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چکیده
داده حکومتی باز موضوعی نو و جدید است که در دستور کار نهادهای بینالمللیی و دولیتهیای
توسعهیافته قرار گرفته است .سیاستگذاری داده حکومتی باز مجموعه اقداماتی است که دولت و حکومت
باید انجام دهند تا با رعایت محرمانگیها ،دسترسی عمومی به دادهها و اطالعا سیاستی فراه گردد تا
مردم و نخبگان در فرآیندهای سیاستگذاری و البته نظارتی مشارکت داشته باشند .این پژوهش در صیدد
است با بهرهگیری از روش پژوهش آمیخته ،چالشهای سیاسیتگذاری داده حکیومتی بیاز را شناسیایی و
اولویت بندی کند .ابتدا در مرحله کیفی ،با مرور ادبیا موضیو  ،چیالشهیای سیاسیتگذاری داده بیاز و
تجربیا دیگر کشورها شناسایی گردید .سپس بیا تشیکیج جل یه گیروه کیانونی متشیکج از برخیی از
پژوهشگران ،سیاستگذاران و افراد مرتبط با حوزه داده باز ،این چالش هیا متناسیب بیا شیرایط کشیور و
زی ت بوم آن تعیین گردید .در مرحله کمّی با بهرهگیری از روش تحلیج سل لهمراتبی فیازی و تاپ ییس
فازی ،چالشهای شناساییشده ،توسط خبرگان اولویتبندی شدند .در پایان نیز بیر اسیاچ چیالشهیای
اولویت دار شناسایی شده ،چالش های اساسی تحقق داده حکومتی باز و برخی راهحیجهیا و توصییههیای
سیاستی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:

داده حکومتی باز ،سیاستگذاری داده باز ،شفافیت ،تحلیج سل لهمراتبی فازی

Email: md.sanaei@gmail.com

(نوی نده م

ئول) -
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 -1مقدمه و بیان مسئله
حکمرانی در کشور ما با مشکال و چالشهای زیربنایی فراوانی مواجه است .از مه ترین
این چالشها ،ارتباط فکری و اجرایی اندک حکومت و مردم (به ویژه نخبگان) است؛ م ئلهای
که به نوبه خود در کاهش روزافزون اعتماد میان حکومت و مردم و افزایش فاصله میان این دو

رکن اساسی نقش مهمی دارد .از سوی دیگر ضعفهای اساسی و مهمی نظیر وجود قوانین

ضعیف ،متعارض و ناکارآمد و نیز نحیفبودن دریچههای مشارکت فکری و اجرایی مردم در
امور گوناگون حکومتی در فرآیندهای قانونگذاری و سیاستگذاری ملی وجود دارد.

موارد فوق ضرور به ازی در سبک حکمرانی و سیاستگذاری را نمایان میکند .در طول
دهه های گذشته مفاهی مختلفی تالش کردهاند که تحول در نحوه حکمرانی را تصویر نمایند،

از مفهوم «دولت الکترونیک» 1گرفته تا مفهوم تازهتری نظیر «دولت مشارکتی» 2و یا جدیدترین
و کامجترین مفهوم از دولت تحت عنوان «حکومت باز .»3این نگاه به سبک حکمرانی ،خود از
سه ب ته مفهومی دیگر تشکیج شده است :ب ته مفهومی اول که عبار است از «شفافیت،4

م ئولیتپذیری 5و پاسخگویی »6و ب ته دوم یعنی «داده حکومتی باز »7و ب ته سوم تحت
عنوان «مشارکت( »8شایدرویک 9و همکاران.)2 :2014 ،
چند دهه است که پژوهشگران عرصه حکمرانی خوب 10بر بحث مه بازبودن حکومت
تمرکز کردهاند (چمپون و هانت2006 ،11؛ گاناپاتی و ردیک .)2012 ،12از سال  1960میالدی،
قانون آزادی اطالعا  13برای بازشدن اطالعا و اسناد و مشارکت همگان در فرآیندها شکج
گرفته است (برکینشاو2010،14؛ وورثی2010 ،15؛ وایت مور .)2012 ،16با این حال قانون آزادی
اطالعا یک رویکرد منفعج است ،بدین معنا که اشخاص و سازمانها باید درخواست کنند و
بعد اطالعا در اختیارشان قرار گیرد (شایدرویک و یان ن.)2014 ،17
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از سال  1990انتشار اسناد در وب و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مشارکت دادن
شهروندان در فرآیندهای حکومتی یک رویکرد فعالتر ن بت به انتشار اطالعا دولتی و

تعامال

سیاسی بوده است (اتحادیه اروپا .)2012 ،1از سال  2003به بعد دولتها رویکرد
2

فعالتری را برای در اختیار همگان قرار دادن اسناد و دادهها در قالبهای الکترونیکی باز در
دستور کار خود قرار دادند (یان ن .)2011 ،مجموعه این تحوال  ،اساچ آن چیزی است که

امروزه با عنوان «دولت باز و جنبش باز» شناخته میشود (هری ون و همکاران.)2011 ،3
همان گونه که مشخص شد ،داده حکومتی باز و سیاستگذاری در این عرصه ،موضوعی نو

و جدید است که در دستور کار نهادهای بینالمللی و دولتهای توسعهیافته قرار گرفته است.

کشورهای مختلف در حال توسعه نیز در حال حرکت به سمت این پارادای جدید در عرصه
حکمرانی و اداره امور عمومی ه تند .یکی از ابتداییترین و ضروریترین اقداما برای تحقق

داده حکومتی باز در کشور ،شناسایی چالشها و موانع بالقوه و بالفعج موجود است .برای اینکه
داده حکومتی باز در کشور تحقق پیدا کند و سیاستگذاری در این عرصه به صور حرفهای و
عملیاتی شکج بگیرد ،الزم است که چالشهای موجود بر سر راه آن شناسایی و تحلیج شوند.

پژوهش حاضر در صدد است تا با بهرهگیری روش پژوهش آمیخته ،چالشهای
سیاستگذاری داده حکومتی باز را شناسایی و اولویتبندی کند .در مرحله کیفی ابتدا با مرور
ادبیا موضو چالشهای این سیاستگذاری و تجربیا دیگر کشورها ،این چالشها شناسایی
شد  .سپس با تشکیج جل ه گروه کانونی متشکج از پژوهشگران ،سیاستگذاران و افراد درگیر

در این حوزه ،این چالشها متناسب با کشور و شرایط زی تبوم آن تعیین شد .در مرحله کمّی
با بهرهگیری از روش تحلیج سل لهمراتبی فازی و تاپ یس فازی ،چالشهای شناساییشده،
توسط خبرگان اولویتبندی شدند .در پایان نیز بر اساچ چالشهای اولویتدار ،چالشهای
اساسی بر سر راه تحقق داده حکومتی باز و برخی راهحجها و توصیههای سیاستی ارائه شدند.

 -2ادبیات موضوع
در این بخش ،به طور خالصه مروری بر مفهوم ،اهمیت و ضرور
حکومتی باز 4میشود.

سیاستگذاری داده

1

- European Commission
- Format
3
- Harrison & et.al
2

 - 4نوی ندگان در مقاله ای تحت عنوان «مفهومشناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه های
مختلف سیاستگذاری» به طور کامج مفهوم و کاربردهای داده حکومتی باز را تشیری کیردهانید (عبدالح یین زاده ،ثنیایی و
ذوالفقارزاده.)1396 ،
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مفهوم سیاستگذاری داده حکومتی باز
داده باز مفهوم جدیدی است که ریشه این مفهوم در اعتقاد به این امر است که شهروندان

باید به حج انبوه اطالعاتی که به طور مرتب توسط نهادهای دولتی جمعآوری میشود،

دسترسی داشته باشند .نخ تین قوانین مربوط به داده باز در سال  2009شکج گرفت .امروز
بیش از  250دولت در سطوح ملی ،منطقهای و شهری و حدود پنجاه کشور توسعهیافته و در
حال توسعه و سازمانهایی چون بانک جهانی و سازمان ملج متحد برنامههایی برای پیادهسازی
الزاما دادههای باز راهاندازی نمودهاند (ناهون و همکاران.)2014 ،1
برای فه سیاستگذاری داده باز ،الزم است ابتدا مفهوم حکومت باز 2و داده حکومتی باز

روشن شود .حکومت باز راهبردی جدید و مترقی پیرامون این است که دولتها چگونه با
مردم از طریق فناوریهای ارتباطی و با استفاده از روشهایی نوآورانه ،ارتباط برقرار میکنند.
این رویکرد دولتها را قادر می سازد تا از جانب شهروندان و هر زمان که نیاز است طلب
یاری و کمک نمایند ،مثالً در حج مشکال همیشگی ،که نتیجه نهایی وجود نهادهایی اثربخش
و یک دموکراسی قدرتمندتر خواهد بود (سازمان ملج متحد.)2013 ،3

داده حکومتی باز 4زیرمجموعهای از اطالعا بخش عمومی است که به صور داده باز در
اختیار مردم قرار بگیرد (پرتال داده باز اروپا .)21 :2015 ،5نظیر اطالعا تصادفا  ،بیماریها،
اطالعا تفصیلی از محیط ک ب و کار ،آبوهوا و آلودگیها ،آمار آموزش و پرورش،
عملکرد سازمانها .به تعبیر دقیقتر ،داده حکومتی باز به دادهای ساختاریافته ،قابج خوانش
توسط ماشین (ماشینخوان )6و قابج اقدام توسط ماشین 7است که حکومتها و سازمانهای

تحقیقاتی که بودجه عمومی دریافت میکنند ،به صور فعال روی وب منتشر میکنند تا عموم
مردم بتوانند آن دادهها را بدون محدودیت و پرداخت هزینهای ،مورد استفاده مجدد قرار دهند
(گیجر و وان لوک2012 ،8؛ گورین2014 ،9؛ بنیاد دانش باز.)2015 ،10
سیاستگذاری داده باز 11مجموعه اقداماتی که دولت و حکومت باید انجام دهند تا با رعایت

محرمانگی ،دسترسی به دادهها و اطالعا سیاستی برای مردم فراه گردد تا مردم و نخبگان
در فرآیند سیاستگذاری مشارکت داشته باشند .سیاستگذاری داده باز شامج مراحج مختلف

1

- Nahon & et.al,
- Open Government
3
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4
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5
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9
- Gurin
10
- Open Knowledge Foundation
11
- Open data policy
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چرخه سیاستگذاری از جمله تعریف م ئله ،تدوین سیاست ،تصمی گیری ،اجرای سیاست و
ارزشیابی سیاست میشود .طی نمودن همه این مراحج برای این است که شهروندان به

دادههای حکومتی دسترسی داشته باشند تا مشارکت مردم در فرآیند سیاستگذاری محقق شود

(شایدرویک و یان ن.)2014 ،
مفهوم حکومت باز که به تعبیری ن خه دوم حکومت خوانده میشود ،به باز بودن

دربهای حکومت به روی مردم اشاره دارد .به این ترتیب که ه مردم بتوانند با باز بودن
دربها ،اتفاقا درون حکومت را رؤیت کنند و ه در آن مشارکت کنند .در ن خه اوّل
حکومت ،مردم تنها نظارهگر بوده و مشارکت حداقلی در آن دارند .این گام در حکومت ،گام

شفافیت است .به این ترتیب شفافیت زیرساخت حکومت باز است .ابتدا دربهای حکومت
باید به روی مردم باز باشد تا آنها اتفاقا درون آن را بتوانند مشاهده کنند و مشکال و

ایرادا را ببینند .ن خه دوم حکومت ،مشارکت گ ترده مردم را در بر دارد ،به این ترتیب که
دربهای حکومت به روی مردم باز است تا آنها بتوانند ایدهها ،نظرا و راهکارهای خود را
به دست حکومت برسانند تا در حج مشکال جامعه سهی باشند .بنابراین حکومت باز نه تنها
شفافیت را در بر دارد ،بلکه مشارکت حداکثری مردم در امور را شامج میشود .در شکج  1این
مفهوم به صور شماتیک نشان داده شده است.

شکج  -1مدل مفهومی حکومت باز.

تمایز داده حکومتی باز و دولت الکترونیک
اصطالح دولت الکترونیک به عنوان واژهای با معانی و تعاریفی وسیع ،در نظر گرفته

میشود .این واژه توسط سازمان ملج متحد و انجمن اداره امور عمومی آمریکا به صور زیر
تعریف شده است« :دولت الکترونیک شامج تمام فناوری اطالعا و ارتباطا از فکس تا
وایرلس تعریف میشود که فعالیتهای اداری روزانه دولت را ت هیج میکند» .همچنین ممکن
است به این تعریف اضافه شود که عالوه بر ت هیج امور ،این فناوریها باعث میشود که
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شهروندان دسترسی به اطالعا داشته باشند و بتوانند در امور حکمرانی مشارکت داشته باشند.
دولت الکترونیک عمدتاً برای آسایش بیشتر شهروندان است (عبدوازی و همکاران:2013 ،1

 .)133حکومت باز در حال حاضر این معنی را تداعی میکند که شهروندان عالوه بر اینکه

دسترسی به اطالعا  ،اسناد و رویهها داشته باشند ،همچنین باید در امور حکومتی مشارکت
داشته باشند (عبدوازی و همکاران .)134 :2013 ،به عبار دیگر مشارکت مردم درونمایه و
ه ته اصلی بحث حکومت باز است .با توجه به این تعریف میتوان بیان کرد که حکومت باز
معنایی وسیعتر و مبناییتری ن بت به دولت الکترونیک دارد.
از منظری دیگر ،دولت الکترونیک یک ابزار مه برای بهبود خدما

عمومی و کمک به

بهتر شدن ارتباط میان حکومت و شهروندان است .در حالی که حکومت باز یک روند جهانی

در حوزه سیاستگذاری برای دولتهاست برای اینکه باز بودن ،م ئولیتپذیری ،فراگیری و
شمولیت ،پاسخگویی و کارآمدی در دولتها گ ترش یابد .همچنین حکومت باز یک تغییر
فرهنگی به سمت ایجاد یک ارتباط جدی میان دولت و شهروندان است .این تغییر فرهنگ در
مورد چگونگی برقراری ارتباط دولت و شهروندان و همکاری این دو در راستای بهبود

عملکرد حکومت است .سیاستهای حکومت باز [سیاستگذاری داده باز حکومتی] بر استفاده
از فناوری اطالعا و دادهها به عنوان منابع و ابزارهایی برای ایجاد تعامال معنادار میان
شهروندان و دولتها تاکید میکند (شبکه اداره امور عمومی سازمان ملج 2متحد.)2015 ،
اهمیت و ضرورت داده حکومتی باز
بحث داده حکومتی باز تنها برای کشور ما تازگی ندارد ،بلکه به نوعی در کج دنیا این چنین

است .اهمیت یافتن این بحث ،به دلیج تأثیرا ب یار سریع و البته عمیق فناوری بر سبک
زندگی افراد و صد البته حکومت است .مطالعا به خوبی نشان میدهد که امروزه
پیشرفت های عملی در داده حکومتی باز از ادبیا نظری آن پیشی گرفته است ،چه اینکه
متأسفانه تقریباً اثری از ادبیا آکادمیک آن در جامعه علمی کشورمان مشاهده نمیشود و این

م ئله نیز بر ضرور پرداختن هر چه سریعتر به این مبحث تأکید میکند.
در حقیقت امروزه دادهها و اطالعا زیادی در اختیار دولتها و نیز سایر مردم وجود دارد
که خود از آن استفاده نمیکنند و یا روش بهرهمندی از آن را نمیدانند« .داده باز» افراد و
نهادهای مختلف در سط دولت و مردم را تشویق میکند تا این دادهها را به صور عمومی
در سط وب منتشر نمایند ،چرا که افراد و مجموعههای فراوانی وجود دارند که با بهرهگیری

از آنها و انجام تحلیجهایی میتوانند اطالعاتی تولید کنند که بعضاً تصور آن ه امکانپذیر
نبود .مطالعا ب یار زیادی صور گرفته است که بیان میکند که انتشار اطالعا بخش
- Abduaziz, Akmal& Nurbek
- UNPAN
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خصوصی و عمومی به صور فعال و در قالبهای باز ،مزایای قابج توجهی برای شهروندان،
محققان ،سازمانها و سایر ذینفعان مثج کارآفرینان دارد .همچنین این اقدام باعث درک م ائج

و مشکال

بخش عمومی و خصوصی میشود (شایدرویک و یان ن.)2013 ،

سیاستگذاری و تحقق پارادای داده حکومتی باز ،عالوه بر توسعه و افزایش توان علمی و
فناورانه کشور ،در افزایش مشارکت فعال ،همهجانبه و مؤثر مردم و نخبگان و ارتقاء سرمایه و

اعتماد اجتماعی به حکومت تأثیر گ تردهای دارد .اقداما و خطمشیهای داده باز به طور
خاص منجر به تقویت ارزشهای عمومی میشوند .به ویژه اینکه باعث میشوند نوآوری ،رشد

اقتصادی و شفافیت نیز محقق شوند (شایدرویک و یان ن.)2014 ،

سط استقبال دنیا از داده باز ب یار گ ترده بوده است .مطابق گزارشی که ان تیتو جهانی
مککنزی در اکتبر  2013منتشر نمود ،تاکنون بیش از  90هزار پایگاه داده بر سامانه داده باز

ایاال متحده قرار دارد ،تنها در تاب تان سال  2013بیش از  1/4میلیون بازدیدکننده از سامانه
داده باز انگل تان وجود داشته است و در مجمو تاکنون بیش از  1میلیون پایگاه داده توسط
کلیه دولتهای دنیا به صور داده باز عرضه شده است .اما چنین چیزی چه فایدهای میتواند

داشته باشد؟ مطابق تخمین همین گزارش ،این دادهها میتوانند به طور سالیانه سبب خلق
ارزش تجاری معادل  3هزار میلیارد دالر گردد ،سبب کاهش انتشار  3میلیون متر مکعب گاز
دیاک ید کربن گردد ،1به طور متوسط سبب کاهش سالیانه  35ساعت زمان از زمان هر م افر
درونشهری گردد ،سبب ایجاد بیش از  100هزار سرویس و نرمافزار مرتبط با سالمت گردد
(بنیاد جهانی مک کینزی.)2013 ،2
مبتنی بر پژوهش اوبالدی ،برخی از مه ترین ارزشهایی که داده حکومتی باز ایجاد میکند،
عبار اند از :ارتقاء م ئولیتپذیری ،شفافیت ،پاسخگویی و کنترل دموکراتیک دولت ،ترویج و
ب ترسازی خودتوانمندسازی 3و مشارکت اجتماعی شهروندان ،ساخت ن ج آینده خادمان
عمومی 4توانمند ،ترویج نوآوری ،اثربخشی و کارایی در خدما دولتی و خلق ارزش برای

اقتصادی گ تردهتر (اوبالدی .)2013 ،5همچنین میتوان اشاره کرد که از مه ترین فواید داده
باز عبارتند از :سهولت ارائه خدما دولتی ،ایجاد فرصتهای اقتصادی ،بهبود امنیت عمومی،
ترغیب نوآوری و کاهش فقر (بانک جهانی.)2016 ،6

 - 1بدلیج افزایش کارآمدی و اثربخشی ،کاهش حمج و نقج ،دولت الکترونیکی و برخطشدن خدما  ،ایجاد ک بوکارهیا و
خدما برخط جدید.

2

- McKinsey Global Institute
- Self-Empowerment
4
- Civil Servants
5
- Ubaldi
6
- World Bank
3
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در انتهای این بخش الزم به ذکر است که مقوله داده حکومتی باز ه همانند سایر
رویکردها یا اقداما  ،بدون آسیب یا تهدید نمیباشد؛ مقولههایی نظیر حری خصوصی افراد،

اسرار تجاری و یا مباحث حائز امنیت ملی ،از مه ترین محورهایی ه تند که در سیاستگذاری

داده حکومتی باز باید مورد عنایت ویژه قرار گیرند .شاید این م ئله در رابطه با کشور ما و
ضرور توجه به مقوله جاسوسی ،از ضریب اهمیت ویژهای نیز برخوردار گردد .در هر
صور به دلیج اهمیت فوق العاده این م ئله ،محققان در آینده و ذیج پژوهش م تقلی به این
م ئله خواهند پرداخت.
داده حکومتی باز نیز ،همانند هر پدیده دیگر ،خالی از خطر یا آسیب نی ت ،لذا شای ته

است تا بویژه در مقام سیاستگذاری ،آن موارد شناسایی و در مدیریت آنها به خوبی تدبیر شود.
شایدرویک و یان ن (به عنوان دو نفر از سرشناچترین پژوهشگران این حوزه) در مقالهای،
ضمن انجام  19مصاحبه عمیق با م ئولین بخش عمومی و نیز م ئولین م تندسازی داده16 ،
دسته از اثرا منفی منت ب به داده حکومتی باز را شناسایی کرده و اینطور پیشنهاد دادهاند که
یک مدل تصمی گیری مناسب برای داده حکومتی باز ،باید مزایای این رویکرد (نظیر افزایش
شفافیت ،تقویت رشد اقتصادی) را در یک کفه و معایب آن (نظیر نقض حری خصوصی،
ری ک سوء استفاده و سوء برداشت از داده) را در کفه دیگر ترازوی تصمی خود قرار دهد
(عبدالح ین زاده ،ثنایی و ذوالفقارزاده.)62-61 :1396 ،

 -3پیشینه پژوهش
پژوهش در عرصه داده باز ،هنوز در مراحج ابتدایی خود قرار دارد ،به همین دلیج نظریهها
و ادبیا موجود در این حوزه ب یار محدود و رو به تکامج است .با توجه به موضو مقاله
حاضر ،در این ق مت پژوهشهایی که در حوزه چالشها و موانع تحقق داده حکومتی باز
انجام شده است ،به طور مختصر مرور میشوند.

یان ن و همکاران ( )2012در پژوهشی تحت عنوان «مزایا ،چالشها و موانع داده باز و
دولت باز»  61چالش در عرصه داده حکومتی باز را شناسایی کردهاند .آنها چالشهای
شناساییشده را در شش چالش کالن طبقهبندی کردهاند که عبارتند از :چالشهای نهادی،1
چالشهای پیچیدگی وظیفه ،2چالشهای کاربری و مشارکت ،3چالشهای حقوقی ،4چالشهای
کیفیت اطالعا  5و چالشهای فنی( 1یان ن و همکاران.)263-261 :2012 ،
1

- Institutional
- Task complexity
3
- Use and participation
4
- Legislation
5
- Information Quality
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لونورد 2در سال  2014در پایاننامه خود تحت عنوان «چالشهای حین تصویب و اجرای
طرحهای داده باز در سازمانهای محلی واب ته به شهرداری» ،چالشهایی که یان ن و همکاران

در سال  2012مطرح کرده بودند را به عنوان پیشفرض قبول کردند و با اجرای داده باز در
سازمان مورد مطالعه ،برخی دیگر از چالشها را شناسایی کردند .او در مجمو  52چالش
شناسایی و در  9دسته کالن طبقهبندی کرد که عبارتند از:
 -1چالشهای نهادی :ناکارآمدی اقداما الزم برای بهرهگیری از همکاری مشترک ،فقدان
چش انداز مشترک ،عدم تمایج به تغییر ،فقدان تفکر کارآفرینی ،فقدان منابع ،تمرکز بر
روی نقاط ضعف به جای فرصتها و نقاط قو  ،عدم پردازش از طرف کاربران
(سازمانی) ورودی ،کیفیت مشکوک ورودیهای کاربران ،عدم یکنواختی برای ایجاد و
دسترسی به اطالعا .

 -2چالشهای پیچیدگی وظایف :تمرکز بر روی اخترا مجدد چرخ (کار را از صفر شرو
کردن) ،کیفیت نداشتن دادهها ،نگهداری دادههای بیمعنی ،عدم دسترسی به منابع اصلی
اطالعا  ،دسترسی دشوار ،بیتفاوتی در مورد دادهها ،پیچیدگی و دشواری م ئولیت

رسیدگی به دادهها ،تمرکز عمومی بر روی انوا دادههای منحصر به فرد ،نتایج متضاد
داده.
 -3چالشهای کاربری و مشارکت :نمونههای منفی تأثیرگذار بر بازخورد کاربر ،عدم عالقه
کاربر ،نبود انگیزه ،فقدان آموزش در مورد داده ،تعداد زیاد دستورالعمج ابتکاری دادهها،
کمبود وقت ،هزینهبر بودن دسترسی به دادهها ،دانش آماری محدود.
 -4چالشهای حقوقی :تهدیدهای قانونی ،مقررا ناکافی در زمینه مشوقها ،نگرانیهای
حری خصوصی ،نیازمندهای امنیتی و خصوصی ،تعارض مجوزهای اطالعاتی ،استفاده
مجدد از قراردادها ،سوءتفاه و دادخواهی.
 -5چالشهای کیفیت اطالعا  :حداقج پاسخگویی برای کیفیت و دقت اطالعا  ،اطالعا

ناقص یا من وخ ،عدم ارزش ظاهری اطالعا  ،اطالعا سفارشی و نادرست.
 -6چالشهای فنی :عدم وجود فرمت یک ان و استاندارد برای دسترسی یا کنترل محتواها،
فقدان استاندارد برای دادهها ،نبود پورتال داده باز ،فقدان حمایت عمومی برای آشکار
کردن و در دسترچ قرار دادن اطالعا  ،عدم وجود نرمافزار استاندارد برای پردازش داده
باز ،پیچیدگی سی ت های پردازش داده.

- Technical
- Lövnord
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 -7چالشهای بخش خصوصی :نیاز پروژهها به م ئله قبج از اینکه راهحج اجرا شود (عدم
فقدان تعمیر و نگهداری پیشگیرانه) ،م تقج ماندن نوآوری در بخش خصوصی.
 -8چالشهای باز بودن :مبه بودن واژه باز بودن و نیاز به واض سازی آن؛ باز بودن باید به

عنوان یک ارزش توسط شهروندان نگاه شود (دموکراسی) ،سوءاستفاده از داده باز.
 -9چالشهای اخالقی :مالحظا اخالقی مربوط به ارائه آمار و دادهها ،عدم تجزیه و تحلیج
کامج م ائج اخالقی (لونورد.)36-35 :2015 ،
یکی از بهترین و کامجترین پژوهشهای انجام شده در حوزه چالشهای داده حکومتی باز،

پژوهشی است که شایدرویک و همکاران ( )2014انجام دادهاند .آنان در پژوهش خود با عنوان

«موضوعا خاص در نوآوری از طریق داده باز :مروری بر دستور کار پژوهشی در حال ظهور
برای دولتها» با مطالعه ادبیا موضوعی ،برگزاری چهار کارگاه 1و انجام شش مصاحبه و
همچنین انجام مطالعا تجربی ،چالشهای داده باز را در  7حوزه طبقهبندی نمودهاند که
عبار اند از:
 -1حقوقی :ایجاد خطمشیهای متمایز داده باز برای سازمانها و کشورهای مختلف ،ایجاد

نشدن سیاست داده باز ،سیاست داده باز به اندازه کافی دقیق و جزئی نی ت ،عدم
شفافیت مجوزهایی که بیانکننده نحوه استفاده کاربران از داده باز ه تند ،محدودیت
مجوزها در استفاده از دادهها برای کاربران.
 -2سیاسی :نظام سیاسی قادر به بازکردن داده نی ت ،عدم توجه به داده باز توسط
سیاستمداران ،سیاستمداران پیچیدگیهای داده باز را درک نمیکنند.

 -3اجتماعی :سخت بودن اندازهگیری افزایش شفافیت و دیگر ارزشها ،چالشهای تعاملی
کاربران داده باز و فراه کنندگان داده باز ،فرهنگ مخالف داده باز ،ری ک و خطرپذیری
نامناسب در داده باز.
 -4اقتصادی :سخت بودن پول درآوردن از داده باز ،پرداخت پول برای خدما و استفاده
مجدد از دادهها ،عمده دادهها مجانی نی تند ،بلکه باید برای انتشار آنها پول داد؛
دادههایی که سازمانها میدهند مجانی نی ت.
 -5نهادی :نبود فرآیند استاندارد برای انتشار داده ،عدم انتشار دادهها چون سازمانها ،دادهها
را برای خود نگه میدارند ،نبود فرآیندی که طرز رفتار درست با کاربران ورودی داشته
باشد ،نبود راهنماهایی برای انتشار داده ،انتشار داده هزینهبر و نیاز به منابع زیادی دارد.

 -6عملیاتی :نبود امکاناتی که منجر به استفاده داده باز شود ،نبود یک پایگاه داده کالن که
کیفیت دادهها را تضمین کند ،مجموعه دادهها بخشبخش شده و جدا از ه ه تند،
- Workshop

1
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مشکج قابلیت همکاری با دادههای کالن ،داده یا کالنداده را نمیتوان یافت و تغییر
معناشناختی این اصطالحا در طول زمان.

 -7فنی :دادهها را نمیتوان در فرمتهای ماشینی قابج خواندن یافت ،کاربران نیاز دارند تا

ابزارهایی را خودشان به کارگیرند تا دادهها را بخوانند ،سخت بودن تغییر دادن فرمت
دادهها ،نبودن برنامههای کاربردی خوب ،مشکج در فرآیند مجموعه دادهها ،اتصال و

ترکیب دادهها نیاز به دانش فنی تخصصی دارد (شایدرویک و همکاران.)28-25 :2014 ،
پژوهشهای متفرقه دیگری در زمینه چالشهای داده حکومتی باز انجام شده است؛ به

عنوان مثال شایدرویک و همکارانش ( )2012در پژوهشی تحت عنوان «موانع اجتماعی و فنی

گ ترش داده باز» به طور خاص موانع فنی و اجتماعی را بیان میکنند .همان گونه که مشخص
است ،عمده پژوهشهای حوزه چالشهای داده باز توسط یان ن و شایدرویک و شاگردان این

دو انجام شده که در کشورهای مختلف نیز این چالشها را شناسایی کردهاند .در جدول  1به
طور خالصه پژوهشهای انجام شده در حوزه چالشهای داده حکومتی باز معرفی شدهاند.
جدول  -1پژوهشهای انجام شده در حوزه شناسایی چالشهای تحقق داده حکومتی باز
عنوان پژوهش
مزایا ،چالشها و موانع داده باز
و دولت باز

نویسندگان

ابعاد شناسایی شده

یان ن و

 6بعد (نهادی ،کاربری و

همکاران،
2012

چالشهای حین تصویب و

اجرای طرحهای داده باز در

سازمانهای محلی واب ته به

لونورد2014 ،

شهرداری

موضوعا

خاص در نوآوری

از طریق داده باز :مروری بر

دستور کار پژوهشی در حال
ظهور برای دولتها

موانع اجتماعی و فنی گ ترش
داده باز

شایدرویک و
همکاران،
2014

شایدرویک و
همکاران،
2012

مشارکت و پیچیدگی وظایف
و )...

 9بعد (اخالقی ،بازبودن،
کیفیت اطالعا  ،بخش
خصوصی و )...

 7بعد (اجتماعی ،اقتصادی،
فنی ،عملیاتی و)...

 8بعد (کیفیت ،توانایی فه ،
کاربری ،فنی و)...

چالشهای

شناساییشده
 61چالش

 52چالش

 33چالش

 98چالش
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 -4روش پژوهش
محققین در این پژوهش از روش آمیخته 1بهره بردهاند .روش تحقیق آمیخته متکی بر چالش
اصلی دو رویکرد کمّیگرا و کیفیگرا که ریشه در منازعا پارادایمی میان اثباتیون و غیر

اثباتیون درباره مفروضا

ه تیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی دانشهای اجتماعی

داشت ،شکج گرفت .این روش که به دنبال ایجاد نوعی ه گرایی در رهیافتهای دوگانه کمی
و کیفی بود به عنوان جنبش سوم روششناسی( 2تشکری و تدلی )2003 ،3مطرح شد و به
اعتقاد برخی از اندیشمندان (کرسول و پالنو کالرک )1 :2007 ،4به محدودیتهای رویکردهای

دوگانه پاسخ داد.
با توجه به ضرور

یادشده ،در سالهای اخیر برای ترکیب روشهای کمی و کیفی در

انجام پژوهشهای حوزه م ائج اجتماعی و رفتاری و م ائج مدیریت ،کوششهای ویژهای به
عمج آمده و از ترکیب این دو دسته روشها ،مجموعه روشهای آمیخته پدیدار شده است
(آلوارز و سینتاز .)279 :2002 ،5مراحج انجام روش آمیخته در این پژوهش در جدول  2نشان

داده شده است.

جدول  -2مراحج پژوهش برای شناسایی و اولویتبندی چالشهای سیاستگذاری داده باز حکومتی
روش کتابخانهای :استخراج چالشهای سیاستگذاری داده باز در منابع
پژوهش کیفی

مصاحبه گروه های کانونی :خبرگان داده باز و شفافیت و کارشناسان حوزه داده باز و
دانشجویان علوم اجتماعی و مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی

تعیین درخت تصمی چالشهای سیاستگذاری داده باز حکومتی
کارب ت روش تاپ یس فازی برای اولویتبندی چالشها بر اساچ وزنهای مرحله
پژوهش کمّی

قبج
رتبهبندی و اولویتبندی چالشها بر اساچ وزنهای مرحله قبج

رتبهبندی و اولویتبندی چالشهای سیاستگذاری داده باز حکومتی

1

- Mixed Methods Research
- Third Methodological Movement
3
- Tashakkori &Teddlie
4
- Creswell & Plano Clark
5
- Alvarez& Sintas
2
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 -5تجزیه و تحلیل یافتهها
در این بخش به طور مشروح ،یافتههای پژوهش و تحلیج آنها در هر دو مرحله کیفی و

کمّی تشری میشود.

مرحله کیفی :معرفی و اجرای مصاحبه گروههای کانونی
گروه کانونی 1یکی از تکنیکهای مصاحبه کیفی است که برای ایجاد تعامج بین اعضای

گروه طراحی شده است تا انگیزه برای بحث عمیقتر را فراه نموده و جنبههای مختلف و
جدید موضو مورد بحث را آشکار نماید (کوربتا .)140 :2003 ،2یکی از ویژگیهای

مصاحبههای گروه کانونی ،تعامج میان اعضای گروه است که تمایج به تفکر و تبادل نگرشها

و ایدهها را بر میانگیزد (کیتزینگر و باربور.)1999 ،3
در پژوهش حاضر ابتدا با مرور ادبیا و شناسایی چالشهای پیش روی سیاستگذاری داده
حکومتی باز ،خالصهای از آثاری که چالشها را بیان کرده بودند ،تهیه شد .چالشهای

شناساییشده در آثار در اختیار اعضای گروه کانونی قرار گرفت و با برگزاری  5جل ه
(مجموعاً بیش از ده ساعت) به روش گروه کانونی ،چالشهای پیشِ روی سیاستگذاری داده
حکومتی باز مورد بحث قرار گرفت.
برخی از ویژگیهای اعضای گروه کانونی عبارتند از :سابقه تحصیال تکمیلی(دکتری و

کارشناسی ارشد) ،صاحب اثر بودن در حوزه شفافیت و داده حکومتی باز ،سابقه فعالیت در
نهادهای سیاستگذار مثج مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز پژوهشهای مجلس ،مرکز
بررسی استراتژیک ریاست جمهوری ،دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  ،...سابقه فعالیت عملیاتی و انجام پروژههای
پژوهشی در حوزه شفافیت و داده حکومتی باز ،انجام سفرهای برونمرزی و شرکت در

کنفرانسهای بینالمللی داده باز برای رصد تجربیا دیگر کشورها.
خروجی جل ا گروه کانونی (یا به عبارتی خروجی مرحله کیفی پژوهش) عبار بود از
شناسایی  49چالش پیش روی سیاستگذاری داده حکومتی باز که در هفت دسته طبقهبندی
شدند که در شکج  2قابج مشاهده است.
مولفهها و ابعاد به دست آمده در بخش یافتههای کیفی (خروجی گروه کانونی) این گونه

بوده است که در هر جل ه ،پژوهشهایی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره شده است ،در

1

- Focus group interview
- Corbetta
3
- Kitzinger, J., Barbour, R.S
2
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اختیار اعضای پنج قرار میگرفت و همان جل ه بر روی آن بحث میشد و در نهایت با
جمعبندی پنج جل ه ،چالشهای مذکور شناسایی شدند .تفاو عمده و اساسی چالشهای به

دست آمده از گروه کانونی با پژوهشهای گذشته خارج از کشور در این است که در
پژوهشهای خارجی چون بحث داده باز زمان ن بتاً زیادی است که در کشورهایی مثج هلند،
انگل تان ،دانمارک و ...پیگیری شده است و پیشرفتهای خوبی شکج گرفته است؛ بیشتر بر

روی چالشهای فنی و عملیاتی تاکید شده است ولی در گروه کانونی خبرگان بر این نظر
بودند که چون بحث داده حکومتی باز ابتدای کارش در کشور است ،چالشهای فنی و
عملیاتی م ئله حال حاضر کشور نی ت و چالشهای دیگری مثج چالشهای حقوقی ،فرهنگی

و نهادی مه تر ه تند .فلذا در خروجی جل ه گروه کانونی ،بیشتر چالشهای شناسایی شده
در ابعاد فرهنگی ،حقوقی و نهادی میباشند.
مرحله کمّی
پس از به دست آمدن الگوی جامع چالشهای سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران از

روش کیفی و گروه کانونی ،در مرحله کمّی ،محققان با ابعاد هفتگانه ،چالشهای
سیاستگذاری داده حکومتی باز را در قالب پرسشنامه استاندارد تحلیج سل ه مراتبی در اختیار
 14از نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه داده حکومتی باز قرار دادند تا وزن هر یک از ابعاد
به دست بیاید .در مرحله دوم ،پرسشنامه طراحی شده بر اساچ طیف لیکر پنجتایی که شامج

 49چالش شناسایی شده بودند ،در اختیار همان خبرگان قرار گرفت تا اولویت هر چالش را
مشخص کنند .در ادامه نیز با ترکیب دو روش مذکور یعنی به دست آوردن وزن ابعاد و
اولویت چالشها ،اولویتبندی چالشهای سیاستگذاری داده حکومتی باز انجام شد .در ادامه
به طور جزییتر کارب ت دو روش تحلیج سل لهمراتبی فازی و تاپ یس فازی برای
اولویتبندی چالشهای سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران بیان میشود.

شناسایی و اولویتبندی چالشهای تحقق سیاستگذاری داده ...
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شکج  -2خروجی مرحله کیفی پژوهش
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وزندهی گزینهها بر اساس روش تحلیل گسترشیافته چانگ
چانگ در سال  1992روشی ب یار ساده را برای ب ط فرآیند تحلیج سل لهمراتبی به فضای

فازی ارائه داد .این روش که مبتنی بر میانگین ح ابی نظرا

خبرگان و روش نرماالیز ساعتی

و با استفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه داده شده بود ،مورد استقبال محققین قرار گرفت
(چانگ .)1992 ،1مراحج انجام این روش به قرار زیر میباشد:

مرحله 1؛ ترسیم درخت سلسلهمراتبی :در این مرحله ساختار سل لهمراتب تصمی با
استفاده از سطوح هدف ،معیار و گزینه ترسی میشود.

مرحله 2؛ تشکیل ماتریس مقایسات زوجی :با استفاده از نظر تصمی گیرنده ،ماتریس

مقای ا با بهرهگیری از اعداد فازی مثلثی )  xij  (aij , bij , cij , d ijبر اساچ نظرا
تعداد افراد نظر دهنده در مورد اولویت
تصمی گیرنده تشکیج میگردد که در این ماتریس
درایه  iن بت به  jمیباشد.
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مرحله 3؛ میانگین حسابی نظرات :میانگین ح ابی نظرا
ماتریس زیر محاسبه میشود:
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 aijk
a~ ij  k 1p
ij
  


مرحله 4؛ محاسبه مجموع عناصر سطر :مجمو عناصر سطرها محاسبه میگردد:
i  1,2,..., n

ij

~
~S   a
n

j 1

i

مرحله 5؛ نرماالیز کردن :مجمو سطرها به شیوه زیر نرماالیز میشود:

در صورتی که

میشود:

) (li, mi, uiنشان دهی  ،رابطه فوق به ترتیب زیر محاسبه

را به صور

مرحله 6؛ تعیین درجه احتمال بزرگتر بودن :درجه احتمال بزرگتر بودن هر  uiرا ن بت به
سایر  uiها محاسبه و آن را ) d'(Aiمینامی .
درجه احتمال بزرگتر بودن عدد مثلثی فازی ) µ 2=(l2,m2,u2ن بت به عدد مثلثی فازی
) µ 1=(l1,m1,u1برابر است با:
]

این رابطه را میتوان مترادفاً به صور

که  dمختصا
میباشد.

𝑀, µ

𝑀[min µ

زیر بیان کرد:

𝑀= µ

𝑝𝑢𝑆 =

𝑀> 𝑀 𝑉

𝑀 ∩ 𝑀 = hgt

𝑀> 𝑀 𝑉

≥
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≥

𝑖 :
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−
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باالترین نقطه در منطقه اشتراک و برخورد دو تابع عضویت

−𝑢 −

و
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شکج  -3اولویت دو عدد فازی مثلثی.

برای مقای ه  M1و  ،M2محاسبه ) V(M2 ≥ M1), V(M1≥M2ضروری ت .درجه احتمال
بزرگتر بودن یک عدد فازی محدب ) (Mاز  Kعدد فازی محدب دیگر ) (Mi; i = 1,2,…,kبه
صور زیر تفکیک میشود:
] 𝑀 ≥ 𝑀 𝑉 𝑀 ≥ 𝑀 , 𝑀 , … , 𝑀 = 𝑉[ 𝑀 ≥ 𝑀 , 𝑀 ≥ 𝑀 , … ,
𝑖𝑀 ≥ 𝑀 𝑉 = min
𝑖 = , ,…,

مرحله 7؛ نرماالیز کردن :با نرماالیز کردن بردار وزنها ،وزنهای نرماالیز به دست میآیند:

) (d 
) (d 
) (d 
) W  ( i n A1 , i n A2 ,, i n An
) d ( Ai)  d ( Ai)  d ( Ai
i 1

i 1

i 1

وزنهای فوق ،وزن قطعی (غیرفازی) ه تند .با تکرار این فرآیند ،اوزان تمامی ماتریسها
به دست میآید .با انجام این محاسبا  ،نتایج مورد نظر به دست میآید.
مرحله  :8ترکیب اوزان :با ترکیب وزنهای گزینه و معیارها ،وزنهای نهایی به دست

میآید:

نتایج حل مدل سلسلهمراتبی با استفاده از روش چانگ

درخت سل لهمراتبی تصمی چالشهای سیاستگذاری در شکج  4نشان داده شده است که
در این ق مت برای وزندهی به ابعاد هفتگانه آن از تحلیج سل لهمراتبی فازی بهرهگیری
شده است .در ادامه به صور مختصر اجرای مراحج روش تحلیج سل لهمراتبی فازی چانگ
و خروجی این مرحله یعنی وزندهی به ابعاد ،مشخص میشوند.
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مرحله  2و  3و  :4برای انجام مقای ههای زوجی از عبارا
استفاده شد:
جدول  -3طیف فازی و عبار

کد

عبارا

کالمی

کالمی آورده شده در جدول 3

کالمی متناظر

عدد فازی

1

ترجی برابر

()1 ،1 ،1

2

ترجی ک تا متوسط

()1 ،1/5 ،1/5

3

ترجی متوسط

()1،2،2

4

ترجی متوسط تا زیاد

()3 ،3/5 ،4

5

ترجی زیاد

()3 ،4 ،4/5

6

ترجی زیاد تا خیلی زیاد

()3 ،4/5 ،5

7

ترجی خیلی زیاد

()5 ،5/5 ،6

8
9

ترجی خیلی زیاد تا کامالً
زیاد
ترجی کامالً زیاد

جداول زیر میانگین ح ابی نظرا
عناصر سطرها نشان داده شده است.
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()5 ،6 ،7
()5 ،7 ،9

خبرگان را نشان میدهد .در ستون آخر آن نیز مجمو

چالشهای فرهنگی اجتماعی








(0.14,0.202,0.292)

چالشهای اقتصادی

















(0.052,0.073,0.106)

(0.113,0.162,0.233)







(0.133,0.2,0.294)

















چالشهای حقوقی

نرمالیزه شده

مجمو

چالشهای فنی

فرآیندی

چالشهای عملیاتی و

چالشهای نهادی

چالشهای اقتصادی

اجتماعی

چالشهای فرهنگی

چالشهای سیاسی

چالشهای حقوقی

هدف

زوجی ن بت به هدف











چالشهای سیاسی
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 میانگین مقای ا-4 جدول


(0.08,0.115,0.165)








(0.057,0.08,0.12)



























چالشهای عملیاتی و فرآیندی

چالشهای فنی

مجمو

(0.113,0.166,0.242)

















چالشهای نهادی

77
... شناسایی و اولویتبندی چالشهای تحقق سیاستگذاری داده

. آورده شده است4  اوزان ابعاد چالش ن بت به هدف در شکج،بر اساچ نتایج جدول فوق
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شکج  -4ماتریس اوزان نهایی ابعاد ن بت به هدف.

اولویتبندی گزینهها با استفاده از تکنیک  TOPSISفازی بر اساس نظرات خبرگان

واژه  1 TOPSISبه معنی روشهای ترجی بر اساچ مشابهت با راهحج ایدهآل است .این
مدل توسط «هوانگ و یون» در سال  1981پیشنهاد شد .در این روش  mگزینه به وسیله n
شاخص ارزیابی میشود .منطق اصولی این مدل راهحج ایدهآل (مثبت) و راهحج ایدهآل منفی را
تعریف میکند .راهحج ایدهآل (مثبت) راهحلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را

کاهش میدهد .گزینه بهینه ،گزینهای است که کمترین فاصله از راهحج ایدهآل و در عین حال
دورترین فاصله از راهحج ایدهآل منفی دارد .به عبارتی در رتبهبندی گزینهها به روش TOPSIS
گزینههایی که بیشترین تشابه را با راهحج ایدهآل داشته باشند ،رتبه باالتری ک ب میکنند
(حبیبی و دیگران 151 :1393 ،و آذر و رجبزاده .)1381 ،در ادامه خروجی روش تاپ یس
فازی که الویتبندی چالشهای سیاستگذاری داده حکومتی باز است ،با در نظرگرفتن وزن هر
یک از ابعاد در روش تحلیج سل لهمراتبی فازی محاسبه میشود .امتیازا فازی نظرا
خبرگان در خصوص گزینههای موجود در این تحقیق در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  -5میانگین نمرا

فازی هریک از گزینههای مورد مطالعه

امتیاز فازی

نام

امتیاز فازی

)(3.364,5.091,7.091

هزینهبربودن تولید و
انتشار داده

)(5.727,7.727,9.727

)(5.909,7.909,9.909

عدم تمایج به تغییر

)(4.364,6.364,8.364

نام
ابهام تکالیف قانونی
ن بت به مصادیق داده
باز و غیر باز
ابهام تکالیف قانونی
ن بت به ارائه داده خام
یا پردازششده

- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

1
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امتیاز فازی

نام

امتیاز فازی

)(6.091,8.091,10.091

فقدان نهاد مرجع ملی
برای هماهنگی در
حکومت

)(5.545,7.455,9.455

)(5.727,7.727,9.727

اح اچ مالکیت
سازمانها به داده و میج
به محرمانگی داده

)(5.727,7.727,9.727

عدم تدوین چش انداز،
سیاست ،قوانین و
آییننامههای اجرایی
مرتبط با داده باز

)(4.091,6,8

سیاستهای متمایز
داده باز برای
سازمانهای مختلف

)(4.909,6.909,8.909

)(4.909,6.909,8.909

)(4.727,6.636,8.636

)(5.091,7.091,9.091

وجود حداقلی از
آموزش و
دستورالعمجهای الزم
برای انتشار داده
فقدان فرآیندهای
استاندارد تولید و انتشار
مصادیق داده
مشخص نبودن م ئول
تولید و انتشار هر
مصداق از داده
فقدان یا ضعف
نهادهای واسطه

)(5,7,9

)(4.818,6.727,8.727

)(3.545,5.182,7.182

)(5.182,7.182,9.182

عدم وجود شاخص
داده باز

)(5.091,7,9

)(4.818,6.818,8.818

عدم مشارکتگیری
(توانمندسازی)
مجموعههای مردمی

)(6.091,8.091,10.091

)(3.909,5.727,7.727

نبود داده

)(5,7,9

)(3.909,5.909,7.909

چندپارهبودن دادهها

)(5.455,7.455,9.455

نام
عدم وجود مجوزهای
قانونی برای دادهها

ضعیف و غیر قابج
استفادهبودن قوانین
باالدستی
مباحث امنیتی و حری
خصوصی ،اسرار
تجاری
فقدان سیاستهای رفع
م ئولیت
فقدان ساز و کارها و
مراجع رسیدگی به
شکایا مرتبط با داده
کمترین سط از
شناخت و اح اچ نیاز
نظام سیاسی به داده باز
عدم درک
پیچیدگیهای داده باز
در بین سیاستمداران
عدم پاسخگویی و
م ئولیتپذیری ن بت
به ارائه داده ،کیفیت
داده ،صحت داده
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امتیاز فازی

نام

امتیاز فازی

)(3.364,5.182,7.182

تغییر معنای دادهها در
طول زمان

)(3.909,5.818,7.818

)(3.091,5,7

دشواری ه کنشپذیری
فرادادهها

)(6,8,10

)(3.727,5.545,7.545

عدم دسترسی به منابع
اصلی دادهها

)(5.727,7.727,9.727

)(4,5.909,7.909

ابهام در زمان و مکان
انتشار داده

)(3.727,5.727,7.727

)(3.818,5.545,7.545

وجود دادههای
متعارض

)(4,5.909,7.909

)(4,6,8
)(4.636,6.455,8.455

)(3.818,5.727,7.727

)(5.091,7,9

)(5,6.909,8.909
)(4.455,6.455,8.455
)(4.727,6.636,8.636

)(4.091,5.909,7.909

عدم ارزش ظاهری
اطالعا
اطالعا سفارشی و
نادرست
بالتکلیفی دادههای غیر
قابج استفاده (ناقص یا
من وخ)
مشکال مرتبط با
قالبهای ارائه
اطالعا
مشکال مرتبط با
پورتالهای داده
فقدان یا ضعف فراداده
عدم وجود واژهنامه
استاندارد
فقدان ابزارهای مناسب
برای استفاده از داده
(فنی)

)(5.545,7.545,9.545
)(3.818,5.727,7.727

)(4.182,6,8

)(3,4.909,6.909

)(3.455,5.364,7.364
)(3.727,5.455,7.455
)(4.545,6.455,8.455

نام
عدم ارتباط و تعامج با
نهادهای بینالمللی
کمترین سط از آگاهی
و فه (اهمیت و
ضرور ) از داده در
بین مردم
عدم مطالبه عمومی
زمانبربودن
مح وچشدن اثرا
داده باز در اجتما
وجود حداقلی از
نظار عمومی بر
فراه کنندگان داده
فرهنگ محرمانگی
خطر تف یر نادرست از
داده باز
دشواری تعامج میان
کاربران و
فراه کنندگان داده باز
دشواری خلق ثرو
داده باز

از

رایگاننبودن بهرهمندی
از ابزارهای استفاده
داده باز
مجانینبودن دادهها
تغییر و انعطاف مدل
ک ب و کار سازمانها

81

شناسایی و اولویتبندی چالشهای تحقق سیاستگذاری داده ...

رتبهبندی گزینهها :بر اساچ ترتیب نزولی میتوان گزینههای موجود در م ئله را رتبهبندی
نمود .هر گزینهای که  CCبزرگتری داشته باشد ،بهتر است .نتایج بکارگیری روش تحلیج
سل لهمراتبی فازی و تاپ یس فازی در اولویتبندی چالشهای سیاستگذاری داده حکومتی باز

در جدول  6آورده شده است.

جدول  -6مرتب سازی چالشهای تحقق داده حکومتی باز بر ح ب اولویت
رتبه
1
2
3

چالش

بُعد

کمترین سط از آگاهی و فه (اهمیت و ضرور )

فرهنگی

از داده در بین مردم

اجتماعی

عدم تدوین چش انداز ،سیاست ،قوانین و
آییننامههای اجرایی مرتبط داده باز
ابهام تکالیف قانونی ن بت به مصادیق داده باز و
غیر باز

4

عدم مطالبه عمومی

5

فرهنگ محرمانگی

6

عدم وجود مجوزهای قانونی برای دادهها

وزن وزن

وزن نهایی

بُعد چالش

چالش

0.008151 0.033 0.247

حقوقی

0.008032 0.032 0.251

حقوقی

0.008032 0.032 0.251

فرهنگی
اجتماعی
فرهنگی
اجتماعی

0.007904 0.032 0.247
0.007904 0.032 0.247

حقوقی

0.007781 0.031 0.251

حقوقی

0.03 0.251

0.00753

8

ضعیف و غیر قابج استفادهبودن قوانین باالدستی

حقوقی

0.007279 0.029 0.251

9

مباحث امنیتی و حری خصوصی ،اسرار تجاری

حقوقی

0.007028 0.028 0.251

حقوقی

0.006777 0.027 0.251

7

10

فقدان ساز و کارها و مراجع رسیدگی به شکایا
مرتبط به داده

ابهام تکالیف قانونی ن بت به ارائه داده خام یا
پردازششده
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رتبه
11
12
13
14
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بُعد

چالش
سیاستهای متمایز داده باز برای سازمانهای
مختلف
دشواری تعامج میان کاربران و فراه کنندگان داده

فرهنگی

باز

اجتماعی

فقدان نهاد مرجع ملی برای هماهنگی در حکومت

نهادی

وجود حداقلی از نظار

عمومی بر فراه کنندگان
داده

15
16

عدم تمایج به تغییر

18

اح اچ مالکیت سازمانها به داده و میج به
محرمانگی داده
زمانبر بودن مح وچشدن اثرا

فرهنگی
اجتماعی

خطرتف یر نادرست از داده باز

17

حقوقی

داده باز در

فرهنگی
اجتماعی

وزن وزن

وزن نهایی

بُعد چالش

چالش

0.006526 0.026 0.251
0.006422 0.026 0.247
0.006358 0.034 0.187
0.006175 0.025 0.247
0.006175 0.025 0.247

نهادی

0.006171 0.033 0.187

نهادی

0.005984 0.032 0.187

فرهنگی

0.005928 0.024 0.247

اجتما

اجتماعی

فقدان سیاستهای رفع م ئولیت

حقوقی

0.005773 0.023 0.251

سیاسی

0.005678 0.034 0.167

21

فقدان یا ضعف نهادهای واسطه

نهادی

0.03 0.187

0.00561

22

عدم وجود شاخص داده باز

نهادی

0.03 0.187

0.00561

نهادی

0.005423 0.029 0.187

نهادی

0.005423 0.029 0.187

19
20

23
24

کمترین سط از شناخت و اح اچ نیاز نظام
سیاسی به داده باز

وجود حداقلی از آموزش و دستورالعمجهای الزم
برای انتشار داده
فقدان فرآیندهای استاندارد تولید و انتشار مصادیق
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رتبه

چالش

بُعد

83

وزن وزن

وزن نهایی

بُعد چالش

چالش

داده
25
26
27
28
29

عدم به مشارکتگیری (توانمندسازی) مجموعههای
مردمی
مشخص نبودن م ئول تولید و انتشار هر مصداق از
داده
عدم پاسخگویی و م ئولیتپذیری ن بت به ارائه
داده ،کیفیت داده ،صحت داده
عدم درک پیچیدگیهای داده باز در بین
سیاستمداران
عدم ارتباط و تعامج با نهادهای بینالمللی
سفارشی و نادرست

30

اطالعا

31

عدم ارزش ظاهری اطالعا

32

نبود داده

33

چندپارهبودن دادهها

34

ابهام در زمان و مکان انتشار داده

35
36

نهادی

0.005423 0.029 0.187

نهادی

0.005236 0.028 0.187

سیاسی

0.005177 0.031 0.167

سیاسی

0.004843 0.029 0.167

سیاسی

0.004175 0.025 0.167

عملیاتی و
فرآیندی
عملیاتی و
فرآیندی
عملیاتی و
فرآیندی
عملیاتی و
فرآیندی
عملیاتی و
فرآیندی

بالتکلیفی دادههای غیر قابج استفاده (ناقص یا

عملیاتی و

من وخ)

فرآیندی

تغییر و انعطاف مدل ک ب و کار سازمانها

0.001539 0.027 0.057
0.001482 0.026 0.057
0.001425 0.025 0.057
0.001425 0.025 0.057
0.001425 0.025 0.057
0.001425 0.025 0.057

اقتصادی 0.001404 0.027 0.052
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بُعد چالش

چالش

رتبه

وزن وزن

وزن نهایی

چالش

37

عدم دسترسی به منابع اصلی دادهها

38

وجود دادههای متعارض

39

تغییر معنای دادهها در طول زمان

40

دشواری ه کنشپذیری فرادادهها

41

مجانینبودن دادهها

اقتصادی 0.001248 0.024 0.052

42

رایگاننبودن بهرهمندی از ابزارهای استفاده داده باز

اقتصادی 0.001196 0.023 0.052

43
44
45
46

مشکال

بُعد

مرتبط با قالبهای ارائه اطالعا

هزینهبربودن تولید و انتشار داده
مشکال

مرتبط با پورتالهای داده

دشواری خلق ثرو

از داده باز

عملیاتی و
فرآیندی
عملیاتی و
فرآیندی
عملیاتی و
فرآیندی
عملیاتی و
فرآیندی

فنی

0.001368 0.024 0.057
0.001368 0.024 0.057
0.001311 0.023 0.057
0.001254 0.022 0.057

0.03 0.039

0.00117

اقتصادی 0.001144 0.022 0.052
فنی

0.001131 0.029 0.039

اقتصادی 0.001092 0.021 0.052

47

عدم وجود واژهنامه استاندارد

فنی

0.001092 0.028 0.039

48

فقدان یا ضعف فراداده

فنی

0.001053 0.027 0.039

49

فقدان ابزارهای مناسب برای استفاده از داده (فنی)

فنی

0.000975 0.025 0.039

 -6نتیجهگیری
انتشار دادههای مختلف (یا بازشدن دادهها) ،به خصوص دادههای باز حکومتی ،ه به نفع
دولت است و ه به نفع مردم .دولت با انتشار دادههای خود میتواند از تحلیجهایی که بر
روی آن دادهها صور میگیرد ،بهرهمند شود ،مشکال و یافتن راهحج آن را به مردم واگذار
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کند و در یک کالم ،مردم بیش از پیش فعاالنه وارد م ائج اساسی جامعه خویش میشوند.
سیاستهای داده باز در ب یاری از کشورهای جهان در حال گ ترش و توسعه است .از نقطه

نظر عملی ،این امکان ه ت که کشورها از یکدیگر یاد بگیرند یا میتوانند سیاستهای
کشورهای دیگر که منجر به پیشرفت آنها شده را با توجه به اقتضائا کشور خودشان اجرا
کنند .ب یاری از تحقیقا در مورد سیاستگذاری داده باز ،بینشی را ارائه میدهد و آن این است

که برای اجرای سیاستهای داده باز ،باید ب ترهای فرهنگی و قانونی مناسب با هر کشور و
منطقه را در نظر گرفت.
تشکیج گروههای کانونی و همفکری در ادبیا

نظری برای بررسی موانع مطرح شده

پیرامون تحقق داده حکومتی باز و آنگاه تالش برای رتبهبندی ابعاد کلی و نیز چالشهای
بدست آمده ذیج هر بعد ،ب یار معنادار بود .عمده موانع شناساییشده در م یر تحقق داده
حکومتی باز ،با موانع معرفی شده در ادبیا مشترک بود ،اما مواردی ،خاص کشورمان
خودنمایی کردند که عمدتاً ذیج بُعد «فرهنگی اجتماعی» جای گرفتند« :کمترین سط از آگاهی
و فه (اهمیت و ضرور ) از داده میان مردم»« ،عدم مطالبه عمومی»« ،فرهنگ محرمانگی» و

«زمانبربودن مح وچشدن اثرا داده باز در اجتما » ،مواردی که پس از نظرسنجی و
وزندهی به مؤلفهها در زمره با اهمیتترین موانع تحقق داده حکومتی باز جای گرفتند ،که این
یافته نیز ب یار آموزنده است.
در این پژوهش بُعد «چالشهای حقوقی» به عنوان مه ترین بُعد از چالشهای تحقق داده

حکومتی باز شناسایی گردید .این یافته نیز ب یار داللتآمیز است .بدین معنا که ابعاد حقوقی
داده باز نه تنها دارای ظرافتهای قانونی مشخصی است (که در بدنه قانونی کشور جای آن
خالی است) ،بلکه بیتوجهی به این ابعاد ،مه ترین موانع پیرامون بازشدن داده حکومتی را
تشکیج دادهاند.
مالحظه نتیجه پژوهش ،چند داللت آموزنده دیگر نیز در دل خود داشت ،داللتی که بر

اساچ آن میتوانی به نوعی چالشهای تحقق داده حکومتی باز را بدین ترتیب تق ی بندی
کنی :
 ابعاد پراهمیت :چالشهای ذیج ابعاد «حقوقی» و «فرهنگی  -اجتماعی» مه ترین
چالشهای تحقق  OGDه تند .هر چند فاصله مؤلفههای این دو بعد ناچیز و غیر
معنادار است ،لذا اهمیت آنها را میتوان به صور برابر نیز در نظر گرفت.


ابعاد با اهمیت متوسط :در سط بعدی ،چالشهای ذیج ابعاد «نهادی» و آنگاه «سیاسی»
قرار میگیرند.
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ابعاد ک اهمیت :اما سه دسته چالشهای ذیج ابعاد «عملیاتی و فرآیندی»« ،اقتصادی» و
«فنی» در رتبه انتهایی از اهمیت قرار میگیرند .فاصله اهمیت این سه دسته ،از چهار

دسته قبلی ب یار قابج توجه است و به خوبی نمایان میکند که بر خالف تصور ب یاری
از افراد و نیز بر خالف تجارب کشورهای پیشتاز در این حوزه ،موانع تحقق  OGDدر
کشورمان را نباید در این سه دسته دنبال کنی .

 -7توصیههای سیاستی
پژوهش حاضر رهنمون میسازد که در کشور ما ،داده حکومتی باز بیش و پیش از آنکه یک

پدیده فنی باشد ،پدیدهای فرهنگی  -اجتماعی و حقوقی  -قانونی است و هر سیاستی که

بخواهد به این موضو بپردازد ،ناگزیر از توجه ویژه به این ابعاد و نیز تالش جدی برای
مرتفعساختن این موانع خواهد بود .بر همین مبنا ،برخی از توصیههای سیاستی مبتنی بر این
پژوهش در راستای توسعه  OGDدر کشورمان میتواند اینگونه باشد:




تدوین سیاستهای داده حکومتی باز :مه ترین اقدام پیشنهادی در سط ملی برای
تعالی  ،OGDسیاستگذاری این حوزه است .هیچ حوزه مهمی در کشور نمیتواند توجه
و در نتیجه عزم جدی را به سمت خود جلب کند ،مگر آنکه نظام سیاستی و تقنینی
کشور از آن حمایت الزم را به عمج آورد .یقیناً صرفِ نگارش اسنادی کالن در قامت
سیاست راهگشای همه مشکال نی ت ،ولی میتواند سرآغاز تحوالتی مه مح وب

شود.
آشنایی با چیستی و فواید داده حکومتی باز OGD :قلمروی ب یار ناشناخته میان
تصمی گیران ،مدیران و نیز عموم مردم است .به عنوان مه ترین عامج تحقق  ،OGDبرای
آشنایی اهمیت و فواید دوطرفه این پارادای در تغییر سبک حکمرانی و نیز کارآمدسازی
آن ،الزم است نظام دانشگاهی و نیز ساز و کارهای ترویجی کشور (به طور خاص

را



رسانهها) برنامهای ویژه در پیش گیرند .در مقام اجرا ،شاید الزم باشد که این اقداما
پیش از تدوین سیاست  OGDنیز مد نظر قرار داد.
استقرار نهاد مستقل و متمرکز :شاید به عنوان مه ترین مؤلفه یک سیاست موفق ،OGD
تعبیه یک نهاد م تقج و متمرکز بر آن در جایگاهی باالدستی و برخوردار از قدر اعمال
نظر در بدنه دولتی است .در کشورهای موفق ،این بدنه اجرایی ب یار سبک ،چابک و

حرفه ای طراحی شده ،به صور م تقی زیرمجموعه شخص رئیس جمهور تعبیه
گردیده و نقش ب یار مؤثری در استقرار این پارادای و رویکردهای مشابه (نظیر دولت
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الکترونیک ،دولت مشارکتی )... ،داشته است .گفتنی است که همین نهاد میتواند مرجع
بررسی شکایا مرتبط با حوزه داده نیز باشد.

تدوین معیارهای دقیق محرمانگی« :شفافیت» نیازمند تدوین معیارهایی دقیق برای تعیین

مصادیق محرمانگی است .یعنی اگر قرار باشد دادههای حکومتی در اختیار عموم مردم
قرار گیرد ،باید ابتدا معیارها و سرانجام مصادیق دادههای محرمانه به دقت مشخص شده

تا از سردرگمی و ری کهای محتمج این رویکرد جلوگیری گردد .در حال حاضر تنها
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطالعا » (مصوب  )1388و آییننامههای اجرایی آن

به این م ئله پرداختهاند که  )1کلی بودن معیارهای ذکر شده و  )2عدم وجود ساز و

کارهای کارآمد به منظور تعیین دقیق مصادیق محرمانگی در نهادها و اقداما مختلف،
سبب شده که این قانون [الاقج] از این منظر ناکارآمد بماند .به صور خالصه ،در حال







حاضر مصادیق دادههای باز و دادههای ب ته ،مشخص نی ت و معیارهای راهگشایی ه
برای تعیین این م ئله وجود ندارد.
تعامل دولت  -ملت :تعامج جدی کاربران دادههای حکومتی با ارائهکنندگان آنها

(دستگاهها) نقش مؤثری در ارتقاء روزافزون کیفیت و فایده آن دادهها دارد .دستگاههای
مختلف میتوانند به سهولت و تنها با برگزاری جل ا عمومی متعدد و م تمر،
رویههای انتشار داده خود را مورد ارزیابی و اثرسنجی واقعی قرار دهند.
تدوین استانداردهای مشخص انتشار داده :انتشار کارآمد دادهها ،نیازمند تدوین

استانداردهای مشخص در سط باالست ،چرا که بدون آن هر «بیرونریختن اطالعا »ی
با هر شکج و سبکی ،مصداق «انتشار» تصور میشود ،کما اینکه االن اینگونه است.
تدوین این استانداردها دشواری فنی زیادی ندارد ،اما فوقالعاده کارآمد است ،در سطحی
که میتواند دادهای مرده و غیر مفید را به دادهای زنده و حیا بخش تبدیج نماید.
مبارزه با فرهنگ محرمانگی :مبارزه با بخش نامطلوب از فرهنگ محرمانگی نیازمند

تدبیر جدی حکومتی است .الزم است مطالعاتی به منظور بررسی علج اجتماعی -
سیاسیِ شد ِ بروز این پدیده در کشورمان صور پذیرد و مبتنی بر آن تدابیر الزم برای
رساندن این فرهنگ به سط مطلوب حاصج شود .با این حال بیشک یکی از مه ترین
این اقداما  ،تدوین و آموزش فواید فرهنگ «به اشتراکگذاری» و نیز تغییر ساختارهای
کشور در راستای معنادارشدن «اقتصاد اشتراک داده» است ،اقداماتی که بتواند مقاومت
الزم را در عرصههای مختلف ،بویژه عرصههای آموزشی و تربیتی (نظیر آموزش و
پرورش و نیز وزار علوم) بشکند.
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مجوزهای استفاده از داده :حق مالکیت ،بویژه در سط الکترونیک آن در کشورمان
نیازمند تدبیر جدی است .الاقج یک سط از این پدیده ،تدوین مجوزهای حقوقی الزم

برای داده حکومتی باز ( )Open Government Data License - OGDLاست ،که بتواند
خطوط مشخصی را برای قضاو ن بت به حق مالکیت دادهها قرار دهد .در این راستا،
کشورهای مختلفی اقدام به نگارش ن خههای بومی خود از  OGDLنمودهاند که در



راستای توسعه ن خه بومی کشورمان به خوبی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
شاخصهای ارزیابی تحقق داده حکومتی باز :الزم است شاخصهایی تدوین شوند که
بتواند میزان تحقق  OGDرا به صور

کلی و نیز بخشی (وزارتخانهها ،صنایع )... ،مورد

ارزیابی قرار دهد .این شاخصها میتواند سرعت و میزان موفقیت حصول به اهداف
 OGDرا به دقت نظاره کند.
الزم به ذکر است که انجام پژوهشهایی به منظور شناسایی تکلیف  OGDدر حوزههای
م ائج امنیتی ،حری خصوصی و اسرار تجاری ،از دیگر ضرور های پژوهشی و سیاستی
کشور به شمار میرود .در پایان پیشنهاد میگردد که در آینده پژوهشهایی نظیر پژوهش حاضر

و در مد های زمانی مشخص تکرار گردد تا تغییر اهمیت موانع مختلف به خوبی ادراک شده
و تدابیر و برنامهریزی الزم برای آنها صور پذیرد.
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