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داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺸﮕﺮان

مقدمه  -چگونه میتوان از داده )دیتا( برای مسئولیتپذیر کردن
بیشتر دولت استفاده کرد
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺑﺰار و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮدن دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .داده )دﯾﺘﺎ(
اﺑﺰاری ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻔﯿﺪ در دﺳﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺳﺖ.
داده ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ و ﮔﺮدآوری
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮاﻫﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن ﻧﺰد
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯽﻃﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داده را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﯿﻖ ﮔﺮدآوری ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮی ﯾﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮت ﻣﻨﻔﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﯽﺟﺎ
ﻫﻢ ﻧﺒﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را زﯾﺮ
ﺳﻮأل ﺑﺒﺮد .ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

پایش عملکرد عبارت است از تالش صورت گرفته از سوی شهروندان یا گروههای
مدنی برای پایش و گزارش فعالیت دولت یا مقامات دولتی به منظور تشویق
مسئولیتپذیری.
نبض-ایران کتابخانهای از منابع را در اختیار دارد که شهروندان میتوانند از آن برای
انجام فعالیتهای مسئولیت پذیری  -همچون فعالیتهای پایشی  -استفاده نمایند .این
نوشتار به هدف تکمیل آن منابع به رشته تحریر در آمده است .برای داشنت پس زمینه
بیشتر در مورد اصول پایش ،میتوانید به دورههای آموزش آنالین نبض-ایران مراجعه
نمایید؛ از جمله» :پایش بودجه در سطح محلی و ملی« و »پایش ارائه خدمات دولتی:
چگونه میتوان دولت را مسئولیتپذیر کرد« .دوره دوم شامل راهنمای مکمل جیبی بوده
و همچنین در پایان آن ،نمونه چند مطالعه موردی از پروژههای پایشی صورت گرفته در
کشورهای مختلف به اشتراک گذاشته شده.

اﺣﺴﺎسﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت وا ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش داده ﻣﺤﻮر و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﺮدآوری دﻗﯿﻖ داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از آن ﺑﺮای اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان در ﻗﺒﺎل ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردهاﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻗﯿﻖ ﮔﺮدآوری داده و ﺷﻮاﻫﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ دوﻟﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد داده-ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﮔﺮدآوری ﻋﻠﻤﯽ داده ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داده ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرزاری ﮐﻪ از
دل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ راﺣﺖﺗﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ ،ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺮدآوری داده در ﮐﻨﺎر ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد داده در ﮐﻨﺸﮕﺮی اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوری و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻨﺸﮕﺮی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اهمیت فعالیتهای مبتنی بر داده
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎﯾﺸﯽ را ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺶ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ راهﮔﺸﺎی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دل ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺟﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دادهای ﮐﻪ ﮔﺮد
ﻣﯽآورﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﺮﻗﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎزهای را زده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
نبض-ایران چند نمونه از طرحهای پایشی موفق در کشورهای مختلف را گرد آورده است .از جمله این
مطالعات موردی:
برنامه دمکراسی و حکومتداری مطلوب در آلبانی :نمونهای از پیگیری و پایش بودجه و فعالیتهای
انتخاباتی
برنامه مشارکتی پیگیری تنظیم بودجه و صرف هزینهها در اندونزی :شکلی از پایش ،ردیابی و حمایت از
بودجه
زیمباوه :طرح پایش اجرای تصمیمات حکومتی
اردن :پروژه پایش مجلس

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎﯾﺸﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داده و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺪاوم و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺮدآوری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده وﻇﯿﻔﻪای
دورهای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .روشﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻤﻊآوری داده ﺧﺎص و اﻏﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﺑﺨﺶ از
ﮔﺮدآوری داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮده ،اﻏﻠﺐ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ داده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ در راه اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎر و ﻋﻤﻞﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

درک مفهوم داده :داده دقیقا ً چیست؟
داده اﺻﻄﻼﺣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ داده ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻘﺎﯾﻖ و آﻣﺎر ،اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ،اﺳﻨﺎد
و ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ داده ﻫﺴﺘﻨﺪ .داده در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺣﺲ ﮐﺮد ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ﯾﺎ در
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻتﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ روﯾﺪادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ آن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﺑﻮدﺟﻪ رﺳﻤﯽ و
ﻣﺼﻮب دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﮐﺪام اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ.
اﻧواع داده

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ واژه »داده« ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد »اﻋﺪاد« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﻌﺪاد
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻫﺎ در ﯾﮏ آزﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﻤﻊآوری زﺑﺎﻟﻪ در
ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ »ﻣﻘﺪار« ﺳﺮ و
ﺷﻬﺮ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ داده ،داده ّ
ﮐﺎر دارد )ﭼﻘﺪر ،ﭼﻪ ﻣﯿﺰان(.

اﻣﺎ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از داده ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن داده ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .داده ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
اﻏﻠﺐ دارای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ داده ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داده
ﮐﯿﻔﯽ رﻧﮓ و ﺑﻮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ داده ﮐﯿﻔﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ  -اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح »داده« روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ّ -

اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦﺗﺮی از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﻣﺜﺎل
زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ داده از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی
ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎن در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺎزهای ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
زﺑﺎﻟﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺠﺎزات در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از
رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر درک ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،روﯾﮑﺮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪای در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎری
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ.

ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاغ ﺟﺰء اول ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮی ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﺤﻞ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﺮدآوری داده .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و دﻧﺒﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص دﻓﻊ ﻣﺤﻠﯽ
زﺑﺎﻟﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درک
ﺑﻬﺘﺮی از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦﻫﺎ داده اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای
درک ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی .آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
داده اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع داده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ داده اﺳﺖ :داده ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ )آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده( و داده ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻈﺎرت )آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ(.
ارزش داده
داده داراﯾﯽ ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻦاش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داده را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،اﺳﺘﻔﺎده از داده اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داده و
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن
اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﺮای ﭘﺮوژه
ﭘﺎﯾﺶﺗﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮع دادهای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺪارﯾﺪ ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎرانﺗﺎن را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از داده را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺮف ﮔﺮدآوری داده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا )ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ( در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶﺗﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

بهرهگیری از داده با هدف تشویق مسئولیتپذیری بیشتر:
فرصتها و چالشها
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .داده ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺪﻧﯽ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ دارد ﮐﺎر
درﺳﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪای ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ  -ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد -
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ و دادهای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن:

پایش اجرای سیاست
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ اﻏﻠﺐ دوﻟﺖﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻠﺴﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮده،
ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻈﺎرت
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮدآوری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

انتخابات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن .ﺑﯽﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮان آن ﻋﻠﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
داﻧﺴﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از رأی دادن اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪی در دوره ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﮐﺮدن ﻣﻘﺎم ﺗﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در دوره ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﭘﺎﯾﺶ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ اﻣﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻏﯿﺮ
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن »رﺗﺒﻪ« ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺶ ﻣﺪﻧﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان
ﮐﺴﯽ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داده و ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

فضای سیاسی
ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ
ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ
اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در
ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﺘﯽ ﮔﺮدآوری دادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﭙﺮدازد ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

محدودیتهای مختص به نهادها یا موسسات
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم آن ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺆوﻻن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺗﻮان ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶﺗﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﺎدﯾﻦ ،ﻫﻤﭽﻮن درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎیﺗﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ و اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم
ﻃﺮاﺣﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

روش گردآوری داده :چگونه داده را جمعآوری میکنید؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺸﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو اﻣﺮ داده و اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺮاغ ﺟﻤﻊآوری داده و اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ
دﺳﺖ اول  -ﺷﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  -ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ؟ آﯾﺎ داده ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ّ

ﮐﯿﻔﯽ ،ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو؟ آﯾﺎ داده را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد؟

اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺧﻮد و از ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎرﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داده را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد؛ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ آنﺟﺎ رﻓﺖ؛ ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﮔﺮدآوری آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ:

نوع نظارت
پایش روند قانونگذاری
)شوراهای شهر و روستا/مجلس(
پایش

بودجه۱

پایش مبارزات انتخاباتی

ابزار

منابع داده
• اسناد رسمی )تقویم برنامهریزی،
صورتجلسه ،پیش نویس قانون و غیره(
• گزارش موارد مشاهده شده
• مصاحبه با افراد کلیدی

• چک لیست
• فرم نظارت
• پرسشنامه

• اسناد رسمی )بودجه ،صورتهای
مالی ،گزارشهای حسابرسی و غیره(
• گزارش موارد مشاهده شده
• مصاحبه با افراد کلیدی

• چک لیست
• فرم نظارت
• پرسشنامه

اسناد رسمی )بودجه ،صورتهای
مالی ،گزارشهای حسابرسی و غیره(
گزارش موارد مشاهده شده
گزارشهای رسانهای
مصاحبه با افراد کلیدی

چک لیست
فرم نظارت
پرسشنامه
تعهدنامه

•
•
•
•

•
•
•
•

نوع نظارت
پایش اجرای سیاستها

منابع داده
•

اسناد رسمی )بودجه ،صورتهای
مالی ،گزارشهای حسابرسی و غیره(
گزارش موارد مشاهده شده
گزارشهای رسانهای
مصاحبه با افراد کلیدی

• چک لیست
• فرم نظارت
• پرسشنامه

•

اسناد رسمی )بودجه ،صورتهای
مالی ،گزارشهای حسابرسی و غیره(
گزارش موارد مشاهده شده
گزارشهای رسانهای
مصاحبه با افراد کلیدی

• چک لیست
• فرم نظارت
• پرسشنامه

•
•
•
گزارش سایه

ابزار

•
•
•

 .۱یادآوری :پایش بودجه پایش ارائه خدمات دولتی را نیز شامل میشود .برای اطالعات بیشتر در خصوص ارائه خدمات
دولتی ،به دوره آموزش آنالین نبض-ایران با نام »پایش ارائه خدمات دولتی :چگونه میتوان دولت را مسئولیتپذیر کرد« و یا
»راهنمای ارائه خدمات دولتی« مراجعه کنید.

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺑﺰاری ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری داده ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ داده ﮔﺮدآﻣﺪه ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ داده ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺒﻊ داده وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن اﺑﺰار ،آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺪاﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ داده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰار را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﺗﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎً
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از راه اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت،
ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی ﺳﺆالﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دادهای ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دادهﺗﺎن ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﮔﺮد آﯾﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.

مدیریت اطالعات
ﺗﺒﯿﯿﻦ روش و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺮوژهﺗﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻃﺮح ﮔﺮدآوری داده
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮده ،ﺣﺎوی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ روﺷﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ داده،
ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ داده دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،از دﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ،
دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻣراﺣل و روﻧد ﮔردآوری داده

ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮدآوری داده ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﺑﻞ درﮐﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﭘﺮوژه  -ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،داوﻃﻠﺒﺎن و
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان  -اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ ،اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درک اﻧﺘﻈﺎرات از داده ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص »ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ« در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻓﻬﻢ ﺳﺆال از ﺳﻮی ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه ،و ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﮐﺎری
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻊآوری داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ،ﻧﺎﻇﺮان )ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﺟﻤﻊآوری داده( اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ داده از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮایﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ اساماس ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ ﻓﮑﺲ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﻇﺮان ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﻔﺘﮕﯽ؟
در ﺿﻤﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل ورود داده ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و وﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ
دارد .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ داده را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ داده داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪاش ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺮﮐﺰی وارد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت داده  -ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣدﯾرﯾت داده

ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ،وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﺧﺎم ﺑﺴﺎزﯾﺪ؛ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﯾﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ داده از ﻧﺎﻇﺮان و
اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ داده را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داده را
در ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ،دزدی ،ﺳﯿﻞ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه داده ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ را ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
آن را در ﯾﮏ ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق ،در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از داده ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ،آن را روی

ﻓﻠﺶ دراﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺑﺮی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دارد ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ داده

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ داده ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ
آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل

تامین امنیت داده مقولهای گسترده است که نیاز به
تمهیداتی فراتر از محدوده این نوشتار دارد .برای کسب
آگاهی بیشتر در این زمینه ،به دوره آموزش آنالین »امنیت
در دنیای مجازی«  -درس » :۳ایمن سازی ذخیره
اطالعات« در وبسایت نبض-ایران مراجعه نمایید.

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﻏﻠﺐ ،دادهای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ از راه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﮐﺮد.

استفاده از داده برای عمل
داده ﮔﺮدآوری ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
داده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر رود ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
آن .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآﻣﺪه
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﺧﺎم ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺰرگﺗﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاه و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﺗﺎن را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .داده را ﻣﯽﺗﻮان در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن
دادن ﻣﺴﯿﺮ و روﻧﺪ اﻣﺘﺪاد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺶ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ روز ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻃﺮح ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص راهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﮑﻮﻣﺖ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
آﻣﻮزش رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی
ﺑﺴﯿﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ داده دور و ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪﺗﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ داده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﯾﺎ ﺟﻤﻊآوری
ﮐﺮده ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم و از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی اﻣﻦ.

منابع مفید
اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

پایش روند سیاسی  -توضیحات بیشتر و ابزار نمونه
• ﭘﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ :اﺑﺰار و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ
• ﭘﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دوﻟﺖ را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮد )دوره آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ(
• ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ )دوره آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ(

استفاده از داده در انجام فعالیت  -نگرشی عمیق بر فعالیتهای حمایت
طلبی مبتنی بر شواهد
• اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از داده در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﻠﺒﯽ
• راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮی داده ﻣﺤﻮر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی
• ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر :ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮی در ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی

