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 چکیده
راتر مفهوم از سطحِ حکومت ف نیا ر،یاخ یهامتمرکز است؛ اما در دهه« حکومت تِیشفاف»عمدتاً بر  ت،یشفاف اتیاگرچه ادب

 یعاونت یهاپیداکرده است. حوزه شرکت یتسر زین هاهیرینهاد و خمردم یهاسازمان ،یتعاون ،یخصوص یهارفته و به شرکت
 ،«یداده باز شرکت یداده»و  «یشرکت تیشفاف» ،«یشرکت یحکمران» رینظ یمیدر قالبِ مفاه تیاست که شفاف ییهاازجمله حوزه

 یتعاون یهادر شرکت تیسنجش شفاف یشاخص برا کی نیپژوهش، تدو نیبه آن ورود کرده است. هدف ا ریاخ یهادر دهه
انجام مصاحبه  ،یمطالعات اسناد قیموردنیاز از طر یهاانجام شده است. داده یفیک یاسشنپژوهش با اتکاء به روش نیاست. ا

نظران صاحب هیپژوهش شامل کل یشده است. جامعه آمار یگردآور یگروه کانون ینفر از خبرگان حوزه تعاون و برگزار 45با 
است.  یتعاون یاهشرکت یاعضا زیو ن هاهیاتحاد تعاون،اتاق  یاعضا ،یو کارشناسان دولت رانیو فعاالن حوزه تعاون ازجمله مد

 نیشده است. اتشکیل هیگو 39شد که از شش بُعد و  یگذارنام یتعاون یهاشرکت تیشاخص شفاف شده،یشاخص طراح
ز به یرا ن تیمطلوب شفاف ای نهیبه زانی(، م100تا  0)در بازه  یتعاون یهادر شرکت تیشفاف زانیشاخص عالوه بر سنجش م

 یشنهادهایپ یبرخ ،. درنهایتکندیم نییتع« شاخص یینها زانیم»و « هر بُعد» ،«هیهر گو» ،«هیهر کاربر در هر گو» کیتفک
 تیارتقاء شفاف یگران، براو آموزش تعاون یادار یهایدگیچیعمده بخش تعاون، کاهش پ گرانیازجمله مشارکت باز یاستیس

 شده است.در بخش تعاون مطرح
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 مقدمه
ظامیافته؛ بلکه مشروعیت نشهروندان برای شفافیت افزایش مطالبه تنهانههای اخیر در دهه

های ها و مقبولیت سازمانها، محبوبیت انجمنهای سیاسی و احزاب، میزان سود شرکت
فافیت، ش گرفته است. اگرچه ادبیات علمی مرتبط بانهاد نیز تحت تأثیر شفافیت قرارمردم

های اخیر، این مفهوم است؛ اما در دهه (Meijer, 2013)« 1شفافیتِ حکومت»عمدتاً متمرکز بر 
، (Hermalin & Wisbach, 2012) های خصوصیاز سطِح حکومت فراتر رفته و به شرکت

( و Cabedo et al, 2018نهاد )های مردم، سازمان(Mohamad & Othmn, 2013) تعاونی
( نیز تسرّی پیداکرده است. به لحاظ تاریخی نیز، شفافیِت Harris & Neely, 2018ها )خیریه

های تاریخی گران ریشهها بوده است. بسیاری از پژوهش، مقدم بر سایر حوزه«حکومت»
های اطالعاتی و یری لیبرال دموکراسی و رشد فنّاوریگشکل»را به « شفافیِت حکومت»

دهند. عالوه بر قدمت تاریخی، شفافیِت ( نسبت میMeijer, 2015« )ارتباطاتی در غرب
 2در دو دهه گذشته، درنتیجه تصویب قوانین مربوط به آزادی دسترسی به اطالعات»حکومت 

 (.Meijer, 2013قرار داشته است ) ]نیز[در بسیاری از کشورها، در مسیر رشد 
 3های بزرگی نظیر انرونو در واکنش به ورشکستگی شرکت 1990حال، از اوایل دهه بااین

و باهدف « 6حکمرانی شرکتی»در ذیل مفهوم « 5آشکارسازی و شفافیت»اصلِ ، 4و وُرلدکام
. (OECD, 2015)ها مطرح شد داران و مدیران شرکتکاهش تعارض بین منافع مالکان/سهام

تمام مسائل مربوط به »که  این است« حکمرانی شرکتی»در « آشکارسازی و شفافیت»منظور از 
شرکت، در زمان مناسب  تیریو مد یدارو سهام تیعملکرد، مالک ،یمال تیشرکت شامل وضع

 (.OECD, 2015) «ردیاعضا قرار بگ اریدر اخت قیطور دقو به
برگردش اطالعات در درون « حکمرانی شرکتی»در « آشکارسازی و شفافیت»اصلِ اگر 

 ,Ardigó & Zúñiga, 2019گران )های اخیر، برخی از پژوهششرکت متمرکز است، در سال

Bushman et.al, 2004ها( و سازمان (Transparency International, 2012) اند تالش کرده
ها نیز سوق دهند. مرزهای شرکت، شفافیت را به خارج از «7شرکتیشفافیت »با طرح مفهوم 

                                                                                                                                  
1- Government Transparency 

2- Freedom of Information (FOI) 

3- Enron 

4- WorldCom 

5- Disclosure and Transparency 
6- Corporate Governance 

7- Corporate Transparency  
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 نظام هدفِ  جامعهعنوان داران، بلکه عموم مردم نیز بهتنها مالکان و سهامدر شفافیت شرکتی، نه
داده باز »از اصطالح  ،یشرکت تیشفاف اتِیدر ادبرو، شوند. ازاینسازی در نظر گرفته میشفاف
 بازی شود. منظور از دادهیستفاده ما «یشرکت تیشفاف» انواعاز  یکیعنوان به زین «1یشرکت
نفعان یذ ریموردتوجه و عالقه سا تواندیاست که م یاطالعاتانتشار یا آشکارسازی  ،یشرکت

 (.Lord, 2019) باشد یو جامعه مدن یخصوص خشبچون عموم مردم، هم
 یحکمران ةنامنظام و ارائه 2003در سال « 2گروه بررسی حکمرانی شرکتی»پس از تشکیل 

، مفهوم حکمرانی شرکتی، با پیشگامی بریتانیا، وارد 2004ها در بریتانیا طی سال ی تعاونیشرکت
ه شده است کهای تعاونی شد. در گزارش این گروه به مجلس بریتانیا تصریححوزه شرکت

ام های خصوصی نظیر وُرلدکشکست در مقیاس برخی شرکت تجربهاگرچه بخش تعاون هنوز »
از هر زمان دیگری، لزوم توجه به استانداردهای حکمرانی دارد؛ اما اکنون بیش و پارمالت را ن

بنابراین، پس از گذشت ؛ (Coles, 2004« )شودهای تعاونی، احساس میشرکتی در شرکت
های خصوصی، از اوایل قرن در شرکت« حکمرانی شرکتی»بیش از یک دهه از طرحِ مفهوم 

تعاونی نیز مطرح شد و مفهوم جدیدی با عنوان  هایمیالدی این مفهوم در شرکت 21
داده باز »و « شفافیت شرکتی»تدریج، مفهوم گسترش پیدا کرد. به« 3حکمرانی شرکتی تعاونی»

 های تعاونی شدند.نیز وارد گفتمان شرکت« یشرکت
 تیمعمو ،یخصوص یهاشرکت تِ یاندازه شفافبه یتعاون یهاشرکت تِ یهنوز شفاف اگرچه

مله از کشورها، ازج یدر برخ ریاخ یهانشده است، اما در سال یبه گفتمان عموم لیو تبد افتهین
 Puri( و نپال )Mohamad & Othmn, 2013) ی(، مالزCentral Bank of Brazil, 2008) لیبرز

& Walsh, 2018شده است. با توجه به مشکالت و مطرح نهیزم نیدر ا ییهابحث زی( ن
گریبان بهها دستبا آن رانیدر ا یتعاون یهااز شرکت یحاضر، برخکه در حال  ییهاضعف

 رسد،یبه نظر م ،یمسکن و اعتبار یهایویژه در تعاونبه ،یهستند، ازجمله فساد و ناکارآمد
 (.1398 ،یریمشکالت فراهم کند )کب نیاز ا یحل برخ یبرارا  نهیزم تواندیم تیشفاف

 رعاملیمد یاز سو ره،یمدئتیمربوط عملکرد ه یهاکشور، گزارش یتعاون یهاشرکت در
. ردیگیاعضا قرار م ارینسخه مکتوب از آن در اخت کیالعاده قرائت و و فوق یدر مجامع عاد

ت شرک تینظارت مستمر و موشکافانه بر وضع فهیبازرسان شرکت، وظ ایاگرچه بازرس 
ها، پیچیده بودن اطالعات و بودن آن رمتخصصیغ ایبه سبب غفلت  یرادارند؛ اما در موارد

                                                                                                                                  
1- Open Corporate Data 
2- The Corporate Governance Review Group 

3- Cooperative Corporate Governance 
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از  ت،ی. شفافردیگیصورت م ییهایکارشرکت، تخلفات و کم یعاد یمشارکت نکردن اعضا
ه ب یتعاون یهااز بروز فساد در شرکت یریمستمر، ضمن جلوگ ینظارت جمع جادیا قیطر
 یهاشرکت تیسنجش شفاف یبرا شاخص کی ی. طراحکندیها کمک مآن یکارآمد شیافزا

 .شودیبه هدف مذکور محسوب م لین یابزار برا کی ،یتعاون
 یهااستیها، سآن تیاست که بدون رعا ییاستانداردها تیمستلزم رعا تیشفاف شکیب

ت اس نیپژوهش حاضر ا یرو، پرسش اصلکارآمد و اثربخش نخواهند بود. ازاین یسازشفاف
در کجا، چه  ،یرا، چه زمان یچه اطالعات ت،یشفاف( ازنظر رانیمطلوب )در ا یتعاون کیکه 

پژوهش تالش  نیقرار دهد؟ در ا دیبا یچه کسان اری( و در اختیفُرمت) یمقدار، در چه قالب
 یبررس قیاز طر یتعاون یهادر شرکت تیابعاد مختلف شفاف یشده است تا ضمن واکاو

شاخص »ان شاخص، با عنو کینخبگان کشور،  اتیاز تجرب یریگو با بهره یالمللنیب اتیتجرب
 شود. یها طراحشرکت نیدر ا تیافسنجش شف یبرا 1«های تعاونیشفافیتِ شرکت

 
 ینظر یمبان
و  «یشرکت یحکمران» ،«یشرکت تیشفاف» اتیمرور ادببه ،یطور اجمالبخش به نیا در
 شده است.پرداخته یتعاون یهادر شرکت تیشفاف

 یشرکت تیشفاف
 یجبارا ایداوطلبانه  یاز آشکارساز»عبارت است  یشرکت تیشفاف ،یکل فیتعر کی در

(. Farvaque et al., 2011« )شرکت یخارج ایو/ یداخل نفعانیذ یاطالعات شرکت برا یبرخ
 قیاز طر یشرکت تی( شفافArdigó & Zúñiga, 2019) گایو زون گویآردبراساس تحقیق 

یصل محا ریموارد ز لیاطالعات شرکت از قب یبرخ دستانةشیپ ایمحور -تقاضا یآشکارساز
 :شود
 ؛یشرکت یاطالعات مال یآشکارساز •
 ؛یاجتماع یهاتیمسئول نهیشرکت در زم یهاتیفعال یآشکارساز •
 ن؛یتأم یرهیزنج تیشفاف •
 شرکت؛ یساختار سازمان ای تیمالک یآشکارساز •
 شرکت؛ یاسیس یهاتیفعال یآشکارساز •
 .ستیزطیمقابله با فساد و حفاظت از مح یهاسمیمکان یآشکارساز •

                                                                                                                                  
1- CTI: Cooperative Transparency Index 
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 کیمشترک  یخروج»را  یشرکت تی( شفافBushman & et al., 2004و همکاران ) بوشمن
عرضه به  یاطالعات را برا ،یصورت جمعبه آن یکه اجزا دانندیم ینظام چندوجه

. «کنندیو منتشر م یاعتبار ده ،یگردآور د،یخارج از شرکت، تول یکنندگان تجارمشارکت
 یها( گزارش1است:  شدهلیاز سه بخش تشک پژوهشگران، نیتوسط ا شدهیچارچوب طراح

 ران،یمد یداران و مالکان، معرفشرکت، سهام یهایگذارهیسرما ی)شامل، آشکارساز شرکت
به  یدسترس زانی( انتشار اطالعات )شامل م2(؛ رهیو غ رهیمدئتیو ه رانیمد یایحقوق و مزا

 یصورت انفراداطالعات به لی( تحص3 و( یگروه یهارسانه تیو مالک یگروه یهارسانه
 (.رهیو غ ینهاد گذارانهیها، سرماشرکت گرانلی)تعداد تحل

شاخص  کی یضمن طراح (2002Patel & Dallas ,) 1اند پورز موسسه استاندارد ن،یهمچن
شاخص  نیپرداخته است. ا زیها نآن یبندو رتبه یابیها، به ارزدر شرکت تیسنجش شفاف یبرا

عضو  یکشورها یگزارشگر یاست و بر اساس استانداردها ریدر سه حوزه ز اریمع 98شامل 
OECD است: شدهیطراح 

 یآشکارساز رینظ یبر موارد ارهایمع نی(: ااریمع 28و حقوق مالکان ) تیساختار مالک-1
 ی( تعداد سهام و ارزش اسمیخصوص ای یدولت ،یقیحق ،ی)حقوق تیداران بر اساس ماهسهام

 مشخص از جلسات میداران، وجود تقومتقابل سهام تیشده، روابط و درصد مالکسهام منتشر
داران از جلسات، و خالصه مذاکرات مجامع، نحوه اطالع سهام جلساتداران، صورتسهام

 یراب رانیمد یداران در جلسات، نحوه معرفتوسط سهام شنهادیارائه پ یابر ییهاهیرو نییتع
 ؛مدیرهپرسش از هیئت یچگونگ ره،یمدئتیشرکت در انتخابات ه

و  اتیجزئ ،یراهبرد یهابرنامه فی(: توصاریمع 35اطالعات ) یو افشا یمال تیشفاف-2
فروش و  د،یمربوط به تول اتیو روند صنعت، جزئ یتجار طیمرتبط با مح یهاشاخص
 اتیو جزئ هاینیبشیها، پاز آن کیو سهم بازار هر  تیفعال یهامحصوالت و بخش یسودآور

ط متوس یارهایآن با مع سهیو مقا ییکارا یارهایها، معبخش ومحصوالت  یمربوط به سودآور
 ان،یسود و ز هیته ،یمربوطه، اطالعات فصل اتیو جزئ یآت یگذارهیسرما یهاصنعت، برنامه
صورت مکمل، به یالمللنیب یحسابدار یوجوه نقد بر اساس استانداردها انیترازنامه و جر

 که شرکت ییهافهرست شرکت ،یقیتلف یمال یهاتصور هینحوه ته ها،ییدارا یابینحوه ارز
منافع است )به همراه با اطالعات مربوط به معامالت  ایعالئق و  یها داراموردنظر در آن

                                                                                                                                  
1- Standard & Poor’s 
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امور  یبه حسابرسان برا یالزحمه پرداختو حق یها(، گزارش حسابرسشده با آنانجام
 ها؛به آن یمبالغ پرداخت ریسا زیو ن یحسابرس

 ریو سا سیدر خصوص رئ ی(: ارائه اطالعاتاریمع 35) تیریمدیره و مدساختار هیئت-3
 یگذشته و مدت همکار اتیسوابق، تجرب لیها از قبجز نام و عنوان آنمدیره بههیئت یاعضا

 خالصه ،مدیرههیئت یاعضا فینقش و وظا ،یدیکل رانیبا شرکت، اطالعات مربوط به مد
 ،یرسحساب لیمختلف از قب یهاتهیوجود کم ،مدیرهدر جلسات هیئت شدهمهم اتخاذ ماتیتصم

وق، حق ،یمال نیو تأم یگذارهیسرما یراهبردها نییتع ا،یحقوق و مزا نییتع ران،یانتخاب مد
مدیره هیئت یمدیره و نحوه پرداخت آن، تعداد سهام متعلق به اعضاهیئت یو پاداش اعضا ایمزا

 یهاو برنامه شانیبه ا یو پاداش پرداخت ایو حقوق، مزا رعاملیمد دادارشد، قرار رانیو مد
 (.1387و خالق،  مقدمی)خالق رانیمد یآموزش

( نیز شاخصی با عنوان شفافیت شرکتی ارائه کرده است. 2012) 1المللسازمان شفافیت بین
 این شاخص بر سه مؤلفه استوار است:

: منظور از این مؤلفه، میزان تعهد شرکت به مقابله با فساد و ارتقاء 2های مقابله با فسادبرنامه
ه کو سایر کنشگران مرتبط از طریق یک شب شرکاقواعد اخالقی در بین مدیران، کارکنان، 

ی در مورد گزارش دهالملل دستورالعمل سازمان شفافیت بین 2009ارزشی است. در سال 
بود. این سند از  شدهیمعرفاصل برای مقابله با فساد  10مبارزه با فساد را ارائه کرد که در آن 

ها شرکتبود که در آن پیشنهادهای مشخصی به  شدهبرگرفته 3اصول تجاری مقابله با فساد
 است: ریمؤلفه به شرح ز نیشده بود. ابعاد سنجش اارائه تیابله با فساد و شفافمق یبرا
 یعمل به تعهدات قانون •
 به تمام کارکنان میتعمقابلِ یاخالق یکُدها نیتدو •
 اعتمادقابل یگزارش ده یهاکانال •
 رهبران شرکت یاز سو تیحما •
 گزارشگران تخلف یاقدام متقابل برا تیممنوع •
 و سفر ینوازمهمان ه،یهد •
 در محل یآموزش یهابرنامه •
 هاعامل یبرا یاخالق یکُدها نیتدو •

                                                                                                                                  
1- Transparency International 

2- Anti-corruption programmes 
3- The Business Principles for Countering Bribery 
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 یاسیس یهااعانه یآشکارساز •
 التیپرداخت تسه تیممنوع •

کنند، در ها آشکار می: برای سنجش این بُعد، میزان اطالعاتی که شرکت1شفافیت سازمانی
 شرکت، درصد سهام و حوزه فعالیت.شود. مواردی از قبیل عنوان نظر گرفته می

شود اطالعاتی های چندملیتی خواسته می: در این بُعد از شرکت2های کشور به کشورگزارش
شفاف در اختیار شهروندان کشور میزبان قرار دهند. شهروندان کشورهای  صورتبهدرباره خود 

اطالعات کافی برای بایست های چندملیتی هستند، میکه اغلب میزبان شرکت توسعهدرحال
 ها داشته باشند.های این شرکتارزیابی فعالیت

در  نیشرکت برتر چ 100در  تیشفاف یبه بررس ی( در پژوهش2010و همکاران ) ونگیچ
را  یپژوهش سه هدف اصل نیاند. پژوهشگران در اپرداخته 2007تا  2004 یهافاصله سال

 انیتفاوت م یابی( ارز2شرکت،  کی یباارزش تجار تیرابطه شفاف ی( بررس1: کردندیدنبال م
( 3صورت داوطلبانه و اطالعات به یو آشکارساز یصورت اجباراطالعات به یآشکارساز

 نیهستند. در ا تیحد شفاف نیترشیب یکه دارا ینیچ یهااز شرکت ییهایژگیو ییشناسا
ت. شده اسها در نظر گرفتهشرکت نیدر ا تیشفاف یابیارز یبرا هیگو 56پژوهش درمجموع 

 یها اجبارشرکت یها براآن تیبوده و رعا نیقوان اراستا بهم هیگو 24تعداد  ه،یتعداد گو نیاز ا
 تیشاخص شفاف 1. در جدول شوندیم ی( داوطلبانه تلقهیگو 32) هاهیگو ریاست و سا

 ( آورده شده است.2010و همکاران ) ونگیپژوهش چ ،ینیچ یهاشرکت
 یشرکت یحکمران

تی ها با مشکالتدریجی مالکیت از مدیریت، شرکت جدا شدنپس از انقالب صنعتی و با 
 6پذیریو کاهش ریسک 5، کاهش انگیزه4، عدم تقارن اطالعاتی3ازجمله بروز تعارض منافع

نرون ا ریبزرگ نظ یخصوص یهاشرکت یمشکالت برخ نیکه ا ییتا جا مدیران مواجه شدند،
 «یکتشر یحکمران»مشکالت منجر به طرح مفهوم  نی. بروز ااندکش یرا به مرحله ورشکستگ

 ریاحسابرسان و س ران،یداران، مدسهام نیمجموعه روابط ب رندهیدربرگ» یشرکت یشد. حکمران
 حقوق سهامداران جزء و  تیمنظور رعابه ینظام کنترل یاست که متضمن برقرار نفعانیذ

                                                                                                                                  
1- Organizational Transparency 

2- Country-by-country reporting 
3- Conflict of Interest 

4- Information Asymmetry 

5- Motivation 

6- Risk Propensity 
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 ینیچ یهاشرکت تیشاخص شفاف -1جدول 
 گویه بُعد ردیف

 دارانسهامحقوق  1

 مدیرههیئت یاز اعضا کی در خصوص پاداش هر دارانسهاماطالع 

 مدیرههیئت یپاداش اعضا یرسانارائه و اطالع نحوه

 یدر خصوص مالقات حضور دارانسهام یرساناطالع نحوه

 مدیرههیئت یحضوروغیاب اعضا یبرا فهرستی وجود

 اندمطرح کرده دارانسهامکه  یسوابق سؤاالت و مسائل یسازمستند

2 
رفتار و تعامل 

 یعادالنه تمام
 دارانسهام

 شرکت آن بر ریو تأث یرونیتعامالت ب یو چگونگ ییو استدالل در مورد چرا حاتیارائه توض

 سال گذشته کی یط یرونیتمام تعامالت ب تیموفق

 در مواقع موردنیاز یریگیرأ ندیفرآ لیجهت تسه ندهیاز نما استفاده

 ندگانیرسانی به نمااطالع ندیفرآ تیفیک

 دارانسهاممالقات با  یبرا یقبل یموردنیاز جهت انجام هماهنگ زمان

 نفعانینقش ذ 3

 و رفاه کارکنان توسط شرکت تیموارد مرتبط با امن حیتصر

 نفعان توسط شرکتینقش انواع ذ حیتصر

 ستیزطیشرکت در قبال مح تیمسئول حیتصر

4 
آشکارسازی و 

 شفافیت

 شفاف در شرکت تیوجود ساختار مالک

 (غیرهو  یرقابت گاهیجا ات،یعمل ،یساالنه )گزارش مال یهاگزارش تیفیک سنجش

 در خصوص سهام شرکت رانیمد یتعامالت سهام یدرخواست اعالم چگونگ امکان
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 گویه بُعد ردیف

 مستقل در شرکت یزیواحد مم کی وجود

 االنهصورت سبه دییمستقل و مورد تأ زانیدر شرکت توسط مم یزیمم انجام

 یمال یهاهیانیب یزیدر مم یشروط حسابرس وجود

 به اطالعات یدسترس یبرا یکانال ارتباط نیچند وجود

 منظم اطالعات در اسرع وقت یگذاربه اشتراک یفعال برا یتارنما کی وجود

5 
و شاکله  فیوظا

 مدیرههیئت

 مدون در شرکت نیوجود قوان نیمدیره و همچنهیئت یاعضا یبرا ینامه اخالقمرام کیوجود 

 یزیمم تهیگزارش ساالنه کم یو محتوا تیفیک یابیارز یبرا یسمیمکان وجود

 انهیاستقالل شرکت در گزارش سال حیتصر

 یگذارهیاطالعات تماس رابط سرما انتشار

 رئیسهارائه گزارش توسط هیئت یبرا هیرو وجود

 (2010چیونگ و همکاران ) منبع:

)حساس « است یاحتمال یهااز سوءاستفاده یریمصوبات مجمع و جلوگ حیصح یاجرا
در  یخصوص یهادر حوزه شرکت یشرکت ی(. پس از طرح حکمران1387 ،یراللهیخ گانه،ی

طرح شد  زین یتعاون یهامفهوم در حوزه شرکت نیا ،یالدیم 21قرن  لی، در اوا1990دهه 
(Coles, 2004.) 

 لیبرز یهایدر تعاون یشرکت یحکمران
با عنوان  ی( گزارشCentral Bank of Brazil, 2008) لیبرز ی، بانک مرکز2008سال  در

 یهاخوبِ شرکت یمال یحکمران یبرا ییها: دستورالعملیتعاون یهاشرکت یحکمران»
 خوب یالگوها یبرا ییگزارش، ارائه رهنمودها نیانتشار ا نیمنتشر کرد. هدف از ا «یتعاون



                                                                      1400 ابستانت، 38، شماره 10جلد     10   

 

 گزارش نیا یشنهادیپ یشده است. رهنمودهاعنوان یاعتبار یونتعا یهادر شرکت تیحاکم
 شده است:ارائه یدر چهار بخش کل هایتعاون یبرا

 یهاهیها، روبر مسائل مرتبط با مجمع یبخش تمرکز اصل نیو مشارکت: در ا یندگینما-1
 است. لیقب نیاز ا یو اطالعات هایتعاون یریگشکل ،یارتباط یهاکانال ،یریگیرأ

 ییاجرا یهاتیو فعال یراهبرد یهاتیفعال ییبر لزوم جدابخش نی: در ایامور راهبرد یراهنما-2
 است. شده حیتشر لیتفصبه کیاستراتژ رانیمد یاصل یهاتیو مسئول فیشده و وظا دیتأک

 یهاتیو فعال یراهبرد یهاتیفعال ییبر لزوم جدا زیبخش ن نی: در اییامور اجرا یراهنما-3
 .شده است حیتشر لیتفصبه ییاجرا رانیمد یاصل یهاتیو مسئول فیو وظا دیتأک ییاجرا
 رازیغهب یشرکت تعاون کیکنشگران موجود در  گریبر دبخش نینظارت و کنترل: در ا-4
ه ک ییسازوکارها نیها و همچناز آن کیهر  یشده و به نقش نظارت دیمدیره تأکهیئت یاعضا
 شده است.پرداخته کنند،ینظارت و کنترل امور استفاده م یبرا کیهر 

 یتعاون یهاشرکت تیشفاف
 تصور نمود: توانیم یتعاون یهاشرکت یبرا تیدر نظر گرفتن سه دسته کاربر، سه نوع شفاف با
نوع  نیدر ا یتعاون یمدیره و بازرس: اعضااعضاء، هیئت یبرا یشرکت تعاون تیشفاف-1
اِعمال  قیاطالعات دق یخود را بر مبنا یدارکه حقِ سهام کنندیم دایفرصت را پ نیا ت،یشفاف

 نیتعارض منافع ب ،یتعاون تدر شرک تیشفاف شیبا افزا ن،ی(. همچنOECD, 2015کنند )
( و درنتیجه ضمن کاهش فساد 1387مقدم و خالق،  ی)خالق شودیکنترل م رانیمدداران و سهام

 .ابدییم شیافزا شرکت یکاهش، کارآمد
 یزارهابستر و اب جادیا قیاز طر تینوع شفاف نیدولت: ا یبرا یشرکت تعاون تیشفاف-2

و حکومت  بخشدیم لیو نظارت دولت را تسه یگرمیتنظ ،یقاعده گذار ،یگذاراستیالزم، س
 .رساندیم یاریخود یتیحاکم فیرا در اِعمال وظا

یم عموم مردم یبرا یتعاون یهاشرکت تیعموم: شفاف یبرا یشرکت تعاون تیشفاف-3
و  یارزش تجار ،( Fung et al., 2003شرکت شود ) یبرا یرقابت تیمز کیبه  لیتبد تواند

( و عملکرد شرکت را بهبود بخشد Cheung et al., 2010دهد ) شیشرکت را افزا یسودآور
(Puri & Walsh, 2018.) 
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 های بریتانیاباز تعاونیهای داده ابعاد و گویه -1 جدول

 توضیحات گویه بُعد

داده مجموعه 
های سازمان
 تعاونی

شناسایی سازمانیِ شماره 
 شرکت تعاونی بریتانیا

 ست.های بریتانیا ایک شناسه یکتا برای شناسایی تعاونی

شناسه یکتایی که یک مرکز ثبت حقوقی به هر تعاونی در  شماره ثبت
 دهد.بریتانیا تخصیص می

 شده است.منظور مرکزی است که هر تعاونی در آن ثبت مرکز ثبت

 شدهثبتنام تجاری/نام 
شده شده تعاونی در مرکز ثبت حقوقی: نام ثبتنام ثبت

تعاونی ممکن است بانام کاال یا خدمتی که آن شرکت 
 دهد، متفاوت باشد.ارائه می

 منظور فرم ثبت حقوقی است. فرم حقوقی

 شدهآدرس ثبت
ر بندی صنایع در بریتانیا به هکُدی است که بر اساس طبقه

 شود.میشرکت تخصیص داده 

ت بندی صنعها بر اساس استاندارد دستهدر اینجا، تعاونی بخش
 شوند.بندی میبریتانیا دسته 2007سال 

شده، سطح بخش ـ ساده
 1باال

ا به ها در بریتانیبندی تعاونیکُدی است که بر اساس طبقه
 شود.هر شرکت تخصیص داده می

                                                                                                                                  
1- Sector-Simplified, High Level 
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 توضیحات گویه بُعد

 عضو شرکت تعاونی هستند.کند چه کسانی مشخص می 1بندی مالکیتطبقه

 2وضعیت ثبت
در  -1دو وضعیت برای این شاخص قابل گزارش است: 

 منحل. -2حال فعالیت و 

 شود.طور رسمی ثبت میتاریخی که شخصیت حقوقی شرکت به تاریخ ثبت شخصیت حقوقی شرکت

 تاریخی که شرکت تعاونی رسماً منحل شده است. تاریخ انحالل

داده مجموعه 
اقتصادی 

 تعاونی

 هاحجم خالص ساالنه فروش تمام کسورات و مالیات گردش مالی

 3سود قبل از مالیات
 ها قبلها و پرداختیجمع سود شرکت از کسر تمام هزینه
 از پرداخت مالیات

 دارانوجوه اعضاء/سهام
شرکت اشاره دارد  کیسهام در  زانیداران به موجوه سهام

 داران است.که متعلق به سهام

 مجموع تعداد اعضای شرکت عضویت

 تعداد کارکنان شرکت کارکنان

 روز بودن آمار و ارقام است.دهنده بهنشان هاروز بودن دادهبه

 دهد.تاریخ اتمام محاسبات مالی شرکت را نشان می پایان سال مالی

                                                                                                                                  
1- Ownership Classifications 
2- Registered Status 

3- Profit before tax 
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 توضیحات گویه بُعد

 دهد.های بریتانیا را نشان میگزارش مالی اتحادیه تعاونیسال انتشار  سال اقتصادی

بازارهای 
 فروش

 1CUKکد 
های بریتانیا به کدی است که از سوی اتحادیه تعاونی

 شده استها دادهتعاونی

 عنوان حوزه تجاری شرکت عنوان بازار فروش

 آدرس شرکت آدرس

 توصیف
 شرکتتوضیحات مربوط به ساعات کار شرکت، خدمات 

 و غیره

 شماره تماس شرکت تلفن

 سایت شرکتآدرس وب سایتوب

تقسیمات 
 کشوری

 نوع محدوده ثبت رسمی شرکت 2نوع محدوده

 عنوان محدوده ثبت شرکت عنوان محدوده

 ها(ها )ثبتی یا اخذ مستقیم از شرکتمنبع اخذ داده
 

 

                                                                                                                                  
1- CUK Outlet ID 

2- Area Type 
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 ایتانیدر بر یباز شرکت یداده
باز پایگاه داده  2012های تعاونی قلمداد کرد. در سال باز در شرکت دادهتوان پیشگام بریتانیا را می

پایگاه داده، عالوه بر فعالیت  اندازی شد. اینراه (Co‑operatives UK, 2012) 1های بریتانیاتعاونی
تعاونی در اختیار عموم قرار های های آموزشی و ترویجی، ساالنه اطالعاتی را درباره شرکتدر حوزه

ها های ساالنه درباره شرکت، اطالعات برخط و گزارش2سایتاین وب بازدهد. در بخش داده می
 2در جدول . 3گیردصورت کمّی و گرافیکی در معرض دید عموم قرارگرفته میتعاونی در بریتانیا، به

 شده است.آورده  ایتانیبر یهایباز تعاونداده  یهاهیابعاد و گو
 های بریتانیاباز تعاونیهای داده ابعاد و گویه -2 جدول

 توضیحات گویه بُعد

داده مجموعه 
های سازمان

 تعاونی

شماره شناسایی 
سازمانیِ شرکت 

 تعاونی بریتانیا
 های بریتانیا است.یک شناسه یکتا برای شناسایی تعاونی

 شماره ثبت
یکتایی که یک مرکز ثبت حقوقی به هر تعاونی در بریتانیا شناسه 

 دهد.تخصیص می

 شده است.منظور مرکزی است که هر تعاونی در آن ثبت مرکز ثبت

نام تجاری/نام 
 شدهثبت

 شده تعاونیشده تعاونی در مرکز ثبت حقوقی: نام ثبتنام ثبت
دهد، متفاوت ممکن است بانام کاال یا خدمتی که آن شرکت ارائه می

 باشد.

 منظور فرم ثبت حقوقی است. فرم حقوقی

                                                                                                                                  
1- www.uk.coop 

2- https://www.uk.coop/open-data/explorer  

3- https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/co-op_economy_2019_0.pdf  

http://www.uk.coop/
https://www.uk.coop/open-data/explorer
https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/co-op_economy_2019_0.pdf
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 توضیحات گویه بُعد

 شدهآدرس ثبت
بندی صنایع در بریتانیا به هر شرکت کُدی است که بر اساس طبقه

 شود.تخصیص داده می

 بخش
 2007بندی صنعت سال ها بر اساس استاندارد دستهدر اینجا، تعاونی

 شوند.بندی میبریتانیا دسته

شده، سادهبخش ـ 
 1سطح باال

ت ها در بریتانیا به هر شرکبندی تعاونیکُدی است که بر اساس طبقه
 شود.تخصیص داده می

بندی طبقه
 2مالکیت

 کند چه کسانی عضو شرکت تعاونی هستند.مشخص می

 3وضعیت ثبت
در حال  -1دو وضعیت برای این شاخص قابل گزارش است: 

 .منحل -2فعالیت و 

ثبت تاریخ 
شخصیت حقوقی 

 شرکت
 ود.شطور رسمی ثبت میتاریخی که شخصیت حقوقی شرکت به

 تاریخی که شرکت تعاونی رسماً منحل شده است. تاریخ انحالل

 هاحجم خالص ساالنه فروش تمام کسورات و مالیات گردش مالی

                                                                                                                                  
1- Sector-Simplified, High Level 

2- Ownership Classifications 
3- Registered Status 
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 توضیحات گویه بُعد

داده مجموعه 
اقتصادی 

 تعاونی

سود قبل از 
 1مالیات

ها قبل از ها و پرداختیتمام هزینهجمع سود شرکت از کسر 
 پرداخت مالیات

وجوه 
 داراناعضاء/سهام

شرکت اشاره دارد که متعلق  کیسهام در  زانیداران به موجوه سهام
 داران است.به سهام

 مجموع تعداد اعضای شرکت عضویت

 تعداد کارکنان شرکت کارکنان

 بودن آمار و ارقام است. روزبه دهندهنشان هاروز بودن دادهبه

 دهد.تاریخ اتمام محاسبات مالی شرکت را نشان می پایان سال مالی

 دهد.های بریتانیا را نشان میسال انتشار گزارش مالی اتحادیه تعاونی اقتصادی سال

 ها(ها )ثبتی یا اخذ مستقیم از شرکتمنبع اخذ داده منبع

بازارهای 
 فروش

 2CUKکد 
ها های بریتانیا به تعاونیکدی است که از سوی اتحادیه تعاونی

 است شدهداده

عنوان بازار 
 فروش

 عنوان حوزه تجاری شرکت

                                                                                                                                  
1- Profit before tax 

2- CUK Outlet ID 
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 توضیحات گویه بُعد

 آدرس شرکت آدرس

 توضیحات مربوط به ساعات کار شرکت، خدمات شرکت و غیره توصیف

 شماره تماس شرکت تلفن

 سایت شرکتآدرس وب سایتوب

تقسیمات 
 کشوری

 نوع محدوده ثبت رسمی شرکت 1نوع محدوده

 عنوان محدوده ثبت شرکت عنوان محدوده

 

 پژوهش یچارچوب مفهوم
 تیو اصول شفاف فیتعر

است  شدهفیتعراجتناب از ابهام مفهومی، شفافیت با شش اصل  منظوربهدر این پژوهش 
کند. و غیره متمایز می« 3ی تخلفگزارشگر»، «2آشکارسازی»که آن را از سایر مفاهیم نظیر 

اطالعاتی که باید )اطالعات مناسب(، به مقداری که باید )حجم  ارائهشفافیت عبارت است از 
ی که باید )زمان مناسب(، درجایی که باید )در محل مناسب( برای کاربری که درزمانمناسب(، 

 ای که باید )استاندارد مناسب(:باید )کاربر مناسب( و به شیوه
 : انتشار اطالعات مناسباصل اول

شود که اگر تمام اطالعات یک سازمان منتشر شود، این رغم اینکه اغلب فرض میعلی
ار آن تری در انتظسازی بهتری برخوردار بوده و پیامدهای مثبت بیشسازمان از سطح شفاف
ها شده است که انتشار هر اطالعاتی، مطلوب نیست و انتشار برخی آناست، اما در عمل ثابت

                                                                                                                                  
1- Area Type  

2- Disclosure  

3- Whistleblowing 
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یک سازمان، اعتبار و آبروی یا منافع اقتصادی آن لطمه وارد کند  ممکن است به امنیت
(Croitorov, 2017.) 1اگرچه تعیین اطالعاتی که باید منتشر شوند، یک امر وابسته به زمینه 

 تواند راهگشا باشد:است؛ اما در انتشار یک دسته اطالعات، توجه به برخی نکات می
 رادارند؟ یانتظار انتشار چه اطالعات ایهستند و مطالبه  یکاربران اطالعات چه کسان

اطالعات تا چه اندازه مهم هستند؟  نیمنتشر کرد، ا توانیکه م یاطالعات ریبا سا سهیدر مقا
 قرار دارند؟ یترشیب تیوجود دارند که در اولو یاطالعات ایآ

 است؟ یگرید ازینشیاطالعات، مستلزم انتشار اطالعات پ نیانتشار ا ایآ
 کاهش تبعات یبرا یراهکار ایهستند؟ آ یبرندگان و بازندگان انتشار اطالعات چه کسان

 وجود دارد؟ یمنف
 اطالعات وجود دارد؟ نیانتشار ا یالزم برا یکیتکن یبسترها ایآ
 هستند؟ قیاعتماد و دقاطالعات قابل نیانتشار ا یبرا هیخام اول یهاداده ایآ

 با حجم مناسباصل دوم: انتشار اطالعات 
مختلف صدها دسته اطالعات انباشته  انیممکن است در طول سال یسازمان دولت کی در

ر اصل هستند. د تیحائز ارزش شفاف یطور نسباطالعات به نیشود که با توجه به اصل اول، ا
 دیاز آن با زانیحجم انبوه اطالعات موجود، چه م نیکه از ب شودیمسئله توجه م نیدوم، به ا

 یااطالعات قرارداده ت،یشفاف نهیبه هدف سازمان در زم لین یبرا ایمثال آ یمنتشر شود؟ برا
حجم  یبرا یشاخص توانینم قیطور دقبه ر؟یخ ایاست  تیچهار دهة گذشته حائز اهم

و  طیه شراب یمنتشر شود بستگ دیکه با یاطالعات زانیم نییاطالعات منتشره ارائه کرد و تع
مخاطبان  یاطالعات موجب سردرگم ازحدشیکه انتشار ب است نیما نکته مهم ادارد؛ ا نهیزم

 (.Fung et al., 2003) شودیفاقد ارزش محسوب م زین یخواهد شد و اطالعات ناکاف
 اصل سوم: انتشار اطالعات در زمان مناسب

 یهاو بازه یانتشار اطالعات بعد یبنددرباره زمان شروع انتشار داده، زمان دیاینجا با در
 لیعجت ای ریدارد که تأخ تیلحاظ اهم نیمسئله از ا نیشود. ا یریگمیانتشار اطالعات، تصم

 .کاهدیاطالعات م یاثرگذار زانیدر انتشار اطالعات از م
 اصل چهارم: انتشار اطالعات در محل مناسب

                                                                                                                                  
1- context 
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هستند،  یسازارزش شفاف یکه دارا یکه اطالعات شودیمسئله پرداخته م نیاصل چهارم به ا در
 ای تیشفاف یهاسامانه راالنتشار،یکث یهامنتشر شوند؟ انتشار اطالعات در روزنامه دیدر کجا با

 .رندیقرار گ یمنظور موردبررس نیبه ا توانندیهستند که م یمختلف یسازمان راهکارها تیساوب
 اصل پنجم: انتشار اطالعات برای مخاطبان مناسب

سازی است. برای مثال، اگر یک سازمان بخواهد ل بسیار مهمی در شفافتعیین مخاطب اص
حقوق و مزایای مدیران خود را شفاف کند و برای این منظور کاربر این اطالعات را خودِ مدیران 

ست. ا نشدهانتخابی درستبهسازی توان گفت مخاطب یا کاربر شفافسازمان تعیین کند، می
های مهمی برای سایر اصول دارد. اصل بر انتشار اطالعات، داللت انتخاب کاربران یا مخاطبان

ها سطوح دسترسی را محدود ها و ممنوعیتکه محدودیتاطالعات برای همگان است مگر این
کند که در ادامه تشریح شده است، یک معیار برای شناخت مخاطبان داده ارائه می« 1طیف داده»کنند. 

(Open Data Institute, 2016.) 
 اصل ششم: انتشار اطالعات با استاندارد مناسب

اطالعاتی که  شود. رشتهدر این اصل به استانداردهای فنی و تکنیکی انتشار اطالعات توجه می
برخوردار باشد، در  دستنیازاهایی از امکان جستجو، مقایسه، ترسیم گراف و نمودار و ویژگی

گیرند، از مزیت برخوردار صورت مکتوب در اختیار کاربران قرار میمقایسه با اطالعاتی که به
تواند راهگشا باشد. در این اصل می (2010) 2برنرزلی شده توسطهستند. استاندارد پنج سطحی ارائه
 شده است.این استاندارد در ادامه توضیح داده

 های تعاونیشرکتکاربران شفافیت در 
ها را به سه دسته ، داده«طیف داده»( با ارائه Open Data Institute, 2016) 3بازمؤسسه داده 

هایی است که فقط افراد های بسته، دادهاست. منظور از دادهبندی کرده بسته، اشتراکی و باز تقسیم
، نامه الزم استها، مجوز و اجازهبه داده یهر بار دسترس یبراها دسترسی دارند، محدودی به آن

منظور از داده اشتراکی، داده. شوندیم تیرایشامل قانون کپو  اندمحدودشده ای یرمزگذار هاداده
شود. ای است که بین دو یا چند شرکت یا سازمان، طبق توافق یا قانون به اشتراک گذارده می

کنند که برای نامه، توافق میم خودرو، طی یک موافقتهای تولیدکننده لوازمثال، شرکتعنوانبه
ها را به اشتراک بگذارند. های جدید، برخی دادهیک مدت معین، باهدف تبادل تجربه و دانش و ایده

 صورت رایگان و بدون نیاز به کسب اجازه یا مجوز در هایی هستند که بهمنظور از داده بازداده

                                                                                                                                  
1- The Data Spectrum 

2- Tim Berners-Lee 

3- Open Data Institute  
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 هاهای تعاونی به تفکیک انواع داده و کاربران آنشفافیت شرکت -1نمودار 

 

ژه شفافیت ویتوان برای شفافیت در بخش تعاون، بهبندی را میدستهدسترس عموم قرار بگیرند. 
صورت نفعان، دولت و نهادهای نظارتی و عموم مردم بههای تعاونی برای اعضاء و ذیشرکت

 .1ر در نظر گرفتزی

 
 یتعاون یهادر شرکت تیشفاف کاربران

                                                                                                                                  

هایی نظیر بیمه، اداره مالیات و غیره در این پژوهش، اصل بر ارائه اطالعات داوطلبانه است. بنابراین، از پرداختن به اطالعاتی که یک شرکت تعاونی به سازمان -1

التی هایی هستند که تسهینفعان، بانکدولت، فقط معاونت امور تعاون در نظر گرفته شده است. همچنین، منظور از ذی نظر شده است. لذا در بخشکند، صرفارائه می

 گذاران حقیقی و حقوقی در شرکت هستند.کنند، اشخاصی که قصد عضویت در تعاونی را دارند و سرمایههای تعاونی ارائه میبه شرکت
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ها را به سه دسته ، داده«داده فیط»( با ارائه Open Data Institute, 2016باز )داده  مؤسسه
که فقط  است ییهابسته، داده یهااست. منظور از دادهکرده  یبندمیو باز تقس یبسته، اشتراک
م الز نامهها، مجوز و اجازهبه داده یهر بار دسترس یدارند، برا یها دسترسبه آن یافراد محدود
. منظور از داده شوندیم تیرایاند و شامل قانون کپمحدودشده ای یها رمزگذاراست، داده

راک قانون به اشت ایسازمان، طبق توافق  ایچند شرکت  ایدو  نیاست که ب یاداده ،یاشتراک
وافق ت مه،ناموافقت کی یلوازم خودرو، ط دکنندهیتول یهامثال، شرکتعنوانبه. شودیگذارده م

ها هداد یبرخ د،یجد یهادهیباهدف تبادل تجربه و دانش و ا ن،یمدت مع کی یکه برا کنندیم
به  ازیو بدون ن گانیصورت راهایی هستند که بهرا به اشتراک بگذارند. منظور از داده بازداده

در  تیفافش یبرا توانیرا م یبند. دستهرندیمجوز در دسترس عموم قرار بگ ایکسب اجازه 
 یدولت و نهادها نفعان،یاعضاء و ذ یبرا یتعاون یهاشرکت تیویژه شفافبخش تعاون، به

 در نظر گرفت. ریصورت زو عموم مردم به ینظارت

 
 انتشار اطالعات یهاوهیش

های پنج داده» معروف به ،های بازبرای کیفیت داده پنج سطحیاستاندارد یک  (2012)برنرزلی 
 اند از:. این سطوح عبارت2تعریف کرده است 1«ستاره

 3ها با مجوزنوع و فرمت داده اهمیت نداشته و مهم این است که داده ،در سطح اولسطح اول: 
 در دسترس همه قرار بگیرند.

 یصفحه گسترده و جدول یساختارها یکه دارا رندیگیقرار م ییهادادهسطح دوم: در سطح دو، 
 ( باشند.XLSمثل اکسل )

 یشده با ساختار جدول؛ اما تفاوت اصلمرتب یهاداده یعنیسطح سوم: مشابه سطح دوم است، 
یاِکسل م کروسافتیرا فقط با ما XLSبا فرمت  یهامثال، دادهعنوانها است. بهدر فرمت داده

 توانندیبوده و همه م یعموم CSVمثل  ییهاکه فرمتکرد، درحالی شیرایمشاهده و و انتو
که ماشین  یاگونهشود، به لیتبد CSV( به XLSاکسل ) یهااستفاده کنند. پس اگر داده آناز 

 .ردیگیها در سطح سوم قرار مداده نیخوان باشند، ا
و هرکدام آدرس  شوندیبلکه در صفحات وب منتشر م ها،لیها نه در فاسطح چهارم: داده

ه چراک ست؛یافزار نو نرم لیبه فا یازیها نمشاهده داده یبرا یعنیخود رادارند؛  یاختصاص

                                                                                                                                  
1- 5 Star Data 

2- https://5stardata.info/en/  

3- License 

https://5stardata.info/en/
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ها را به داده توانیحالت م نی. در اشوندینوشته م XMLو  HTML یکدها قیها از طرداده
 کرد. نکیل گریکدی

ا وجود ههاز داد یامرتبط هستند. در اینجا شبکه گریکدیوده و به ها باز بسطح پنجم: همه داده
 (.Berners-Lee, 2012متصل هستند ) گریکدیدارند که به 

ظر با در ن ،یتعاون یهاانتشار اطالعات در شرکت یاستاندارد، برا نیدر نظر گرفتن ا با
پژوهش فقط سه سطح اول در نظر  نیموجود در کشور، در ا یهاتیگرفتن ابزارها و ظرف

 شده است.گرفته
 چارچوب مفهومی پژوهش -3جدول 

 شیوه انتشار اطالعات زمان انتشار اطالعات مقدار اطالعات نوع دسترسی کاربر نوع داده

 داده بسته
     مدیره/بازرسهیئت

     اعضاء

 داده اشتراکی

     وزارت تعاون

     نفعانذی

     هاسایر شرکت

     هااتاق و اتحادیه

     پژوهشگران

     عموم داده باز

 
 هیاول یمفهوم چارچوب

 یاونتع یهاشرکت تیشفاف یبرا هیاول یعنوان چارچوب مفهومبه ریمطالعه جدول ز نیا در
 کیه تفکانواع داده و نحو ت،یشفاف یبرا شدهفیشده است که مطابق با اصول تعردر نظر گرفته

شده خصو باز مش یبسته، اشتراک یبندمیکاربران است. در ستون اول، نوع داده بر اساس تقس
ون شده است. در ستتعیین یهر نوع داده/اطالعات یدوم، هشت دسته کاربر برا ستوناست. در 
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است. در ستون چهارم شده دسته داده مشخص اشاره کیهر کاربر به  یسوم به نوع دسترس
 یداده خاص، دسترس کیکاربر خاص، به چه مقدار از  کی. شودیمقدار انتشار داده مشخص م

در ستون چهارم  ر؟یخ ای ردیگیاو قرار م اریبه آن داده در اخت وطمرب اتیتمام جزئ ایدارد؛ آ
 ت.اس تیقالب انتشار اطالعات حائز اهم ایبه اطالعات و در ستون آخر فرمت  یزمان دسترس

 
 پژوهش یشناسروش

های موردنیاز آوری دادهشده است. ابزار جمعشناسی کیفی استفادهدر این پژوهش از روش
ای، مصاحبه کیفی و برگزاری گروه کانونی بوده است. فرایند انجام اسنادی و کتابخانه بررسی

 پژوهش به شرح زیر است:

رتبط با م نیاسناد و قوانای، در مرحله نخست با استفاده از روش تحلیل اسنادی و کتابخانه
در این زمینه موردبررسی  یالمللنیب اتیتجربی و همچنین تعاون یهاحوزه تعاون و شرکت

 اولیه از این مرحله استخراج شد. 1هایقرار گرفت. گویه
ها، های دولتی، اتحادیهنظران حوزه تعاون در بخشصاحبنفر از  45در مرحله دوم با 

ان خبرگ ییمنظور شناسابههای تعاونی مصاحبه به عمل آمد. های تعاون و شرکتاتاق/اتاق
شده با کسب انجام یهااستفاده شد. مصاحبه «گلوله برفی» گیرینمونه حوزه تعاون، از روش

، کیفی یمحتوا لیو درنهایت با استفاده از روش تحل یسازادهیپ، شونده ضبطاجازه از مصاحبه
ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته الزم به ذکر است که مصاحبه شد. لیو تحل یکُدگذار

اول و افزودن برخی  شده در مرحلههای استخراجگری گویهاست. خروجی این مرحله، غربال
 .جدید بودهای گویه

های مستخرج از این دو مرحله، در پس از اتمام مطالعات اسنادی و میدانی و انباشت گویه
استفاده شد. « 2شاخص روایی محتوا»ها از گری گویهمنظور پاالیش و غربالمرحله سوم به

واضح » و« مربوط بودن»صورت است که متخصصان و خبرگان موضوع، روش بدین نیا ندیفرآ
 ینیبه بازب ازین»، «مرتبط ریغ»چهارقسمتی  کرتیل فیط کیرا بر اساس  هیر گوه« بودن
شاخص » ازی. درنهایت امتکنندی، مشخص م«کامالً مرتبط»و  «ینیبه بازب ازیمرتبط اما ن» ،«یاساس

. حداقل مقدار دیآیدست مه ب یبا استفاده از محاسبات مقتض هیهر گو یبرا« محتوا ییوار
 نیتر از اکم یاهیگو یشاخص برا نیاست و اگر ا 79/0برابر با  CVIشاخص  یقبول براقابل

 در مورد آن تجدیدنظر شود. ایحذف  دیبا هیعدد باشد، آن گو
                                                                                                                                  
1- Item  

2- Content Validity Index (CVI) 
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نفر  کیگروه پنج نفره متشکل از  کیاستفاده شد.  یکانون چهارم، از روش گروه مرحله در
 یهارکتش ندهینفر نما کی ه،یاتحاد ندهینفر نما کیاتاق تعاون،  ندهینفر نما کیدولت،  ندهینما

وگو تبه بحث و گف یخبره در حوزه تعاون، در سلسله جلسات یرونینفر ناظر ب کیو  یتعاون
جلسات، استخراج  نیا یپرداختند. خروج CTIشاخص  یشده برااستخراج یهاهیگو ورددر م
زمان، مقدار و  ،یسطوح دسترس)شامل  هیشناسنامه هر گو نیشاخص و تدو یینها یهاهیگو
 ( بود.یدسترس یوهیش

 

 
 مراحل انجام پژوهش -1 شکل

 
و به کمک چهار نفر از خبرگان بخش تعاون،  AHPدر مرحله پنجم با استفاده از روش 

روش هدف . 1شده وزن دهی شده و شاخص نهایی استخراج شدهای استخراجابعاد و گویه
AHP  مختلف  یرهاایبر اساس مع نهیگز نیانتخاب بهتر «یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا»یا همان
از  هیگو تیاهم زانیم ها،هیگو سهیمقا اریپژوهش، مع نیاست. در ا یزوج سهیمقا قیاز طر

                                                                                                                                  

 (.https://bpmsg.com/ahp/ahp.php)استفاده شده است  AHPبرای تحلیل  BPMSGافزار آنالین از نرم -1
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 ندیفرا»به روش  هاهیوزن دهی به گو ندیانجام فرا یاست. برا تیشفاف یگانهمنظر اصول شش
 .دیگرد ادهاستف AHP Online Systemافزار آنالین از نرم «یمراتبسلسله لیتحل

 لوتیصورت پابه یچهار شرکت تعاون شده،یمرحله، با استفاده از شاخص طراح نیآخر در
و رفع اشکاالت و نواقص حائز  یدانیمرحله، از جهت کسب تجربه م نیشدند. انجام ا دهیسنج
 بود. تیاهم
 

 پژوهش جینتا
 (CTI) یتعاون یهاشرکت تیشفاف شاخص

(. این شاخص عالوه بر 2شده است )نمودار گویه تشکیل 39از شش بُعد و  CTIشاخص 
های تعاونی، میزان انحراف از نقطه بهینه یا مطلوب را به سنجش میزان شفافیت در شرکت

ند. ک، اعالم می«امتیاز نهایی شاخص»و « هر بُعد»، «هر گویه»، «هر کاربر در هر گویه»تفکیک 
این تفکیک از آنجایی حائز اهمیت است که یک شرکت ممکن است در امتیاز نهایی شاخص 

ازحد ها اطالعات بیشازنظر شفافیت در وضعیت مطلوب قرار داشته باشد، اما در برخی گویه
لوب ازحد مطتری منتشر کرده باشد؛ یا برخی اطالعات را بیشها اطالعاتِ کمو در برخی گویه
تری در اختیار سایر کاربران کاربر خاص قرار داده و در عوض، اطالعات کمدر اختیار یک 

یزان کنند تا مای، نقاِط بهینه یا مطلوب کمک میمنظور جلوگیری از چنین مسئلهقرار دهد. به
، «دهر امتیاز هر بُع»، در «هر کاربر در امتیاز نهایی شاخص»انحراف شفافیت یک شرکت برای 

، مشخص شود. ازنظر پژوهش «امتیاز هر گویه برای یک کاربر خاص»و « امتیاز هر گویه»
حاضر، یک شرکت تعاونی شفاف، شرکتی است که الگوی انتشار اطالعات آن، از سطح کاربر 

شده باشد. به میزانی که یک شرکت از تا سطح امتیاز نهایی، منطبق با الگوی مطلوب ارائه
 .1قرار دارد یت بهینهکند، در وضعشده پیروی میالگوی تعیین

 

                                                                                                                                  

  مراجعه شود. 1برای مالحظه شیوه محاسبه امتیاز شاخص به پیوست  -1
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 هابه همراه ابعاد و گویه CTIنمودار شاخص  -2نمودار 
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 CTIشاخص  یهاهیوزن دهی به ابعاد و گو
ها در مقایسه با که گویهها در شش بُعد، ازآنجاییبندی آنگویه و دسته 39پس از استخراج 

ها شد. برای وزن یکسانی ندارند، اقدام به وزن دهی به گویهیکدیگر، ازلحاظ میزان اهمیت، 
فرایند تحلیل »از  هدف، استفاده شد. 1«یسلسله مراتب تحلیل ندیفرا»ها از وزن دهی به گویه

انتخاب بهترین گزینه بر اساس معیارهای مختلف از طریق مقایسه زوجی است. « سلسله مراتبی
ی شفافیت گانهها، میزان اهمیت گویه از منظر اصول ششگویه در این پژوهش، معیار مقایسه

 )چارچوب مفهومی پژوهش( است.
انه گفرآیند وزن دهی به این صورت بود که ابتدا از خبرگان خواسته شد تا ابعاد شش

وزن دهی کنند  2مراتبیرا به لحاظ میزان اهمیت، با استفاده از تحلیل سلسله CTIشاخص 
ها در درون هر بُعد بعدی، خبرگان اقدام به وزن دهی گویه مرحلهدر  (.2)ر.ک به پیوست 

ها در درون ابعاد این است که (. علت جداسازی وزن دهی گویه3کردند )ر.ک به پیوست 
ک گویه سادگی، بین یتوان بهها از ابعاد با یکدیگر دشوار و غیرمنطقی است. نمیمقایسه گویه

ها د دیگر مقایسه انجام داد. پس از وزن دهی به ابعاد و گویهاز یک بُعد خاص و یک گویه از بُع
مراتبی ابعاد با یکدیگر و شده از تحلیل سلسله ضرب وزن حاصلدر درون هر بُعد، از حاصل

ها در درون هر بُعد، وزن هر گویه در شاخص شده از تحلیل سلسله مراتبی گویهوزن حاصل
CTI شفافیت اطالعات مالی »دهد که بُعد نشان می شدهآمده است. نتایج حاصلدستبه

 ترین بُعد شاخص هستند.اهمیتکم« های شرکتسیاست»ترین و بُعد مهم« شرکت
 

 CTIکاربست شاخص 
کاربست جهت عملیاتی  کی(، CTI) یتعاون یهاشرکت تیپس از استخراج شاخص شفاف

 یشد. منظور از کاربست سازوکار سنجشِ شاخص در هر شرکت تعاون نیسازی شاخص تدو
که بتوان آن شرکت را با  دیهر شرکت به دست آ یعدد برا کیدرنهایت  کهیطوراست؛ به

 تیجدول وضع کی ه،یهر گو یکرد. برا سهیمقا هاکتشر ریبا سا نیمطلوب و همچن تیوضع
 شده است.( طراحی6 وستیشرکت )پ تیوضع یابیجدول ارز کی( و 5 وستیمطلوب )پ

 
 
 

                                                                                                                                  
1- Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2- AHP 
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 شاخص ازیامت ۀباز
، 100دهد. امتیاِز ، یک امتیاز اختصاص می100تا  0برای هر شرکت تعاونی، از  CTIشاخص 

دارد که ای وجود نترین میزان شفافیت در یک شرکت تعاونی است؛ یعنی هیچ دادهبه معنای بیش
که  CTIبرای شاخص  بهینه از کاربری، چه در داخل و چه خارج از شرکت، پوشیده باشد. نقطه

را نشان  34/70آمده است، عدد دستها در شاخص بهها و ضرایب آنازهای گویهاز محاسبه امتی
هر چه مجموع امتیاز یک شرکت تعاونی، به این  CTIدهد. منظور این است که ازنظر شاخص می

یی یک که امتیاز نهاتر است. درصورتیتر باشد، از منظر شفافیت، این شرکت مطلوبعدد نزدیک
توان گفت این شرکت از منظر شفافیت نامطلوب طورکلی نمیاتر برود، بهشرکت از این عدد فر

طور موردی باید موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود که در کدام است، بلکه شرکت مذکور، به
گویه و برای کدام کاربر، اطالعات مازاد بر وضعیت مطلوب منتشر کرده است و تبعات این حد از 

نیست و در سطح  CTIلبته وضعیت مطلوب، محدود به امتیاز نهایی شفافیت چه خواهد بود. ا
ان انحراف توان میزشده است و پس از ارزیابی شرکت، مینیز محاسبه« بُعد»و « گویه»، «کاربر/گویه»

یا مطابقت را در هرکدام مالحظه کرد. ممکن است امتیاز نهایی یک شرکت، نزدیک به وضعیت 
شده باشد ندرستی انتخابار، مقدار انتشار، کاربرِ داده و زمان انتشار بهمطلوب باشد؛ اما نحوه انتش
ها در نهایی که امتیاز نهایی آتر باشد. به عبارت بهتر، شرکتتر یا کمو از وضعیت مطلوب بیش

ها و کاربران هر گویه، فراتر از حد مطلوب باشد، وارد تک ابعاد، گویهو حتی در تک CTIشاخص 
 شده است. 1فافیتش-فضای فرا

  

 
 CTIشاخص  ازیامت یبندسطح -2 شکل

                                                                                                                                  
1- Over-Transparent 
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 شاخص لوتیپا جینتا
چهار شرکت  ،یو رفع نواقص و اشکاالت احتمال یدانیمنظور کسب تجربه ممرحله آخر، به در
 یخشده، برشدند. عالوه بر اصالحات انجام دهیسنج لوتیصورت پاشاخص به نیتوسط ا یتعاون

 مرحله حاصل شد: نیاز ا زین جینتا
قانون  ه،یگو کی است. اگر درباره یدر هر چهار شرکت موردبررسی محدود به الزام قانون تیشفاف-1
 ،ورتاین ص ریوجود داشته باشد، احتماالً شرکت به آن عمل خواهد کرد، در غ تیشفاف یبرا یحیصر

 ندارد. هیدرباره آن گو یسازبه شفاف یتعهد
 شرکت یصورت داوطلبانه و برخط از سواطالعات به ،موردبررسی یهایک از شرکتدر هیچ-2

 شود،یصورت مکتوب ارائه مبه (عمدتاً)که در مجامع مختلف  یجز اطالعات. بهشودیمنتشر نم
به  یعضو به شرکت مراجعه و دسترس کهنیمگر ا رد،یگیاعضا قرار نم اریدر اخت یگریاطالعات د

آن عضو به  رعامل،یصورت، عموماً با شرط موافقت مد نیدر ا اطالعات را درخواست کند. یبرخ
 خواهد داشت. یاطالعات موردنیاز دسترس

ها و شرکت ریرا به پژوهشگران، سا یاطالعات گونهچیه ،موردبررسی یهاکدام از شرکتهیچ-3
 .ستندیآن قائل ن یبرا زین یو ضرورت کنندیعموم ارائه نم

 یرضروریو غ ناشناخته میمفاه ،موردبررسی یهادر شرکت ،یشرکت یو حکمران یشرکت تیشفاف-4
 .شوندیم یتلق

با  ازیامت نیاست. اختالف فاحش ا 01/34 شدهیچهار شرکت بررس یاخذشده برا ازیامت نیانگیم-5
 ت.اس تیاز منظر شفاف رانیدر ا یتعاون یهانامطلوب شرکت تی( گواه وضع34/70مطلوب ) تیوضع

 
 شنهادهایو پ یبندجمع

ست ا «یتعاون یهاشرکت تیشاخص شفاف»شاخص با عنوان  کی یپژوهش، طراح یینها جهینت
شرکت  کیدر  تیشفاف زانیم توانیشده است و به کمک آن متشکیل هیگو 39که از شش بُعد و 

 نیا یطراح به آن شرکت اختصاص داد. هدف از 100تا  0در بازه  ازیامت کیو  دیرا سنج یتعاون
 تیمطلوب شفاف ای نهینقطه به نییبلکه تع ،یتعاون یهادر شرکت تیشفاف زانیتنها سنجش مشاخص نه

 است. یتعاون یهاشرکت یبرا
 یاستیس یشنهادهایپ
عنوان چهار کنشگر عمده بخش به یتعاون یهاو شرکت هاهیها، اتحاداگر معاونت امور تعاون، اتاق-1

نشگران به ک نیدرگرو اعتماد ا دار،یپا یسازشفاف استِیس کی یسازادهیتعاون در نظر گرفته شوند، پ
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 نیا هکنیمگر ا ،نخواهد شد سریدر بخش تعاون م تیگرفت شفاف جهینت توانیاست. لذا م گریکدی
. ندیمساعی نماتشریک یسازشفاف یهااستیآن، در پیشبرد س تیچهار کنشگر، ضمن قبول اهم

کنشگران است. حرکت دولت  ریتر از ساو فرادست، مهم یقانون گاهیسبب جا حال، نقش دولت بهبااین
 قیشوها را تها، آنو اتاق هاهیاتحاد ،یتعاون یهاضمن جلب اعتماد شرکت تر،شیب تِیبه سمت شفاف

 و در یقیتشو یدارا بودن سازوکارها ن،یخواهد کرد. عالوه بر ا یسازشفاف یهااستیس یبه اجرا
 یهاو نظارت، مشوق یگرمینقش تنظ یفایکه ضمن ا دهدیدولت مامکان را به  نیا ،یهیتنب موارد یبرخ

 کند. یطراح عاوندر بخش ت تیشفاف یهااستیدر جهت پیشبرد س یکارآمد
در  یاجتماعجز وزارت تعاون، کار و رفاه به یمتعدد یتیحاکم یهابا دستگاه یتعاون یهاشرکت-2

ور عام و طبه یاتیو امور مال یاجتماع نیتأم رینظ ییهاها پاسخگو هستند. سازمانارتباط بوده و به آن
ها در ارتباط با آن هایتعاون تینوع فعال یکه به اقتضا رهیو غ یهای صمت، جهاد کشاورزوزارتخانه

 یهاندیو مبهم در فرآ دهیچیپ ی. بوروکراسکنندیم افتیها دررا از آن یهستند و اطالعات متعدد
 ینتعاو یهاازجمله مشکالت شرکت رهیو غ اتیشکا الت،یتسه افتیمجوز، در افتیدر س،یتأس

از  یریضمن جلوگ تواندیم یحکومت یهادستگاه یاطالعات یهاسامانه یسازکپارچهیاست. 
 شود. یتعاون یهادر شرکت تیشفاف یموجب ارتقا ،یو کاهش بوروکراس یکاردوباره
باز  یداده»و  «یشرکت یحکمران» ،«یشرکت تیشفاف» میبا مفاه یتعاون یهااز شرکت یاریبس-3
 بخش تعاون، رانیمستمر به کارشناسان و مد یادوره یها. با ارائه آموزشستندیآشنا ن «یشرکت
 در بخش یسازشفاف یهااستیدر جهت پیشبرد س توانیم ها،یتعاون یها و اعضابازرس ،مدیرههیئت

 تعاون گام برداشت.
 

 قدردانی و تشکر
ای است که با حمایت مادی و معنوی معاونت امور تعاونِ وزارت تعاون، این مقاله مستخرج از پروژه

، توسط اندیشکده شفافیت برای ایران، انجام شده است. بدین وسیله 1398کار و رفاه اجتماعی در سال 
های جناب آقای هاشمی، مدیرکل اون محترم امور تعاون، مشورتهای جناب آقای کبیری، معاز حمایت

محترم توسعه تعاون )ناظر علمی پروژه( و زحمات جناب آقای شیواپور مشاور محترم معاونت تعاون 
در دسترس  معاونت نیپروژه در کتابخانه اتفصیلی گزارش کنیم. )نماینده کارفرما( تقدیر و تشکر می

 است.
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 هاوستیپ
 CTIدر شاخص  ازهایمحاسبه امت وهیش -1 وستیپ

 CTIدر شاخص  هیهرگو ازیمحاسبه امت وهیش -4 جدول
 توضیحات امتیاز نوع امتیاز وضعیت سرستون

http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en
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 دسترسی

 1 ضریب دارد
توان سایر در صورت کسب امتیاز یک، می
 امتیازها را محاسبه کرد

 5/0 ضریب بنا به درخواست
اطالعات، زمانی ارائه بشود که  کهیدرصورت

لحاظ  5/0کاربر درخواست کند، ضریب 
 شودمی

 0 ضریب ندارد
ی، با توجه به کسب عدم دسترسدر صورت 

امتیاز صفر در سطر موردبررسی، امتیاز نهایی 
 شودصفر می

مقدار 
 اطالعات

 اجمالی
جمع با امتیاز سه 
 سرستون بعدی

1 - 

 اثرگذار اقالم
امتیاز سه جمع با 

 سرستون بعدی
2 - 

 تفصیلی
جمع با امتیاز سه 
 سرستون بعدی

3 - 

زمان انتشار 
 اطالعات

 ساالنه
جمع با امتیاز سه 
 سرستون بعدی

1 - 

 چندماهه
جمع با امتیاز سه 
 سرستون بعدی

2 - 

 برخط
جمع با امتیاز سه 
 سرستون بعدی

3 - 

 شیوه انتشار
 اطالعات

 جمع با امتیاز سه سطح یک
 سرستون بعدی

1 - 

 سطح دو
جمع با امتیاز سه 
 سرستون بعدی

2 - 

جمع با امتیاز سه  سطح سه
 سرستون بعدی

3 - 
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اهمیت 
گویه برای 
کاربر در 
مقایسه با 

 سایر کاربران

 1 ضریب بسیار کم
شده از سه درمجموع امتیاز حاصلضرب 

 شودسرستون قبلی می

 2 ضریب کم
شده از سه حاصلدرمجموع امتیاز  ضرب

 شودسرستون قبلی می

 3 ضریب متوسط
شده از سه درمجموع امتیاز حاصل ضرب

 شودسرستون قبلی می

 4 ضریب زیاد
شده از سه درمجموع امتیاز حاصل ضرب

 شودسرستون قبلی می

 5 ضریب بسیار زیاد
شده از سه درمجموع امتیاز حاصل ضرب

 شودسرستون قبلی می

وزن گویه 
نسبت به 
 هاسایر گویه

 شودامتیاز نهایی می درضرب 1تا  0بین  ضریب 1تا  0بین 

 
 
 

 

 
 
 

 

 CTIبندی ابعاد شاخص ی و رتبهوزن ده -2پیوست 

 CTIبندی ابعاد شاخص ی و رتبهوزن ده -4جدول 

 AHPامتیاز  بُعد بندی بر اساس اهمیترتبه
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 %6/40 شرکت یاطالعات مال تیشفاف 1

 %8/19 جلسات شرکت و مجامع تیشفاف 2

 %2/17 شرکت یتیاطالعات هو تیشفاف 3

 %9/9 شفافیت اطالعات حقوقی شرکت 4

 %3/8 شرکت در ایحقوق و مزا تیشفاف 5

 %2/4 شرکت یهااستیس تیشفاف 6

 AHP 1/79%درصد توافق خبرگانی 

 021/0 (CR maxنرخ سازگاری )

 
 ها به تفکیک بُعدبندی گویهی و رتبهدهوزن : 3پیوست 

 ها به تفکیک بُعدبندی گویهی و رتبهوزن ده -5جدول 

اولویت 
بُعد در 
 شاخص

 ضریب بُعد بُعد
اولویت 
گویه در 

 بُعد
 گویه

ضریب 
گویه در 

بُعد 
 درصد()

1 
 تیشفاف

اطالعات 
 شرکت یمال

6/40% 

 5/21 انباشتهصورت سود و زیان جاری و  1

 5/19 ترازنامه 2

 7/13 شرکت یهایگذارهینوع و محل سرما 3

 2/12 صورت وجوه نقد 4

 6/9 شرکت یتجار یقراردادها 5

 1/7 گذاران شرکتسرمایه 6

 5 دهیمناقصه و مزا یبرگزار 7

 2/4 مواد و کاال یموجود 8
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 9/3 شرکتها و مشتریان کنندهتأمین 9

 3/3 شرکت در مناقصه و مزایده 10

2 

 تیشفاف
جلسات 
شرکت و 

 مجامع

8/19% 

 3/19 مدیرهعملکرد هیئت یهاگزارش 1

 9/16 هابازرس/بازرس یهاگزارش 2

 4/16 معادر مج یریگأیر 3

 6/12 جلسات مجامعصورت 4

 9/10 هانامهوکالت تیوضع 5

 8/9 مدیرههیئتجلسات صورت 6

 9/5 دستور جلسات مجامع 7

 1/5 مدیرهدستور جلسات هیئت 8

 3 رئیسه مجامعمشخصات هیئت 9

3 

 تیشفاف
اطالعات 

 یتیهو
 شرکت

2/17% 

 8/23 اساسنامه شرکت 1

 6/18 شرکت تیفعال یمجوزها 2

 4/18 شرکت سیسأمجوز و پروانه ت 3

 9/13 رعاملیبازرس و مد ،مدیرهمشخصات هیئت 4

 1/9 شرکت یداخل یهانامهنیآئ 5

 4/8 مشخصات مدیران شرکت 6

 2/5 یتعاون یتعداد اعضا 7

 7/2 در شرکت نیتعداد شاغل 8

4 

شفافیت 
اطالعات 
حقوقی 
 شرکت

9/9% 

 33 یدولت ای یتخلفات در محاکم قضائ یاحکام قطع 1

 9/30 وضعیت سهام شرکت 2

 9/14 های اعضاءشکایت 3
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 احتساب بُعدها بدون بندی گویهی و رتبهوزن ده -4پیوست 

 5/11 هاهیها و اتحاددر اتاق یتعاون تیعضو تیوضع 4

 1/6 مشخصات اعضای تعاونی 5

 7/3 مشخصات کارکنان شرکت 6

5 

 تیشفاف
حقوق و 

 در ایمزا
 شرکت

3/8% 

 1/62 و بازرس رعاملیمد ،مدیرههیئت یایحقوق و مزا 1

 1/27 شرکت رانیمد یایحقوق و مزا 2

 7/10 کارکنان شرکت یایحقوق و مزا 3

6 
شفافیت 

های سیاست
 شرکت

2/4% 

 1/59 شرکت یهاانداز، اهداف و برنامهچشم 1

 5/25 دهای اخالقیامه یا کُنمرام 2

 3/15 یطیمحستیو ز یاجتماع یهاتیمسئول 3
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 ها بدون احتساب بُعدبندی گویهی و رتبهوزن ده -6جدول 

 گویه اولویت
ضریب 
گویه در 
 شاخص

 گویه اولویت
ضریب 
گویه در 
 شاخص

 03/2 برگزاری مناقصه و مزایده 21 73/8 صورت سود و زیان جاری و انباشته 1

 94/1 مدیرههیئتجلسات صورت 22 92/7 ترازنامه 2

 71/1 موجودی مواد و کاال 23 56/5 های شرکتگذارینوع و محل سرمایه 3

 24 15/5 مدیره، مدیرعامل و بازرسحقوق و مزایای هیئت 4
ها و مشتریان کنندهتأمین

 شرکت
58/1 

 57/1 های داخلی شرکتنامهآئین 25 95/4 صورت وجوه نقد 5

 48/1 های اعضاءشکایت 26 09/4 اساسنامه شرکت 6

 44/1 مشخصات مدیران شرکت 27 9/3 قراردادهای تجاری شرکت 7

 34/1 شرکت در مناقصه و مزایده 28 82/3 مدیرههای عملکرد هیئتگزارش 8

 17/1 مجامع دستور جلسات 29 35/3 هاهای بازرس/بازرسگزارش 9

وضعیت عضویت تعاونی در  30 27/3 احکام قطعی تخلفات در محاکم قضائی یا دولتی 10
 هاها و اتحادیهاتاق

14/1 

 07/1 نامه یا کُدهای اخالقیمرام 31 25/3 گیری در مجامعرأی 11

 01/1 مدیرههیئت دستور جلسات 32 2/3 مجوزهای فعالیت شرکت 12

 89/0 تعداد اعضای تعاونی 33 16/3 مجوز و پروانه تأسیس شرکت 13

 34 06/3 وضعیت سهام شرکت 14
حقوق و مزایای کارکنان 

 شرکت
89/0 
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 35 88/2 گذاران شرکتسرمایه 15
های اجتماعی و مسئولیت

 محیطیزیست
64/0 

 6/0 مشخصات اعضای تعاونی 36 49/2 جلسات مجامعصورت 16

رئیسه مشخصات هیئت 37 48/2 های شرکتانداز، اهداف و برنامهچشم 17
 مجامع

59/0 

 5/0 تعداد شاغلین در شرکت 38 39/2 ها و مدیرعامل، بازرسمدیرههیئتمشخصات  18

 37/0 مشخصات کارکنان شرکت 39 25/2 حقوق و مزایای مدیران شرکت 19

 16/2 هانامهوضعیت وکالت 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت مطلوب برای یک شرکت در گویه اساسنامه -5پیوست 
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 وضعیت مطلوب برای یک شرکت در گویه اساسنامه -7جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 1شرکت اول( آزمونهضعیت موجود یک شرکت تعاونی در گویه اساسنامه )مستخرج از و -6پیوست 

                                                                                                                                  

 این جدول از پایلوت یک شرکت تعاونی اخذ شده است. -1
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 شرکت اول( آزمونهوضعیت موجود یک شرکت تعاونی در گویه اساسنامه )مستخرج از  -8جدول 
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Abstract 
 

Although transparency literature is mainly concentrated on Government 

Transparency, but it has gone far beyond it and has been extended to private 

companies, cooperatives, NGOs and charities. The field of cooperatives is one of 

the fields in which transparency has entered in recent decades in the form of 

concepts such as "corporate governance", "corporate transparency" and "open 

corporate data". The aim of this research is to design an index to measure 

transparency in cooperatives. This qualitative research has been conducted using 

documentary studies, interviews with 45 experts and focus group. The statistical 

population of the study includes all experts and activists in the field of 

cooperation, including managers and government experts, members of unions 

and chambers, and members of cooperatives. Cooperative Transparency Index 

(CTI) consists of 6 dimensions and 39 items. In addition to measuring the level 

of transparency in cooperatives (in the range of 0 to 100), this index determines 

the optimum or desired level of transparency, separately for "each user in each 

item", "each item", "each dimension" and "final amount of Index". Finally, some 

policy recommendations have been proposed to promote transparency in the 

cooperative sector, including participation of major actors in cooperative sector, 

reduction of bureaucratic complexities and education of cooperatives. 
 
Keywords: Transparency Index, Corporate Governance, Corporate 
Transparency, Corporate Open Data, Cooperativ 
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