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Abstract: The conversion of published data by government to a value and
social effect is not done automatically and requires a number of actors
with different functions that by activating and connecting them with each
other, we can use data. The sum of these actors, stakeholders and their
functions is called the Open Government Data Ecosystem. This study
aims to understand the ecosystem of open government data and analysis
of selected open government ecosystem models is formed. Present study
is an exploratory study that seeks to analyze international models of open
government data ecosystem, and identify and monitor the elements and
components of the open government data ecosystem. Open government
data ecosystem models were redefined and its contents were extracted
by content analysis method and then compared and evaluated. Units in
this study are open government data ecosystem models and sampling is
targeted sampling. In the first stage, 36 models were identified by searching
and reviewing the models of open government data ecosystems. Finally,
by studying these models and identifying the similarities and aggregating
of some models, based on targeted sampling, the researchers considered
12 models of open government data ecosystem and by examining them
they extracted the data and information from these models. The reason for
choosing these 12 models is their reputation, influence, comprehensiveness
and authority. By examining existing models, it has become clear that
there is still no comprehensive model of an open government data
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ecosystem that could be the basis for developing an open government data policy. Summarizing
or generalizing, paying attention to a part of the ecosystem, using a cyclic or value chain
approach instead of ecosystems approach, and some of the models are an experience or
specific area of the characteristics of ecosystem models.
Keywords: Open Data, Open Government, Open Government Data, Open Data Policy, Open
Government Data Ecosystem
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چكيــده :تبدیــل دادة منتشرشــده توســط حکومــت بــه یــک ارزش و اثــر اجتماعــی
خودبهخــود صــورت نمیپذیــرد و بــه بســتری از بازیگــران بــا کارکردهــای
مختلــف نیــاز دارد کــه بــا فعــال و مرتبطکــردن آنهــا بــا یکدیگــر میتــوان
شــاهد اســتفاده از داده بــود .بــه مجمــوع ایــن بازیگــران ،ذینفعــان و کارکردهــای
آنهــا ،اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز گفتــه میشــود .پژوهــش حاضــر بــا هــدف
فهــم اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز و تحلیــل مدلهــای منتخــب اکوسیســتم آن
شــکل گرفتــه اســت .پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی اکتشــافی
اســت کــه در صــدد اســت بــا تحلیــل محتــوای مدلهــای بینالمللــی اکوسیســتم
دادة حکومتــی بــاز ،عناصــر و مؤلفههــای آنهــا را مــورد ارزیابــی قــرار داده و
وجــود یــک مــدل شایســته بــرای سیاســتگذاری در حــوزه را مــورد بررســی
قــرار دهــد .بدیــنجهــت ،مدلهــای اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز شناســایی و
محتــوای آن بــا روش تحلیــل محتــوا اســتخراج گردیــده و ســپس ،بــر اســاس شــش
شــاخص اصلــی بــه ارزشــیابی آنهــا پرداختــه شــد .واحــد مطالعــه در ایــن پژوهش،
مدلهــای اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز اســت و روش نمونهگیــری ،نمونهگیــری
هدفمنــد اســت .در مرحلــة اول بــا جســتوجو و بررســی مدلهــای اکوسیســتم
دادة حکومتــی بــاز 36 ،مــدل اولیــه شناســایی شــد .در نهایــت ،پژوهشــگران بــا
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مطالعــة ایــن مدلهــا و شناســایی مشــابهها و تجمیــع برخــی مدلهــا و بــر اســاس نمونهگیــری هدفمنــد،
 12مــدل برگزیــدة اکوسیســتم را انتخــاب و آن را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد .دلیــل انتخــاب ایــن 12
مــدل نیــز جامعیــت ،تأثیرگــذاری ،و ظرفیــت آنهــا بــهنســبت کاربردهــای متنــوع مــورد نظــر از آنهــا
بــوده اســت .بــا بررســی مدلهــای موجــود مشــخص شــد کــه هنــوز مــدل جامــع و مناســبی از اکوسیســتم
دادة حکومتــی بــاز کــه بتوانــد مبنــای توســعة سیاسـ ِ
ـت دادة حکومتــی بــاز قــرار بگیــرد وجــود نــدارد و
خالصهگویــی یــا کلیگویــی ،توجــه بــه بخشــی از اکوسیســتم ،بهکارگیــری رویکــرد چرخــهای یــا
زنجیــرة ارزش بهجــای رویکــرد اکوسیســتم ،و مــوردکاوی و اختصاصیبــودن برخــی از مدلهــا بــه
یــک تجربــه یــا حــوزة خــاص ،از نقــاط ضعــف مدلهــای اکوسیســتم اســت.
كليدواژههــا :دادة بــاز ،حکومــت بــاز ،دادة حکومتــی بــاز ،سیاس ـتگذاری دادة بــاز ،اکوسیســتم دادة
حکومتــی بــاز
 .1مقدمه و بیان مسئله

دادة بــاز 1آن دادهای اســت کــه امــکان اســتفاده یــا بازاســتفاده( 2بــهمعنــای پــردازش و ترکیــب

بــا دیگــر دادههــا بــرای دســتیابی بــه دادههــای جدیدتــر) آزاد و رایــگان هــر کــس از آن بــرای

مقاصــد قانونــی و مشــخص ممکــن باشــد (عبدالحســینزاده ،ثنایــی و ذوالفقــارزاده  .)1396حکومت

بــاز 3راهبــردی جدیــد و مترقــی پیرامــون ایــن مطلــب اســت کــه دولتهــا چگونــه بــا مــردم از

طریــق فناوریهــای ارتباطــی و بــا اســتفاده از روشهایــی نوآورانــه ارتبــاط برقــرار میکننــد .ایــن
رویکــرد بــه دولتهــا ایــن امــکان را میدهــد کــه هــر زمــان الزم شــد از شــهروندان طلــب یــاری

و کمــک نمایــد و نتیجــة نهایــی ایــن کار بهوجــود آمــدن یــک دموکراســی قدرتمنــد و اثربخــش
خواهــد بــود ( .)United Nations 2013دادة حکومتــی بــاز 4زیرمجموعــهای از اطالعــات بخــش

عمومــی اســت کــه بهصــورت دادة بــاز در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد؛ نظیــر اطالعــات تصادفــات،
بیماریهــا ،اطالعــات تفصیلــی از محیــط کس ـبوکار ،آبوهــوا و آلودگیهــا ،آمــار آمــوزشو

پــرورش ،و عملکــرد ســازمانها (.)European Data Portal 2015, 21

بــدون شــک امــروزه ،دسترســی آزاد بــه اطالعــات دولتــی بــه یکــی از نشــانههای بــارز جریــان

حکومــت بــاز تبدیــل شــده اســت ( .)Dawes, Vidiasova & Parkhimovich 2016بــا گســترش تجربــة

اســتفاده از دادة بــاز ،پژوهشــگران و متخصصــان ایــن حــوزه متوجــه شــدند کــه بــاز کــردن داده در
خــأ و یــا بــا دســتور انجــام نمیشــود ( .)Bates 2014همچنیــن ،بــرای دس ـتاندرکاران دادة بــاز
3. open government

2. reuse

1. open data
4. open government data
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همیشــه واضــح بــوده اســت کــه انتشــار اطالعــات در یــک وبــگاه بــرای رســیدن بــه مزایــا و فوایــد

آن کافــی نیســت .بســیاری از عوامــل در ایــن عرصــه نقــش دارنــد و ایــن فقــط حضــور ،همتــرازی

و تعامــل ایــن اجــزاء اســت کــه باعــث محققشــدن قابلیــت دادة بــاز میشــود (.)Lee 2014, 352

اســتعارة «اکوسیســتم» (زیس ـتبوم) کــه تصویــری برگرفتــه از طبیعــت اســت ،بــرای انتقــال

وابســتگیهای پیچیــده بیــن بازیگــران در محیطهــای ســازمانی مختلفــی بــهکار مــیرود کــه

مســئول تولیــد داده و ایجــاد شــرایطی هســتند کــه بتــوان داده را بــه اشــتراک گذاشــت و در نهایــت،
از دادههــای حکومتــی بهمنظــور ایجــاد ارزش بــرای عمــوم مــردم اســتفاده کــرد .ایــن اســتعاره بــه

یــک میــزان بــرای متخصصــان و پژوهشــگران اهمیــت دارد ،چــون شــبکة تعامــات بیــن ذینفعانــی
را نشــان میدهــد کــه در تولیــد داده ،توســعة برنامــه کاربــردی ،حفاظــت از حریــم خصوصــی

و امنیــت و اســتفاده از آن مشــارکت دارنــد .اکوسیســتمها پدیدههــای اجتماعــی هســتند کــه

بهصــورت طبیعــی روی میدهنــد .نتیجــه اینکــه اســتفاده از ایــن اســتعاره گســترش یافتــه؛ چــون

پژوهشــگران و مدیــران را دعــوت میکنــد تــا دقــت کننــد چطــور میتــوان اکوسیســتمها را
توســعه داد تــا احتمــال دســتیابی بــه چش ـمانداز مدیریتــی و سیاســتی خــاص افزایــش یابــد (Bates

.)2014

در طــول دهههــای گذشــته ،مفاهیــم مختلفــی تــاش کردهانــد تحــول در نحــوۀ حکمرانــی

را تصویــر کننــد؛ ایــن مفاهیــم طیفــی از «دولــت الکترونیــک» 1گرفتــه تــا مفهــوم تازهتــری نظیــر

«دولــت مشــارکتی» 2و یــا جدیدتریــن و کاملتریــن مفهــوم از دولــت بــا عنــوان «حکومــت بــاز»

3

را شــامل میشــود ( .)Zuiderwijk and Marijn 2014, 2یکــی از نــکات مهــمی کــه بایســتی بــرای
پیادهســازی دادة حکومتــی بــاز در نظــر گرفــت ،نــگاه اکوسیســتمی اســت.

پیادهســازی دادة حکومتــی بــاز در اکوسیســتمهای هــر کشــور ناشــی از تفســیرهای

محلــی و تعامــات بیــن مســائل خــاص و محیطهــای سیاســی اســت .مقایســههای بینالمللــی
اکوسیســتمهای دادة حکومتــی بــاز مــا را قــادر میســازند درکــی از نقــاط مشــترک و تفاوتهــای

موجــود در تجربیــات ملــی بهدســت آوردیــم و در درک بهتــر تأثیــر سیاس ـتهای دادة حکومتــی
بــاز مشــارکت کنیــم ( .)Bates 2014همچنیــن ،مقایســة اکوسیســتمهای دادة بــاز باعــث درک

فرایندهــا و منابــع مهمــی میشــود کــه در توســعة اکوسیســتم دادة بــاز مشــارکت دارنــد .فراتــر از

آن ،فوایــد زیــادی در بررســی تأثیــرات مربــوط بــه تجربیــات پیادهســازی وجــود دارد کــه باعــث
3. open government

2. collaborative government

1. e-government
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درک بهتــر فراینــد نهادینهشــدن و اجــرای آن میشــود.

امــا بهرهمنــدی از عینــک اکوسیســتم در تحلیــل عرصههــای مختلــف وقتــی ضــروری

میشــود کــه در جایــگاه یــک سیاسـتگذار قــرار گرفتــه باشــیم .تصمیمگیــران ارشــد نیــاز دارنــد

کــه در تحلیلهــای خــود ،مؤلفههــای مختلــف آن مســئله را مــد نظــر قــرار دهنــد تــا در تدویــن

متنهــای سیاســتی خــود بــه ابعــاد مختلــف بپردازنــد ( .)Lee 2014بــه تعبیــر «نجفآبــادی و لونــا-

ریــز» وصــول بــه مزایــای مــورد انتظــار وقتــی امکانپذیــر میشــود کــه بــه بازیگــران و ذینفعــان

مختلــف ،روابــط موجــود و چگونگــی خلــق ارزش در فرایندهــای آنهــا توجــه شــده باشــد و چنیــن
کاری تنهــا از زاویــةنــگاه اکوسیســتم امکانپذیــر خواهــد شــد (Najafabadi and Luna-Reyes

 .)2017آنجــا کــه پژوهشــگران از منظــر سیاس ـتگذاری در حــال ارزیابــی حــوزة دادة حکومتــی

بــاز بــوده و در قالــب پژوهــش کالنتــری بهدنبــال دســتیابی بــه چارچــوب سیاس ـتگذاری ایــن

حــوزه هســتند ،زاویــة نــگاه اکوسیســتم بــرای ایــن تحلیــل انتخــاب گردیــد.

بدینترتیــب ،ســؤال اولیــة پژوهــش ایــن بــود کــه «آیــا مــدل جامــع و مناســبی کــه در تولیــد

چارچــوب سیاســتی اکوسیســتم دادة بــاز حکومتــی بتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،وجــود
دارد یــا خیــر» .بــرای ایــن منظــور جســتوجوی تفصیلــی در ادبیــات حــوزة دادة حکومتــی بــاز

صــورت پذیرفــت و از بیــن آنهــا 36نمونــه یافــت شــد کــه اطــاق کلــی از نوعــی اکوسیســتم بــر
آنهــا ممکــن بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه بازیگــران ،کارکردهــا و روابــط میــان آنهــا در عرصــة

دادة حکومتــی بــاز اشــاره کــرده باشــند .از ایــن فهرســت تعــداد زیــادی ،فوقالعــاده کلــی و یــا
مشــخصاً ناقــص بودنــد (بــه ایــن جهــت کــه بــا توجــه بــه موضــوع خاصــی توســعه یافتــه بودنــد) کــه

کنــار گذاشــته شــدند و تعــداد  12مــدل انتخــاب شــدند .بدینترتیــب ،ســؤال پژوهــش اینگونــه
اصــاح شــد کــه «آیــا مدلهــای منتخــب از صالحیــت الزم در جهــت تولیــد چارچــوب سیاســتی

دادة حکومتــی بــاز برخــوردار هســتند یــا خیــر» .بدینترتیــب ،در ایــن پژوهــش ضمــن تمرکــز بــر
مدلهــای منتخــب ،ابتــدا معرفــی مختصــری از ویژگیهــای آنهــا ارائــه شــده ،ســپس ،بهصــورت

جزئــی نســبت بــه ارزیابــی آنهــا (در جایــگاه صالحیــت بــرای تولیــد چارچــوب سیاســتی) اقــدام
خواهــد شــد.

 .2تاریخچه و مفهوم اکوسیستم دادة باز

برخــی پژوهشــگران ،منطــق ایجــاد ارزش توســط حکومــت بــاز را مبتنــی بــر اســتعارة
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اکوسیســتم مطــرح کردهانــد؛ اســتعارهای کــه توســط «اوریلــی» 1در یکــی از اولیــن بحثهــای

حکومــت بــاز مطــرح شــد ( .)Ubaldi 2013, 26بهگفتــة «رجــی و داوس» ،در ســالهای اخیــر

پژوهشــگران شــروع بــه اســتفاده از اســتعارة اکوسیســتم بــرای مدلســازی پویــا و پیچیــده بیــن

بازیگــران و نهادهــای مختلــف کردهانــد ( .)Reggi, & Dawes 2016, 4اکوسیســتم زمینــة مفهومــی

پرثمــری بــرای بررســی مجموعــة گســتردهای از مســائل فراهــم میکنــد .ایــن مســائل زمانــی مطــرح

میشــوند کــه دولــت ،کارآفرینــان و شــهروندان بایــد در فرایندهــای مختلــف بــرای تولید و اســتفاده
از داده جهــت اســتفادة عمومــی همــکاری کننــد .در حــال حاضــر ،اســتعارة اکوسیســتم کاربردهــای

مفیــدی در حــوزة دادة بــاز یافتــه اســت ( .)Van Schalkwyk et al. 2015اهمیــت اکوسیســتم دادة بــاز

بهعنــوان یــک مفهــوم اجتماعــی -فنــی ،بهدلیــل تأکیــدش بــر اهمیــت ذینفعــان انســانی( ،از جملــه

ناشــر [داده] ،کاربــر ،حامــی ،واســطه و غیــره) و فناوریهــای بهکاررفتــه ،بســیار زیــاد اســت .البتــه،
عوامــل محیطــی ماننــد عناصــر و مؤلفههــای قانونــی ،فرهنگــی و اقتصــادی هــم نقــش خــود را ایفــا

میکننــد و بــر ایــن اقدامــات ،تأثیــر دارنــد (.)Lee 2014, 352

اکوسیســتم دادة بــاز را میتــوان بهعنــوان شــبکهای از بازیگــران مســتقل و متصــل بــه هــم،

منابــع داده و روابــط تبــادل داده تصــور کــرد کــه در آن ،ویژگیهــای شــبکه (بازیگــران ،روابــط،

فرایندهــا )... ،میتواننــد اثرگــذاری داده در آن اکوسیســتم را ممکــن ســاخته یــا مهــار نماینــد

( .)McLeod, McNaughton 2016, 27در یــک تعریــف جامــع میتــوان اکوسیســتم را بهعنــوان

مجموعــهای از اجــزاء متصــل بــه هــم در نظــر گرفــت کــه بــر اســاس هــدف ایــن اکوسیســتم
ســاخته شــده و عمــل میکننــد .اکوسیســتمهای دادة بــاز از طریــق فراهمکــردن دادة بــاز شــکل
گرفتهانــد ،امــا خصوصیــات و عملیــات ایــن اکوسیســتم را بایــد آشــکار کــرد (؛Davies 2011

 Van Schalkwyk et al. 2015؛ Lee 2014؛.)Harrison, Pardo & Cook 2012

اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز شــامل مجموعـهای از بازیگــران مهــم عرصــة داده حکومتی باز

در ســطوح ملــی و محلــی اســت ( .)Ubaldi 2013ایجــاد اکوسیســتم بــهمعنــای مشــارکت بازیگــران

مختلــف و فراهمکــردن پشــتیبانی تجــاری و ایجــاد انگیــزه بهمنظــور اســتفاده از دادة حکومتــی

بــاز اســت .ســاخت یــک اکوسیســتم ضــروری اســت چــون در غیــر ایــن صــورت ،حرکــت دادة

حکومتــی بــاز پایــدار نخواهــد بــود و از نظــر اجتماعــی فایــدهای نــدارد (Janssen, Charalabidis

.)and Zuiderwijk 2012

1. Tim O’Reilly
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«هریســون ،پــاردو و کــوک» معتقدنــد کــه اســتعارة اکوسیســتم اغلــب بــرای «انتقــال مفهــوم

سیســتمهای اجتماعــی بههموابســتهای از بازیگــران ،ســازمانها ،زیرســاختهای مــادی و منابــع

نمادینــی کــه ممکــن اســت در سیســتمهای اجتماعــیِ فناوریمحــور و دانشمحــور ایجــاد شــود،

بـهکار مـیرود ( .)Harrison, Pardo & Cook. 2012اکوسیســتمهای دادة بــاز اغلــب اکوسیســتمهای
دولتــی هســتند چــون بیشــتر دادههــا توســط دولــت منتشــر میشــود؛ اگرچــه اجــزای اکوسیســتمهای

دادة بــاز توســط بخــش خصوصــی نیــز فراهــم میشــوند .اکوسیســتمهای دولــت بــاز بــر چندیــن
رابطــة درونــی متغیــر بیــن داده ،فراهمکننــدگان دادة بــاز ،کاربــران دادة بــاز ،زیرســاختهای
مــادی و موسســات تأکیــد میکننــد (.)Zuiderwijk, Janssen & Davis 2014

«هریســون ،پــاردو و کــوک» ،بــا بررســی اســتعارة اکوسیســتم در ادبیــات حکومــت بــاز،

چندیــن ویژگــی مهــم اکوسیســتم را شناســایی کردنــد :اکوسیســتمها از موجودیتهایــی تشــکیل

میشــوند کــه در تعامــل متقابــل بــا هــم هســتند؛ ترتیــب ایــن اکوسیســتمها پیچیــده اســت و بــا
وابســتگی درونــی موجودیتهــا و منابــع مشــخص میشــوند؛ پویــا هســتند نــه ایســتا ،و از طریــق

حرکــت بهدنبــال رســیدن بــه تعــادل هســتند ،نــه از طریــق ســکون؛ ایــن اکوسیســتمها گونههــای
مهمــی دارنــد کــه نقــش حیاتــی در تســهیل مبادلــه در اکوسیســتم ایفــا نمــوده و پویایــی و حرکــت

دایمــی را تضمیــن میکننــد؛ ایــن حرکــت ،چرخــهای اســت و تــابآوری سیســتم را تقویــت

میکنــد؛ امــا در برابــر نیروهــای بیرونــی کــه اکوسیســتم را مختــل کــرده یــا خــراب میکننــد،

آســیبپذیر هســتند (.)Harrison, Pardo & Cook. 2012
 .3عناصر و مؤلفههای اکوسیستم دادة حکومتی باز

«هالمارســون» و همــکاران ،ذینفعــان اصلــی در اکوسیســتم دادة بــاز را در چهــار گــروه

طبقهبنــدی کردنــد )1 :فراهمکننــدگان داده کــه داده را فراتــر از مرزهــای ســازمانی خــود فراهــم

میکننــد؛  )2دالالن یــا واســطههای دادة بــاز؛  )3توســعهدهندگان ثالــث (کارآفرینــان)؛ و )4

مشــتریان یــا کاربــران نهایــی کــه از نتایــج بــازار بــرای حــل چالشهــای موجــود در موقعیتهــای
روزمــره اســتفاده میکننــد ( .)Hjalmarsson, Johansson, and D. Rudmark. 2015تمــام اعضــای
اکوسیســتم در ایجــاد ارزش از دادة بــاز مشــارکت میکننــد

(Mayer-Schönberger & Zappia

 .)2011پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه اکوسیســتم دادة بــاز وقتــی بهصــورت مطلــوب عمــل

میکنــد کــه تعامــل مفیــدی بیــن بازیگــران مشــارکتکننده و رقیــب وجــود داشــته باشــد (Jetzek

 Heimstädt, Saunderson & Heath 2014؛.)2015
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از منظــر مدیریتــی ،عناصــر اصلــی اکوسیســتم شــامل مشــارکت ذینفعــان ،همــکاری

بیــنســازمانی ،یکپارچهســازی اطالعــات علمــی ،اجتماعــی و اقتصــادی ،حفــظ فرایندهــای
زیســتبومی و مدیریــت ســازگار اســت .ذینفعــان دخیــل در اکوسیســتمها شــامل ســازمانها و

بخشهــا ،تأمینکننــدگان و شــرکا ،اجــزای داخلــی ،جوامــع و ذینفعــان فــردی هســتند .در بســیاری

از اکوسیســتمها ،واســطههایی هــم «بیــن نــوآوری و مشــتری نهایــی» وجــود دارد (& Zuiderwijk
2014, 23

.)Janssen

اکوسیســتم از ســه شــرط زمینــهای تشــکیل میشــود کــه بازیگــران بــا ایــن شــرایط در

اکوسیســتم کار میکننــد ،بــرای کارهــای خــود انگیــزه ایجــاد میکننــد ،کنشهــای خــود را
هدایــت کــرده یــا عملکردهــای خــود را بهعنــوان فراهمکننــدگان داده ،واســطه یــا مصرفکننــده

محــدود مینماینــد .اولیــن مــورد ،شــرط تنظیمــی 1اســت؛ یعنــی قوانیــن ،سیاس ـتها ،اســتانداردها

و توافقهایــی کــه نشــان میدهنــد اجــزاء اکوسیســتم بــه چــه صورتــی ســاختاردهی میشــوند و
چطــور بــا هــم ارتبــاط مییابنــد .شــرط دوم مربــوط بــه محیــط نهــادی 2اســت کــه بازیگــران در

آن عمــل میکننــد .هــر محیــط نهــادی ،ارزشهــا ،قواعــد و هنجارهــای تضمینشــدهای بــههمــراه
مـیآورد کــه بیــن بازیگرانــی کــه در ایــن محیــط نهــادی خــاص کار میکننــد ،مشــترک اســت .این
ارزشهــا ،قواعــد و هنجارهــا ،رفتارهــای بازیگــران در اکوسیســتم را بهصــورت اجتنابناپذیــری
یــا بــه جلــو ســوق میدهنــد یــا مهــار میکننــد (.)Janssen, Charalabidis and Zuiderwijk 2012

شــرط ســوم ،مربــوط بــه فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات فعلــی اســت؛ یعنــی اجــزای

شــبکه ،اپراتورهــای شــبکه و پروتکلهــای ارتباطــی کــه اجــزای شــبکه ،اپراتورهــا و کاربــران را
بــه هــم وصــل میکننــد .جــزء اصلــی در بیــن ایــن مــوارد ،اینترنــت اســت کــه توانمندســاز اصلــی
اســت و بازیگــران جدیــد را بــا متصلکــردن آنهــا بــه اجــزای قدیمــی و موروثــی ،بــه اکوسیســتم

معرفــی میکنــد (.)Van, Willmers & McNaughton 2016, 70

اکوسیســتمهای دادة حکومتــی بــاز ،سیســتم بــاز و پویایــی را تشــکیل میدهنــد .در ایــن

مفهــوم ،تعــداد مشــارکتکنندگان در سیســتم و روابــط بیــن آنهــا بــا گذشــت زمــان تغییــر

میکنــد .ایــن یــک اقــدام رایــج اســت کــه بازیگــران دولتــی ،ســازمانهای خصوصــی و افــرادی

کــه از داده بــرای ایجــاد برنامههــای کاربــردی و راهحلهــای فنــی اســتفاده میکننــد ،و شــهروندان
یــا ســازمانهایی کــه از داده و برنامــة کاربــردی ســود میبرنــد ،بهعنــوان ذینفعــان اصلــی دادة
2. institutional environments

1. regulatory condition
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حکومتــی بــاز در نظــر گرفتــه شــوند ( .)Dawes, Vidiasova & Parkhimovich 2016تعامــات بیــن

ایــن ذینفعــان اصلــی شــامل همکاریهــای مربــوط بــه داده اســت کــه بــا اســتفاده از سیاس ـتها،
اقدامــات مدیریتــی و اجــزای فنــی در اکوسیســتم ممکــن میشــود .پیامــد اصلــی تعامــل در
اکوسیســتم شــامل سیاســتها ،مقــررات ،کاربردهــا ،مجموعــة داده و یــا روندهــای ســازمانی یــا

شــخصی اســت.

 .4اثرها و فواید اکوسیستم دادة حکومتی باز

بــر اســاس رویکــرد اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز ،فراهمکننــدگان دادة حکومتــی بــاز

میتواننــد بــا طراحــی راهبردهایــی اســتفاده از داده را تشــویق کننــد و بــر اســتفاده از داده تأثیــر

بگذارنــد .همچنیــن ،کاربرانــی ماننــد طرفــداران شــفافیت و فنــاوری شــهروندی از داده بهــره
میبرنــد و بهصــورت مســتقیم آن را بــه کار میگیرنــد یــا برنامههــای کاربــردی خاصــی ایجــاد

میکننــد کــه بــه ذینفعــان و مخاطبــان گســتردهتری میرســند و ماننــد واســطة دادة حکومتــی

بــاز عمــل میکننــد .مزایــای اقتصــادی و اجتماعــی نهایــی میتوانــد بــر طرفــداری و تعامــل بــا
فراهمکننــدگان تأثیــر بگــذارد تــا کیفیــت دادة حکومتــی ،راهبردهــا و اقدامــات را بهبــود بخشــند

( .)Reggi & Dawes 2016, 4-5در دیــدگاه اکوسیســتم ،مزایــای ایجادشــده در جامعــه باعــث تقویت

اقدامــات بــاز و ایجــاد ارزش زیــاد بهصــورت تأثیــر ثانویــه میشــود (Najafabadi, Luna-Reyes
2713

.)2017,

«دیویــس» ایــدة گســترش اکوسیســتم دادة بــاز را بــرای کمــک بــه شناســایی و ارزیابــی

راهبردهــای ممکــن مطــرح کــرده کــه اقدامــات دادة بــاز دولتــی و غیردولتــی را در جس ـتوجوی
مزایــای وعدههــای مطرحشــده بــرای دادة بــاز بــه کار میبــرد .همچنیــن ،او اســتعارة اکوسیســتم را

بــا مفهــوم زیرســاخت همــراه میکنــد و اجــازة ایجــاد تمایــز بیــن ســاختارهای فیزیکــی و ســازمانی

پایــه و تســهیالت الزم بــرای عملکــرد جامعــه یــا شــرکت و اجــزای نوظهــور ،مســتقل و خودســازمان
اکوسیســتم را میدهــد (« .)Davies 2011هریســون» و همــکاران «تفکــر اکوسیســتمهای راهبــردی»

را بهعنــوان چارچوبــی بــرای شناســایی محلــی کــه مشــکالت جالــب در اکوسیســتم دادة بــاز

وجــود دارنــد ،و اینکــه چطــور ورود دانــش جدیــد (بــه اکوسیســتم) و وابســتگیهای درونــی

و تعامــات میــان بازیگــران ،باعــث آگاهــی از راهحلهــا و شــروع نــوآوری میشــوند ،پیشــنهاد

کردهانــد .آنهــا اکوسیســتمهای دادة بــاز را بــا تحلیــل ذینفعــان عمــده در بریتانیــا مفهومســازی
کردهانــد« .هریســون ،پــاردو و کــوک» همچنیــن مجموع ـهای از ویژگیهــای اکوسیســتم تجــاری
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ســاختاری را شناســایی کردنــد کــه عبارتانــد از :جریــان دایــرهوار منابــع ،پایــداری ،تقاضایــی کــه
باعــث تشــویق عرضــه میشــود و وابســتگی بیــن تأمینکننــدگان ،واســطهها و کاربــران (Harrison,

.)Pardo & Cook. 2012

 .5پیشینة پژوهش

تــا امــروز پژوهشــگران اندکــی بــه مفهــوم اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز توجــه کــرده و

پژوهشهــای اندکــی در مــورد اجــزای مهــم اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز انجــام گرفتــه ،در

حالــی کــه [آگاهــی از ایــن] اکوسیســتم بهمنظــور تحقــق فوایــد دادة آزاد و خلــق ارزش ضــروری
اســت ( .)Zuiderwijk & Janssen 2014بــه مفهــوم اکوسیســتم در بالگهــا ،مقــاالت ،نوشــتههای

کوتــاه و گزارشهــا پرداختــه شــده اســت ،امــا ادبیــات علمــی اندکــی پیرامــون اکوسیســتم دادة

حکومتــی بــاز وجــود دارد کــه آنهــا نیــز در بســیاری از مــوارد بــر مصادیــق مشــخصی تمرکــز دارند
(مث ـ ً
ا دادههــای علــم زیســتی و یــا دادههــای حــوزة کمکهــای مالــی) ،و یــا نمیتواننــد توضیــح

مشــخصی پیرامــون اجــزای مناســب ایــن اکوسیســتم ارائــه کننــد« .شــایدرویک و یانســن» همچنیــن
مدعــی میشــوند کــه «بهنــدرت ادبیاتــی یافــت میشــود کــه از منظــر اکوسیســتم بــه دادة بــاز نــگاه

کنــد و پژوهشــی نیافتیــم کــه اجــزای مختلــف ایــن اکوسیســتم را معرفــی کــرده باشــد» (همــان)

پژوهشــگران البتــه بــا ادامــة جســتوجوها در بیــن ســالهای  2014تــا  ،2017مقــاالت

بیشــتری را در ایــن حــوزه یافتنــد کــه نمایانکننــدة توجــه نســبی محققــان بــه ایــن عرصــه اســت.

بــا وجــود ایــن ،ارزیابــی ایــن مقــاالت تنهــا ظهــور یــک «بهبــود نســبی» در ادبیــات اکوسیســتم دادة

بــاز را نویــد میدهــد.

«ون ،ویلیــامرز و مکناتــون» در پژوهشــی بــا عنــوان «دادههــای بــاز ســیال :نقــش واســطهها

در اکوسیســتم دادة بــاز»،بــا توجــه بــه تحقیقــات انجامشــده توســط پــروژة «تأثیــرات نوظهــور دادة

بــاز بــر کشــورهای در حــال توســعه و اســتفاده از رویکــرد اکوسیســتمها» عرضــه ،تقاضــا و اســتفاده

از دادة بــاز و نقــش واســطهها در حاکمیــت آمــوزش عالــی دولتــی آفریقــای جنوبــی را بررســی

میکننــد .همچنیــن ،نشــان میدهنــد کــه پایــگاه دادة آمــوزش عالــی دولــت ،یــک منبــع دادة
بســته و جــدا در اکوسیســتم داده اســت و دادة بــاز کــه توســط دولــت فراهــم میشــود ،غیرقابــل

دسترســی اســت و بهنــدرت اســتفاده میشــود .در مقابــل ،دادة دولــت کــه توســط واســطههای
داده در اکوسیســتم فراهــم میشــود ،توســط ذینفعــان اصلــی اســتفاده میشــود .واســطهها چندیــن

نقــش مهــم در اکوسیســتم دارنــد )1 :قابلیــت دسترســی و اســتفاده از داده را افزایــش میدهنــد،
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 )2نقــش «گونههــای مهــم» را در اکوسیســتم داده دارنــد؛ و  )3قابلیــت از بیــن بــردن تأثیــرات و

اســتفاده از دادة بــاز را دارنــد .پژوهــش نشــان داد کــه بــا وجــود ضعــف فراهمکــردن داده توســط

دولــت ،اکوسیســتم دادة بــاز دانشــگاهی متحــول شــده اســت چــون ایــن واســطهها در اکوسیســتم،
پیوســتگی دادة دولتــی را کاهــش دادهانــد .افزایــش بیشــتر جریــان دادة حکومتــی بــاز باعــث بهبــود

دسترســی میشــود و پایــداری تأمیــن دادة بــاز در اکوسیســتم را تضمیــن میکنــد (Van, Willmers

.)& McNaughton 2016, 68

«اســترین ،لونا-ریــز و هاریســون» در پژوهشــی بــا عنــوان «اکوسیســتمهای دادة بــاز :مطالعــة

تطبیقــی بینالمللــی» اکوسیســتمهای دادة حکومتــی بــاز مکزیــک ،روســیه و ایــاالت متحــده را

در تــاش بــرای اســتخراج نقــاط اصلــی شــباهت و تفــاوت بیــن ایــن کشــورها بررســی میکننــد و

نشــان میدهنــد کــه چطــور تغییــرات در ایــن اکوسیســتمها با مســائل و سیاســتهای تاریخــی

خــاص محیــط ارتبــاط دارنــد .آنهــا بیــان میکننــد کــه دادة حکومتــی بــاز یــک سیاســت اطالعاتــی
بــا ارتبــاط جهانــی و افزایــش کاربــرد اســت .پژوهشــگران از مفهــوم اکوسیســتم بــرای هدایــت

رویکــرد خــود جهــت پیادهســازی ایــن سیاســت و مشــخصکردن محــدوده و مزایــای آن اســتفاده
کردهانــد (.)Styrin, Luna-Reyes & Harrison 2017, 133

«ون شــاکویک» و همکارانــش ( )2015در پژوهشــی بــا عنــوان واســطههای دادة بــاز در

کشــورهای توســعهیافته بــه نقــش واســطهها در اکوسیســتم دادة بــاز میپردازنــد .آنهــا بیــان

میکننــد کــه نقــش واســطهها در دادة بــاز بهصــورت کافــی بررســی و مطالعــه نشــده اســت.
واســطههای دادة بــاز اغلــب بهصــورت ارتباطــات تکــی و ســاده بیــن عرضــه و اســتفاده از دادة بــاز

مشــخص میشــوند .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه زنجیــرة تأمیــن دادة بــاز میتوانــد از چندیــن واســطه

تشــکیلشــود و چندیــن نــوع ســرمایه بــرای متصلکــردن عرضــه و اســتفاده از دادة بــاز الزم اســت.
چــون هیــچ واســطهای ضرورتـاً تمــام ســرمایة موجــود بــرای اتصــال مؤثــر بــه تمــام منابــع قــدرت را

نــدارد ،چندیــن واســطه بــا پیکربندیهــای مختلــف ســرمایه میتواننــد هســتههای قــدرت را بــه
هــم وصــل کننــد .در ایــن مطالعــه نتیجــه گرفتــه میشــود کــه بایــد بــه حضــور چندیــن واســطه در
اکوسیســتم توجــه کافــی شــود ،چــرا کــه هــر کــدام از آنهــا شــکلهای متفاوتــی از ســرمایه را در

اختیــار دارنــد کــه میتــوان از آنهــا اســتفاده کــرد و تأثیــر بالقــوة دادة بــاز را آشــکار کــرد (Van

.)Schalkwyk et al. 2015, 2

«ریجــی و داوس» در پژوهشــی بــا عنــوان «اکوسیســتمهای دادة حکومتــی بــاز :ارتبــاط

شــفافیت بــرای نــوآوری بــا شــفافیت بــرای مشــارکت و پاســخگویی» بیــان میکننــد کــه منطــق دادة
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حکومتــی بــاز بــر اســاس ایــن فــرض اســت کــه شــفافیت داده منجــر بــه مزایــای عمومــی متعــددی
میشــود؛ از جملــه نــوآوری اقتصــادی و اجتماعــی ،مشــارکت مدنــی ،مشــارکت دولتی-خصوصــی

و پاســخگویی دولتــی (.)Reggi & Dawes 2016

در واقــع ،در عمــل کار کمتــری نســبت بــه آنچــه امیــد میرفــت انجــام شــده اســت .تحقیقــات

دادة حکومتــی بــاز بهدنبــال بررســی ایــن شــکاف هســتند و در بیــن دو جریــان قــرار میگیرنــد:

یکــی جریانــی کــه بــر انتشــار داده و اســتفادة مجــدد از آن بــرای اهــداف نــوآوری قــرار میگیــرد

و دیگــری جریانــی کــه انتشــار را محــرک مشــارکت مدنــی و پاســخگویی دولــت میدانــد و توجــه
اندکــی بــه ایــن مســئله میشــود کــه آیــا ایــن دو دیــدگاه بــا هــم تعامــل دارنــد یــا خیــر .در ایــن
مقالــه ،از دیــدگاه اکوسیســتم اســتفاده میشــود تــا ایــن ســؤال بررســی شــود .در پژوهــش حاضــر

از طریــق مطالعــة مــوردی توضیــح داده میشــود کــه چطــور دو چرخــة مرتبــط تأثیــرات میتواننــد

از انتشــار دادة بــاز جریــان یابنــد .اولیــن چرخــه بــه بررســی شــفافیت بــرای اهــداف نــوآوری

میپــردازد و چرخــة دوم بــه بررســی مســائل مهمتــر اســتفاده از داده بــرای مشــارکت عمومــی و
پاســخگویی بیشــتر دولتــی میپــردازد .ایــن دو چرخــه بــا هــم بــه توضیــح قابلیــت و موانــع رســیدن
بــه ایــن دو هــدف کمــک میکننــد (.)Reggi & Dawes 2016, 1-2

«نجفآبــادی و لونا-ریــز» در پژوهشــی بــا عنــوان «اکوسیســتمهای دادة حکومتــی بــاز:

جنبــة حلقــة بســته» بیــان میکننــد کــه اقدامــات دادة بــاز گزینههــای جدیــدی را بــرای ایجــاد

مزایــای مختلــف بــرای عمــوم مــردم از طریــق اســتفادة ثانویــه از مجموعــة دادههــای دولتــی فراهــم

کردهانــد .از دیــدگاه دیگــر ،کاربردهــای دادة بــاز فرصتــی بــرای افزایــش مشــارکت شــهروندان و

شــفافیت و پاســخگویی بیشــتر فراهــم میکننــد .آنهــا میگوینــد کــه ایجــاد مزایــای مــورد انتظــار
وابســته بــه توســعة اکوسیســتم کنشــگران دولتــی و ذینفعــان خصوصــی اســت کــه چندیــن شــکل از
تعامــل و ایجــاد ارزش را ممکــن میســازند .آنهــا در ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از مدلســازی

و شبیهســازی ایــن اکوسیســتم دادة بــاز بهدنبــال ایجــاد درک بهتــر از کنشــگران دادة حکومتــی
بــاز هســتند کــه منجــر بــه بهبــود در سیاس ـتگذاری و پیامــد نهایــی اقدامــات دادة بــاز میشــود
(.)Najafabadi, Luna-Reyes 2017, 2711

«مکلــود و مکنافتــن» در مقالــهای بــا عنــوان «نگاشــت اکوسیســتم دادة بــاز در حــال

ظهــور» از رویکــرد روششــناختی بــرای درک اکوسیســتم دادة بــاز در کشــورهای در حــال
توســعه ،مخصوصــاً در بخــش گردشــگری اســتفاده کردهانــد .مبانــی مفهومــی و روششــناختی
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بــا اســتفاده از نظریــة شــبکة کنشــگر 1و تحلیــل شــبکة اجتماعــی 2بررســی شــدند تــا کاربــرد آنهــا

بــرای دادة بــاز درک شــود .آنهــا در نهایــت ،بــا شناســایی بازیگــران مختلــف اکوسیســتم دادة بــاز

یــک نگاشــت شــناختی از اکوسیســتم دادة بــاز در حــوزة گردشــگری ارائــه کردنــد (McLeod,
2016, 26

.)McNaughton

«لــی» در پژوهشــی بــا عنــوان «ســاخت اکوسیســتم دادة بــاز -تجربــة کشــور ایرلنــد» اظهــار

مــیدارد کــه بیــش از  38درگاه دادة بــاز در سراســر جهــان وجــود دارد و درگاههــای جدیــد
همچنــان در حــال ظهــور هســتند .در ایــن مقالــه راهبــرد دادة بــاز ایرلنــد بــر اســاس ســاختار
اکوسیســتم ارائــه میشــود کــه نهتنهــا ابعــاد فنــی ،بلکــه ابعــاد اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و

قانونــی را در نظــر میگیــرد .هــر جــزء اکوسیســتم ،مؤلفــة کلیــدی اقــدام دادة بــاز پایــدار را نشــان
میدهــد .از طریــق مــرور گســتردة ادبیــات مربــوط بــه بهتریــن اقدامــات بینالمللــی و همــکاری بــا

ذینفعــان ،اجــزای ایــن اکوسیســتم همــراه بــا اصــول و چالشهــای مشــترک ،متحــول میشــوند .در
نهایــت ،پیامــد ایــن مطالعــه کــه شــامل نقشــة راه عینــی بــرای پیشــرفت دیــدگاه دادة بــاز در ایرلنــد
اســت ،ارائــه میشــود (.)Lee 2014, 351

«شــایدرویک و یانســن» در پژوهشــی بــا عنوان«نــوآوری از طریــق دادة بــاز :عناصــر ضــروری

یــک اکوسیســتم دادة بــاز» بیــان میکننــد کــه تحریــک شــهروندان و نــوآوری از جملــه مزایــای
اکوسیســتم دادة بــاز اســت .آنهــا بیــان میکننــد کــه توجــه اندکــی بــه اجــزای ســازندة اکوسیســتم

دادة بــاز شــده اســت .بــا بررســی ادبیــات موضــوع مشــخص شــد کــه برنامههــای کاربــردی مختلــف،

ابزارهــا و درگاههــا زمانــی وجــود دارنــد کــه میتواننــد بــا هــم یــک اکوسیســتم را تشــکیل دهنــد.

بهتریــن قابلیــت عملکــرد ایــن اکوسیســتم را میتــوان توســط فراهمکننــدگان و کاربــران دادة بــاز
انتخــاب کــرد و بــه کار بــرد .بــرای ایجــاد اکوسیســتم دادة بــاز ،دســت کــم بایــد چهــار ویژگــی

کلیــدی را در نظــر گرفــت )1 :منتشــرکردن دادة بــاز در اینترنــت؛  )2جســتوجو ،پیــدا کــردن،
ارزیابــی و بازبینــی دادههــا و مجوزهــای مربــوط بــه آن؛  )3پاکســازی ،تحلیــل ،غنیســازی،

ترکیــب ،متصلکــردن تجســم داده؛ و  )4تفســیر و بحــث دربــارة داده و فراهــم کــردن بازخــورد

بــرای فراهمکننــدة داده و دیگــر ذینفعــان .همچنیــن ،بــرای یکپارچهکــردن اجــزای اکوسیســتم و

عملکــردن بهعنــوان یــک کل یکپارچــه ،بایــد ســه جــزء اضافــی را در نظــر گرفــت )1 :مســیرهای

کاربــر کــه جهتهایــی را نشــان میدهنــد کــه میتــوان از دادة بــاز اســتفاده کــرد )2 ،سیســتم
)2. Social Network Analysis (SNA
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مدیریــت کیفیــت ،و  )3انــواع مختلــف فــراداده کــه میتواننــد ایــن اجــزاء را بــه هــم متصــل کننــد
(.)Zuiderwijk & Janssen 2014, 17

«هایمســدت ،ساندرســون و هلــث» در پژوهشــی بــا عنــوان «مفهومســازی اکوسیســتم دادة بــاز:

تجزیــه و تحلیــل توســعة زمانــی دادة بــاز در انگلســتان» مفهومســازی اکوسیســتم دادة بــاز بــا تحلیــل

ذینفعــان عمــده در بریتانیــا را مفهومســازی میکننــد .مفهومســازی مبتنــی بــر بازبینــی تعاریــف
رایــج دادة بــاز و نظریــات اکوسیســتم تجــاری اســت .در ایــن پژوهــش همچنیــن از ترکیــب تحلیــل
گفتمــان و مصاحبههــای عمقــی اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش بــا در نظــر گرفتــن بریتانیــا
بهعنــوان نمونــة بهتریــن اقــدام ،مجموعــهای از ویژگیهــای اکوسیســتم تجــاری ســاختاری را

شناســایی کردهانــد کــه عبارتانــد از :جریــان چرخـهای منابــع ،پایــداری ،تقاضایــی کــه عرضــه را
تشــویق میکنــد و وابســتگی کــه بیــن تأمینکننــدگان ،واســطهها و کاربــران بــه وجــود میآیــد
(.)Heimstädt, Saunderson & Heath 2014

«هریســون ،و کــوک» در پژوهشــی بــا عنــوان «ایجــاد اکوسیســتم دادة حکومتــی :برنامــة

تحقیــق و توســعه» بیــان میکننــد کــه اکوسیســتم ،اســتعارهای اســت کــه اغلــب سیاس ـتگذاران،

پژوهشــگران و شــیفتگان فنــاوری از آن بــرای انتقــال مفهــوم «سیســتمهای اجتماعــی مســتقل

کنشــگران ،ســازمانها ،زیرســاختهای مــاده و منابــع نمادیــن» اســتفاده میکننــد کــه در

سیســتمهایی مبتنــی بــر اطالعــات گســترده و فنــاوری ایجــاد میشــوند .در ایــن پژوهــش از
مفهــوم اکوسیســتم بــرای فراهــم کــردن چارچوبــی جهــت در نظــر گرفتــن پیامدهــای کارگــروه

سازماندهیشــده اســتفاده میشــود تــا برنامــة تحقیــق و توســعهای بــرای دولــت بــاز ارائــه شــود .در
پایــا ِن پژوهــش نویســندگان توجــه را بــه برخــی روشهــای بنیــادی جلــب میکننــد کــه دولــت بایــد
بــر اســاس آنهــا متحــول شــود تــا از شــکلهای اداری صنعتــی قدیمــی بــه سیســتمهای شــبکهای

هــم اطالعاتــی برســد (.)Harrison, Pardo & Cook 2012, 900
و وابســتهبه ِ

«چاتاپادیــه» در پژوهشــی بــه بررســی اکوسیســتم دادة بــاز در هنــد پرداختــه اســت .او در ایــن

مقالــه ،یافتههــای مطالعــة تکمیلشــدة اخیــر روی اقدامــات انجامشــده بــرای دسترســی و اســتفاده
از دادة دولتــی توســط ســازمانهای تحقیقاتــی و دفاعــی (غیردولتــی و غیرتجــاری) در هنــد را ارائــه

میکنــد .ایــن مطالعــه در محیــط دولــت هنــد انجــام شــد کــه از سیاســت دادة حکومتــی بــاز اســتفاده
میکنــد و درگاه دادة بــاز را در ســال  2012راهانــدازی کــرده اســت .اگرچــه بیشــتر ســازمانهایی
کــه بــا ایــن درگاه تعامــل دارنــد بایــد اســتفادة قابــل توجــه از درگاه دادة بــاز را آغــاز کننــد ،امــا
ســابقة طوالنیتــری بــرای کار بــا دادة دولتــی در ســطح ملــی دارنــد .ایــن مطالعــه بــه بررســی
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بهتریــن اقدامــات ایــن ســازمانها میپــردازد ،بهطــوری کــه احتمــاالت و چالشهــای موجــود

بــرای آنهــا را ارزیابــی نمایــد تــا ماننــد «واســطههای دادة بــاز» عمــل کننــد؛ یعنــی ســازمانهایی

کــه دسترســی بــه دادة بــاز و اســتفاده از آن توســط دیگــر ســازمانها را میانجیگــری میکننــد.

یافتههــای ایــن مطالعــه ،یــک دیــدگاه مقطعــی دربــارة موقعیــت فعلــی دســتیابی و اســتفاده از دادة

دولتــی در هنــد فراهــم میکنــد و بهصــورت مختصــر ،راهبرهــای آتــی بــرای اکوسیســتم دادة بــاز

قــوی در هنــد را منعکــس میســازد (.)Chattapadhyay 2014, 361

«داووس ،ویدیاســووا و پاخیموویــچ» در پژوهــش خــود بــا عنــوان «برنامهریــزی و طراحــی

برنامههــای دادة حکومتــی بــاز :رویکــرد اکوسیســتمی» اظهــار میدارنــد کــه نهضــت دادة
حکومتــی بــاز بهســرعت در سراســر جهــان گســترش مییابــد و انتظــارات زیــادی از مزایــای

بالقــوة آن در جامعــه وجــود دارد .آنهــا در ایــن پژوهــش از نظریــة سیســتم اجتماعی-فنــی
اســتفاده میکننــد و تحقیقــات دادة بــاز و راهنماهــای عملــی را بازبینــی میکننــد تــا یــک مــدل

اکوسیســتم مقدماتــی بــرای برنامهریــزی و طراحــی برنامههــای دادة حکومتــی بــاز ایجــاد شــود.
ِ
ـورگ» روســیه یــک مــدل عمومــی
یافتههــای دو مطالعــة مــوردی در «نیویــورک» و «ســنت پترزبـ

بهبــود یافتــه را فراهــم میکنــد کــه بــه بررســی ســه ســؤال میپــردازد :برنامــة دادة حکومتــی بــاز

چطــور میتوانــد اکوسیســتم تولیدکننــدگان ،نــوآوران و کاربــران داده را تحریــک و پشــتیبانی
کنــد؟ ایــن اکوسیســتمها بــه چــه روشــی و بــرای چــه کســانی ،مزایــا تولیــد میکننــد؟ و آیــا
رویکــرد اکوسیســتم میتوانــد بــه دولتهــا در طراحــی برنامههــای مؤثــر دادة بــاز در فرهنگهــا

و محیطهــای مختلــف کمــک کنــد؟ مــدل کلــی بــه بررســی سیاســت و راهبــرد ،انتشــار و اســتفاده
از داده ،بازخــورد و ارتباطــات ،ایجــاد مزایــا و تعامــل بیــن ســهامداران میپــردازد .آنهــا در

نتیجهگیــری بیــان میکننــد کــه رویکــرد اکوسیســتم بــرای برنامهریــزی و طراحــی را میتــوان

بهصــورت گســترده بــرای ارزیابــی شــرایط موجــود و در نظــر گرفتــن سیاســتها ،راهبردهــا

و روابطــی بــه کاربــرد کــه موانــع واقعــی را در نظــر میگیرنــد و مزایــای مطلــوب را تحریــک

مینماینــد

(Vidiasova & Parkhimovich 2016, 1

)Dawes,

در مجمــوع ،اکوسیســتم را میتــوان بهعنــوان «یــک کل کــه در زمینــة مــورد نظــر کار

میکنــد» ،تعریــف و بــه تعامــل پویــای بیــن عوامــل مختلــف در ایــن زمینــه اشــاره کــرد .ایــن تعریف
نشــان میدهــد کــه اکوسیســتم بایــد اجــزای دامنههــای مختلــف را بــا هــم ترکیــب کنــد تــا آنهــا

بهعنــوان «یــک کل عملیاتــی» در نظــر گرفتــه شــوند .مرزهــای اکوسیســتمها را بهســختی میتــوان
تعریــف کــرد و معمــوالً متناســب بــا مرزهــای صنعــت ســنتی نیســتند ،امــا «بــر اســاس قــدرت و نــوع
622

تحلیل و ارزشیابی مدلهای اکوسیستم دادة حکومتی باز | ثنائی و دیگران

تعامــات ســازمانی کــه روی میدهنــد» ،تعریــف شــدهاند .تأثیــرات ســامت و پویایــی اکوسیســتم

متناســب بــا مرزهــای صنعــت ســنتی نیســت .بــرای نمونــه ،اکوسیســتمها بــا اشــتراکگذاری ابزارهــا

و اجــزای فنــاوری یــا تعامــات خریــدار /تأمینکننــده مشــخص میشــوند (.)Zuiderwijk, 2014, 23
در داخــل کشــور نیــز کارهــای اولیــه در خصــوص دادة حکومتــی بــاز انجــام شــده اســت.

قانــون «انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات» مصــوب  1388مجلــس شــورای اســامی« ،منشــور
حقــوق شــهروندی» مصــوب ســال  1395و بحثهایــی در خصــوص دولــت الکترونیــک و دولــت به

مثابــة نقطههــای آغــاز بحــث دادة حکومتــی بــاز در کشــور هســتند .ماحصــل جسـتوجو در منابــع
علمــی و آکادمیــک فارســی نیــز شــوربختانه نمایانکننــدة آشــنایی و اقبــال بســیار انــدک جامعــة

علمــی کشــور نســبت بــه ایــن مســئله اســت .بــاز هــم شــوربختانه و بــا کمــال تعجــب ،جسـتوجوی

پژوهشــگر در ســامانههای علمــی همچــون «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی»« ،1ســامانة
ایرانــداک» ،متعلــق بــه «پژوهشــگاه علــم و فنــاوری اطالعــات ایــران»« ،2پایــگاه مجــات تخصصــی

نــور» 3و «بانــک اطالعــات نشــریات کشــور» 4بــا کلیــدواژة «دادة بــاز» و کلیدواژههــای مرتبــط نشــان

داد کــه ایــن ســامانهها فاقــد هرگونــه ســند علمــی فارســی در ایــن حــوزه اســت.
 .6روش پژوهش

در ایــن پژوهــش ،تحلیــل اطالعــات و دادههــای بهدس ـتآمده از مدلهــای اکوسیســتم دادة

حکومتــی بــاز منتخــب بــر اســاس روش تحلیــل محتــوا 5انجــام شــد .تحلیــل محتــوا روش تحقیقــی
بــرای گرفتــن نتایــج معتبــر و قابــل تکــرار از دادههــای استخراجشــده از متــن اســت (Neondorf

 .)2002در روش تحلیــل محتــوای ک ّمــی ،فراوانــی و میــزان تکــرار دادههــا در متــون و منابــع متنــوع

مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در پژوهــش حاضــر ،روش تحلیــل محتــوا بــا اســتفاده از تحلیــل
مقولـهای 6صــورت گرفتــه اســت کــه طــی آن طبقهبنــدی عناصــر ســازندة یــک مجموعــه از طریــق

تشــخیص تفاوتهــای آنهــا و ســپس ،کدگــذاری مجددشــان بــر اســاس معیارهــای تعیینشــده

صــورت میگیــرد.

3. http://www.noormags.ir/

2. http://irandoc.ac.ir/

1. http://www.sid.ir/

6. categorical

5. content analysis

4. http://magiran.com/
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واحد مطالعه و روش نمونهگیری

واحــد 1مطالعــة در ایــن پژوهــش ،مدلهــای اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز و روش

نمونهگیــری ،نمونهگیــری هدفمنــد اســت؛ روشــی کــه در آن ویژگیهــای مــد نظــر پژوهشــگران
مــاک انتخــاب اســت و نمونههایــی مــورد مراجعــه قــرار میگیرنــد کــه از ویژگیهــای خاصــی

برخــوردار باشــند (.)Neuman, 2014

در مرحلــة اول ،جس ـتوجوی تفصیلــی در ادبیــات حــوزة دادة حکومتــی بــاز انجــام شــد .از

بیــن آنهــا  36نمونــه یافــت شــد کــه اطــاق کلــی از نوعــی اکوسیســتم بــر آنهــا ممکــن بــود؛ بــه

ایــن معنــا کــه بــه بازیگــران ،کارکردهــا و روابــط میــان آنهــا در عرصــة دادة حکومتــی بــاز اشــاره
شــده باشــد .از ایــن فهرســت ،تعــداد زیــادی بســیار کلــی و یــا مشــخصاً ناقــص بودنــد (بــه ایــن

جهــت کــه بــا توجــه بــه موضــوع خاصــی توســعه یافتــه بودنــد) کــه کنــار گذاشــته شــدند و تعــداد
 12مــدل منتخــب شــدند.
 .7تحلیل یافتهها

بــا توجــه بــه آنچــه کــه در ســطرهای قبلــی بیــان شــد ،بــا بررســی  12مــدل منتخــب اکوسیســتم

دادة حکومتــی بــاز ،اطالعــات الزم در مــورد آن مــدل و مؤلفههــا و عناصــر آن اســتخراج شــده

اســت .در جــدول  ،1بهطــور خالصــه ،تحلیــل اولیــه و توضیحاتــی در مــورد مدلهــای منتخــب
ارائــه شــده اســت.

1. unit
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جدول  .1معرفی مدلهای منتخب و توضیح مختصر آنها

1
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شرح مدل

)(Attard et al. 2015, 5

«اتــارد» و همکارانــش بــا اتخــاذ رویکــرد چرخ ـهای بــه دادة بــاز 1و تمرکــز بــر فرایندهــای
انتشــار و مصــرف دادة بــاز تــاش کردهانــد کــه اقدامــات مرتبــط بــا داده در ایــن چرخــه

را شناســایی نماینــد .آنهــا معتقدنــد چارچــوب پیشنهادیشــان (علیرغــم مــوارد مشــابه)
عمیقــ اً بــه نیازهــای اختصاصــی دادة حکومتــی بــاز توجــه کــرده اســت .بهعبــارت دیگــر،

در چرخههــای متــداول از داده ،عموم ـاً گامهــای حیاتــی مرتبــط بــا دادة حکومتــی بــاز مــد

نظــر قــرار نگرفتــه و بــه گامهــای عمومــی اکتفــا شــده اســت .چارچــوب پیشــنهادی «اتــارد» و
همــکاران از ســه بخــش کلــی پیشفراینــدی (شــامل ایجــاد داده ،انتخــاب داده ،همســازی داده
و انتشــار داده) ،بهرهبــرداری (شــامل پیونــد داده ،کشــف داده ،پایــش داده و اســتفاده از داده)

و نگهــداری (شــامل عــاجبخشــی) تشــکیل شــده اســت کــه در مقالــة خــود ،توضیحاتــی را
پیرامــون هــر کــدام از ایــن مراحــل ارائــه میکننــد.

)(Lee 2014, 355

هــدف« لــی» از ایــن پژوهــش ،تبییــن حــوزة دادة بــاز بــا تأکیــد بــر ویژگیهــای اکوسیســتمی

خــاص کشــور ایرلنــد اســت و بهدلیــل ایــن تمرکــز جغرافیایــی ،توانســته ابعــاد اجتماعــی،
سیاســی ،اقتصــادی و قانونــی مســئله را در نیــز در کار خــود لحــاظ نمایــد .وی همچنیــن،
تشــریح مناســبی از برخــی کارکردهــای مهــم زنجیــرة ارزش دادة بــاز را نیــز ارائــه و تعریــف
میکنــد.

(Janssen & Zuiderwijk
)2014, 5

«یانســن و زایدرویــک» نیــز پژوهشــی مرتبطــی را بــا دغدغــة شناســایی انــواع مدلهــای
کسـبوکار واســطهها در اکوسیســتم دادة بــاز انجــام دادهانــد .کار آنهــا ایــن نکتــة کلیــدی

را بــه مــا گوشــزد میکنــد کــه اکوسیســتم دادة بــاز تنهــا در صــورت حضــور و فعالیــت
واسـطهایی بــا کارکردهــای مختلــف در ایــن حــوزه معنــادار خواهــد بــود :کسـبوکارهایی

کــه بــا ایجــاد ارزش افــزوده بــر دادههــای تولیــدی (از بخــش عمومــی و خصوصــی) آنهــا را

بــه ســمت کاربــران و مصرفکننــدگان نهایــی میرســانند .آنهــا همچنیــن ،بــر ایــن مســئله
تأکیــد میکننــد کــه گاهــی داده پیــش از رســیدن بــه کاربــر نهایــی ممکــن اســت چندیــن
مرتبــه بیــن ایــن واســطها گــردش نمایــد .بهعبــارت دیگــر ،آنهــا بــه نقــش و جایــگاه

واســطهها در اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز تأکیــد میکننــد.

1. open government data life-cycle
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(Hall et al. 2012,

«هــال» و همــکاران نیــز بیــان کردهانــد اینکــه در گذشــته ،رســانههای جریــان غالــب

)50-60

یکــی از اصلیتریــن مســیرهای رســیدن اطالعــات از پایگاههــای داده بــه شــهروندان بــوده

اســت .بــا ایــن حــال ،بــا گســترش دادة بــاز و نیــز ابزارهــای تولیــد و توزیــع اطالعــات و
نرمافزارهــا ،زمینــة بهوجــود آمــدن بازیگــران جدیــد و مســیرهای تعاملــی تــازه کــه امــکان

ارائــة تفســیرهای جدیــد بــر دادههــا را فراهــم میســازد ،امکانپذیــر شــده اســت .برخــی از

ایــن نرمافزارهــا خدماتــی رایــگان ارائــه میکننــد ،در حالــی کــه برخــی دیگــر ســرویسهای
پیشــرفتهای را بــه دامنــة محدودتــری از مخاطبــان و مشــتریان خــود میفروشــند.

(Zubcoff et al. 2016,
)251

در پژوهــش دیگــری ،مرکزیتــی را کــه ( Hall et al. )2012بــه مؤسســات خیریــه در طراحــی

اکوسیســتم دادة بــاز داده بودنــد« ،زوبــکاف» و همکارانــش نصیــب دانشــگاه کردنــد؛ چــرا

کــه بهدنبــال تعریــف مفهومــی از «دانشــگاه بــاز» بودنــد و بدینترتیــب میخواســتند نقــش
دانشــگاه را در ایــن اکوسیســتم مشــخص و برجســته نماینــد .آنهــا در ایــن چارچــوب ،نقــش

ویــژهای را بــرای دانشــگاه (بهعنــوان یکــی از مهمتریــن واســطهای اکوسیســتم دادة بــاز)
بهمنظــور اســتفاده از دادةبــاز جهــت خلــق ارزش اجتماعــی قائــل شــدهاند.

)(Ubaldi 2013, 23

«اوبالــدی» ،امــا تــاش را بهمنظــور تصویرکــردن زنجیــرة ارزش خدمــات عمومــی و نقــش

دادة حکومتــی بــاز در آن صــورت داده اســت .چارچــوب «اوبالــدی» بســیار ســاده اســت و

شــاید بهتــر باشــد آن را صرف ـاً نوعــی برشــماری برخــی از مراحــل در تولیــد و بهکارگیــری

داده نــام بــرد .چارچــوب تصویــری «اوبالــدی» خالــی از ابعــاد و پیچیدگیهــای ایــن عرصــه و

بیمبــاالت نســبت بــه بازیگــران آن اســت.
)(Jetzek 2013, 50

«یتــزک» امــا در مقالـهای و در تــاش بــرای نمایــش اثــر دادة حکومتــی بــاز ،نــگاه مهمــی بــه
اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز را تصویــر میکنــد کــه در آن ،بهجــز در مرحلــة تولیــد داده،

ســایر تحــوالت رویداده بهصــورت مشــترک میــان بخــش خصوصــی و دولتــی صــورت

میپذیــرد و از ایــن منظــر ،مــدل جالــب توجهــی اســت .بــا ایــن حــال ،تصویــری کــه وی
ارائــه میکنــد بســیار کلــی و ســاده اســت و از جزئیــات الزم در یــک اکوسیســتم زنــدة دادة

بــاز برخــوردار نیســت.

ِ « (Reggi & Dawes 2016,رگــی و ِدیــوز» در پژوهــش خــود در مــورد اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز بــه ایــن مســئله

)10

میپردازنــد کــه اکوسیســتم حــوزة دادة حکومتــی بــاز بهطــور معمــول بــه دو دســتة کلــی
تقســیم میشــود :آنهایــی کــه بــر انتشــار داده بــا هــدف تحریــک نــوآوری متمرکــز

شــدهاند؛ و آنهایــی کــه انتشــار داده را بــه مثابــة ابــزار تحریــک مشــارکت عمومــی و
مســئولیتپذیر کــردن حکومــت مــد نظــر قــرار دادهانــد؛ در حالــی کــه ایــن دو دســته توجــه
اندکــی را بــر چگونگــی تلفیــق ایــن دو نــگاه بــا یکدیگــر ارائــه کردهانــد.
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(Dawes, Vidiasova

« ِدیــوز» و همکارانــش بــا تکیــه بــر مزایــای فوقالعــاده نهضــت دادة حکومتــی بــاز بــرای

& Parkhimovich.
)2016, 5

جامعــه ،معتقــد هســتند کــه موانــع اجتماعــی و فناورانــة مختلفــی در مســیر تحقــق ایــن مزایــا
قــرار دارد .بــه همیــن دلیــل در پژوهــش خــود بــا بهکارگیــری رهیافــت مبتنــی بــر نظریــة

سیســتمهای فنی-اجتماعــی و مــرور کتابخان ـهای تــاش کردهانــد تــا چارچــوب اکوسیســتم
را بــرای برنامهریــزی و طراحــی برنامههــای دادة حکومتــی بــاز پیشــنهاد نماینــد .آنهــا در

پژوهــش خــود چارچوبــی عمومــی را پیشــنهاد میکننــد کــه بــه سیاســت و راهبــرد ،تولیــد
و اســتفاده از داده ،بازخــورد و ارتباطــات ،خلــق ارزش ،ترویــج و تعامــل میــان ذینفعــان

پرداختــه اســت.
(van Schalkwyk et al.
)2016, 73

«ون شــالکویک» و همــکاران بــرای فهــم اکوسیســتم دادة بــاز تــاش کردهانــد بــا

مــوردکاوی جزئــی در حــوزة دانشــگاهی( ،مربــوط بــه دانشــگاه عمومــی آفریقــای جنوبــی)
واقعیتهــای اکوسیســتم دادة بــاز را فهــم کننــد .مــدل آنهــا دارای جزئیــات و دقایــق باالیــی
اســت و حتــی پایگاههــای داده را فــارغ از نــوع ،بــا نــام تجــاری مــورد اشــاره قــرار داده اســت

و بدینترتیــب ،مــدل خــود را از ســایر چارچوبهــای مشــابه متمایــز کــرده اســت .از ســوی

دیگــر ،و بهدلیــل همیــن اختصاصیبــودن ،بــه نظــر میرســد کــه ایــن چارچــوب از تــوان

ذکــر کارکردهــا و بازیگــران اصلــی و عمومــی ایــن عرصــه نــاکام باشــد .در واقــع ،ایــن
چارچــوب بیشــتر بــه یــک تصویــر هوایــی غیرقابــل تکثیــر از اکوسیســتم دادة بــاز دانشــگاهی
(آنهــم یــک دانشــگاه خــاص) میمانــد.

(Najafabadi & Luna)Reyes 2017, 2716

«نجفآبــادی و لونا-ریــز» هــم رویکــردی مشــابه بــا ( )van Schalkwyk et al. 2016را در
پیــش گرفتهانــد؛ از ایــن منظــر کــه مطالعــة مــوردی شــهر «ادمونتــون (کانــادا)» بهعنــوان

یکــی از شــهرهای پیشــگام دنیــا در زمینــة داده بــاز (کــه در نتیجــة اکوسیســتم دادة بــاز نســبتاً

بالغــی در آن شــکل گرفتــه اســت) را مــد نظــر قــرار دادهانــد؛ بــا ایــن تمایــز کــه رویکــرد وی
در تصویــر کــردن اکوسیســتم ،مبتنــی بــر روش پویاشناســی سیســتمها 1اســت .امــا از ســوی

دیگــر ،انطبــاقدادن اکوسیســتم آنهــا بــا نمونههــای مشــابه نمایــان میســازد کــه مؤلفــة

بــرداری آنهــا بــا تمرکــز خاصــی بــر برخــی از عوامــل صــورت پذیرفتــه ،و از شــمولیت
کافــی برخــوردار نیســت.

در ادامــة بررســی و تحلیــل محتــوای مدلهــای منتخــب اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز ،و
1

بهمنظــور امــکان مقایســة آنهــا بــا یکدیگــر ،شــش مؤلفــه و عنصــر اصلــی بهعنــوان شــاخصهای

1. system dynamics
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اصلــی ارزشــیابی مدلهــای اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز شناســایی شــدند کــه در جــدول شــماره

 ،2مشــخص شــده اســت.

جدول  .2مؤلفههای حاصل از مقایسة مدلهای اکوسیستم دادة حکومتی باز
مؤلفههای ارزیابی

توضیح

جامعیت مؤلفهها

شناخت تنوع بازیگران مختلف اکوسیستم ،البته با رویکرد کارکردی

رویکرد چرخهای

توجه به رویکرد سیستمی و حلقههای بازخوردی

توجه به سیاستگذاری

توجه به نقش و جایگاه سیاستگذاری حاکمیتی دادة حکومتی باز

توجه به نقش واسطهها

توجه به نقش واسطهها با کارکرد ایجاد ارزش افزوده (بهمنظور افزایش میزان و عمق
استفادهپذیری دادهها)

توجه به اثر -بازخورد

توجه به اثرات دادة حکومتی باز بر سیاستگذاری و کل اکوسیستم دادة حکومتی باز

توجه به توسعة نرمافزار

توجه به توسعة نرمافزارها ،اپلیکیشنها و سرویسهای جدید مبتنی بر داده

بــر اســاس مؤلفههــای مذکــور ،مدلهــای اکوسیســتم بــاز بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل

محتــوا ،ارزشــیابی شــدند کــه در جــدول شــماره  ،3نشــان داده شــده اســت.
توضیح عالئم جدول:

عالمت ✖ :یعنی فاقد یا ضعیف ،اندک یا کلی ،محدود یا مصداقی؛
عالمت ✔ :یعنی خوب یا بسیار خوب ،دقیق و مناسب؛
عالمت  :یعنی متوسط (بین دو حالت فوق).

جدول  .3مقایسه و ارزیابی مدلهای اکوسیستم منتخب پیرامون دادة حکومتی باز
مدل /مؤلفه

(Attard et al.
)2015, 5

توجه به:
توسعة
اثر-
جامعیت رویکرد سیاست نقش
مؤلفهها چرخهای گذاری واسطهها بازخورد نرمافزار
✖

✔

✖

✖

✖

✖

سایر نکات

مهمترین نقاط ضعف:

کلی بودن چرخة ارائهشده

تمرکــز بیشــتر مؤلفههــا بــه ســمت
تولیــد داده

نقص در ذکر مؤلفهها

کاربردی نبودن برای سیاستگذاری
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مدل /مؤلفه
(Lee 2014,

توجه به:
توسعة
اثر-
جامعیت رویکرد سیاست نقش
مؤلفهها چرخهای گذاری واسطهها بازخورد نرمافزار
✖

✖

✖



✖

✖

)355

سایر نکات

مهمترین نقاط ضعف:

فقـــدان شـــمولیت همـــة اجـــزای
اکوسیســـتم

فقدان نگاه به بازیگران
& (Janssen

✖

✔

✖

✖

✖

✖

Zuiderwijk

کلی و غیرکاربردی برای

)2014, 5
(Hall et al.

مهمترین نقاط ضعف:
سیاستگذاری

✖

✖

✖

✖

✖

✖

)2012, 50-60

مهمترین نقاط ضعف:

کلی و غیرکاربردی برای
سیاستگذاری

(Hall et al.



✔

✖

✖

✖

✖

)2012, 50-60

مهمترین نقاط ضعف:

محوریت بخشی به بازیگری
«خیریهها»

از منظر اکوسیستم کامل نیست

تمرکز بر نقشهای مختلف داده
فقدان توجه به اثرات و
توسعهدهندگان

✖ (Zubcoff et al.

✖

✖

✖

✖

✖

)2016, 251

مهمترین نقاط قوت:

الهامبخش در مطالعات مقدماتی
مهمترین نقاط ضعف:

تمرکــز بــر جایــگاه یــک دانشــگاه
خــاص

توجه ضعیف به واسطهها
✖ (Ubaldi 2013,
)23

✖

✖

✖

✖

✔

مهمترین نقاط قوت:

ذکر مصادیقـی از کارکردهای الزم
در تولید داده

مهمترین نقاط ضعف:
بسیار سطحی و اولیه
تمرکز بر تولید داده
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مدل /مؤلفه

توجه به:
توسعة
اثر-
جامعیت رویکرد سیاست نقش
مؤلفهها چرخهای گذاری واسطهها بازخورد نرمافزار

✖ (Jetzek 2013,

✖

✖

✖

✖

✖

)50

سایر نکات

مهمترین نقاط قوت:

توجه به نقش بخش خصوصی

توجــه بــه ارزشآفرینــی در طــول
فراینــد

& (Reggi



✔

✔

✖

✔

✔

Dawes 2016,

مهمترین نقاط ضعف:

توجه اندک به کارکردهای الزم

)10

سمت داده (به کلیت سیاستگذاری
اکتفا شده)

(Dawes,
& Vidiasova
Parkhimovich.

)2016, 5

✔

✔

✔



✔

✔

مهمترین نقطة قوت:

توجــه بــه مؤلفههــای متعــدد و قابــل
تو جه

مهمترین نقاط ضعف:

عــدم توجــه بــه کارکردهــای متنــوع
و الزم ســمت تولیــد داده

دشواری استفاده در مقام

سیاستگذاری :نگاه منسجم و
نظاممندی را منتقل نمیکند.
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مدل /مؤلفه
(van

توجه به:
توسعة
اثر-
جامعیت رویکرد سیاست نقش
مؤلفهها چرخهای گذاری واسطهها بازخورد نرمافزار


✖

✖

✖

✖

✔

Schalkwyk et

سایر نکات

مهمترین نقطة قوت:

ذکــر جزئــی کلیــة بازیگــران

)al. 2016, 73

اکوسیســتم بــا کارکردهــای آنهــا
(در حــوزة مــورد نظــر)

مهمترین نقاط ضعف:

نقشـة تفصیلـی از مؤلفههـا و
بازیگـران دقیـق حـوزة دادههـای

دانشـگاهی کشـور آفریقـای جنوبـی

یــک مــوردکاوی اســت کــه
بازیگــران آن حــوزه بهصــورت

مصداقــی ذکــر شــدهاند.

بهدلیــل تمرکــزش ،از احصــاء
کارکردهــا و بازیگــران مختلــف
بازمانــده ،لــذا قابــل الگوگیــری

نیســت
&  (Najafabadi
Luna-Reyes
)2017, 2716

✔

✖

✔

✔

✔

مهمترین نقاط قوت:

ذکر بسیار خوب مؤلفههای مختلف
بررسی مکانیزمهای رفتاری
موجودیتهای اصلی

رویکرد کاملی از منظر سیستمشناسی
پویا

مهمترین نقاط ضعف:

پیچیدگــی مــدل و فاصلــه داشــتن
از بازیگر-محــوری (مناســب بــرای

سیاســتگذاری)

عــدم ذکــر کارکردهــای مختلــف و
اصلــی بازیگــران

عـــدم پرداختـــن بـــه برخـــی از
مؤلفههـــای اساســـی (نظیـــر اشـــاره

ضعیـــف بـــه واســـطهها)
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 .8نتیجهگیری

بررســی تجــارب بینالمللــی نشــان میدهــد کــه تبدیــل دادة منتشرشــده توســط حکومــت

بــه یــک ارزش و اثــر اجتماعــی خــود بــه خــود صــورت نمیپذیــرد و بــه بســتری از بازیگــران بــا

کارکردهــای مختلــف نیــاز دارد کــه بــا فعــال و مرتبطکــردن آنهــا بــا یکدیگــر میتــوان شــاهد

اســتفاده از داده بــود .ایــن بســتر از بازیگــران و کارکردهــا اکوسیســتم دادة بــاز نامیــده میشــود.

بدینترتیــب ،از آنجــا کــه توســعة برنامههــا و سیاســتهای حــوزة داده بــاز (بهطــور ویــژه دادة

حکومتــی بــاز) بــدون توجــه بــه اکوسیســتم آن امکانپذیــر نیســت ،شایســته اســت شــناختی جامــع
از ایــن اکوسیســتم حاصــل شــود.

«شــایدرویک» و همــکاران بــا مطالعــة جامعــی کــه آن زمــان بــر ادبیــات حــوزة اکوسیســتم

دادة حکومتــی بــاز انجــام داده بودنــد ،بیــان کردنــد کــه پژوهشهــای اندکــی بــر اجــزای مهــم
اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز انجــام گرفتــه اســت .آنهــا همچنیــن ضمــن بیــان اینکــه [حتــی در

آن زمــان] از ایــن تعبیــر بهصــورت مکــرر در نوشــتهها و گزارشهــا اســتفاده میگردیــده اســت،

بــا ایــن حــال ،ادبیــات علمــی اندکــی پیرامــون اکوسیســتم دادة حکومتــی بــاز وجــود دارد کــه

بســیاری از همانهــا نیــز بــر یــک حــوزة مشــخص (نظیــر دانشــگاه ،خیریــه ،بیمارســتان )... ،متمرکــز
اســت .آنهــا تصریــح کردنــد کــه «بهنــدرت ادبیاتــی یافــت میشــود کــه از منظــر اکوسیســتم بــه

دادة بــاز نــگاه کنــد و پژوهشــی نیافتیــم کــه اجــزای مختلــف ایــن اکوسیســتم را معرفــی کــرده

باشــد» (.)Zuiderwijk, Janssen & Davis 2014

در ایــن پژوهــش نیــز نهتنهــا ادبیــات پیــش از  ،2014بلکــه پژوهشهــای پــس از آن نیــز

مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و مشــخص گردیــد کــه هرچنــد قــدری بهتــر ،ولــی شــرایط علمــی
ناظــر بــه آن مفهــوم عمدتـاً ثابــت مانــده اســت .ادبیــات انــدک ،ضعیــف ،پراکنــده و کلــی ،متمرکــز
و تخصصــی ،ســبب شــده کــه هنــوز مــدل جامــع و قابــل اســتفادهای در عرصــة اکوسیســتم دادة

حکومتــی بــاز موجــود نباشــد .محققــان بــا تمرکــز بــر  12مــدل ممتــاز اکوسیســتم ،و بــا اســتفاده
از تحلیــل محتــوا بــه ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا پرداختــه و دریافتهانــد کــه عمــوم ایــن

اکوسیســتمهای تدوینشــده (بهعنــوان مــوارد شــاخص و ممتــاز ایــن عرصــه) ،الاقــل از یکــی از

آســیبها و اشــکاالت زیــر رنــج میبرنــد:

خالصهگویــی یــا کلیگویــی (کــه بــرای تدویــن برنامههــا و سیاســتها قابــل اســتفاده
نیســتند)؛

توجــه بــه بخشــی از اکوسیســتم (بــا توجــه بــه ابعــاد مکمــل ســایر اکوسیســتمها نمایــان
632
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میشــود)؛

بهکارگیــری رویکــرد چرخــهای یــا زنجیــرة ارزش ،بجــای رویکــرد اکوسیســتم (یــا شــبکة
درهمتنیــدهای از بازیگــران)؛

عدم توجه کافی به عموم کارکردهای ضروری یا مفید موجود در این اکوسیستم؛

مــوردکاوی و اختصاصــی بــودن برخــی از مدلهــا بــه یــک تجربــه یــا حــوزة خــاص ،بهنحــوی
کــه (علیرغــم جزئیــات بــاال) از تعمیمپذیــری و الگوپذیــری پایینــی برخــوردار گشــته اســت.

بدینترتیــب ،ســؤال پژوهــش مبنــی بــر اینکــه «آیــا مدلهــای منتخــب از صالحیــت الزم

در جهــت تولیــد چارچــوب سیاســتی دادة حکومتــی بــاز برخــوردار هســتند یــا خیــر» پاســخ منفــی
گرفــت و مشــخص گردیــد کــه در راســتای سیاسـتگذاری در عرصــة دادة حکومتــی بــاز شایســته
اســت پژوهشــگرا ِن توانمنــد بــرای توســعة چنیــن مدلــی اهتمــام ورزنــد.

فهرست منابع
تســلیمی ،محمدســعید ،مهــدی ثنایــی ،و محمــد عبدالحســینزاده .1396.شناســایی و اولویتبنــدی چالشهــای
تحقــق سیاســتگذاری دادة حکومتــی بــاز در ایــران :کاربســت روش تحلیــل سلســلهمراتبی و تاپســیس فــازی.

سیاســتگذاری عمومــی .89-57 :)2( 3

عبدالحســینزاده ،محمــد ،مهــدی ثنایــی ،و محمدمهــدی ذوالفقــارزاده .1396 .مفهومشناســی سیاســتگذاری دادة

بــاز حاکمیتــی و تبییــن مزایــا و فوایــد آن در عرصههــای مختلــف سیاس ـتگذاری .فصلنامــه مطالعــات راهبــردی

سیاســتگذاری عمومــی.74-55 :)22( 7 .
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مهدی ثنائی

 و دانشــجوی دکتــری سیاسـتگذاری علــم و فنــاوری در دانشــکد1366 متولــد
 ایشــان مؤســس و مســئول مجموعــة «شــفافیت.مدیریــت دانشــگاه تهــران اســت

، دادة بــاز،بــرای ایــران» هســتند کــه بهصــورت تخصصــی بــر حــوزة شــفافیت
. مشــارکت و توانمندســازی عمومــی متمرکــز اســت،مبــارزه بــا فســاد

محمدسعید تسلیمی

عضــو هیئــت علمــی دانشــکدة مدیریــت دانشــگاه تهــران و اســتاد تمــام
 سیاس ـتگذاری عمومــی و، توســعة ســازمانی.رشــتة مدیریــت دولتــی اســت
.مدیریــت اســامی از جملــه عالیــق پژوهشــی ایشــان اســت
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متولـد سـال  1371و دانشـجوی دکتری مدیریـت دولتی گرایـش تصمیمگیری

و خطمشـیگذاری عمومـی دانشـگاة عالمـه طباطبایـی اسـت .وی پژوهشـگر
و کارشـناس پژوهشـی پژوهشـکدة سیاسـتپژوهی و مطالعـات راهبـردی

حکمـت ،اندیشـکدة مطالعـات حاکمیـت و سیاسـتگذاری دانشـگاه صنعتـی

شـریف اسـت که بهصـورت تخصصـی بر حـوزة خطمشـی عمومـی ،ابزارهای
خطمشـی و نظـام اداری متمرکـز اسـت.
محمدحسین خانی

متولــد  1373دانشــجوی کارشناســیارشــد معــارف اســامی و علــو م سیاســی

دانشــگاه امــام صــادق (ع) اســت .ایشــان هماکنــون پژوهشــگر حــوزة

حکمرانــی خــوب در مؤسســة «شــفافیت بــرای ایــران» اســت.

حکومــت بــاز ،پاســخگویی ،مشــارکت و فناوریهــای شــهروندی از جملــه
عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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