی )چالش(   ●

قانون سامانه عریضه )درخواست(   ●

شفافیت انتخابات   ●

شفافیت مسئولین   ●

شفافیت هدایا   ●

شفافیت نظامات شورایی و کمیسیونی   ●

شفافیت قراردادهای دولتی   ●

شفافیت اقدامات و پروژه های دولتی   ●

شفافیت اداری-سازمانی   ●

شفافیت مناقصات و مزایدات دولتی   ●

شفافیت تدارکات و خریدهای دولتی   ●

شفافیت و محدودیت البی گری   ●

شفافیت بودجه و عملکرد آن  ●

توضیح / محورهای اصلی کلیدواژه

 – قانونی که حسب آن، حق دسترسی مردم به عموم اطالعات به رسمیت شناخته شده، و سازوکارهای تحقق و ضمانت های اجرایی آن رسمیت می یابد.
 – نکته: در کشور ما نیز این قانون تحت عنوان »قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« در سال 1388 مصوب مجلس شورای اسالمی گردیده 

است، اما آن قانون از چند جهت ایراد اساسی داشته و نیازمند اصالحاتی مهم است:
 – در آن قانون »قابلیِت دسترسی به اطالعات« حق مردم بر شمرده شده است، در حالی که الزم است با »قابلیت استفاده پذیری و ماشین خوان 

بودن اطالعات« جایگزین شود.
گر مشکلی نبود، اطالعات منتشر   – در آن قانون برای دسترسی به اطالعات باید تقاضا نوشت، آن تقاضا توسط دستگاه ها بررسی می شود و ا

کارآمد، باید  کارآمد بوده و عماًل قانون را به قانون »محرومیت از اطالعات« مبدل کرده است! به جای این سازوکار نا می شود، که این فرایند بسیار نا
گر اطالعاتی بر وب نبود، یعنی آن  سازوکاری را جایگزین کرد که هر اطالعاتی که حق عموم است باید به صورت پیش فرض روی وب قرار بگیرد و ا

سازمان آنرا محرمانه در نظر گرفته است.

قانون دسترسی به 
اطالعات

گری) و حسب ادبیات بین المللی آن سوت زنی )Whistleblower) مهم ترین ضرورت و مکمل شفافیت محسوب  گزارش گری تخلفات )یا افشا
می شود. قوانین گزارشگری مشارکت مردم در امر نظارت و کشف تخلف را اقتصادی کرده و از آنها در برابر آسیب های احتمالی و انتقام جویی 

محافظت می کند. تبدیل کردن مردم به ناظرانی همیشه بیدار )با قراردادن جوایز مادی و غیرمادی) سبب می شود تا خود را همه جا در معرض نظارت 
عمومی دیده و این خطر و ترس از کشف شدن، انگیزه آنها از ارتکاب به جرم را به حداقل برساند.

یکی از مهم ترین مصادیق گزارش گری تخلفات، درخواست از عموم مردم برای گزارش رشوه و تخلفات قانونی )در بدنه حکومتی)، گرانفروشی و 
تقلب )در کسب و کار) است.

قانون گزارشگری تخلفات

گاهی از چیستی آن برای همه اقشار ضروری است، بلکه الزم است با  تعارض منافع، ریشه و علت بروز تمام مفاسد و تخلفات است. لذا نه تنها آ
قوانین، مهم ترین مصادیق تعارض منافع را هدف گرفته و اقدامات مناسب را متناسب با هر یک از آن مصادیق در پیش گرفت. صرفا از باب نمونه:

 – شفافیت موقعیت های در معرض تعارض منافع )پرخطر) نسبت به کلیه جایگاه های کشور
 – شفافیت مشاغل و محدودیت در تصدی همزمان دو شغل، پست یا سمت )برای کلیه مسئولین)

 – شفافیت درآمدها و دارایی های کلیه مسئولین کشور
 – شفافیت یا محدودیت اخذ و اعطای هدایا

 – شفافیت کلیه پروژه ها و قراردادهای حکومتی
 – شفافیت بودجه و عملکرد بودجه

 – شفافیت تصمیمات و اقدامات حکومتی
 – شفافیت جلسات شورایی و کمیسیونی

 – شفافیت فرایندها و قوانین
 – محدودیت ارائه پروژه های حکومتی به مسئولین و کارکنان دولتی و وابستگان آنها

)Revolving Door – شفافیت و محدودیت در فعالیت های تجاری )قانون درب های چرخان – 
 – شفافیت و محدودیت در اخذ کمک های مالی در انتخابات

 – ضمانت های اجرایی قانون )اعم از گزارش گری تخلفات)

قانون تعارض منافع
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توضیح / محورهای اصلی کلیدواژه

دولت ها عموم فعالیت های خود را از طریق قرارداد خرید )عقد بیع) انجام می دهند، در حالی که ظرفیت فراوانی در برگزاری چالش )عقد جعاله) 
وجود دارد. در این سازوکار دولت برای انجام امور خود، دست یاری را به سمت عموم مردم دراز کرده و جایزه ای مشخص )عمومًا مادی) را در ازای 

ارائه بهترین و سریع ترین خروجی قرار می دهد. در چنین شرایطی و با کنار رفتن رانت ها و نزدیکی ها )که در عموم قراردادها مرسوم است) همه 
افراد فارغ از درجه و اعتبار و مدرک، جهت پیروزی در این مسابقه با هم رقابت می کنند. نتیجه چنین سازوکاری، دست یابی حکومت به انبوهی از 

خروجی های قابل استفاده در ازای پرداخت هزینه برای یکی )یا تعداد محدودی) از آنها، آنهم در شرایطی بسیار رقابتی و تالشگرانه می باشد.
صرفا از برای نمونه:

 – قراردادن جایزه برای هر کسی )حقوقدانی) که بتواند مغایرت تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران را در دادگاه های بین المللی به اثبات برساند؛
کارآمد و کاغذبازی )Red Tape) و نیز در راستای تنقیح قوانین )مثال: شناسایی   – برگزاری مسابقه برای گردآوری مهم ترین مصادیق فرایندهای نا

خ، مجمل، …)؛ قوانین متعارض، منسو
 – برگزاری مسابقه برای تولید نمونه ی اولیه از یک محصول فناورانه ی خاص و مورد نیاز )مثال با ضمانت پتنت کردن، پشتیبانی از تولید انبوه و یا خرید 

آن)؛
نکته: کلیه مسابقات حکومتی تنها در یک سامانه واحد برگزار می گردد.

قانون برگزاری مسابقات 
حکومتی )چالش)

الزم است دریچه ای واحد برای ثبت عریضه ها و درخواست های عمومی نسبت به انجام مسائل مختلف )از سوی دولت) ایجاد شود، که متعاقب 
کر پاسخ رسمی دالیل عدم امکان انجام آن نماید. بدیهی است صرفًا عریضه هایی که بتواند تعداد مشخصی  آن، دولت خود را مکلف به انجام و یا ذ

امضا را به خود جلب نماید، شایسته بررسی و اقدام خواهد بود.

قانون سامانه عریضه 
)درخواست)

انتخابات از مهم ترین فرایندهای کشور است و نتیجه آن تأثیر فراوانی بر حکمرانی کشور می گذارد، به همین جهت از الزامات شفافیتی دقیقی 
برخوردار است تا مفاسد و معایب آن به حداقل برسد.  شفافیت انتخابات

شاخص های شفافیتی مهمی پیرامون مسئولین کشور )بویژه مسئولین ارشد) وجود دارد که در راستای جلوگیری از بروز تعارض منافع، مقابله با 
فساد و افزایش شناخت و نظارت عمومی ضروری هستند.  شفافیت مسئولین

بسیاری از تصمیمات کشور در بستر نظامات شورایی و کمیسیونی گرفته می شود،  با این حال شفافیت حداقلی به نسبت آنها وجود دارد. مهم ترین 
این نظامات )که تحت نظر قوه مجریه قرار دارند)، عبارت اند از: تعددی از شوراهای عالی و شوراهای اسالمی شهر و روستا.

شفافیت نظامات شورایی 
و کمیسیونی

الزم است کلیه قراردادهای دولتی )به غیر از موارد مرتبط با محورهای سه گانه محرمانگی) نیز شفاف شوند. فهرست مهم ترین شاخص های 
شفافیتی مرتبط با آنها در »نقشه شفافیت قراردادهای دولتی« درج گردیده است.

شفافیت قراردادهای 
دولتی

از مصادیق مهمی که شفافیت در آنها امری ضروری است، شفافیت »اقدامات و پروژه های حکومتی« است.  شفافیت اقدامات و 
پروژه های دولتی

بخش مهمی از شفافیت به حوزه »اداری-سازمانی« باز می گردد که مهم ترین شاخص های مربوط به آن در »نقشه شفافیت اداری-سازمانی« درج 
شده است و بهتر است اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت کار از این نقشه استفاده کند. شفافیت اداری-سازمانی

شفافیت »مناقصات و مزایدات دولتی« ضرورتی است که هر چند حسب تکلیف ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار )مصوب 1390) 
الزامی گردیده، اما متأسفانه این شفافیت به صورت حداقلی و ناقص در حال اتفاق است. ضروری است این بند قانونی بسیار مهم به صورت 

کثری اجرا شود. حدا

شفافیت مناقصات و 
مزایدات دولتی

اطالعات مربوط به کلیه تدارکات و خریدهای دولتی نیز بایستی در بستر وب و به صورت علنی قرار گیرد. شفافیت  تدارکات و 
خریدهای دولتی

فعاالن مختلف تالش می کنند با ورود به فرایندهای سیاست گذاری، توجه تصمیم گیران را به مسائل مد نظر خود جلب نمایند. چنین فرایندهایی )که 
عموما به صورت البی گری شناخته می شود) نیازمند چارچوب گذاری مناسب است تا ضمن استفاده از مزایای آن، بتوان از آسیب های چنین اقداماتی 

مصون ماند.

شفافیت و محدودیت در 
حوزه البی گری

بودجه مصوب و عملکرد بودجه توسط نهادهای مختلف بایستی به دقت و با جزئیات فراوان، توسط عموم مردم قابل مشاهده و نظارت باشد. شفافیت بودجه مصوب و 
عملکرد بودجه

الزم است قانونی به منظور محدود کردن اهدا و دریافت هدایا )در جایگاه مسئولیتی) مستقر شود، مگر در مواردی که حسب شرایط )تعریف شده 
در قانون) این کار مجاز گردد که در این شرایط نیز بایستی شفافیت وجود داشته باشد. ضمانت اجرای این قانون نیز )مانند سایر قوانین مبتنی بر 

شفافیت) بحث گزارشگران تخلفات است.

شفافیت و محدودیت 
اهدا و دریافت هدایا
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9-10- ابعاد شفافیت و شاخص های آن در اسناد باال دستی )مبانی قانونی موضوع( و کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد:

اطاعــات   بــه  آزاد  دسترســی  قانــون  کنــار  در  قوانیــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  فســاد  بــا  مقابلــه  و  اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای  قانــون 
مختلــف  ســازمانهای  و  نهادهــا  بــرای  مجــزا  قانونــی  تکلیــف   84 دارای  و  پرداختــه  شــفافیت  بــه  مرتبــط،  قوانیــن  ســایر   و 
کــه برخــی از تکالیــف جنبــه عمومــی داشــته و برخــی جنبــه اختصاصــی دارد. فصــل دوم قانــون بــه تبییــن تکالیــف اختصاصــی و فصــل ســوم  اســت 

هــم بــه بیــان تکالیــف عمومــی پرداختــه اســت. 
در این قانون شفافیت به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از فساد و ابعاد سامت اداری است و دارای ابعاد زیر است . 

اقدامات پیشگیرانه و الزامات : شفاف سازی و شفافیت )آزادی اطاعات(
شفافیت در قوانین  ●
شفافیت در سازوکارها و فرآیندهای اداری  ●
شفافیت مالیاتی  ●
شفافیت در اموال و دارایی کارکنان عالی رتبه  ●
شفافیت در امور قضایی  ●

 در جداول زیر برای سهولت مطالعه، شاخص های مربوط به شفافیت به تفکیک آورده شده است.

نمونه جدول ارزیابی شاخص شفافیت
تعریف شاخص: دسترسی ضابطه مند، روشن و آسان ذی نفعان به قوانین، مقررات ، مأموریت ها ، وظایف ، رویه های کاری، تصمیمات، اقدامات و فعالیت های دستگاه مرتبط با 

حقوق شهروندی و مفاد قانون

زیر شاحص ها  و سنجه ها:
1-  شفاف سازی قوانین و مقررات ) احصاء تصویب نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های قابل بهره برداری برای ذینفعان،

اطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها به ذی نفعان)
2- شفاف سازی مراحل انجام کار و فعالیت )در دسترس عموم قراردادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع،  اعالم اطالعات مربوط به صدور مجوزها و اعطای 
امتیازات و معافیت های قانونی به ذی نفعان،  شفاف سازی و اطالع رسانی مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی ، مفاصاحساب ها و تسهیالت اعطائی در دیدارگاه های 

عمومی،  اطالع رسانی و در اختیار قرار دادن قوانین و مقررات مورد عمل در فرآیند انجام کار،  تبیین استانداردها ، معیار و شاخص های مورد عمل،  اعالم مدت زمان انجام کار و مدارك 
موردنیاز و نیز فرم های مورد عمل)

شفاف سازی معامالت
نتایج مرتبط با شاخص شفافیت ) میزان رضایتمندی ذینفعان از اطالع رسانی،  تعداد خدمات استاندارد شده به کل خدمات قابل استاندارد سازی،  درصد مزایده ها و مناقصات ثبت 

شده در پایگاه مناقصات به کل موارد برگزار شده)

9-8-1- روش ارزیابی کیفی شاخص شفافیت در قانون ارتقای سالمت اداری با الگوگیری از مدل های تعالی کیفیت:

 بــه منظــور ارزیابــی شــفافیت مــی تــوان از مــدل هــای تعالــی کیفیــت و بــه ویــژه مــدل EFQM ، الگوبــرداری نمــود. منطــق و روش ایــن مــدل مبتنــی 
کــه بــا اســتفاده از رهیافــت خــود ارزیابــی و رویکــرد هــای مختلــف آن شــامل پرسشــنامه، کارگاهــی، شــبیه  بــر دو محــور توانمندســازها و نتایــج اســت 

گیــرد.  ســازی جایــزه و اســتفاده از پروفورمــا  و بــر اســاس ماتریــس امتیازدهــی رادار در دو بخــش توانمندســازها و نتایــج، ارزیابــی صــورت مــی 
خودارزیابــی، یــک بازنگــری منظــم، سیســتماتیک و جامــع از فعالیت هــای ســازمان و نتایــج آن براســاس یــک مــدل تعالــی، ماننــدEFQM  اســت. 

فراینــد خودارزیابــی بــه ســازمان اجــازه می دهــد بــه طــور شــفاف نقــاط قــوت و نیــز حوزه هــای نیازمنــد بهبــود را شناســایی کنــد. 
کــه قابــل بهبــود هســتند را بــرای ســازمان ممکــن می ســازد. در ارزیابــی و  فرآینــد خــود ارزیابــی، تشــخیص صریــح نقــاط قــوت و زمینه هایــی 
کار را از  خودارزیابی هــای اولیــه، ســازمان رونــد بهبــود را طــی دوره هــای عملیاتــی متوالــی در درون خــود می ســنجد و در ســطوح باالتــر تعالــی، ایــن 
طریــق مقایســه خــود بــا رقبــای محلــی، ســازمان های الگــو و ســازمان های تــراز اول در حرفــۀ خــود یــا حرفه هــای مشــابه در جهــان صــورت می دهــد.

کــه ســازمان ها می تواننــد از آن هــا یــا از ترکیبــی از آن هــا بــرای ارزیابــی عملکــرد خــود و دســت یابی بــه نقــاط قــوت و  پنــج رویکــرد خودارزیابــی 
کننــد عبارتنــد از: زمینه هــای قابــل بهبــود اســتفاده 

رویکرد پرسشنامه ای؛  ●
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رویکرد کارگاهی؛  ●
رویکرد استفاده از پروفورما؛  ●
رویکرد شبیه سازی جایزه.   ●

بــه منظــور الگــو گرفتــن از ایــن روش در ارزیابــی اجــرای قانــون، ماتریــس هــای مربوطــه در ادامــه آورده شــده و ســپس ماتریــس پیشــنهادی محقــق 
بــه طــور نمونــه بــرای بعــد شــفافیت ارایــه شــده اســت.
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9-8-2- استفاده از منطق و روش مرور قانون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد و چک لیست های این قانون

بــا توجــه بــه تجربــه محقــق در مــرور و تکمیــل چــک لیســت هــای کنوانســیون بیــن المللــی مبــارزه بــا فســاد،  مــی تــوان از  روش و منطــق ایــن مــرور و 
ارزیابــی الگوبــرداری نمــود.

ح زیر است:  مراحل 3 گاته کلی مد نظر در ارزیابی  و مرور کنوانسیون مذکور به شر
مرحله اول )انطباق با قانون):

میزان انطباق سازمان شما با این ماده از قانون چقدر است؟ 
 کاما منطبق          تاحدودی منطبق                 اصا منطبق نیست

کــه پاســخ شــما منفــی )اصــا منطبــق نیســت( اســت، لطفــا دالیــل و موانــع اجــرای قوانیــن و رویه هــای مذکــور در مــاده 10 قســمت ج را  در صورتــی 
بیــان نماییــد؟

در صورتی که پاسخ شما، مثبت )کاما منطبق یا تاحدودی منطبق( است، لطفا مراحل دوم و سوم را تکمیل نمایید.

 مرحله دوم) اقدامات):
کــه ســازمان شــما در راســتای اجــرای مــاده ... قانــون انجــام داده اســت را ابتــدا در  توضیــح:  لطفــًا در هــر یــک از مــوارد زیــر اقدامــات و گام هایــی 

جلــوی هــر ســؤال عامــت زده و ســپس توضیــح دهیــد.
1- انجام داده است

2- قرار است طبق زمان بندی مشخص انجام دهد،
توضیحات را در پوشه .... قرار دهید.

مرحله سوم)مستندات):
لطفــًا نمونــه هایــی از اجــرای ایــن اقدامــات ماننــد آمارهــای موجــود، پرونــده هــای قضایــی و غیــره را ارائــه نماییــد. در صــورت وجــود هــر یــک از مــوارد 

مرتبــط بــا مــاده قانونــی را در مقابــل آن عامــت زده و مســتندات مربــوط را بــه پیوســت آن در پوشــه مربوطــه ضمیمــه نماییــد.

جدول شماره9– جدول پیشنهادی شاخص های ارزیابی اجرای قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد

محور 
کالن

فرآیند 
وزن ابزار سنجشسنجه ها / گویه هاشاخصمولفهبعدفساد

شاخص
امتیاز 

شاخص
امتیاز 

کل

ی
دار

ت ا
الم

س

ری
گی

ش
پی

شفافیت شفافیت1
قوانین و 
مقررات

شفافیت قوانین و 
مقررات

بانک اطالعاتی جامعی از قوانین و 
مقررات مرتبط با وظایف و مامورت های 

دستگاه / سازمان اجرایی طراحی و 
پیاده سازی شده است.

قوانین و مقررات و تصویب نامه ها، 
دستور العمل ها، بخشنامه ها و آئین 

نامه های قابل بهره برداری برای ذینفعان 
که دستگاه های اجرایی بر اساس آن 

وظیفه دارند و عمل می کنند، مشخص 
شده و در دسترس مردم عادی قرار 

دارد.

پرسشنامه / 
چک لیست 

شفافیت
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محور 
کالن

فرآیند 
وزن ابزار سنجشسنجه ها / گویه هاشاخصمولفهبعدفساد

شاخص
امتیاز 

شاخص
امتیاز 

کل

ی
دار

ت ا
الم

س

ری
گی

ش
پی

اطالع 
رسانی 

حقوق و 
تکالیف 

مردم

دستگاه در خصوص حقوق و تکالیف روابط عمومی
مراجعه کنندگان ، تصویب نامه ها، 

دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین 
نامه ها به ذینفعان اطالع رسانی مقتضی 

و از طریق کانال های مختلف انجام 
داده است.

فرآیندها، رویه ها و روند امور و ارایه 
خدمات در سازمان مشخص و بدون 

ایهام است. 

چک لیست 
شفافیت

چک لیست وب سایت
شفافیت

دفتر مشاوره 
حقوقی/ میز خدمت

گر کارکنان سازمان های دولتی بخواهند  ا
حقوق شما را رعایت نکنند، چقدر با 
قوانین و فرآیندهای انجام کار آشنا 

هستید تا مانع این کار شوید؟

چک لیست 
شفافیت

شفاف 
سازی 

فرایندها 
و مراحل 
انجام کار

اطالع رسانی در مورد 
ماموریت ها، وظایف 
و خدمات ارائه شده

اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل 
ارائه به ارباب رجوع در در دسترس 

عموم قرارداده شده است.
اطالع رسانی در خصوص ماموریت ها و 
ح وظایف دستگاه ها در قبال عموم  شر

مردم به خوبی صورت می گیرد.

پرسشنامه /
چک لیست 

شفافیت

اطالع رسانی در 
خصوص رویه ها، 
فرآیندها و نحوه و 
فلوچارت دریافت 

مجوزها

ضوابط و اطالعات مربوط به صدور 
مجوزها، اعطای امتیازها و سایر ضوابط 

خدمات )معافیت های قانونی، صدور 
مفاصاحساب ها و  میزان و نحوه اعطای 
وام های مختلف و تسهیالت اعطایی ، 

موافقت اصولی، مفاصا حساب، ، نقشه 
های تفصیلی و...) به صورت مناسب به 

ذی نفعان/ عموم اعالم می شود.

پرسشنامه /
چک لیست 

شفافیت

اطالع رسانی در 
خصوص شوراها، 

کمیسیون ها و 
کمیته ها

مردم از نحوه محاسبه و دریافت 
عوارض و هرگونه وجه در برابر ارائه 

خدمات و کاال  مطلع هستند.

پرسشنامه /
چک لیست 

شفافیت

اطالع رسانی در 
خصوص عوارض و 
هزینه ارائه خدمات

سازمانهایی که مسئول صدور 
مجوزهای مختلف هستند، به صورت 
روشن و مشخص در خصوص نحوه 

و شرایط دریافت مجوزها اطالع رسانی 
می کنند.

پرسشنامه /
چک لیست 

شفافیت

تبیین استانداردها ، 
معیار و شاخص های 

مورد عمل،  اعالم 
مدت زمان انجام 

کار و مدارك موردنیاز 
و نیز فرم های مورد 

عمل

استانداردها ، معیار و شاخص های 
مورد عمل،  مدت زمان انجام کار و 

مدارك موردنیاز و نیز فرم های مورد عمل 
خدمات مورد نیاز ذی نفعان توسط 

دستگاه اعالم شده و در دسترس ذی 
نفع قرار داده شده است.
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محور 
کالن

فرآیند 
وزن ابزار سنجشسنجه ها / گویه هاشاخصمولفهبعدفساد

شاخص
امتیاز 

شاخص
امتیاز 

کل

ی
دار

ت ا
الم

س

ری
گی

ش
پی

اطالع رسانی در 
خصوص پژوهشها و 

تحقیقات
غیرمحرمانه

دستگاها و سازمان های اجرایی به نحو 
مناسب نسبت به در دسترس اشخاص 

قرار دادن نسخه ای از پژوهشها و 
تحقیقات غیرمحرمانه که کاًل از محل 

بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است، 
اقدام نموده اند.

شفاف 
سازی 

معامالت

شفاف سازی 
معامالت و حقوق 

مالی دولت 

دستگاها و سازمان های اجرایی نسبت 
به درج اطالعات قراردادها و معامالت در 

پایگاه ذیربط اقدام می کنند.
دستگاه های اجرایی در خصوص 

مناقصات، مزایده ها و ترک تشریفات 
اطالع رسانی مناسب را دارند.

دستگاه های اجرایی در خصوص 
قراردادن محاسبات مربوط به مالیات ها 
، عوارض و حقوق دولت در دیدارگاه ها 

و... اقدام نموده اند.
دستگاه های اجرایی در خصوص 

فعالیت یا عدم فعالیت اقتصادی در 
حوزه های پیش بینی نشده در وظایف 
و اختیارات قانونی در دوره های مختلف 

دارای نظام نامه بوده و گزارش های الزم 
و مشخصی را ارائه نموده اند )ماده 18(.

دستگاه های اجرایی در خصوص 
معامالت و فروش و خرید فصلی به 

سازمان امور مالیلتی از طریق سامانه 
دریافت الکترونیکی اطالعات معامالت 

مودیان مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 
سازمان امور مالیاتی و... گزارشات 

کاملی را  ارایه داده اند )ماده 18(.
تهیه و تنظیم و ارسال گزارش فعالیت 
های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم 

دستگاه اجرایی به سازمان امور مالیاتی 
در دوره های منظم 6 ماهه. 

تهیه، تبیین و ارسال و اطلالع رسانی 
الزم در خصوص فهرست فعالیت 
های مجاز و غیر مجاز دستگاه یا 

سازمان اجرایی )موضوع فعالیت طبق 
اساسنامه / قانون تأسیس) .

پرسشنامه /
چک لیست 
/ مشاهده 

سایت

9-11- تجربه محقق در ارزیابی شهرداری ها و شوراها و الگو گیری از شاخص های شفافیت شهرداری ها:

در ایــن بخــش بــه شــاخص هــا و مولفــه هــا وگویــه هــای مــورد اســتفاده در ســامانه هــای شــفافیت شــهرداری هــا و شــوراهای اســامی پرداختــه شــده 
اســت. محقــق در ارزیابــی شــهرداری هــا وشــوراها از ایــن شــاخص هــا اســتفاده نمــوده اســت.

ح شــهرداری هــا و شــوراها نمونــه قابــل اســتفاده و قابــل الگــو گیــری بســیار مناســبی اســت و در تدویــن نقــاط  کاربــردی در طــر نمونــه شــاخص هــای 
قــوت و ضعــف و ارزیابــی ســامانه هــا از ایــن تجربــه اســتفاده شــده اســت.
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شفافیت شفافیت مالی
معامالت

انتشار قراردادهای 
هزینه ای

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟

3- آیا روش انتخاب طرف قرارداد )مناقصه عمومی، مناقصه محدود، استعالم قیمت، ترک تشریفات) منتشر 
شده است؟ 

4- در صورت ترک تشریفات آیا علت ترک تشریفات منتشر شده است؟

5- در صورت مناقصه عمومی، مناقصه محدود و استعالم قیمت، آیا کل متن صورت جلسات کمیسیون 
معامالت منتشر شده است؟

6- آیا رتبه ی برنده منتشر شده است؟

7- آیا نام طرفین قرارداد منتشر شده است؟ 

8- آیا مبلغ نهایی قرارداد منتشر شده است؟ 

9- آیا تاریخ عقد قرارداد منتشر شده است؟ 

10- آیا تاریخ شروع قرارداد منتشر شده است؟

11- آیا تاریخ پایان قرارداد منتشر شده است؟

12- آیا الحاقیه )مبلغی و زمانی) یا تمدید )تجدید) قراردادها منتشر شده است؟

13- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

کسل را دارد؟ 14- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

15- آیا قابلیت دانلود یک جا  )اطالعات همه ی قراردادها و ضمایم) دارد؟    

ح خدمات قرارداد منتشر شده است؟ 16- آیا کل متن شر

17- آیا نام ناظر قرارداد منتشر شده است؟

18- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

19- آیا به روز است؟ 

انتشار قراردادهای 
درآمدی

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟

3- آیا روش انتخاب طرف قرارداد )مزایده، حراج، ترک تشریفات) منتشر شده است؟

4- در صورت ترک تشریفات آیا علت ترک تشریفات منتشر شده است؟

5- در صورت مزایده یا حراج آیا کل متن صورت جلسات کمیسیون معامالت منتشر شده است؟

6- آیا رتبه ی برنده منتشر شده است؟

7- آیا نام طرفین قرارداد منتشر شده است؟

8- آیا مبلغ نهایی قرارداد منتشر شده است؟

9- آیا تاریخ عقد قرارداد منتشر شده است؟

10- آیا تاریخ شروع قرارداد منتشر شده است؟

11- آیا تاریخ پایان قرارداد منتشر شده است؟

12- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

کسل را دارد؟ 13- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا
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شفافیت شفافیت مالی
معامالت

انتشار قراردادهای 
درآمدی

14- آیا قابلیت دانلود یک جا )اطالعات همه ی قراردادها و ضمایم) دارد؟    

ح خدمات قرارداد منتشر شده است؟ 15- آیا کل متن شر

16- آیا نام ناظر قرارداد منتشر شده است؟

17- آیا الحاقیه )مبلغی و زمانی) یا تمدید )تجدید) قراردادها منتشر شده است؟

18- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

19- آیا به روز است؟

انتشار قراردادهای 
مشارکتی و سرمایه گذاری

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟

3- آیا روش انتخاب طرف قرارداد )مناقصه و مزایده) منتشر شده است؟ 

4- در صورت ترک تشریفات آیا علت ترک تشریفات منتشر شده است؟

5- در صورت مناقصه و مزایده آیا کل متن صورت جلسات کمیسیون معامالت منتشر شده است؟

6- آیا رتبه ی برنده منتشر شده است؟

7- آیا نام طرفین قرارداد منتشر شده است؟ 

8- آیا مبلغ نهایی قرارداد منتشر شده است؟ 

9- آیا تاریخ عقد قرارداد منتشر شده است؟ 

10- آیا تاریخ شروع قرارداد منتشر شده است؟

11- آیا تاریخ پایان قرارداد منتشر شده است؟ 

12- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

کسل را دارد؟ 13- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

14- آیا قابلیت دانلود یک جا )اطالعات همه ی قراردادها و ضمایم) دارد؟    

ح خدمات قرارداد منتشر شده است؟ 15- آیا کل متن شر

16- آیا نام ناظر قرارداد منتشر شده است؟

17- آیا آورده ی طرفین قرارداد منتشر شده است؟

18- آیا درصد مشارکت منتشر شده است؟

19- آیا الحاقیه )مبلغی و زمانی) یا تمدید )تجدید) قراردادها منتشر شده است؟

20-  آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

21- آیا به روز است؟

انتشار معامالت 
کتوری)سفارشات  فا

تدارکاتی)

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

3- آیا نام طرفین معامله منتشر شده است؟*

4- آیا مبلغ نهایی معامله منتشر شده است؟*

کتور منتشر شده است؟* 5- آیا تاریخ فا

ح کاال یا خدمات منتشر شده است؟* 6- آیا شر
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شفافیت شفافیت مالی
معامالت

انتشار معامالت 
کتوری)سفارشات  فا

تدارکاتی)

7- تعداد کاال یا خدمات منتشر شده است؟*

8- آیا کد ملی،  شناسه ملی یا کد اقتصادی طرف معامله منتشر شده است؟*

 9- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

کسل را دارد؟* 10- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

11- آیا قابلیت دانلود یک جا )اطالعات همه ی معامالت و ضمایم) دارد؟*

12- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

13- آیا به روز است؟*

انتشار معامالت ملکی 

1- آیا اطالعات معامالت اجاره منتشر شده است؟

2- آیا اطالعات معامالت فروش منتشر شده است؟

3- آیا اطالعات معامالت خرید منتشر شده است؟

4- آیا اطالعات معامالت تهاتر منتشر شده است؟

5- آیا آئین نامه و قوانین مربوط به معامالت اجاره، فروش، خرید تهاتر منتشر شده است؟

6- آیا روش انتخاب طرف معامله )مناقصه، مزایده، ترک تشریفات) منتشر شده است؟ 

7- در صورت ترک تشریفات آیا علت ترک تشریفات منتشر شده است؟

8- آیا نام طرفین معامالت منتشر شده است؟ 

9- آیا مبلغ نهایی معامالت منتشر شده است؟ 

10- آیا تاریخ عقد معامله منتشر شده است؟  

11- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

کسل را دارد؟ 12- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

13- آیا قابلیت دانلود یک جا )اطالعات همه ی معامالت و ضمایم) دارد؟    

14- آیا صورتجلسات کمیسیون معامالت منتشر شده است؟

ح خدمات معامالت منتشر شده است؟ 15- آیا شر

16- آیا نام ناظر معامله منتشر شده است؟

17- درصورت انجام تهاتر، مورد معاوضه منتشر شده است؟

18- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

19- آیا به روز است؟

انتشار فراخوان های 
عمومی معامالت

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا در یک پایگاه اطالع رسانی واحد همه ی انواع فراخوان ها وجود دارند؟

گهی ها پیش از انقضا منتشر می شوند؟ 3- آیا آ

کسل را دارد؟ 4- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

5- آیا قابلیت دانلود یک جا )اطالعات همه ی فراخوان ها) دارد؟    

6- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

7- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

انتشار فرصت های 
1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟سرمایه گذاری
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شفافیت مالی

شفافیت 
معامالت

انتشار فرصت های 
سرمایه گذاری

2-  آیا قابلیت جست وجو دارد؟

3-  آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

4- آیا به روز است؟

انتشار لیست سیاه 
پیمان کاران

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2-  آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

3- آیا به روز است؟*

شفافیت 
بودجه

انتشار الیحه بودجه

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا الیحه بودجه در سطح کدهای 9 رقمی بودجه منتشر شده است؟

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟

کسل را دارد؟ 4- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

5- آیا برای بیان آن بصری سازی صورت گرفته است؟

6- آیا قابلیت جستجو دارد؟

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

8- آیا به روز است؟

انتشار مصوبه بودجه

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا مصوبه بودجه در سطح کدهای 9 رقمی بودجه منتشر شده است؟

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟

4- آیا گزارش بصری از اطالعات منتشر شده است؟

کسل را دارد؟ 5- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

6- آیا قابلیت جستجو دارد؟

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

8- آیا به روز است؟

انتشار عملکرد بودجه

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا عملکرد بودجه در سطح کدهای 9 رقمی بودجه منتشر شده است؟

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟

کسل را دارد؟ 4- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

5- آیا به صورت شش ماهه منتشر می شود؟

6- آیا اطالعات تخصیص بودجه منتشر شده است؟

7- آیا اطالعات تعهد منتشر شده است؟

8- آیا اطالعات هزینه کرد منتشر شده است؟

9- آیا اطالعات پرداخت منتشر شده است؟

10- آیا گزارش بصری از اطالعات منتشر شده است؟

11- آیا قابلیت جستجو دارد؟

12- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟
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شفافیت مالی

شفافیت 
بودجه

13- آیا به روز است؟انتشار عملکرد بودجه

 انتشار متمم و اصالحیه 
بودجه

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟

کسل را دارد؟ 3- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

4- آیا گزارش بصری از اطالعات منتشر شده است؟

5- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

6- آیا به روز است؟

انتشار تفریغ بودجه

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟

کسل را دارد؟ 3- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

4- آیا گزارش بصری از اطالعات منتشر شده است؟

5- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

6- آیا به روز است؟

انتشار بودجه برای 
شهروندان

1- آیا درگاهی برای انتشار الیحه یا مصوبه بودجه برای شهروندان وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

کسل را دارد؟* 3- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

4- آیا هم زمان با انتشار الیحه یا مصوبه ی بودجه منتشر می شود؟*

5- آیا گزارش بصری از اطالعات منتشر شده است؟*

6- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

7- آیا به روز است؟*

شفافیت 
گزارش 

مطالبات و 
بدهی ها و 

دیون

-

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

کسل را دارد؟* 3- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

4- آیا قابلیت دانلود یک جا )اطالعات همه ی گزارش ها) دارد؟*

5- آیا گزارش مطالبات و بدهی ها به تفکیک نهادها و پیمان کاران منتشر شده است؟*

6- آیا گزارش مطالبات و بدهی ها به تفکیک ردیف درآمدی و هزینه ای بودجه منتشر شده است؟*

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

8- آیا به روز است؟*

شفافیت 
صورت های 

مالی 
واحدهای 

تابعه

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ انتشار ترازنامه
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شفافیت مالی

شفافیت 
صورت های 

مالی 
واحدهای 

تابعه

انتشار ترازنامه

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟ 

کسل را دارد؟ 3- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

4- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

5- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

6- آیا به روز است؟

انتشار صورت سود و 
زیان 

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

کسل را دارد؟ 2- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

3- آیا قابلیت دانلود یک جا )همه ی صورت ها) دارد؟    

4- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

5- آیا به روز است؟

انتشار صورت جریان 
وجوه نقد 

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟ 

کسل را دارد؟ 3- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

4- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

5- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

6- آیا به روز است؟

انتشار یادداشت های 
توضیحی

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟ 

3- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

4- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

5- آیا به روز است؟

انتشار توضیحات 
حسابرس 

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟ 

3- آیا قابلیت جست وجو دارد؟ 

4- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

5- آیا به روز است؟

شفافیت نظام 
اداری و مدیریت 

منابع انسانی

شفافیت 
اطالعات 
مدیران 

ارشد

انتشار کارنامک

1- آیا اسامی و سمت  مدیران ارشد منتشر شده است؟

2- آیا سوابق تحصیلی مدیران ارشد منتشر شده است؟

3- آیا سوابق کاری مدیران ارشد منتشر شده است؟

4- آیا تاریخ انتصاب مدیران ارشد منتشر شده است؟

کسل را دارد؟ 5- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا
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شفافیت نظام 
اداری و مدیریت 

منابع انسانی

شفافیت 
اطالعات 
مدیران 

ارشد

انتشار کارنامک

6- آیا قابلیت دانلود یک جا )همه ی کارنامک ها) دارد؟

7- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

8- آیا ضوابط و دستورالعمل انتصابات و ارتقا منتشر شده است؟

9- آیا لیست کسانی که نمی توانند با مجموعه همکاری کنند، منتشر شده است؟

10- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

11- آیا به روز است؟

 انتشار اطالعات حقوق 
و مزایا

1- آیا حقوق مندرج در حکم مدیران ارشد منتشر شده است؟

2- آیا مزایای مدیران ارشد منتشر شده است؟

کسل را دارد؟  3- آیا قابلیت گزارش گیری در قالب فایل ا

4- آیا قابلیت دانلود یک جا دارد؟

5- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

6- آیا به روز است؟

شفافیت 
اطالعات 

کارکنان
-

1- آیا اسامی و سمت کارکنان منتشر شده است؟

کسل را دارد؟ 2- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

3- آیا قابلیت دانلود یک جا )همه ی کارمندان) دارد؟

4- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

5- آیا ضوابط و دستورالعمل انتصابات و ارتقا منتشر شده است؟

6- آیا لیست کسانی که نمی توانند با مجموعه همکاری کنند، منتشر شده است؟

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

8- آیا به روز است؟

شفافیت 
مأموریت های 

خارجی
-

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟

3- آیا نام و تعداد اشخاصی که به سفر خارجی رفته اند منتشر شده است؟

4- آیا مقصد سفر منتشر شده است؟

5- آیا مدت سفر منتشر شده است؟

6- آیا مبلغ هزینه سفر و محل تأمین هزینه سفر منتشر شده است؟

7- آیا گزارش و دستاورد مأموریت منتشر شده اشت؟

کسل را دارد؟ 8- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

9- آیا قابلیت دانلود یک جا )همه ی مأموریت ها) دارد؟

10- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

11- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

12- آیا به روز است؟
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شفافیت نظام 
اداری و مدیریت 

منابع انسانی

شفافیت 
اداری 

استخدامی

ح وظایف  انتشار شر
مدیران ارشد و کارکنان

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

3- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

4- آیا به روز است؟

انتشار اطالعات 
استخدامی و اعالم 

موقعیت های شغلی 
خالی

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

3- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

4- آیا نتایج مصاحبه/آزمون منتشر شده است؟*

5- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

6- آیا به روز است؟*

شفافیت 
شهرسازی

شفافیت 
ح  طر

تفصیلی
-

1-آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا تاریخ و مشخصات تصویب نسخه ی منتشر شده مشخص شده است؟

3-آیا اطالعات به صورت مکان محور منتشر شده است؟

4- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟

ح تفصیلی هر ملک منتشر شده است؟ 5- آیا سوابق طر

6- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

7- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

شفافیت 
پرونده های 
شهرسازی 

انتشار پروانه های 
صادرشده 

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟

3- آیا تاریخ صدور پروانه منتشر شده است؟

4- آیا تعداد طبقات منتشر شده است؟

5- آیا نام و مشخصات مهندسین ناظر و طراح )حقیقی و حقوقی) منتشر شده است؟

6- آیا ابعاد عرصه پس از اصالح منتشر شده است؟

7- آیا وضعیت درختان در عرصه منتشر شده است؟

8- آیا عرض گذر اصالحی منتشر شده است؟

9- آیا گزارشات مرحله ای ناظرین نظام مهندسی منتشر شده است؟

10- آیا سایت پالن منتشر شده است؟

11- آیا گزارشات ناظرین شهرداری منتشر شده است؟

12- آیا عوارض صدور پروانه به تفکیک ردیف و موضوع )آموزش پرورش،مترو، آتش نشانی،  نظام مهندسی، 
شهرداری) منتشر شده است؟
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شفافیت 
شهرسازی

شفافیت 
پرونده های 
شهرسازی 

انتشار پروانه های 
صادرشده

13- آیا اسامی و آرای حاضرین کمیسیون ماده 5 منتشر شده است؟ 

14- آیا اسامی و آرای حاضرین کمیسیون ماده 7 منتشر شده است؟ 

15- آیا اسامی و آرای حاضرین کمیسیون ماده 100 منتشر شده است؟ 

16- آیا اسامی و آرای حاضرین کمیته نما منتشر شده است؟ 

17- آیا اسامی و آرای حاضرین شورای معماری مناطق منتشر شده است؟ 

18- آیا اطالعات به صورت مکان محور منتشر شده است؟

19- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

20- آیا قابلیت دانلود یک جا )همه ی پروانه ها و ضمایم) دارد؟

21- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

22- آیا به روز است؟

انتشار پروانه های دارای 
تغییر کاربرد

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

3- آیا تاریخ تغییر کاربرد منتشر شده است؟*

4- آیا متراژ منتشر شده است؟*

5- آیا منطقه منتشر شده است؟*

6- آیا بلوک ملک منتشر شده است؟*

7- آیا عوارض پرداختی تغییر کاربرد منتشر شده است؟*

8- آیا اطالعات به صورت مکان محور منتشر شده است؟*

9- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

10- آیا قابلیت دانلود یک جا )همه ی پروانه ها و ضمایم) دارد؟*

کسل را دارد؟* 11- آیا قابلیت گزارش گیری همه اطالعات در قالب یک فایل ا

12- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

13- آیا به روز است؟*

شفافیت 
اطالعات 

ضروری مورد نیاز 
شهروندان

حقوق و 
1- آیا حقوق و تکالیف شهروندان و شهرداری نسبت به یکدیگر منتشرشده است؟-تکالیف 

شفافیت 
تعرفه و بهای 

خدمات 
شهری

-

1- آیا درگاه واحدی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا در خصوص حوزه شهرسازی تعرفه و بهای خدمات صدور پروانه منتشر شده است؟

3- آیا در خصوص حوزه شهرسازی تعرفه و بهای خدمات گواهی ها منتشر شده است؟

کسی،  اتوبوس و مترو منتشر شده است؟ 4- آیا در خصوص حوزه حمل ونقل تعرفه و بهای تا

5- آیا در خصوص حوزه حمل و نقل تعرفه و بهای حمل ونقل بار و کاال منتشر شده است؟

ح ترافیک منتشر شده است؟ 6-  آیا در خصوص حوزه حمل ونقل تعرفه و بهای طر

7- آیا تعرفه و بهای خدمات در حوزه ی زیباسازی منتشر شده است؟

8- آیا تعرفه و بهای خدمات در حوزه ی پسماند منتشر شده است؟
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شفافیت 
اطالعات 

ضروری مورد نیاز 
شهروندان

شفافیت 
تعرفه و بهای 

خدمات 
شهری

-

9- آیا تعرفه و بهای خدمات میادین تره بار منتشر شده است؟

10- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

11- آیا به روز است؟

 شفافیت 
-فرآیندها

1- آیا درگاه واحدی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا در خصوص حوزه شهرسازی فرآیند مربوط به صدور پروانه منتشر شده است؟

3- آیا  در خصوص حوزه شهرسازی فرآیند مربوط به صدور گواهی ها  منتشر شده است؟

4- آیا در خصوص حوزه شهرسازی اطالعات گردش کار با جزئیات پرونده برای شهروندان منتشر شده است؟

ح ترافیک منتشر شده است؟  5- آیا فرآیند مربوط به دریافت طر

کسی برای رانندگان منتشر شده است؟  6- آیا در خصوص حوزه حمل ونقل فرآیند مربوط به خرید و فروش تا

7- آیا فرآیند حمل ونقل بار و کاال منتشر شده است؟

8- آیا  در خصوص حوزه زیباسازی فرآیند همکاری با شهرداری برای پیمان کاران منتشر شده است؟

گذاری تابلوهای تبلیغات تجاری منتشر شده است؟ 9- آیا فرآیند وا

گذاری اجرای تبلیغات فرهنگی منتشر شده است؟  10- آیا فرآیند وا

11- آیا فرآیند مربوط به خدمات پسماند در دسترس عموم است؟

12- آیا  در خصوص حوزه پسماند فرآیند همکاری با شهرداری برای پیمان کاران منتشر شده است؟

گذاری غرفه های میادین میوه و تره بار منتشر شده است؟ 13- آیا فرآیند وا

14 آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

15- آیا به روز است؟

شفافیت 
رسیدگی به 

شکایات

سیستم پاسخ گویی به 
درخواست ها

1- آیا امکان ثبت پیام تلفنی وجود دارد؟

2- آیا امکان ثبت پیام اینترنتی وجود دارد؟

3- آیا گزارش فصلی یا ساالنه از موضوعات درخواست های ثبت شده و وضعیت رسیدگی به آن ها منتشر شده 
است؟

4-  آیا فرآیند پیگیری پاسخ گویی و رسیدگی به درخواست ها برای شهروندان منتشر شده است؟

گزارش گری امن تخلف

1- آیا دستورالعمل گزارش گری امن تخلف توسط کارکنان منتشر شده است؟*

2- آیا دستورالعمل گزارش گری امن تخلف توسط شهروندان منتشر شده است؟*

3- آیا آمار و اطالعات گزارش های دریافت شده منتشر شده است؟*

شفافیت وضعیت 
ک شهرداری امال

شفافیت 
امالک 

اختصاصی 
-

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

3- آیا  بهره بردار ملک اختصاصی منتشر شده است؟*

4- آیا نشانی ملک منتشر شده است؟*

5- آیا اطالعات کاربری منتشر شده است؟*

گذارشده ذیل بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها منتشر شده است؟* ک وا 6- آیا اطالعات امال
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شفافیت وضعیت 
ک شهرداری امال

شفافیت 
امالک 

اختصاصی 
-

7- آیا اطالعات به صورت مکان محور منتشر شده است؟*

8- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

9- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

10- آیا به روز است؟*

شفافیت 
امالک 

عمومی 
-

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2-آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

3- آیا نشانی ملک منتشر شده است؟*

4- آیا اطالعات کاربری منتشر شده است؟*

5- آیا اطالعات به صورت مکان محور منتشر شده است؟*

6- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

8- آیا به روز است؟*

شفافیت 
پژوهش ها و 
پیوست های 

مطالعاتی

انتشار 
-شناسنامه 

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

3- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

4- آیا نام مجری منتشر شده است؟*

5- آیا تاریخ انجام پژوهش منتشر شده است؟*

6- آیا مبلغ قرارداد پژوهش منتشر شده است؟*

7- آیا نام ناظر منتشر شده است؟*

8- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

9- آیا به روز است؟*

انتشار 
گزارش 
کامل 

-

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

3- آیا داده های خام پژوهش منتشر شده است؟*

4- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

5- آیا به روز است؟*

سایر

 انتشار 
آمارنامه شهر 
در حوزه های 

مختلف

-

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟

3- آیا به روز است؟
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سایر

انتشار 
گزارش های 

ارزیابی 
عملکرد 
دوره ای

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ -

2- آیا شاخص های سنجش منتشر شده است؟

3- آیا شیوه ی سنجش منتشر شده است؟

4- آیا به روز است؟

شفافیت 
کمک های 
شهرداری 

به اشخاص 
حقوقی و 

حقیقی

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*-

2- آیا آئین نامه و قوانین مربوطه منتشر شده است؟*

3- آیا فرایند درخواست کمک از شهرداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی منشر شده است؟*

4-آیا اطالعات کمک ها به تفکیک مبلغ، موضوع و دریافت کننده منتشر شده است؟*

5- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

6- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر شده است؟*

7- آیا به روز است؟*

1- آیا تارنمای شفافیت دارد؟--تارنمای شفافیت

شاخص های شفافیت برای شوراها 

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ انتشار تقویم جلساتپیش از برگزاری صحن

انتشار دستورجلسات

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟

4- آیا فهرست مهمانان منتشر شده است؟

5- آیا ضمائم دستورجلسه  منتشر شده است؟

6- آیا ضمائم دستورجلسه قابلیت دانلود دارند؟

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟

8- آیا به روز است؟

ح ها و لوایح آماده دستور انتشار طر

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت جستجو دارد؟*

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

حین برگزاری

1- آیا فیلم یا صوت جلسه به صورت زنده پخش می شود؟پخش زنده 

1- آیا آرا در جلسه برای حضار اعالم می شود؟اعالم آرا در جلسه

حضور شهروندان

1- آیا امکان حضور شهروندان در جلسات علنی صحن وجود دارد؟ 

2- آیا شهروندان با مراجعه به سایت می توانند از امکان حضور در جلسات علنی صحن 
گاه شوند؟ آ

حضور خبرنگاران

1- آیا امکان حضور خبرنگاران در جلسات علنی صحن وجود دارد؟ 

2- آیا خبرنگاران با مراجعه به سایت می توانند از امکان حضور در جلسات علنی صحن 
گاه شوند؟ آ
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پس از برگزاریصحن

انتشار صورت جلسات

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا قابلیت جستجو دارد؟

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟

4- آیا حضور و غیاب منتشر شده است؟

5- آیا تاخیر و تعجیل منتشر شده است؟

6- آیا اسامی مهمانان منتشر شده است؟

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟

8- آیا به روز است؟

کرات انتشار مذا

کرات منتشر شده است؟* 1- آیا خالصه مذا

کرات منتشر شده است؟* ح کامل مذا 2- آیا مشرو

3- آیا قابلیت جستجو دارد؟*

4- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

5- آیا قابلیت دانلود در قالب فایل ورد یا xml را دارد؟*

6- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

7- آیا به روز است؟*

انتشار مصوبات

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا قابلیت جستجو دارد؟

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟

4- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟

5- آیا به روز است؟

آرشیو فیلم و صوت

1- آیا آرشیو فیلم یا صوت وجود دارد؟

2- آیا قابلیت جستجو دارد؟

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟

4- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟

5- آیا به روز است؟

انتشار آرا

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا اسامی ممتنعان، غایبان و غایبان زمان رأی گیری منتشر شده است؟

3- آیا قابلیت جستجو دارد؟

4- آیا قابلیت دانلود دارد؟

5- آیا قابلیت دانلود در قالب فایل ورد یا xml را دارد؟

6- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟

7-  آیا به روز است؟
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صحن

علنی بودن 
1- آیا تمامی جلسات به صورت علنی برگزار شده است؟-جلسه

سایر

انتشار آیین نامه داخلی

1-آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟

2- آیا تاریخ و مشخصات تصویب نسخه ی منتشر شده مشخص شده است؟

3- آیا قابلیت جستجو دارد؟

4- آیا قابلیت دانلود دارد؟

انتشار گزارش عملکرد دوره ای 
1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا به روز است؟ 

کمیسیون و 
کمیته

شناسنامه 
کمیسیون ها و 

کمیته ها
-

ح وظایف و اختیارات کمیسیون ها منتشر شده است؟ 1- آیا شر

2- آیا اعضای کمیسیون ها منتشر شده است؟

3- آیا برنامه ها و اولویت های ساالنه کمیسیون ها منتشر می شود؟

ح وظایف و اختیارات کمیته ها منتشر شده است؟ 4- آیا شر

5- آیا اعضای کمیته ها منتشر شده است؟

6- آیا برنامه ها و اولویت های ساالنه کمیته ها منتشر می شود؟

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟

8- آیا به روز است؟

دستور جلسات 
-کمیسیون ها

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت جستجو دارد؟*

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

ح ها و الیحه های در دست بررسی کمیسیون منتشر شده است؟* 4- آیا طر

5- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

6-  آیا به روز است؟*

صورت جلسات 
-کمیسیون ها

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت جستجو دارد؟*

3- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

4- آیا حضور و غیاب منتشر شده است؟*

5- آیا تاخیر و تعجیل منتشر شده است؟*

6- آیا اسامی مدعوین منتشر شده است؟*

ح ها و لوایح منتشر شده است؟* 7- آیا گزارش های کمیسیون درباره طر

8-  آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

9- آیا به روز است؟*
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کمیسیون و 
پاسخگوییکمیته

انتشار گزارش عملکرد دوره ای
1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا به روز است؟*

راه های ارتباطی 

1- آیا شماره تماس با کمیسیون منتشر شده است؟

2- آیا ایمیل کمیسیون منتشر شده است؟

3- آیا امکان ارسال پیام به کمیسیون از طریق وب سایت وجود دارد؟

اعضا

اطالعات 
اعضای شورا

انتشار کارنامک

1- آیا اسامی اعضا منتشر شده است؟

2- آیا سوابق تحصیلی اعضا منتشر شده است؟

3- آیا سوابق کاری اعضا منتشر شده است؟

4- آیا سابقه عضویت در شورا منتشر شده است؟

5- آیا قابلیت جست وجو دارد؟

6- آیا به روز است؟

انتشار اطالعات نمایندگی

1- آیا اطالعات عضویت در کمیسیون های شورای شهر منتشر شده است؟

2- آیا اطالعات عضویت در کمیته های شورای شهر منتشر شده است؟

3- آیا اطالعات عضویت در دیگر کمیسیون ها و کمیته ها و شوراها به عنوان نماینده 
شورای شهر منتشر شده است؟

4- آیا به روز است؟

انتشار اطالعات دارایی ها و دریافتی ها

1- آیا اطالعات دارایی های اعضای شورا پیش از عضویت در شورا منتشر شده است؟*

2- آیا اطالعات دریافتی های اعضای شورا منتشر شده است؟*

3- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

4- آیا به روز است؟*

انتشار اطالعات عضویت اعضای شورا در 
هیئت مدیره شرکت ها

1- آیا اطالعات عضویت اعضای شورای شهر در هیئت مدیره شرکت ها منتشر شده 
است؟*

2- آیا تاریخ عضویت  اعضای شورای شهر در هیئت مدیره شرکت ها منتشر شده است؟*

3- آیا به روز است؟*

پاسخگویی و 
گزارش دهی

انتشار گزارش عملکرد دوره ای 
1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟ 

2- آیا به روز است؟

راه های ارتباطی با هر یک از اعضا

1- آیا امکان ارسال پیام به اعضا از طریق وبسایت وجود دارد؟

2- آیا شماره تماس با اعضا منتشر شده است؟

3- آیا ایمیل اعضا منتشر شده است؟

4- آیا اطالعات مالقات حضوری شهروندان با اعضا منتشر شده است؟

استفاده از 
امکانات و 
تسهیالت

نیروی انسانی در اختیار

1- آیا میزان ساعت کارشناسی در اختیار هر عضو منتشر شده است؟*

2- آیا استفاده یا عدم استفاده از راننده برای هر عضو منتشر شده است؟*

3- آیا میزان و تعداد استفاده از کارمند دفتری برای هر عضو منتشر شده است؟*
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اعضا
استفاده از 
امکانات و 
تسهیالت

نیروی انسانی در اختیار

4- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

5- آیا به روز است؟*

شفافیت کمک های شورا به اشخاص حقوقی 
و حقیقی

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا موضوع و محل صرف کمک منتشر شده است؟*

3- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

4- آیا به روز است؟*

سازمان

مالی

انتشار مصوبه بودجه 

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

کسل را دارد؟* 3-  آیا قابلیت گزارش گیری در قالب فایل ا

4- آیا قابلیت جستجو دارد؟*

5- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

6- آیا به روز است؟*

 انتشار عملکرد بودجه

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

کسل را دارد؟* 3-  آیا قابلیت گزارش گیری در قالب فایل ا

4- آیا به صورت شش ماهه منتشر می شود؟*

5- آیا اطالعات پرداخت منتشر شده است؟*

6- آیا قابلیت جستجو دارد؟*

7- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

8- آیا به روز است؟*

انتشار قراردادهای شورا

1- آیا درگاهی برای انتشار اطالعات وجود دارد؟*

2- آیا قابلیت دانلود دارد؟*

کسل را دارد؟* 3-  آیا قابلیت گزارش گیری در قالب فایل ا

4- آیا قابلیت جستجو دارد؟*

5-  آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

6- آیا به روز است؟*

انتشار کارنامک مدیران منابع انسانی

1- آیا اسامی و سمت مدیران شورا منتشر شده  است؟*

2- آیا سوابق تحصیلی مدیران شورا منتشر شده است؟*

3- آیا سوابق کاری مدیران شورا منتشر شده  است؟*

4- آیا تاریخ انتصاب مدیران شورا منتشر شده است؟*

کسل را دارد؟* 5- آیا قابلیت گزارش گیری در قالب فایل ا
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منابع انسانیسازمان

انتشار کارنامک مدیران

6- آیا قابلیت دانلود یک جا دارد؟*

7- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

8- آیا لیست کسانی که نمی توانند با مجموعه همکاری کنند، منتشر شده است؟*

9- آیا از درگاه انتشار اطالعات می توان اطمینان حاصل کرد که همه اطالعات منتشر 
شده است؟*

10- آیا به روز است؟*

 انتشار اطالعات حقوق و مزایای مدیران

1- آیا حقوق مندرج در حکم مدیران شورا منتشر شده است؟*

2- آیا مزایای مدیران شورا منتشر شده است؟*

کسل را دارد؟* 3- آیا قابلیت گزارش گیری در قالب فایل ا

4- آیا قابلیت دانلود یک جا دارد؟*

5- آیا قابلیت جست وجو دارد؟*

6- آیا به روز است؟*

--هیئت رئیسه

ح وظایف و اختیارات هیئت رئیسه منتشر شده است؟ 1- آیا شر

2- آیا اعضای هیئت رئیسه منتشر شده است؟

3- آیا برنامه ها و اولویت های ساالنه هیئت رئیسه  منتشر شده است؟

4- آیا به روز است؟

9-9- ضرورت و اهمیت شفافیت و پاسخگویی در مورد آن در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی:

ح است: کار، تعاون و رفاه اجتماعی بدین شر مأموریت وزارت 
»سیاســت گذاری و برنامه ریــزی، اعمــال نظــارت و انجــام اقدامــات قانونــی بــه منظــور تنظیــم روابــط کار، حــل و فصــل مســائل و مشــکات جامعــه 
کارگــری، حفــظ و صیانــت از نیــروی کار، افزایــش ســهم بخــش تعاونــی در اقتصــاد کشــور و حمایــت از توســعه اشــتغال و نیــز برقــراری نظــام جامــع 

کلــی نظــام و قوانیــن و مقــررات موضوعــه«. رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در چارچــوب سیاســت های 
ایــن وزارتخانــه بــرای نیــل بــه ایــن مأموریــت بایســتی بــا درك اهمیــت و حساســیت نقــش اســتراتژیك شــفافیت و پاســخگویی، بــه مبــارزه بــا فســاد و 
ارتقــای ســامت اداری از طریــق نهادینــه ســازی نظــام راهبــردی شــفافیت در تمامــی ارکان و ســازمان هــای خــود بنمایــد. درنتیجــه بــه نظرمــی رســد 
ح بــرای  ع مــورد نظرانکارناپذیــرو ضــروری بــوده و از ایــن رو انجــام ایــن طــر لــزوم تدویــن مجموعــه ای یکپارچــه بــرای توجــه بیــش از پیــش بــه موضــو

تدویــن چنیــن اســتراتژی  و نظامــی بــرای ایــن وزارتخانــه، موقعیــت ارزشــمندی بــه شــمار رود.
کار و رفــاه اجتماعــی بــرای پیــاده ســازی ســامانه هــای شــفافیت ذیــل ســامانه شــفافیت بــه  ضمــن تقدیــر از اهتمــام و تــاش وزارت تعــاون، 
آدرس http://shafaf.mcls.gov.ir ، در وزارت مذکــور، در گــزارش حاضــر بــه بررســی، تحلیــل و ارزیابــی ســامانه هــای مذکــور پرداختــه شــده اســت.  

ح اهداف طر
ح حاضر ، اهداف زیر محقق خواهد شد: با انجام طر

اهداف اصلی: 
کار ، تعاون و رفاه اجتماعی  ● ارزیابی سامانه های شفافیت در وزارت 
کار ، تعاون و رفاه اجتماعی  ● تعیین نمرات و امتیازات سامانه های شفافیت در وزارت 

ح: سئوال های اساسی طر
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سئواالت اساسی در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی و متدولوژی و ماهیت ارزیابی است که عبارتند از :
اهداف و ضرورت های ارزیابی کدام است )چرایی(؟   ●
مدل ارزیابی فعالیت فرآیند محور، نتیجه محور یا پیامد محور است؟  ●
ارزیابی چه کسی چه کسانی )مشمولین و ناظرین(؟   ●
ارزیابی چه چیزی/ چیزهایی )شاخص ها، مولفه ها و گویه ها( )چیستی ارزیابی(؟  ●
ع و چگونگی ارزیابی؟   ● روش شناسی و رویکرد و نو
دوره ها و مدت زمان ارزیابی؟  ●
ویژگی ها و توانمندی های ارزیابان کدام است؟ منابع و امکانات و امکان پذیری ارزیابی چگونه است؟  ●

ع مــود مطالعــه حاضــر بــه منظــور ارزیابــی کیفــی عملکــرد دســتگاه ها و ســازمان های مــورد مطالعــه در تحقــق شــفافیت، هــر چنــد نتایــج  در موضــو
کــه امــکان اســتفاده از روش هــای کیفــی  قابــل اعتمــاد و واقعی تــری منتــج می شــود، ولــی بــه دالیــل زیــر دشــواری ها و محدودیت هایــی وجــود دارد 

را محــدود  و دشــوار مــی نمایــد:
ع )شفافیت برای جلوگیری از فساد، تخلف و ...(،   ● ماهیت موضو
ماهیت اطاعات و طبقه بندی اسناد و مدارک و اطاعات و لزوم محرمانگی آنها،   ●
محدودیت دسترسی و نقل و انتقال اطاعات و اسناد و به تبع آن عدم دسترسی کامل  ●
ع و پیچیدگی اطاعات و مستندات  ● تنو
مهــارت محــوری دانــش ارزیابــی ارزیابــان و مهــارت و دانــش تحلیــل اســنادی در آنــان و لــزوم توانمنــدی و توانایــی و تخصــص   ●

ارزیابــان و تحلیل کننــدگان متــون و اســناد 
عدم امکان رتبه بندی و مقایسه پذیری نتایج و یافته های ارزیابی   ●
تأثیر ذهنیت، قضاوت های غیر بی طرفانه و جانبدارانه ارزیابان   ●
زمان بر بودن فرآیندهای ارزیابی   ●

ح سؤاالت طر
ح: سواالت اصلی طر

ح، سوال اصلی عبارتست از: ع  و عنوان طر با توجه به موضو
وضعیــت شــفافیت ســامانه های شــفافیت در نمونه هــای مــورد مطالعــه وزارت چگونــه اســت؟ و هــر کــدام از معاونــت هــا و ســازمان   ●

هــای مــورد مطالعــه دارای چــه امتیازهایــی مــی باشــند؟
سواالت فرعی پژوهش:

با توجه به سوال اصلی فوق، سواالت فرعی پژوهش عبارتند از:
وضعیت اجرای شفافیت به تفکیک سازمان ها و معاونت ها چگونه است؟  ●
نمره میزان ابعاد شفافیت به چه میزان است؟  ●
نمره هریک از دستگاه ها و سازمان های منتخب بر اساس شاخص ها و ابعاد قابل مقایسه به چه میزان است؟  ●
آیا تفاوتی بین نمرات بخش های مختلف نظام اداری در میزان ابعاد و شاخص های ارزیابی وجود دارد؟  ●

9-10- روش تحقیق، ابزار و فرایند و روش گردآوری/ساخت داده ها 
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کــه تحقیــق در بســتر و قلمــرو مکانــی و  دربــاره یــک مــورد خــاص یعنــی دســتگاه یــا ســازمان خــاص اســت،  ح حاضــر کیفــی و از آنجا روش تحقیــق طــر
ع مطالعــه مــوردی نیــز محســوب مــی شــود.  ایــن پژوهــش از نــو

گــردآوری داده هــا و اطاعــات، ترکیبــی از داده هــای کیفــی و کمــی و شــامل مصاحبــه هــا، اســناد و مــدارک و اطاعــات متنــی،  ابــزار و روش هــای 
اطاعــات ســامانه هــا، تجربــه زیســته و مشــاهده مشــارکتی خبــرگان، پرسشــنامه هــای متعــدد ذی نفعــان  اســت.

9-11- رویکرد کلی و چارچوب ارزیابی سامانه های شفافیت

کار پاســخگویی بــه ســئواالت اساســی و اصلــی زیــر توســط  هــر ســامانه اســت )چیســتی، چرایــی  کلــی ارزیابــی ســامانه هــای شــفافیت وزارت  رویکــرد 
و چگونگــی(: 

          ســئوال اصلــی و مقدماتــی تبییــن رویکــرد ارزیابــی ایــن اســت کــه بــه طــور کلــی وزارتخانــه یــا مجــری، چــه سیاســت و نقشــه راهــی بــرای شــفافیت 
کــرده و اینکــه چــه شــاخص هــای کلیــدی را بــرای ارزیابــی شــفافیت و ارزیابــی ســامانه های خــود تعریــف و تبییــن نمــوده اســت و  ســازمانی تدویــن 

کــدام اســت؟   کــدام اســت؟ شــاخص های عمومــی و شــاخص های اختصاصــی مربــوط بــه هــر ســامانه  بــه عبارتــیKSIS  هــا 
کار و رفاه اجتماعی است.        پاسخ به سئوال های زیر تعیین کننده شاخص های ارزیابی عملکرد سامانه های شفافیت وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، سیاست ها و نقشه راهی وجود دارد؟                                                1- آیا برای شفافیت سازمانی وزارت تعاون، 
2- محتــوای اطاعــات ســامانه ها چیســت و چــه چیزهایــی )کــدام اطاعــات مهــم و مــورد نیــاز ذی نفــع( درســامانه قابــل دسترســی 

اســت؟ )اطاعــات قوانیــن، مقــررات و..  و اطاعــات فرآینــد هــا، هزینــه هــا و مســتندات و ...(
ــا هــدف اطــاع رســانی الکترونیکــی صــرف  ــا ســامانه ها ب ــدام اســت؟ آی ک ــاده ســازی ســامانه ها   3- چرایــی و هــدف طراحــی و پی
گــری  )تحقــق ابعــادی از دولــت الکترونیکــی( و یــا بــه منظــور اطاع رســانی و خدمات رســانی بــه مخاطبــان و تحقــق مطالبــه 

شــفافیت از نظــر ذی نفعــان، طراحــی و پیــاده ســازی شــده اند؟
4- میــزان اثربخشــی ســامانه ها چقــدر بــوده و ســامانه ها تــا چــه انــدازه در تحقــق و اجرایــی شــدن مفــاد اســناد بــاال دســتی )قوانیــن 
ــام اداری  ــاح نظ ــع اص ــه جام ــتم دور دوم برنام ــه هش ــامت اداری، برنام ــای س ــون ارتق ــه قان ــط از جمل ــه مرتب ــررات موضوع و مق
خ  مبنــی یــر ارتقــای پاســخگویی، شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد اداری و ســند درون وزارتخانــه ای )بخشــنامه شــماره 56278 مــور
کار و رفــاه اجتماعــی( و ...( موفــق بــوده و تــا چــه حــد و در چــه ســطحی )دولــت الکترونیــک صــرف  1398/04/02 وزیــر تعــاون، 
یــا ســطح توســعه یافتــه پاســخگویی بــه مطالبــه گیــری شــفافیت ذی نفعــان مختلــف و جامعــۀ هــدف( توانســته انــد بــه اهــداف 
خــود و بــه منظــور پاســخگویی بــه مطالبــه گــری شــفافیت برســند؟ و آیــا ابــزار یــا ســنجه ای بــرای انــدازه گیــری و ارزیابــی اثربخشــی 

ســامانه هــا طراحــی، تدویــن و اجــرا شــده اســت؟
5- چــه کســانی )کــدام ذی نفعــان عــام یــا خــاص و اصلــی و مهــم( می تواننــد بــه اطاعــات بنــد 2 )محتــوای اطاعــات ســامانه هــا( 

دسترســی داشــته باشــند؟ و ســطح دسترســی بــه اطاعــات چگونــه اســت؟ )محــدود یــا گســترده و عمومــی(
پیــدا  دسترســی  اطاعــات  بــه  چگونــه  نفعــان  ذی  مخاطبــان/  و  اســت  چگونــه  ســامانه  از  اســتفاده  مراحــل  و  فرآینــد   -6 

می کنند؟                                                     
 7- کیفیت، سهولت دسترسی و کمیت و کیفیت دسترسی به اطاعات چگونه است؟ 

کلیه اطاعات مورد نیاز ذی نفع )عام یا خاص( در سامانه بارگذاری شده است؟  ●
قوانین و مقررات )دستورالعمل ها، بخشنامه ها، صورتجلسات، مصوبات مجامع و...((  ○
فرآیندهای دریافت خدمات و چارت ها و نمودارهای مربوطه  ○
مستندات و انواع اسناد قانونی مدنظر برای دریافت خدمات  ○
هزینه ها و تعرفه های دریافت خدمات و ...  ○
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8- ســئوال هــای مربــوط بــه تجربــه کاربــری و ســاختار )کیفیــت /کمیــت، شــکل و ظاهــر( و محتــوای ســامانه ها چگونــه اســت؟ آیــا 
هــر کــدام از ابعــاد زیــر در طراحــی و پیــاده ســازی مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــده اســت؟

○           )user friendly(کید بر طراحی و میزان مشتری پسند بودن و سهولت کاربری توجه و تا
محتوا و کیفیت خدمت رسانی  ○
کار فرمــا و ذی   ○ محرمانگــی و حفــظ امنیــت اطاعــات: آیــا در خصــوص اطاعــات محرمانگــی و حفــظ امنیــت اطاعــات بــرای 

نفــع رعایــت شــده اســت بــا چــه کیفیتــی و چگونــه؟
تبادل و تعامل 2 طرفه بین ذی نفع و کاربر و ادمین سامانه )برخط و یا ...(  ○
امکان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات  ○
امکان دریافت بازخورد و نظر سنجی  ○
رصد و پایش و رضایت سنجی دوره ای ذی نفعان  ○

 )Guideline( 9- آیــا جهــت اســتفاده و دریافــت خدمــات از ســامانه توســط مخاطبــان و ذی نفعــان مختلــف، دســتورالعمل، راهنمــا
و آموزش نامــه در قالب هــای مختلــف ) متــن، چــارت، کلیــب آمــورش و......( تدویــن و طراحــی شــده اســت؟

ســئوال هــای مربــوط بــه اســتانداردهای انتشــار داده شــده در ســامانه و اینکــه اطاعــات مــورد نیــاز ذی نفعــان چگونــه و در چــه 
زمانــی، در چــه قالبــی و در چــه ســطح و دامنــه ای منتشــر شــده اســت؟

10- بازه های زمانی انتشار اطاعات در سامانه ها کدام است و چه دوره های زمانی پوشش داده شده است؟
11- محتوای اطاعات سامانه ها به روز و جدید است یا خیر؟ و آخرین به روز رسانی ها برای چه زمانی است؟

12- اســتفاده از تکنولوژی هــای مبتنــی بــر »دولــت داده بــاز« و فرمــت و قالب هــای مختلــف دریافــت اطاعــات از ســامانه ها بــرای 
ذی نفعــان مختلــف و بــه ویــژه ذی نفعــان خــاص )ســمن هــا، نخبــگان، پژوهشــگران و....( بــه خصــوص در قالــب اینفــو گرافــی 

کســل و... هــا ، جــداول و نمودارهــای ا
در گــزارش حاضــر بــا الگوگیــری از رویکــرد مذکــور و بــر اســاس میــزان پاســخگویی هــر کــدام از ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، 
ــورت  ــی الزم ص ــواالت، ارزیاب ــه س ــخ ب ــوت در پاس ــاط ق ــتن نق ــده و داش ح ش ــر ــوال های مط ــدام از س ک ــر  ــه ه ــی ب ــاه اجتماع کار و رف

گرفتــه و از نمــره 10، نمراتــی بــه ســامانه هــا داده شــده اســت.

9-12- نتایج ارزیابی و تدوین نقاط قوت و ضعف هر کدام از سامانه ها: 

بــر اســاس تجربــه زیســته محقــق و الگوهــا و مــدل هــای مختلــف ارایــه شــده و بــه ویــژه مــدل شــفافیت قانــون ارتقــا و تجربــه ارزیابــی شــهرداری و 
شــورای شــهر ســامانه ها مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و نتایــج آن در ادامــه  در قالــب جــداول و نمودارهــای مربوطــه آورده شــده اســت.
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جدول نقاط قوت و ضعف سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکینام سامانهردیف
نقاط ضعفنقاط قوتسامانه شفافیت

1
سامانه شفافیت 

سازمان بهزیستی 
کشور

Shafaf.behzisti.net

ک و مستغالت  -داشتن اطالعات امال
– داشتن قرارداده ها

- پوشش نسبتًا باالی اطالع رسانی و خدمت 
رسانی در اصلی ترین وظایف
- امکان جستجوی مطالب 

گیر  - سطح دسترسی فرا
- امکان اطالع از تمامی کمک سازمان ها برای 

هر موجودی  
- پوشش نسبی محرمانکی داده ها

- طراحی مناسب و ساده 

*- نداشتن اطالعات مربوط به تعاونی مسکن سازمان 
ک کارکنان و اطالعات امال

- عدم درج قوانین و مقررات و بخشنامه ها در سایت
- عدم وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 

گیری آن برای کلیه  خدمات و فعالیت ها و فرآیندها و فرا
مخاطبان )معلولین )ناشنوا، نابینا و...)و...)

*- عدم امکان بهره برداری از اطالعات و داده ها 
در قالب ها و فرمت های مختلف و قابل استقاده 

کسل و..) و قابلیت خوانش و  ذی نفعان مختلف) ا
پردازش داده ها 

- عدم تعامل دو طرفه و ارتباط متقابل برخط و یا 
آقالین 

 (Data entry( نوع ورود داده ها -*
*-عدم دریافت بازخورد و نظرسنجی و رضایت سنجی
*- عدم امکان بهره برداری فرا داده ای و داشبورد های 

مدیریتی و امکان گزارش گیری های فرا بخشی 
*-عدم امکان بهره برداری گزارش های مورد نیاز 
جامعه مدنی و جامعه هدف عمومی )سمن ها، 

محققان، رسانه ها ، مردم و...)
*- عدم امکان انتشار داده ها

- خسته کننده گی ظاهر و طراحی رنگ بندی  ساختار 
صفحه

 عدم درج اطالعات منابع انسانی و معرفی مدیران و 
حقوق و...

2
سامانه شفافیت 

سازمان تأمین 
اجتماعی

https://shafaf.tamin.
ir/Ht

2416/ml/Item

- فرمت های مختلف بهره برداری داده ای
- اطالع رسانی برای و خدمت گیرندگان با 

مشخصات کامل 
- معرفی ساختار ، سازمان های تابعه

-شمولیت فوانین و مقررات و بخشنامه ها به 
تفکیک مخاطلبان و ذی نفعان 

- پوشش وسیع داده ها به لحاظ زمانی 

- عدم وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 
گیری آن برای کلیه  خدمات و فعالیت ها و فرآیندها و فرا

مخاطبان )معلولین )ناشنوا، نابینا و...)و...)
- عدم درج شناسنامه و معرفی گزارش ها و آمار نامه 

ها درهر گزارش به صورت خالصه  
- سامانه بیشتر مبتنی بر اطالع رسانی است و بایستی  

ابعاد خدمت رسانی و شفاف سازی خدمات بیشتر 
شود 

– عدم فیدبک و بازخورد
نوع دیتا اینتری و ورود داده ها  

- عدم درج اطالعات بودجه ای  
ک و مستعالت و تعاونی  - عدم درج اطالعات امال

مسکن 
- عدم دسترسی عمومی برای مردم و ذی نفعان و 

سطح دسترسی محدود 

3
پرتال سازمانی 

)عملکرد شفافیت) 
شستا

www.ssic.ir

ک مزایده ای  - درج اطالعات امال
- امکان نظارت بر مصوبات هیات مدیره
- داشتن شاخص های ارزیابی عملکرد
ح توجیهی و امکان سنجی  - انتشار طر

مطالعات 
- درج اطالعات مدیران )سامانه سیما)

- درج اطالعات قراردادها و مناقصه ها )سامانه 
سما) 

درج اطالعات صورتجلسات مربوطه 

-  عدم دسترسی عمومی برای مردم و ذی نفعان و 
سطح دسترسی محدود 

- عدم درج اطالعات بودجه ای  
ک و مستعالت و تعاونی  - عدم درج اطالعات امال

مسکن 
- عدم وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 

گیری آن برای کلیه  خدمات و فعالیت ها و فرآیندها و فرا
مخاطبان )معلولین )ناشنوا، نابینا و...)و...)

- نداشتن اطالعات و شفافیت قرارداد ها 
- موارد ستاره دار بند 1
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آدرس الکترونیکینام سامانهردیف
نقاط ضعفنقاط قوتسامانه شفافیت

4
سامانه یکپارچه 
نظارت و ارزیابی 

عملکرد شستا
sina.ssic.ir

- طراحی و پیاده سازی سامانه BI )هوش 
تجاری)

- تقویت و توسعه نظارت درونی و نظارت 
شخصی ثالث به عملکرد اداری و مالی سازمان

- دولت الکترونیک خوبی است ولی 
پاسخگویی مطالبه گیری شفافیت عموم 

نیست.
-عملکرد شفاف و شیشه ای در قالب فعالیت 
بورسی و انتشار و اطالعات در سامانه کدال 

و بورس 

- گزارش ارایه ضعیف بود بیشتر گزارش عملکرد بود
 - عدم درج اطالعات بودجه ای 

ک و مستعالت  - عدم درج اطالعات امال
- عدم درج اطالعات تعاونی مسکن 

- نداشتن اطالعات قرارداده ها                         
- عدم دسترسی عمومی برای مردم و ذی نفعان و 

سطح دسترسی محدود 
- نداشتن راهنماها و ویدئوهای آموزشی برای همه 

گیری آن  مخاطبان و فرا
– عدم امکان بهره برداری گزارش های فراداده ای و 

دریافت گزارش  های کاربردی و مدیریتی
عدم امکان بهره برداری گزارش های مورد نیاز جامعه 

مدنی و جامعه هدف عمومی )سمن ها، محققان، 
رسانه ها ، مردم و...)

-عدم به روز رسانی به هنگام اطالعات  و کنترل های 
اتومات و هوشمند     

- برای پاسخگویی و مطالبه گیری شفافیت تعریف 
نشده است.

- عدم ارایه خدمات و فرآیندهای اقدام 
- عدم درج اطالعات مدیران و منابع انسانی و 

اطالعات حقوق و مزایا و ....
- شفافیت منابع مالی و دستاورد مالی شستا و 

اثربخشی آن منعکس نشده است و اینکه آیا خروجی 
و پیامد سود آوری و درآمدهای بورسی شستا ) افزایش 

سود%323 نسبت به سال گذشته) دقیقًا به جامعه 
هدف واقعی ) بازنشستگان و مردم کشور و..) رسیده 

است ؟ تا چه میزان ؟
- موارد ستاره دار بند 1

5

سامانه جامع 
اطالعات هلدینگ 

ها و شرکت های زیر 
مجموعه 

صندوق بازنشستگی 
کشور

/http://bi.cspf.ir

-  تعریف شاخص های ملی عملکردی جامع 
)4 گروه) و به تفکیک ابعاد مختلف و ارزیابی در 
بستر دولت الکترونیک )28 شاخص اصلی و 

114 شاخص فرعی) 
- داشتن لینک و داشبوردی برای دسترسی به 

سامانه درسایت 
- درج اطالعات شناسنامه ای و منابع مالی و 
اطالعات منابع انسانی کلیه اعضا و شرکت ها 
-امکان جستجو و دریافت گزارش های مورد 

نیاز شرکت ها 
ک و مستعالت  - اطالعات امال

- قابلیت خوانش و پردازش اطالعات در فرمت 
ک  کسل گیری فایل ها و اطالعات امال مد نظر و ا

- امکان جست وجو

- محدودیت دسترسی برای کاربران 
- فقدان امکان گزارش های کاربردی مدیریتی و 

گزارش های فراداده ای 
عدم امکان بهره برداری گزارش های مورد نیاز جامعه 

مدنی و جامعه هدف عمومی )سمن ها، محققان، 
رسانه ها ، مردم و...)

- عدم وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 
گیری آن برای کلیه  خدمات و فعالیت ها و فرآیندها و فرا
مخاطبان )معلولین )ناشنوا، نابینا و...) و...) در قالب 

های مختلف
- ) تمام موارد ستاره دار بند 1
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آدرس الکترونیکینام سامانهردیف
نقاط ضعفنقاط قوتسامانه شفافیت

6

ک و  سامانه امال
اطالعات صندوق 

http://amlak.cspf.irبازنشستگی کشوری

- دولت الکترونیک خوبی برای خود نظارتی و 
نظارت درون سیستمی است 

ک )زمین ها و باغ ها و  -اطالعات کلیه امال
ک  و...) و فهرست جامع قراردادهای  امال

امالک
- قابلیت خوانش اطالعات در فرمت مد نظر و 

ک  کسل گیری فایل ها و اطالعات امال ا
- امکان جست وجو

سیستم خود نظارتی کارآمدی است برای 
اعمال نظارت درونی ولی برای نظارت مردمی و 

شفافیت بیرونی نمود ندارد.

- عدم امکان دسترسی به اطالعات و گزارش های 
آماری حقوق بگیران

ح و  - گزارش های نموداری و روندها بدون شر
توضیحات است.

- عدم انتشار عمومی داده ها           
- فقدان اطالعات منابع انسانی و به ویژه مدیران و 

اطالعات حقوق و مزایای منابع انسانی

7

سامانه  جامع و 
هوشمند بخش 
تعاونی کشور، 

معاونت امور تعاون

taavoni.mcls.gov.ir

- امکان تعامل و تبادل دوطرفه اعضاء 
کارفرمایان و مدیران      

–  تنوع کانال های ارتباطی ) پیامک، 
اپلیکیشن، وب) با مخاطبان    

- شناسنامه آموزشی و راهنما برای  اعضاء و 
افراد  

- ساختار و گروه بندی موضوعات و عناوین  
- الکترونیکی بودن کل فرآیندهای اداری و مالی 

ثبت و تشکیل تعاونی ها  ) واریز ها و پرداخت 
ها و...)

- سیستمی نمودن منابع مالی، مشوق ها و 
حمایت ها و عضویت ها      

- درج اطالعات مجامع و صورتجلسات و 
شفاف سازی مجامع، صورت ملی مالی اعضاء 

و....  
- جامعیت ابزارها و نقش ها در سامانه 

- ارتباط با مخاطب و لینک رسیدگی به شکایات 
و  اپلیکیشن محور بودن آن

- عدم دسترسی عمومی  و دسترسی جامعه هدف 
خاص و نه عام

عدم امکان بهره برداری گزارش های فرا داده ای و 
گزارش های مورد نیاز جامعه مدنی و جامعه هدف 

عمومی )سمن ها، محققان، رسانه ها ، مردم و...)
- فقدان بانک قوانین و مقررات )بخشنامه ها و .....)
- عدم لینک سامانه به سامانه های سایر بخش ها و 

دستگاه ها ) سامانه بهین یاب وزارت صمت و...)
الرم و هشدار برای عدم عضویت و انتفاع از تعاونی  - آ

های مشابه و موازی به صورت برخط

8

گواهی تأیید 
صالحیت ایمنی 

پیمانکاران، معاونت 
روابط کار

.https://mojavez.mcls
gov.ir/fa/dmlr

- قابلیت ارتباط و امکان رسیدگی به شکایات 
- وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 

خدمات و فعالیت ها و فرآیندها  و تنوع کاربردی 
آن )متن و تصویر)

- طراحی و بهره گیری از سئواالت متداول برای 
پاسخگویی به سئواالت مخاطبان

- سیستم اتوماسیون بوده و دولت الکترونیک 
برای ارتباط با پیمانکاران است

- سیستم اتوماسیون بوده و دولت الکترونیک برای 
ارتباط با پیمانکاران است و بستر و نظام مطالبه گری 

شفافیت عمومی نیست 
– اطالعات به روز نبوده و بایستی به روز شوند                                

- فقدان دسترسی به کلیه سوابق پیمانکاران 
- عدم قابلیت خوانش و پردازش اطالعات در فرمت 

کسل گیری داده ها  مد نظر و ا
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آدرس الکترونیکینام سامانهردیف
نقاط ضعفنقاط قوتسامانه شفافیت

9

سامانه جامع روابط 
کار  و زیر سامانه بیمه 

بیکاری، معاونت 
روابط کار

//:https
prkar.mcls.gov.ir

- ایجاد امکان نظارت درون سیستمی و برون 
سیستمی اما بسیار محدود )فقط برای مراجع 

نظارتی) سیستم )
- ایجاد دادگاه و نظام حقوقی و قضایی 

الکترونیک و شفاف برای مخاطبین 
امکان رصد و پایش، رهگیری دادخواست ها و 

دادنامه ها و ... توسط ذی نفعان  
- وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 

خدمات و فعالیت ها و فرآیندها  
- امکان ارتباط، تعامل و تماس 

- امکان دسترسی به اطالعات و پرونده 
دراختیار طرفین دعوا

- امکان تعامل و ارتباط پیامکی برای اطالع 
رسانی فرآیند پرونده ها

- عدم امکان دخل و تصرف و دستکاری 
اطالعات  

- موضوع بندی مطالب و عناوین                            - 
تعریف نقش های کاربران                                       
- سیستم الکترونیکی و دولت الکترونیکی قوی 

درون سیستمی 
- امکان رصد و شفافیت برای کارگران و بیمه 

شدگان ذی نفع 
- امکان استفاده از برخی اطالعات برای برنامه 

ریزی و سیاستگزاری کالن

- عدم امکان دسترسی عمومی و مطالبه گری عمومی 
برای شفافیت           

- عدم تضمین محرمانگی داده ها 
- عدم امکان دخل و تصرف و  دستکاری داده ها

عدم امکان بهره برداری گزارش های فرا داده ای  و 
مدیریتی برخط

عدم امکان گزارش های مورد نیاز جامعه مدنی و 
جامعه هدف عمومی )سمن ها، محققان، رسانه ها ، 

مردم و...)
موارد ستاره دار صفحه اول در بند 1 جداول هم لحاظ 

می شود 
 - عدم دسترسی عموم و جامعه عمومی و جامعه 

مدنی 
- عدم دسترسی محدود ذی نفع مرتبط       

-  عدم پاسخگویی شفافیت برای عموم مردم   

10

دریافت کنندگان 
تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و 
مشاغل خانگی، 
معاونت توسعه 

کارآفرینی و اشتغال

https://kara.mcls.gov.
ir/d

efault/Moder/partialMc ls
https://mashaghelkhaneg

i.mcls.gov.ir/
dashboard/r

ptshafafiat.aspx

- شفافیت میزان تسهیالت پرداختی به افراد 
- امکان گزارش گیری میزان بازپرداخت ها و 

گزارش های قراردادها برای دستگاه 
- درج اطالعات مشمولین به تفکیک رسته 

های مشاغل خانگی 
 - امکان جستجوی داده ها و اطالعات 

- امکان دسترسی و نظارت عام  
-امکان گزارش گیری و قابلیت خوانش و 

کسل  پردازش اطالعات در فرمت مد نظر و ا
گیری فایل ها 

- فقدان مطلع و مقدمه موثر و معرفی شناسنامه سایت
- نداشتن بخشنامه های مقررات الزم برای اخذ یا 

عدم اخذ وام درخود سامانه
- فقدان راهنما و عدم وجود آموزش نامه برای استفاده 

گیری آن برای  از خدمات و فعالیت ها و فرآیندها و فرا
کلیه مخاطبان )معلولین )ناشنوا، نابینا و...)و...) در 

قالب های مختلف 
- بازه زمانی محدود اطالعات و داده ها )از سال 92 

به بعد)                                            
-  موارد ستاره دار بند 1

-عدم تعادل 2 طرفه و تبادل اطالعات 
- عدم رسیدگی به شکایات و اعتراضات ذی نفعان

ح - عدم امکان ارزیابی اثربخشی و تحقق اهداف طر
-  اعتیار سنجی مالی متقاضی وام و بررسی توان باز 

پرداخت از طریق پایداری مشاغل

11

دریافت کنندگان 
تسهیالت کسب و 

کارهای آسیب دیده از 
کرونا، معاونت توسعه 

کارافرینی و اشتغال

https://karatst.mcls.
gov.ir

exist/identity/home//
parti

Almcls

- امکان نظارت جامعه رسانه ای
- حفظ محرمانگی و حذف اطالعات هویتی 

مخالبان
- شفافیت میزان تسهیالت پرداختی به افراد 
- امکان گزارش گیری میزان بازپرداخت ها و 

گزارش های قراردادها برای دستگاه 
- درج اطالعات مشمولین به تفکیک رسته 

های مورد نظر آسیب دیده 
 - امکان جستجوی داده ها و اطالعات 

- امکان دسترسی و نظارت عام  
-امکان گزارش گیری و قابلیت خوانش و 

کسل  پردازش اطالعات در فرمت مد نظر و ا
گیری فایل ها 

- عدم امکان بهره برداری گزارش های فرا داده ای و 
داشبوردهای مدیریتی 

عدم امکان بهره برداری گزارش های مورد نیاز جامعه 
مدنی و جامعه هدف عمومی )سمن ها، محققان، 

رسانه ها ، مردم و...) 
- عدم مصور سازی و نمایش چارت فرآیندها                
-دیتا بیس الکترونیکی خوبی است ولی پویا نیست.

- غیر مشتری پسند بودن طراحی و ساختار سایت 
عدم لینک و ارتباط به سامانه های سایر دستگاه ها 

)صمت، کشاورزی و ...)
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آدرس الکترونیکینام سامانهردیف
نقاط ضعفنقاط قوتسامانه شفافیت

12

سامانه شفافیت 
صندوق 

بیمه اجتماعی 
روستائیان، 

کشاورزان و عشایر

Shafaf.roostaa.ir

- رویکرد نظام  مند  و سیستمیک به شفافیت 
به جای رویکرد سامانه ای صرف

- موضوع بندی لینک ها و عناوین 
- درج قوانین و مقررات )آیین نامه ها و 

بخشنامه ها و ...) و اسناد مورد نیاز ذی نفعان   
- طراحی مناسب و مشتری پسندانه و تجربه 

کاربری متناسب
  - قابلیت خوانش و پردازش اطالعات با فرمت 
کسل گیری فایل  های متنوع در فرمت مد نظر و ا

ها و اطالعات 
- ایجاد لینک های ارتباطی مرتبط و متنوع 
- نظام مندی در حوزه آمار، برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری  
- بارگذاری قراردادهای مناقصه و مزایده                                   

   - درج اطالعات کامل مدیران و مشاوران  
- جامعیت اطالعات  مورد نیاز در سامانه   
- شناسنامه نظام اداری و درج اطالعات 
ح وظایف                       ساختار و شر
- امکان تعامل دو طرفه و تبادل دو سویه 

- امکان گزارش دهی موارد تخلفات و  تعارض 
منافع و ابتکار عمل سوت زنی 

- درج داده ها و آمارها در قالب های مختلف و 
متنوع )به صورت مصور و مکان محور و نقشه  

و ... ) برای کاربران 
- سطح دسترسی مناسب در مقایسه با سایر 

سامانه ها
- انجام مطالعه و تحقیق اولیه برای نیاز سنجی 

مخاطبان و ذی نفعان 
- داشتن ساختار کمیته شفافیت و رسیدگی 
برتخلفات  برای رسیدگی به موارد تخلف )15 

روز رسیدگی و باز خورد) 
- امکان دریافت اطالعات از طریق خبرنامه ها 

- عدم وجود لینک دسترسی سریع و آسان برای 
پژوهشگران 

–  اایجاد  رسانه اجتماعی در سایت و سامانه
  - امکان دسترسی متنوع از طریق اپلیکیشن ها )وب، 

موبایل) 
- عدم وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 

گیری آن برای کلیه  خدمات و فعالیت ها و فرآیندها و فرا
مخاطبان )معلولین )ناشنوا، نابینا و...) و...) در قالب 

های مختلف
- به روز رسانی برخی داده ها برای داده های سری  

زمانی

13

سامانه شفافیت و 
انتشار اطالعات مالی 

بانک رفاه
https://www.refah-bank.

/ir

کمیت شرکتی  در  - عملیاتی نمودن ارکان حا
سامانه

- سیستم خود نظارتی خوبی است 
نظارت و ارزیابی عملکرد بانک

شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک برای 
درون سیستم وزارت

- عدم وجود راهنما یا آموزش نامه برای استفاده از 
گیری آن برای کلیه  خدمات و فعالیت ها و فرآیندها و فرا
مخاطبان )معلولین )ناشنوا، نابینا و...)و...) در قالب 

های مختلف
- عدم دسترسی عام و دسترسی محدود

14

سامانه شفافیت، 
مدیریت، کنترل و 

نگهداری اطالعاِت 
شرکتهای تابعه  بانک 

رفاه

82/.https://co.rptd.ir

- معرفی مدیران و درج اطالعات حقوق  و مزایا    
- درج اطالعات ساختار سازمانی شرکتها    
 - صورتجلسات کمیته های حسابرسی و 

کمیسیون های معامالت
درج اطالعات صورتجلسات مجامع و ... 

- درج اطالعات و لیست دعاوی 
– امکان تبادل و ثبت نظرات         
- سیستم خود نظارتی خوبی است 

- انتشار اطالعات قراردادها و اطالعات مالی 
و عقود 

ک و اموال  - انتشار اطالعات امال
- درج اطالعات و لیست تسهیالت 

)حسابرسی، سررسید گذشته، معوق ، 
مشکوک الوصول و سوخت شده و...) و - 

امکان جستجو 

- بانک داده ای مسنتدات شرکت ها بوده و پاسخگوی 
مطالبه گری شفافیت عمومی نیست

- عدم امکان نظارت بیرونی  و نظارت عمومی مردمی
- لزوم به روزرسانی داده های منتشر شده ) داده ها 

منتهی به شهریورماه سال جاری است)                          
- عدم اطالع رسانی در خصوص ثبت نظرات 

- عدم امکان گزارش گیری و قابلیت خوانش و 
کسل گیری فایل  پردازش اطالعات در فرمت مد نظر و ا

ها )فقط پی دی اف است)
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جدول نمرات سامانه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امتیاز )از 1 تا 10(سامانه های شفافیتردیف

4.8سامانه شفافیت سازمان بهزیستی کشور1

4.7سامانه شفافیت سازمان تأمین اجتماعی2

5پرتال سازمانی )عملکرد شفافیت) شستا3

5.6سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد شستا4

4.8سامانه جامع اطالعات هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق کشوری5

ک و اطالعات صندوق بازنشستگی کشوری6 5.6سامانه امال

5.7سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور7

4گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران8

5سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه بیمه بیکاری9

4.2دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و تسهیالت باالی 50 میلیون ریال مشاغل خانگی10

4.3دریافت کنندگان تسهیالت آسیب دیده از کرونا11

8.3سامانه شفافیت صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر12

4.5شفافیت و انتشار اطالعات مالی بانک رفاه13

5سامانه شفافیت، مدیریت، کنترل و نگهداری اطالعات شرکت های تابعه بانک رفاه14
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9-13- نتیجه گیری و پیشنهادها:

کارآمــدی، فســاد، بــی عدالتــی و تبعیــض، ایجــاد و نهادینــه ســازی شــفافیت،  یکــی از کارآمدتریــن روش هــای تجربــه شــده در دنیــا بــرای مبــارزه بــا نا
دسترســی آزاد بــه اطاعــات و نظــارت مردمــی اســت.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از وزارتخانــه هــای مهم و راهبردی کشــور بــوده و مراجعان متعدد و متنوعی داشــته و گلوگاه ها و 
ع است. ولی در صورت ایجاد  نقاط فسادزا و آسیب پذیر نیز به تبع تبادل مالی و اداری بین مردم و بخش خصوصی با این وزارت خانه متعدد و متنو
 بسترها و نظام های شفافیت و تقویت سطح باالی شفافیت )خدمت رسانی شفاف در امور اقتصادی و اجتماعی و حکمرانی داده های دولتی باز( 

ح گردد.  می تواند نقش بسیار مهمی در کشور ایفا کرده و به عنوان الگوی دیگر دستگاه ها و سازمان های کشور مطر
کاربــران و ابعــاد فنــی ســامانه ها  انتقادهــا و محدودیت هــای مربــوط بــه ارزیابــی ســامانه های شــفافیت در ســه ســطح سیاســت گزاری کان، تجربــه 

و کیفیــت و ســطح انتشــار داده هــا در زیــر ارایــه شــده اســت.

گــزاری کالن و نقشــه راه شــفافیت و ضــرورت طراحــی شــفافیت بــر اســاس قوانیــن باالدســتی، مبتنــی بــر  ســطح سیاســتگزاری: فقــدان سیاســت 
گلــوگاه هــای فســاد و بــه ویــژه بــرای تحقــق شــفافیت اقتصــادی:

کــه پیــش  کــه ایــن اطاعــات بــا دســتور وزیــر منتشــر شــده اســت. ارائــه اطاعاتــی  گــون ایــن ســامانه بــه ایــن مهــم اشــاره شــده  در بخش هــای گونا
ــن  ــت. ای ــمندی اس ــت و ارزش ــاق مثب ــکلی متمرکــز اتف ــه ش ــایت ب ــته اند، در یــک س ــود داش ــده وج کن ــورت پرا ــف به ص ــایت های مختل ــن در س از ای
کــه ســامانه شــفافیت وزارت ذیربــط برداشــته اســت و بــه نظــر می رســد در ظاهــر و طراحــی ســامانه خــود از نمونــه نســبتا موفــق  همــان گامــی اســت 

»شــهرداری تهــران« الگــو گرفتــه اســت.
کــه بتــوان نــام آن را شــفافیت گذاشــت و ایــن  امــا طراحــی ســامانه و ایجــاد دسترســی بــه لینک هایــی از داخــل ســایت وزارتخانــه، فعالیتــی نیســت 
امــکان پاســخگوی شــفافیت واقعــی نیســت. برای گام برداشــتن در مســیر شــفافیت بایــد برنامــه مــدون و نقشــه راهــی داشــت. ایــن نقشــه راه 
کــه ســازمان قــرار اســت از کجــا بــه کجــا برســد. همچنیــن بــه ناظــران و عمــوم ذی نفعــان و بــه ویــژه ذی نفعــان خــاص )جامعــه  مشــخص می کنــد 
کــه منتشــر می شــود  مدنــی، نخبــگان و...( اجــازه می دهــد عملکــرد ســازمان مربوطــه را بســنجند. در نبــود چنیــن نقشــه راهــی، هــر اطاعاتــی 
می توانــد به عنــوان مصداقــی از شــفافیت جلــوه داده شــود و معیــاری نیــز بــرای قضــاوت عملکــرد وجــود نــدارد. بــاز هــم در مثــال شــهرداری تهــران، 
کــرد و می تــوان ســامانه شــفافیت  ــا نظــر شــورای شــهر و بعــد از طراحــی برنامــه ای، به صــورت تدریجــی اقــدام بــه انتشــار اطاعــات  ایــن ســازمان ب

شــهرداری تهــران را ناظــر بــه هــدف دانســت.
کــردن برنامــه  کان و برنامــه ای منســجم نمی تــوان تشــخیص داد چــه اطاعاتــی در راســتای اجرایــی  در نبــود چنیــن سیاســت و نقشــه راه 
کــدام یــک از اطاعــات، ارزش چندانــی نــدارد و تنهــا بــه اســم شــفافیت منتشــر شــده اســت. در ایــن صــورت  شــفافیت یــک ســازمان منتشــر شــده و 
کــه در جــای دیگــری بــه دلیــل قوانیــن، الــزام انتشــار آن وجــود دارد، بــا نــام شــفافیت منتشــر نمــود. به عنــوان مثــال، ســامانه  می تــوان داده هایــی را 
کــرده اســت. ایــن  بخشــی را بــه شــرکت های زیرمجموعــه وزارت اختصــاص داده و بــه اســم شــفافیت، صورت هــای مالــی ایــن شــرکت ها را منتشــر 
ــزام و اجبــار ســازمان بــورس، منتشــر شــده اســت. اطاعــات مربــوط بــه  صورت هــای مالــی امــا بــه دلیــل حضــور ایــن شــرکت ها در بــازار ســرمایه و ال
شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی )شســتا( و بانــک رفــاه کارگــران از ایــن دســته اســت. شســتا، ممکــن اســت بــه لحــاظ مالــی شــفاف باشــد، امــا 

کــه شــفاف نیســتند و در ایــن ســامانه نیــز بــه آن پرداختــه نشــده اســت. موضوعــات و ابهامــات دیگــری دارد 
قبــل از پیــاده ســازی و حتــی ارزیابــی و رتبــه بنــدی ســامانه هــا، بایــد شــاخص های شــفافیت یــک ســازمان را شناســایی نمــود و براســاس آن مشــخص 
کــه چــه داده هایــی قــرار اســت منتشــر شــوند. به عنــوان مثــال می خواهیــم اطاعــات کارمنــدان را منتشــر کنیــم؟ حقــوق و مزایــای مدیــران را  کــرد 
گاهــی از  چطــور؟ اطاعــات مناقصه هــا و مزایده هــا و شــرکت کنندگان در آنهــا چطــور؟ دربــاره همــه ایــن موضوعــات بایــد تصمیم گیــری شــود. آ

شــاخص های شــفافیت هــر دســتگاه می توانــد بــه ســنجش عملکــرد واحدهــا و شــرکت ها زیرمجموعــه آن کمــک کنــد.
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کاربری نامناسب سطح دوم: ابعاد فنی و تکنیکی و تجربه 
در خصــوص ابعــاد فنــی و ماهیــت برنامــه نویســی داده هــا )API(، تکنولــوژی ورود داده هــا  و امــکان ایجــاد داده هــای بــاز دولتــی و حکمرانــی 
گیــر شــفافیت  داده هــای بــاز، ایــن ســمن اظهــار نظــری فنــی انجــام نمی دهــد چــون در جلســات برخــی ســمن ها ماننــد موسســه مــردم نهــاد توســعه فرا
و آزمایشــگاه داده و حکمرانــی صاحــب نظــر بــوده و پیشــنهادهایی را در جلســات ارزیابــی ارایــه دادنــد. امــا ســامانه ها از نظــر میــزان مشتری پســند 
بــودن و ســهولت کاربــری و بــه لحــاظ تجربــه کاربــری وضعیــت مناســبی ندارنــد. فرایندهــای پیچیــده و تودرتــو، مخاطــب را گیــج کــرده و دسترســی 
کــه  کــه می گویــد نهایتــا بــا ســه کلیــک بایــد بتوانیــم بــه داده ای  بــه اطاعــات را دشــوار می ســازد. در بررســی چنیــن ســامانه هایی قانونــی وجــود دارد 
ــه »پنجــره واحــد اطاع رســانی  ــوط ب ــدرت چنیــن اتفاقــی می افتــد. به عنــوان مثــال، بخــش مرب ــه ن ــاه ب می خواهیــم برســیم. در ســامانه وزارت رف
مجوزهــای وزارت« تنهــا شــما را از لینکــی بــه لینــک دیگــر منتقــل می کنــد تــا نهایتــا بــه قســمتی از ســایت آن اداره یــا ســازمان انتقــال داده شــوید. 
کرونــا نیــز، فراینــد دسترســی  کســب وکارهای آســیب دیده از  در بخش هــای مربــوط بــه دریافت کننــدگان تســهیات اشــتغال پایــدار روســتایی و 
کاربــر پــر نشــود و عبــارت امنیتــی نوشــته نشــود، نمی تــوان داده هــا  کــه تمامــی فیلدهــای اطاعاتــی توســط  بــه اطاعــات ســخت اســت. تــا زمانــی 
کــه چنــدان حســاس نیســتند، دسترســی تــا ایــن انــدازه دشــوار باشــد. کــرد. ایــن ضعــف بزرگــی اســت و ضرورتــی نــدارد بــرای اطاعاتــی  را مشــاهده 

کــه بفهمیــم چــه داده هایــی وجــود دارنــد و چــه  کــردن داده هــا دشــوار اســت. راهــی وجــود نــدارد  دســته بندی ها بــه درســتی انجــام نشــده و پیــدا 
داده هایــی خیــر. بــه لحــاظ شــکلی و طراحــی نیــز ســامانه ضعــف دارد.

گیری اطالعات و پاسخگویی شفافیت برای دامنه گسترده ذی نفعان و استاندارد انتشار داده ها  سطح سوم: فرا
کلیــه جامعــه هــدف )مــردم، رســانه هــا، ســمن هــا، نخبــگان جامعــه علمــی و دانشــگاهی و  گیــر و عمومــی بــوده و  ســطح دسترســی داده هــا بایــد فرا
پژوهشــگران و...( را شــامل شــود. ایــن مزیــت تحقــق شــفافیت اســت. امــا ســطح دسترســی داده هــا در ســامانه های مــورد بررســی محــدود و تنهــا 

صنــدوق بیمــه عشــایر و روســتاییان ایــن امــکان را تــا حــدی فراهــم نمــوده بــود.
گــر از جلســه ای فایــل صوتــی آن موجــود اســت، بایــد آن را منتشــر  اســتاندارد انتشــار داده هــا بــه مــا می گویــد داده هــا را چگونــه بایــد منتشــر کــرد. مثــا ا
گــر بلــه، دسترســی آنهــا بــه چــه نحــوی باشــد؟ ســواالتی از ایــن جنــس بــه مــا  کنیــم یــا خیــر؟ افــراد بایــد از مصوبــات دســتگاه ها باخبــر باشــند یــا خیــر؟ ا
کنــار ایــن، بــه روز بــودن و کامــل  می گوینــد عــاوه بــر اینکــه بایــد بدانیــم چــه چیــزی را منتشــر کنیــم، چگونگــی انتشــار نیــز اهمیــت فــراوان دارد. در 
بــودن داده هــا دو معیــار مهــم بــرای ســنجش انتشــار داده هــا بــه صــورت اســتاندارد اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســامانه های شــفافیت بایــد 
کــه منتشــر شــده، کامــل و صحیــح هســتند یــا خیــر. در  صحت ســنجی صــورت بگیــرد. یعنــی اینکــه بتوانیــم بــه نحــوی متوجــه شــویم داده هایــی 

ایــن ســامانه امــکان اعتبارســنجی وجــود نــدارد.
 با توجه به همه آنچه که گفته شد می توان گفت که سه معیار اصلی که معرف سامانه های شفافیت است، عبارتند از:

کــه بایــد   ● داشــتن سیاســت، برنامــه کان و نقشــه راه شــفافیت، شناســایی شــاخص های شــفافیت و معلــوم بــودن داده هایــی 
ــوند، ــر ش منتش

برخورداری از سامانه ای منظم، مرتب، با دسترسی های آسان و تجربه کاربری مناسب،  ●
گیری سطح دسترسی اطاعات و داده ها   ● طراحی استاندارد انتشار داده ها و فرا

کــه ســامانه هــای طراحــی شــده نمــره قابــل قبولــی در ایــن ســه معیــار  گفــت  کار و رفــاه اجتماعــی بایــد   ضمــن تقدیــر از تــاش وزارت تعــاون، 
کــه اشــاره شــد، اهتمــام و دســتور وزیــر بــرای انتشــار اطاعــات ابتــکار عمــل ارزشــمندی اســت امــا ممکــن اســت وزیــر  نمی گیرنــد. به عــاوه همان طــور 
ع امــکان مطالبه گــری را ســلب می کنــد. ضــروری اســت عــاوه بــر اصــاح  بعــدی، بــه هــر دلیلــی تمایــل بــه ادامــه ایــن رونــد نداشــته باشــد و ایــن موضــو
محتوایــی و شــکلی ســامانه و تقویــت نقــاط قــوت و رفــع نقــاط ضعــف اشــاره شــده در جــداول، اقداماتــی انجــام شــود تــا انتشــار ایــن اطاعــات تبدیــل 

کــه پایــه و اســاس محکم تــری پیــدا کنــد. بــه مصوبــه ای شــود 
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9-14- پبشنهادهای کاربردی اختصاصی و عمومی:

در پایــان مجــددا ضمــن تشــکر از ابتــکار عمــل و اقــدام انجــام شــده توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، نــکات و پیشــنهادهایی در دو بخــش 
اختصاصــی و عمومــی بــرای توســعه و تقویــت شــفافیت بــا هــدف جلوگیــری از فســاد و افزایــش نظــارت عمومــی و همچنیــن بهبــود ارزیابــی و تــداوم 

گــردد: ح ذیــل ایفــاد مــی  رونــدکار بــه شــر
کار و رفاه اجتماعی: کارفرما و وزارت تعاون،  ح و بهره برداری  الف) پیشنهادهای اختصاصی در اجرای طر

کیــد و توجــه بــه پاردایــم ایجــاد شــفاقیت و سیاســتگزاری و برنامــه ریــزی راهبــردی بــرای آن و طراحــی و نهادینه ســازی شــفافیت   ● تا
اقتصــادی و اجتماعــی بــر اســاس گلــوگاه هــای فســاد و مبتنــی بــر قوانیــن و مقــررات تکلیفــی باال دســتی

غالــب ســامانه هــا بــه منظــور دولــت الکترونیــک و ایجــاد سیســتم هــا و ســامانه هــای الکترونیکــی اطــاع رســانی طراحــی شــده و   ●
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد بــه جــز ســامانه صنــدوق بیمــه عشــایر و روســتایی کــه نســبت بــه ســایرین در تحقــق خدمــت رســانی شــفاف 

و پاســخگویی شــفافیت عملکــرد بهتــری داشــته اســت.
عادالنــه   ● بنــدی  رتبــه  امــکان  وزارت،  واحدهــای  و  هــا  ســازمان  وظایــف  ح  شــر و  فعالیــت  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا 

و  شــفافیت  مطالبــات  کلیــۀ  ابتــداء  در  کــه  اســت  ایــن  پیشــنهاد  قابــل  اســتراتژی  نیســت.  متصــور  و   مقــدور 
شاخص های آن بایستی از قبل به مخاطب ارایه شود تا بعد به ارزیابی و رتبه بندی مخاطبان و سازمان ها پرداخته شود.

لــزوم اقــدام بــه هنــگام و مدیریتــی پــس از افشــای اطاعــات و شــفاف ســازی داده هــا. مثــًا پــس از گــزارش تخلفــات یــا عــدم وصــول   ●
تســهیات و..... اقــدام نظارتــی نهایــی کــدام بوده اســت؟

کــه نشــان دهنــده   ● ح و دســتاوردهای ایــن جلســات اســت  نکتــه مهــم و راهبــردی، لــزوم ارایــۀ بــاز خــورد و نتایــج خروجــی ایــن طــر
ایــن حجــم و نفــر ســاعت حضــور و مشــارکت اســت. )نتایــج بــه صــورت محرمانــه بــه حاضریــن هــم ارایــه شــود(

ع   ● نکتــۀ مهــم و قابــل تأمــل برخــی شــاخص ها در برخــی ســازمان هــا ضریــب اهمیــت و وزن بــاالی شــاخص ها اســت. ایــن موضــو
چگونــه در ارزیابی هــا و رتبــه بندی هــا بایــد مدنظــر قــرار گیــرد؟

مدیریت اثربخش شفافیت در مجموعه وزارت و  مدیریت ریسک ها و آسیب های شفافیت   ●
شایســته بــود دســتور العمــل و راهنمــای مشــترکی بیــن ارائه دهنــدگان و مســئوالن ذیربــط بــرای ایجــاد زبــان مشــترک و اهــداف   ●

ع انجــام مــی شــد.  ح موضوعــات درچارچــوب موضــو ح و چگونگــی ارایــه هــا و طــر طــر
کیــد بــه مــدل، چارچــوب و شــاخص های   ● کــرات شــفاهی و مــوارد ارایــه شــده در جلســات ارزیابــی حضــوری، تأ کان طبــق مذا کمــا

ارزیابــی وجــود دارد )شــاخص های کلیــدی ارزیابــی ســامانه هــای شــفافیت( تــا نتایــج قابــل اتــکا، معتبــر، قابــل جمــع بنــدی و قابــل 
مقایســه باشــد.

کــه بــه عنــوان نقــاط ضعــف آورده شــده انــد، حتمــًا از طریــق اداره کل ارزیابــی عملکــرد مــورد بررســی و   ● مــوارد ســتاره دار در جــداول 
گیــرد. از معاونت هــا و ســازمان های مربوطــه مــورد مطالبــه قــرار 

کلیــۀ نهادهــا و دســتگاه هــا بــرای شــفافیت خدمــت رســانی عــاوه بردولــت الکترونیــک و اطــاع   ● ســطح مطالبه گــری ســمن ها از 
ــی  ــا عملیات ــامانه ه ــدام از س ــرای هرک ح ب ــر ــن ط ــس از ای ــه پ ک ــت  ــته اس ــت و شایس ــگاه داده )DataBase ( اس ــاد پای ــا ایج ــانی و ی رس

ســازی شــود.
از نمونــه و ســازمان دارای رتبــه بــاال )صنــدوق بیمــه عشــایر و روســتاییان( در جلســات داخــل دســتگاه و ســایر دســتگاه هــا بــرای   ●

الگوگیــری و الگــو ســازی اســتفاده شــود.
ح مشترک انجام شده شورای شهر با سمن ها الگوگیری شود.  ● از تجربیات شهرداری و شواری شهر و طر
پایدارســازی دســتاوردهای تحقــق شــفافیت از طریــق تقویــت جامعــه مدنــی و ســمن های تخصصــی ایــن حــوزه و افزایــش   ●

همــکاری و تعامــل وزارت بــا جامعــه مدنــی و ســمن های تخصصــی
ح حاضــر   ● تشــکیل کارگــروه پایدارســازی اقدامــات شفافیت ســاز در وزارتخانــه مذکــور: بــه منظــور ترویــج و بهــره بــرداری از نتایــج طــر
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کــه در راســتای شــفافیت انجــام شــده کارگروهــی بــا حضــور ســمن هــای ذیربــط در  و همچنیــن نهادینــه ســازی و تثبیــت اقداماتــی 
کار و رفــاه اجتماعــی تشــکیل شــود. وزارت تعــاون، 

ح:  ● کنندگان طر ح و بهره برداری مشارکت  ب) پیشنهادهای عمومی در اجرای طر
استفاده از نظرات سمن ها و Ngo ها و گفتمان و هم اندیشی بین سمن ها و دستگاه قابل تقدیر است.  ●
بهتر بود درحد چند دقیقه خود مقام عالی وزارت و حتی معاونین ذیربط در جلسه تا حدی حضور پیدا می کردند.  ●
جلســات بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا و حجــم وســیع مطالــب ســامانه هــا و ... بســیار فشــرده بــود و نیــاز بــه زمــان بیشــتری بــرای   ●

پرســش و پاســخ داشــت. و زمــان در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســمن هــا محــدود بــود.
برگزاری جلسۀ توجیهی و هماهنگی بین سمن ها و خود اداره کل ارزیابی عملکرد  ضرورت داشت.  ●
برگزاری جلسۀ توجیهی و هماهنگی بین سمن ها و مرکز توانمند سازی جهاد دانشگاهی الزم بود.  ●
به منظور مستندسازی همکاری سمن ها، تقدیرنامه ای برای سمن ها از طرف مقام عالی وزارت ارئه شود.  ●
کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی و اطاع رســانی الزم در ایــن   ● ع همــکاری بیــن دســتگاه و مرکــز توانمندســازی حا لــزوم شــفافیت نــو

ح و بــه ویــژه ســمن هــا و جامعــه مدنــی خصــوص بــه مشــارکت کننــدگان در طــر
عــدم امــکان بهــره بــرداری از اینترنــت و کامیپوترهــا در جلســه ها  علی رغــم چندیــن بــار تــاش همــکاران ســالن بــرای امــکان بهــره   ●

بــرداری توســط نماینــدگان ســمن هــا 
کیــد و توجــه بــه افــکار عمومــی و نظــرات ذی نفعــان بــه نمایندگــی ســمن هــا جهــت تقویــت نقــاط قــوت و رفــع نقــاط ضعــف   ● تــداوم تا

و کاســتی هــا و الگــو گیــری از ایــن تجربــه در ســایر دســتگا هــا و ســازمان هــا

ح بــه الگویــی بــرای تعامــل نهادهــای  کــه مشــارکت ســازمان هــای مــردم نهــاد، موسســات مدنــی و اندیشــکده ها در ایــن طــر در پایــان امیــد اســت 
کمیتــی و جامعــه مدنــی بــرای پیگیــری و تثبیــت گفتمــان شــفافیت و مبــارزه اثربخــش بــا فســاد تبدیــل شــود. حا
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فصل دهم: 
دیده بان شفافیت و عدالت



ارزیابی دیده بان از سامانه های شفافیت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کنــده و نامنظــم در فضاهــای مختلــف پخــش  کــه بــه صــورت پرا گــردآوری داده هــا و اطاعــات در یــک فضــا یــا ســایت بــه صــورت منظــم و متمرکــز، 
شــده و دسترســی بــه آنهــا بــه غایــت دشــوار مــی باشــد؛ کار ارزشــمند و البتــه ضــروری بــرای همــه وزارتخانــه هــا، ســازمان هــا و نهادهــای دســتگاههای 

دولتــی و حتــی بخــش خصوصــی اســت و وزارت تعــاون، کار و رفــاه هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. 
غ از کپــی بــرداری از دیگــر الگوهــای موفــق، خــوب و قابــل قبــول ارزیابــی  گرچــه ســامانه شــفافیت وزارت موصــوف، از حیــث ظاهــر و طراحــی، فــار ا
مــی شــود، لیکــن ســامانه مــورد بحــث، از نظــر اســتانداردهای منتشــر شــده در ســامانه، حتــی حداقــل انتظــارات در رابطــه بــا شــفاف ســازی را بــرآورده 

نمــی ســازد.
کــه بتــوان بــه آن عنــوان   مباحــث فنــی در طراحــی ســامانه و ایجــاد ارتبــاط بیــن لینــک هــای مختلــف در درون شــبکه دســتگاهی، فعالیتــی نیســت 
کــه نــام آن  ســامانه شــفافیت گذاشــته شــده اســت ، بایــد بــه منظــور ایجــاد شــفافیت، برنامــه و نقشــه راه مــدون و  شــفافیت اطــاق نمــود. ســایتی 
مشــخصی را ارائــه کــرده باشــد؛ بگونــه ای کــه، بــر اســاس آن بتــوان، ضمــن بررســی مشــکات و موانــع گذشــته و شناســایی گلوگاههــای فســاد و عــدم 
شــفافیت هایــی کــه منجــر بــه ایــن فســاد شــده اســت؛ مشــخص نمــود کــه قــرار اســت، بــا چــه ســاز و کارهایــی،  مــی تــوان از شــرایط نامطلــوب فعلــی، 
کــه ،ایــن امــکان را بــرای دســتگاه هــای  بــه ســمت یــک وضعیــت مطلــوب نایــل شــد .  از طرفــی، ایــن ســامانه هــا، بایــد طــوری طراحــی شــده باشــند 
نظارتــی و بازرســی و ســازمان هــای مــردم نهــاد، بــه عنــوان نماینــدگان تــوده مــردم، فراهــم آورنــد تــا آنهــا بتواننــد عملکــرد ســازمان ذیربــط را مــورد 

ســنجش و ارزیابــی قــرار داده و فعالیــت هــای آن را مرتــب پایــش کننــد.
کــی از ایــن حقیقــت  اســت کــه ســامانه معرفــی شــده توســط وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، واجــد   بررســی هــا در طــول برگــزاری همایــش حا
مختصــات و ویژگیهــای مذکــور نیســت و مدیــران وزارتخانــه، بــا اهــداف تبلیغاتــی، تــاش مــی کننــد، ایــن ســامانه بــا اطاعــات و داده هــای خــام و 
کــه، ارزیابــی عملکــرد و قضــاوت در حــوزه شــفافیت، و نیــل بــه  پــردازش نشــده و ناقــص را بــه عنــوان ســامانه شــفافیت، معرفــی کننــد؛ ســامانه ای 

اهــداف مــد نظــر در ایــن خصــوص، از طریــق آن هرگــز میســر نمــی باشــد.
اطاعــات و داده هــای بارگــذاری شــده در ســامانه موســوم بــه شــفافیت وزارتخانــه رفــاه، کــه علــی الظاهــر، بــا هــدف اجرایــی کــردن برنامــه شــفافیت 
صــورت گرفتــه اســت، فاقــد ارزش بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود ارزیابــی مــی شــود و بــه تعبیــری، ایــن ســامانه و داده هــا و اطاعــات درون آن را مــی 
کــه، کاالی درون ایــن بســته بنــدی ، نــه تنهــا، بــی کیفیــت  تــوان، بــه کاالیــی در درون یــک بســته بنــدی بــا ظاهــر شــیک و فریبنــده تشــبیه نمــود 

کــه در روی بســته بنــدی آن حــک شــده اســت.  اســت بلکــه  غیــر از آن چیــزی  اســت 
بــه عنــوان نمونــه، در ســامانه مــورد بحــث، بخشــی از آن بــه شــرکت هــای زیــر مجموعــه وزارتخانــه، ماننــد شــرکت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی 
)شســتا( و بانــک رفــاه کارگــران اختصــاص یافتــه و در آن صورتهــای مالــی ایــن شــرکت هــا منتشــر شــده اســت و آنهــا ایــن صــورت هــای مالــی را بــه 
کــه، ایــن اقــدام نــه بــه دلیــل اســتقبال از شــفاف ســازی،   حســاب اشــتیاق بــه اســتقبال از شــفافیت در امــور خــود گذاشــته انــد؛ ایــن در حالــی اســت 
بلکــه، ناشــی از حضــور ایــن شــرکت هــا در بــازار ســرمایه و الــزام و اجبــار ســازمان بــورس، نســبت بــه انتشــار اطاعــات و شــفافیت نســبی در ایــن رابطــه 
کــه، اطاعــات  غ از اینکــه، بــه بــاور کارشناســان، شــفافیت در خــود بــورس بیشــتر از هــر جــای دیگــری زیــر ســوال اســت؛ بــه ایــن معنــی  اســت؛ فــار
بــورس و شــرکت هــای زیــر مجموعــه وزارت تعــاون، تنهــا بــرای مدیران)ســهامداران حقوقــی ، دو مجموعــه مذکــور (، شــفاف اســت و بــرای تــوده 
گــر چــه، ممکــن اســت، ایــن شــرکت هــا بــه لحــاظ مالــی از شــفافیت  مــردم و ســهامداران جــز یــا حقیقــی، ایــن اطاعــات هرگــز شــفاف نیســت. ا

کــه  شــفاف نیســتند و در ایــن ســامانه نیــز بــه آن پرداختــه نشــده اســت.  برخــوردار باشــند؛ لیکــن، موضوعــات دیگــری وجــود دارنــد 
از طرفــی، عــاوه بــر اینکــه، ســطح  دسترســی، حتــی در رابطــه بــا اطاعــات پیــش پــا افتــاده پرســنلی، صرفــا  بــرای ادمینهــای تعییــن شــده توســط 

مدیــران وزارتخانــه میســر اســت؛ حتــی ایــن اطاعــات نیــز بــرای عمــوم در ســایت بارگــذاری نشــده اســت. 
دسترســی بــه اطاعــات ایــن ســامانه، بــه ویــژه بــرای افــراد غیــر حرفــه ای، کار آســانی نیســت و فرآیندهــای پیچیــده آن ، موجــب ســردرگمی کاربــران 
کاربــر  و مخاطبــان شــده و دسترســی بــه اطاعــات را دشــوار مــی ســازد. طبــق ضوابــط و مقــررات دسترســی بــه اطاعــات چنیــن ســامانه هایــی، هــر 
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کــه، در ســامانه وزارت تعــاون ،  بایــد بتوانــد نهایتــا در ســه مرحلــه، بــه اطاعــات و داده هــای مــورد نظــر خــود دســت پیــدا کنــد، ایــن در حالــی اســت 
بــه نــدرت چنیــن امکانــی وجــود دارد . بــه عنــوان نمونــه، مــا در بخــش مربــوط بــه پنجــره واحــد اطــاع رســانی مجوزهــای وزارتخانــه ، از بخشــی بــه 
بخــش دیگــر منتقــل مــی شــویم و در نهایــت بــه قســمتی از ســایت آن ســازمان ارجــاع داده مــی شــویم . در بخــش هــای مربــوط بــه دریافــت کننــدگان 
تســهیات اشــتغال پایــدار روســتایی و کســب و کارهــای آســیب دیــده از کرونــا نیــز، فرآینــد دسترســی بــه اطاعــات ســخت اســت. تــا زمانــی کــه تمامــی 
فیلدهــای اطاعاتــی توســط کاربــر پــر نشــود و عبــارت امنیتــی نوشــته نشــود، نمــی تــوان داده هــا را مشــاهده کــرد. ایــن ضعــف بزرگــی اســت و ضرورتــی 

کــه چنــدان حســاس نیســتند، دسترســی تــا ایــن انــدازه دشــوار باشــد.  نــدارد بــرای اطاعاتــی 
ک و  بــه روز نبــودن و ناقــص بــودن داده هــا و اطاعــات و اســناد و مــدارک، از جملــه داده هــای مکانــی و نقشــه، بــه ویــژه اطاعــات مربــوط بــه امــا
مســتغات، ضعــف مفــرط در ثبــت اطاعــات مربــوط بــه انــواع تعاونــی هــا ، علــی الخصــوص تعاونــی هــای مســکن، از دیگــر نقــص هــای اصلــی ایــن 
ســامانه محســوب مــی شــود. بعــاوه، در ایــن ســامانه، امــکان راســتی آزمایــی و اعتبــار ســنجی داده هــا بــه هیــچ روی وجــود نــدارد ؛مضافــا اینکــه، 
در ایــن ســامانه، امــکان صیانــت  از حقــوق مــردم و ارائــه خدمــات بهتــر بــه جامعــه هــدف و افزایــش ســطح رضایــت منــدی آنهــا وجــود نــدارد؛ و مــاال، 

گــری را از مــردم و حتــی از دســتگاهای نظارتــی و بازرســی و ســازمان هــای مــردم نهــاد، ســلب خواهــد نمــود. ع امــکان مطالبــه  همچنــان موضــو
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فصل یازدهم: 
رتبه بندی سامانه های شفافیت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



کارگاه هــا، تشــکل ها و  آن چنان کــه در فصــل اول نیــز اشــاره شــد، در پایــان نشســت های ســه روزه بــرای و ارزیابــی 14 ســامانه ارائه شــده در 
اندیشــکده های حاضــر در جلســه بــر اســاس ارزیابی هــای خــود بــه ســامانه های ارائه شــده نمــره ای از یــک تــا 10 دادنــد.

در همــان جلســه بــر اســاس نمــرات ارائه شــده میانگیــن نمــره هــر یــک از ســامانه ها و همچنیــن میانگیــن نمــره هــر یــک از تشــکل ها و اندیشــکده ها 
کار و رفــاه اجتماعــی مشــخص شــد. میانگیــن نمــره هــر ســامانه از طریــق فرمــول زیــر محاســبه شــد: بــه مجموعــه ســامانه های وزارت تعــاون، 

 ضمیمه

در  شده ارائهسامانه  41روزه برای و ارزیابی  های سه در فصل اول نیز اشاره شد، در پایان نشست که چنان آن
ای  نمره شده ارائههای  های خود به سامانه های حاضر در جلسه بر اساس ارزیابی ها و اندیشکده ها، تشکل کارگاه

 دادند. 41از یک تا 

ها و همچنین میانگین نمره هر  میانگین نمره هر یک از سامانه شده ارائهدر همان جلسه بر اساس نمرات 
های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شد.  ها به مجموعه سامانه ها و اندیشکده یک از تشکل

 میانگین نمره هر سامانه از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

 
بندی از طریق فرمول زیر  های حاضر در رتبه م سامانههمچنین میانگین نمره هر تشکل و اندیشکده به تما

 محاسبه شد:

 
بر این اساس سه است.  شده انجامها  بندی سامانه ها، رتبه سازی نمرات هر یک از سامانه بر اساس مرتب

سامانه شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، پرتال سازمانی )عملکرد شفافیت( 
نمودار زیر میانگین نمرات و رتبه هر های برتر شدند.  امانه شفافیت سازمان بهزیستی حائز رتبهشستا و س

 است. ارائه کرده را سامانه

همچنین میانگین نمره هر تشکل و اندیشکده به تمام سامانه های حاضر در رتبه بندی از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

 ضمیمه

در  شده ارائهسامانه  41روزه برای و ارزیابی  های سه در فصل اول نیز اشاره شد، در پایان نشست که چنان آن
ای  نمره شده ارائههای  های خود به سامانه های حاضر در جلسه بر اساس ارزیابی ها و اندیشکده ها، تشکل کارگاه

 دادند. 41از یک تا 

ها و همچنین میانگین نمره هر  میانگین نمره هر یک از سامانه شده ارائهدر همان جلسه بر اساس نمرات 
های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شد.  ها به مجموعه سامانه ها و اندیشکده یک از تشکل

 میانگین نمره هر سامانه از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

 
بندی از طریق فرمول زیر  های حاضر در رتبه م سامانههمچنین میانگین نمره هر تشکل و اندیشکده به تما

 محاسبه شد:

 
بر این اساس سه است.  شده انجامها  بندی سامانه ها، رتبه سازی نمرات هر یک از سامانه بر اساس مرتب

سامانه شفافیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، پرتال سازمانی )عملکرد شفافیت( 
نمودار زیر میانگین نمرات و رتبه هر های برتر شدند.  امانه شفافیت سازمان بهزیستی حائز رتبهشستا و س

 است. ارائه کرده را سامانه

بــر اســاس مرتب ســازی نمــرات هــر یــک از ســامانه ها، رتبه بنــدی ســامانه ها انجام شــده اســت. بــر ایــن اســاس ســه ســامانه شــفافیت صنــدوق بیمــه 
اجتماعــی روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر، پرتــال ســازمانی )عملکــرد شــفافیت( شســتا و ســامانه شــفافیت ســازمان بهزیســتی حائــز رتبه هــای برتــر 

شــدند. نمــودار زیــر میانگیــن نمــرات و رتبــه هــر ســامانه را ارائــه کــرده اســت.
جدول زیر نیز میانگین نمره هر یک از تشکل ها و اندیشکده ها به سامانه های حاضر در ارزیابی مشارکتی ارائه شده است.

 
 

 

 

های حاضر در ارزیابی مشارکتی  ها به سامانه ها و اندیشکده جدول زیر نیز میانگین نمره هر یک از تشکل
 است. شده ارائه
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