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 باسمه تعالی 

  سواالت متداول نامه فرآیندشیوه
 آوري، تدوین، تنظیم پاسخ و انتشارفرآیند جمع

  شفافیت براي ایران

  شناسه سند
 نامه فرآیند سواالت متداولشیوه  عنوان

  آوري، تدوین، تنظیم پاسخ و انتشارفرآیند جمع  زیر عنوان/ توضیح
  اسناد داخلی، سواالت متداول  موضوع

  قابل انتشار  بنديطبقه
  نویس، بررسی درون گروهیپیش  وضعیت انتشار

  1,5  نسخه
  خ/950312خ/ 950310.../   تاریخ تحریر/ اصالحات

  ؛ خانیعلیزاده/ ثنائی  نویسنده/ مشارمت کنندکان

  مقدمه:  1

آید. تعداد و سطح سواالت مطرح شده در جلسات ارائه وابسته گمان در ارائه یک مفهوم جدید سواالت زیادي براي مخاطب پیش می بی
باشد. هدف از نوشتن این سند آنست که راهکاري نظام مند براي دریافت موضوع می ح اطالعات و میزان قرابت مخاطب بابه سط

  تدوین و تصویب شود.هاي متناسب با سواالت ارائه پاسخ سواالت مخاطبان در سطوح مختلف و

  سواالت:و تدوین جمع آوري  2

  ورودي سواالت .2-1

  رسد:سواالت از مسیرهاي زیر به دست ما می

 طوفان فکري اعضاي گروه 

 ي اعضاي گروهسواالت حاصل از مطالعات علمی پیشرفته 
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 تفکر و ... هايها، کانونهاي عمومی در دانشگاهسواالت حاصل از ارائه 

 هاي سرشناس از جمله، نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و ...سواالت حاصل از دیدار با چهره 

 تلگرام، ... هاي ارتباطی مجموعه مثل ایمیل،بخش نظرات سایت شفافیت، راه 

  تدوین سواالت .2-2

هاي زمانی یک ماهه اقدام م و در بازهالزم است پس از جمع آوري سواالت از طرق پیش گفته، مسئول سواالت متداول بصورت منظ
  سواالت جدید و تهیه نسخه بروز از فایل سواالت متداول مشتمل بر سواالت جدید نماید.به تدوین 

  پاسخ به سواالت: 3

هاي اهر شد تا خواننده را کامال مجاب کند و ابهامات ذهنی او را برطرف سازد. لذاپاسخ سواالت تدوین شده باید دقیق، مستدل و متقن با
  شود.مختلفی براي پاسخ به سواالت پیشنهاد می

  ها در درون گروهپاسخ به پرسش .3-1

 ها به صالحدید مسئولشود. الزم به ذکر است که استفاده از هرکدام از این روشها اشاره میهاي مختلف تدوین پاسخدر زیر به روش
 شود.گروه انجام می

 برگزاري آزمون در گروه: .3-1-1

  هاي مختلف و پردازش موضوع از زوایاي مختلف، درگیر شدن ذهن همه همکاران نسبت به سوال مورد ارائه پاسخ: قوتنقاط
 اشاره و تقویت مفاهیم شفافیت براي همه اعضاي گروه

  گیري مانند و پیدر این نوع پاسخگویی معموال تعدادي از همکاران به دالیل مختلف از پاسخ به سواالت باز می: ضعفنقاط
 بر واسخ دادن آنها مستلزم صرف زمان و انرژي زیادي است.، جمعبندي و یکی کردن پاسخ ها در این شیوه قدري زمانپ

 سخت است.

 پاسخ متمرکز به سواالت توسط یک یا دو نفر: .3-1-2

  :خواهد بود و پاسخهاي سواالت مختلف در جهت تکمیل یکدیگر نگارش خواهند قالب پاسخ به سواالت یکسان نقاط قوت
 شد. وقت کمتري براي نگارش پاسخ ها صرف خواهد شد و در عمل این شیوه بسیار سریعتر از روش قبل خواهد بود.

 شود و پاسخها تکبعدي و محدود به یک یا دو زاویه دید خواهند نقاط ضعف: در این شیوه از نظرات سایر همکاران استفاده نمی
مکاران را در مورد پاسخ ها شنید و تا حدي از بار تکبعدي بودن پاسخها بود. البته می توان بعد از نگارش پاسخها نظر ه

 کاست
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  گرفتن نظر تعدادي از افراد در حوزه هاي مختلف از خارج از گروه .3-2

یکی از اقدامات اثر بخش جهت باال بردن کیفیت پاسخها، مطرح کردن سواالت در بین افراد خارج از گروه شفافیت براي ایران و آشنا 
ایی هبراي دریافت پاسخ از این افراد می توان از ظرفیت هایی چون گروه ایمیلی، کانال تلگرام و ... ، در قالب وم شفافیت است.به مفه

  فواید این اقدام:مثل کرسی آزاد اندیشی، مسابقه و ... استفاده کرد. 

 استفاده از نظرات تعدادي از افراد با زوایاي نگاه مختلف 

  و همکاري در بین فعاالن و دوستداران شفافیتبرانگیختن حس تعاون 

 ترویج بحث شفافیت و به نوعی آموزش عمومی مطلب مورد پرسش 

 شود از ظرفیت و مسابقه هم استفاده کردمیبراي دریافت پاسخ از 

  هاارزیابی پاسخ .3-3

پاسخ به سواالت در درون گروه، این سواالت  بریم، الزم است که بعد ازفارغ از اینکه از کدام روش براي پاسخ دادن به سواالت بهره می
هاي ما براي افراد بیرونی قانع کننده قرار دهیم. تا معلوم شود که پاسخ را به راي تعدادي از افراد در حوزه هاي مختلف از خارج از گروه

  بوده است یا خیر. 

ها، سواالت جدیدي به ذهن مخاطب بیرونی برسد که سخیکی دیگر از مزایاي این کار اینست که احتمال دارد در خالل مطالعه این پا
  در مرحله جمع آوري سواالت مغفول مانده بود.

  نحوه و محل انتشار: 4

هاي گوناگون در اختیار مخاطبان قرار ها و به شیوهها، الزم است که این سواالت در قالبآوري سواالت و تدوین پاسخپس از انجام فرآیند جمع 
  .گیرد

  انتشار در سایتtransparency4iran.ir .در قالب یک نوار جداگانه 

 .انتشار تعدادي از مهمترین سواالت در بروشور معرفی گروه 

 اي شفافیت و فعالین شفافیتهاي حامیان رسانهها در گروهانتشار موردي سواالت و پاسخ. 

 تدوین جزوه مناسب چاپ سواالت متداول شفافیت 

 نما، ارائه کوتاه تصویري، ...) از پرتکرارترین سواالت.داده~محتوایی (هاي فرآوري  

  


