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مفهـوم شناسـی سیاست گذاری دادۀ باز حاکمـیتی و تبـیین
مزایا و فواید آن در عرصه های مختلف سیاست گذاری

محمد عبدالحسین زاده1،  مهدی ثنایی2،  محمد مهدی ذوالفقارزاده3

چکیده 
یکی از رویکردهای نوین شکل گرفته در عرصۀ سیاست گذاری و حکمرانی، بحث سیاست گذاری دادۀ باز 
حاکمیتی است. سیاست گذاری دادۀ باز حاکمیتی، مفهوم و رویکردی جدیدی است که به دنبال بهره گیری 
از ظرفیت های مردمی در عرصۀ سیاست گذاری است. پژوهش حاضر با هدف فهم سیاست گذاری دادۀ باز 
حاکمیتی و فواید و مزایای آن در عرصۀ سیاست گذاری شکل گرفته است. این پژوهش با روش و رویکرد 
توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی، مزایا و فواید سیاست گذاری دادۀ 
باز در عرصۀ حاکمیتی مشخص می شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و اکتشافی است و فاقد فرضیۀ 
پژوهشی است. با مشاهدۀ پژوهش های انجام شده در حوزۀ دادۀ باز و همچنین اقدامات عملی که در سطح 
جهان انجام شده است، مشخص می شود که سیاست گذاری دادۀ باز حاکمیتی باعث تأثیرات اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و تأثیرات مدیریتی و حاکمیتی )سیاست گذاری( می شود که این تأثیرات، در جای خود، 

گام هایی مهم در راستای تحول دولت و سیاست گذاری دولتی است.

کلیدواژه	ها:	دادۀ باز، دادۀ باز حاکمیتی، سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری دادۀ باز.
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1.	مقدمه	و	بیان	مسئله
ضعف های اساسی و مهمی در فرایندهای قانون گذاری و سیاست گذاری ملّی وجود دارد )نظیر وجود انبوه 
قوانین ضعیف، متعارض و ناکارامد، و نیز نحیف بودن دریچه های مشارکت فکری و اجرایی مردم در امور 
گوناگون حاکمیتی(. از سوی دیگر، بسیاری از نیازهای اطالعاتی در میان عموم مردم )و حتی در بدنۀ 
خود دولت( وجود دارد که فناوری جدید می تواند به آن سؤاالت پاسخ دهد؛ فناوری هایی که عمدتاً نزد                                                                                     
شهروندان و خبرگان حوزه های مختلف و به طور خاص ICT موجود است. درواقع، داده های موردنیاز برای 
پاسخ گویی به بسیاری از نیازهای گسترده و روزافزون اطالعاتی مردم، در حال حاضر، در دولت وجود دارد و 
یا تولید می شود؛ بااین حال انحصار این داده ها سبب شده است هیچ کس از آن بهره مند نشود. رویکرد دادۀ 

باز انتشار چنین داده هایی را نیز در پاسخ به این دسته از سؤاالت توصیه می کند.
موارد فوق به خوبی ضرورت تحول در سبک حکمرانی و سیاست گذاری کشور را نمایان می کند؛ 
تحولی که فراتر از تغییر سطحی در رویه های انجام کاری و یا بهینه سازی آن هاست. در طول دهه های 
گذشته، مفاهیم مختلفی تالش کرده اند تحول در نحوۀ حکمرانی را تصویر کنند؛ از مفهوم »دولت 
الکترونیک«4 گرفته تا مفهوم تازه تری نظیر »دولت مشارکتی«5 و یا جدید ترین و کامل ترین مفهوم از 
دولت تحت عنوان »حاکمیت باز«۶. این نگاه به سبک حکمرانی خود از سه بستۀ مفهومی دیگر تشکیل 
شده است: بستۀ مفهومی اول که عبارت است از »شفافیت،7 مسئولیت پذیری8 و پاسخ گویی9« و بستۀ 
 .)Zuiderwijk et.al, 2014: 2( 11»دوم یعنی »داده حاکمیتی باز«10 و بستۀ سوم با عنوان »مشارکت
ازآنجا که بسته های مفهومی اول و سوم در تلقی های گذشته از حاکمیت کم وبیش وجود داشته اند، و نیز 
به دلیل تازگی و گستردگی بستۀ مفهومی دوم ،یعنی »داده حاکمیتی باز«، در این پژوهش تالش شده 

است به طور متمرکز به این مفهوم پرداخته شود.
بحث دادۀ حاکمیتی باز تنها برای کشور ما تازگی ندارد، بلکه تقریباً در همۀ دنیا اینچنین است. 
اهمیت یافتن این بحث سراسر به دلیل تأثیرات بسیار سریع و البته عمیق فناوری بر سبک زندگی افراد و 
صد البته حاکمیت است. مطالعات به خوبی نشان می دهد که امروزه پیشرفت های عملی در دادۀ حاکمیتی 
باز از ادبیات نظری آن پیشی گرفته است؛ چه اینکه متأسفانه تقریباً اثری از ادبیات آکادمیک آن در 
جامعۀ علمی کشورمان مشاهده نمی شود، و این مسئله نیز بر ضرورت پرداختن هر چه سریع تر به این 

مبحث تأکید می کند.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده است. در مرحلۀ گردآوری داده ها، با روش تحلیل 
اسنادی، اسناد، مقاالت، کتب و پایان نامه های مهم حوزۀ سیاست گذاری دادۀ باز شناسایی شدند. در 
گام بعد، تجزیه وتحلیل این داده ها و اطالعات انجام گرفت و در قالب مزایا و فواید دادۀ باز تبیین شدند. 
سؤاالتی که پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به آن است عبارت اند از: دادۀ باز چیست؟ سیاست گذاری 
دادۀ باز به چه معنا است؟ فرصت هایی )مزایا و فواید( که انتشار داده های باز برای مردم، دولت ها و 

مؤسسات خصوصی و مدنی به دنبال دارد،  چیست؟

4. e-government
5. collaborative government
6. open government
7. transparency
8. responsibility
9. accountability
10. open data Government
11. partnership
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2.	ادبیات	پژوهش
در این بخش، ابتدا مفاهیم اساسی و جدید به کاررفته در این تحقیق را تعریف و سپس، به اختصار، و 
بر اساس منابع معتبر، ویژگی های دادۀ باز و ضرورت و اهمیت سیاست گذاری دادۀ باز بیان می کنیم.

2.	1.		مفهوم	شناسی	دادة	باز
دادۀ باز12 مفهوم جدیدی است. ریشۀ آن در اعتقاد به این امر است که شهروندان باید به حجم انبوه 
اطالعاتی که نهادهای دولتی مرتّباً جمع آوری می کنند، دسترسی داشته باشند. نخستین قوانین مربوط 
به دادۀ باز در 2009 م شکل گرفت. امروز بیش از250 دولت در سطوح ملی، منطقه ای و شهری و 
حدود پنجاه کشور توسعه یافته و درحال توسعه و سازمان هایی چون بانک جهانی و سازمان ملل متحد 
برنامه هایی برای پیاده سازی الزامات داده های باز راه اندازی کرده اند )Nahon & et.al, 2014(. در ادامه، 

تعاریف موجود از دادۀ باز بیان می شود.
دادۀ باز عبارت است از داده ای دیجیتالی که با مشخصات فنی و قانونی الزم برای استفاده، استفاده و 
توزیع مجدد آزادانه، در هر زمان و هر مکان، در دسترس قرار دارد (Open data charter, 2016: 1). دادۀ باز 
یعنی هر محتوا، اطالعات یا داده ای که مردم بتوانند از آن مجانی استفاده کرده و توزیع کنند؛ بدون آنکه با 
محدودیت های قانونی ، فنی یا اجتماعی روبرو شوند )Hogge, 2010(.  بانک جهانی در تعریف دادۀ باز آورده 
است: داده ها در صورتی باز محسوب می شوند که هر شخص بتواند به صورت رایگان،  بدون محدودیت و 

.(World Bank, 2016) برای هر منظوری از آن ها استفاده و آن ها را مجدداً توزیع کند
بنابر نظر بانک جهانی، داده باز خواهد بود اگر دو شرط زیر را با هم داشته باشد:

1. باز بودن از لحاظ فنی: به شکل استاندارِد خوانا برای ماشین باشد بدان معنا که بتواند بازیابی شود 
و به طور معناداری به وسیلۀ نرم افزار کامپیوتر پردازش شود.

2. باز بودن از لحاظ قانونی: به طور واضح و مشخصی دارای مجوز باشد؛ به طوری که اجازۀ استفادۀ 
.)World Bank, 2016( تجاری و غیرتجاری و استفادۀ مجدد بدون محدودیت را داشته باشد

در یک تعریف دیگر، هر داده یا اطالعاتی باز است درصورتی که بدون محدودیت بتوان به آن دسترسی 
پیدا کرد، از آن استفاده و آن را بازنشر کرد. در یک حالت ایده ئال، چنین داده هایی باید در قالب های قابل خوانش 
به وسیلۀ انسان )مانند PDF, DOC, HTML( و نیز ماشین )مانند CSV, RDF, XMP, JSON( عرضه شده 
و فاقد اطالعات شخصی باشدNugroho et al, 2013( 13(. به طور خالصه، می توان گفت که دادۀ باز آن 
است که امکان استفاده یا بازاستفاده )به معنی پردازش و ترکیب با دیگر داده ها برای دستیابی به داده های 

جدیدتر( آزاد و رایگان هرکس از آن برای مقاصد قانونی و مشخص، ممکن باشد.
انواع مختلفی از دادۀ باز، با استفاده ها و کاربردهای خاص خود وجود دارد که عبارت اند از:

ـ فرهنگی: اطالعات پیرامون اثرها و محصوالت فرهنگی، برای نمونه عناوین و نویسندگان؛
ـ علمی: اطالعاتی که در نتیجۀ یک پژوهش علمی به دست می آید؛

ـ مالی: اطالعاتی همچون اطالعات حساب های دولتی )مخارج و درامدها( و اطالعات بازارهای مالی 
)سهام، قیمت ها، اوراق، ...(؛

ـ آمار: اطالعات تولیدشده توسط دفاتر آماری، و نیز شاخص های اصلی اقتصادی و اجتماعی؛
ـ حمل ونقل: اطالعاتی همچون جداول زمانی، مسیرها و...؛

ـ محیط زیست: اطالعاتی مرتبط با محیط زیست همچون سطح آلودگی و کیفیت رودخانه ها و دریاها 
.)Open Knowledge Foundation, 2010(

12. open data
1357. اطالعات شخصی ممکن است شامل حریم خصوصی و محرمانگی گردد، لذا قابل انتشار عمومی نیست.
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2.	2.	مفهوم	شناسی	سیاست	گذاری	دادة	باز
برای فهم سیاست گذاری دادۀ باز، الزم است ابتدا مفهوم حکومت باز14 و دادۀ حاکمیتی باز روشن شود. 
حکومت باز راهبردی جدید و مترقی پیرامون این است که دولت ها چگونه با مردم از طریق فناوری های 
ارتباطی و با استفاده از روش هایی نوآورانه ارتباط برقرار می کنند. این رویکرد دولت ها را قادر می سازد که 
از جانب شهروندان و هر زمان که نیاز است طلب یاری کنند؛ مثاًل، در حل مشکالت همیشگی، که نتیجۀ 

 .)United Nations, 2013( نهایی وجود نهادهایی اثربخش و یک دموکراسی قدرتمندتر خواهد بود
باز در  از اطالعات بخش عمومی است که به صورت دادۀ  باز15 زیرمجموعه ای  دادۀ حاکمیتی 
اختیار مردم قرار بگیرد )European Data Portal, 2015: 21(، نظیر اطالعات تصادفات، بیماری ها، 
اطالعات تفصیلی از محیط کسب وکار، آب وهوا و آلودگی ها، آمار آموزش وپرورش، عملکرد سازمان ها. به 
تعبیر دقیق تر، دادۀ باز حاکمیتی به داده ای ساختاریافته، قابل خوانش توسط ماشین )ماشین خوان1۶( 
و قابل اقدام توسط ماشین17 است که حاکمیت ها و سازمان های تحقیقاتی که بودجۀ عمومی دریافت 
می کنند، به صورت فعال روی وب منتشر می کنند تا عموم مردم بتوانند آن داده ها را بدون محدودیت 
 European Commission, 2013; Geiger & von( و پرداخت هزینه ای، مورداستفادۀ مجدد قرار دهند

.(Gurin, 2014; Open Knowledge Foundation, 2015  Lucke, 2012;
سیاست گذاری دادۀ باز18 مجموعه اقداماتی است که دولت و حکومت باید انجام دهد تا با رعایت 
محرمانگی دسترسی به داده ها و اطالعات سیاستی برای مردم فراهم گردد و مردم و نخبگان در فرایند 
سیاست گذاری مشارکت داشته باشند. سیاست گذاری دادۀ باز شامل مراحل مختلف چرخۀ سیاست گذاری 
ازجمله تعریف مسئله، تدوین سیاست، تصمیم گیری، اجرای سیاست، و ارزشیابی سیاست می شود. طی 
همۀ این مراحل برای این است که شهروندان به داده های حاکمیتی دسترسی داشته باشند تا مشارکت 

.)Zuiderwijk & et al, 2014( مردم در فرایند سیاست گذاری محقق شود

2.	3.	ویژگی	های	دادة	باز
از اوایل دهۀ 1970 م که با ظهور تدریجی دنیای اینترنت، دولت ها توانستند داده های بیشتر و در 
قالب های متنوع تری را به صورت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دهند. داده های حکومتی زمانی باز 

محسوب می شوند که از این اصول پیروی کنند و ویژگی ها زیر را داشته باشند:
ـ کامل بودن19: تمام داده های عمومی باید کاماًل در دسترس باشد. هر داده ای عمومی به شمار می آید 

مگر اینکه مربوط به حریم خصوصی افراد، مسائل امنیتی و موارد استثنایی باشد.
ـ اصلی بودن20: داده ها باید تا حد امکان به صورت مجزا در منبع داده ذخیره شوند. اگر نهادی ترجیح 
می دهد که داده های خود را به مجموعه ای اطالعات و یا ُکدهای خاصی تبدیل کند باید متعهد شود تا 
داده های خود را با کیفیت کامل و به صورت داده انبوه قابل دسترسی قرار دهد تا دیگران بتوانند از آن 

استفاده کنند و داده ها برای آیندگان محفوظ باشد.
ـ به موقع بودن21: داده ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن که به وجود آن ها نیاز است در دسترس قرار 
14. Open Government
15. Open Government Data - OGD
16. Machine-Readable
17. Machine-Actionable
18.Open data policy
19.complete
20. Primary
21.timely
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گیرند تا ارزشمند باشند.
ـ  در دسترس بودن22: وسعت دسترسی داده ها باید بیشترین کاربران و گسترده ترین اهداف را دربر 
گیرد. الزم است داده ها بر روی بستر اینترنت منتشر شود تا با بزرگ ترین عرصۀ کاربران و استفاده های 

مختلف، مطابقت داشته باشد.
ـ ماشین خوان بودن23: داده ها قاعدتاً باید با قابلیت ماشین خوانی سازه بندی شده باشند. برای آنکه 

داده ظرفیت استفادۀ گسترده را داشته باشد، الزم است به درستی کدنویسی شده باشد.
ـ تبعیض آمیز نبودن24: داده ها باید برای هرکسی قابل دسترسی باشد و هیچ گونه نیازی به ثبت نام 

نداشته باشد
ـ اختصاصی نبودن25: داده ها باید در فرمتی موجود باشند که هیچ نهادی انحصار آن ها را در اختیار 
نداشته باشد. فرمت های اختصاصی، محدودیت های غیرضروری را برای کسی که از داده ها استفاده 

می کند تحمیل می کن.
ـ جواز آزاد داشتن2۶: هیچ یک از داده ها نباید موضوع قانون کپی رایت، قانون ثبت اختراع و یا قوانین 
برند و اسرار تجاری باشند. از آنجا که اطالعات دولتی ترکیبی از داده های عمومی و اطالعات شخصی 
است، حسب محدودیت های قانونی دستگاه ها، این مسئله مهم است که دقیقاً مشخص گردد آیا موارد 
موضوع قانون کپی رایت و هر دادۀ غیر بازِ دیگری، در دسترس قرار دارد و یا دسترسی به آن نیازمند مجوز 

.)open government Data, 2016; Open Knowledge Foundation, 2010 ( است یا نه؟

2.	4.	ضرورت	و	اهمیت	سیاست	گذاری	دادة	باز
دانستنی های بسیاری وجود دارد که آگاهی از آن ها هم حق مردم است27 و هم این آگاهی ها زمینه ساز 
تصمیمات گسترده ای در سطح مردم و نیز حاکمیت خواهد شد. برای مثال، نحوۀ هزینه کرد درآمدهای 
دولتی و مالیات عمومی بر مسائل مختلف عمومی، آمار دقیق ترافیک در اقصا نقاط شهر در ساعات 
مختلف شبانه روز و آرشیو آن ها، فرصت های شغلی موجود در حوزه های مختلف در سطح شهر و شرایط 
هر یک، ترکیب درختان میوه به تفکیک مناطق مختلف کشور، آمار دقیق و مشخصات همۀ تصادفات 
در خیابان های کشور، آمار کمک های مردمی به امور عام المنفعه و خیر و نحوه و چگونگی مخارج آن ها، 
الگوی دقیق تغییر مصرف انواع انرژی خانوارهای مختلف در مناطق مختلف شهری، آمار و اطالعات دقیق 
از وضعیت بیماران مختلف در سطح کشور و نحوه و هزینه و نتیجۀ اقدامات پزشکی و درمانی مرتبط با 

هر یک، و هزاران مثال و مصداق دیگر.
سیاست گذاری و تحقق پارادایم دادۀ باز حاکمیتی، عالوه بر توسعه و افزایش توان علمی و فناورانه 
کشور، در افزایش مشارکت فعال، همه جانبه و مؤثر مردم و نخبگان، و ارتقای سرمایه و اعتماد اجتماعی 

به حاکمیت تأثیر گسترده ای دارد.
22. accessible
23. machine processable
24. non-discriminatory
25. non-proprietary
26. license-free

27. قانون »انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« مصّوب 1388 مجلس شورای اسالمی، »اطالعات عمومی« را این گونه تعریف 
می کند: »ماّدۀ 2: اطالعات غیرشخصی، نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق 
مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد«. آنگاه در فصل چهارم این قانون مشخص می شود که این استثنائات شامل اسرار دولتی، حریم 
خصوصی افراد، اطالعات و اسرار تجاری، و یا اطالعات نافی و لطمه زننده به مواردی همچون امنیت و آسایش عمومی، کشف 
جرائم، ممیزی های قانونی دولتی و امثالهم می گردد. بدین ترتیب، مشخص می شود که بخش اعظم اطالعاتی که در دولت وجود 

59دارد حسب تدارك این قانون »اطالعات عمومی« محسوب شده و دولت موظف به انتشار آن ها است.
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سطح استقبال دنیا از دادۀ باز بسیار گسترده بوده است. مطابق گزارشی که بنیاد جهانی مک کنزی28 
در اکتبر 2013 م منتشر کرد، تاکنون بیش از 90 هزار پایگاه داده بر سامانه دادۀ باز ایاالت متحده قرار 
دارد، تنها در تابستان  2013 م بیش از 1,4 میلیون بازدیدکننده از سامانۀ دادۀ باز انگلستان وجود داشته 
است، و در مجموع، تاکنون بیش از 1 میلیون پایگاه داده ازطرف همۀ دولت های دنیا به صورت دادۀ باز 
عرضه شده است. اما چنین چیزی چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ مطابق تخمین همین گزارش، این 
داده ها می توانند سالیانه سبب خلق ارزش تجاری معادل 3 هزار میلیارد دالر، سبب کاهش انتشار 3 
میلیون متر مکعب گاز دی اکسید کربن، به طور متوسط سبب کاهش سالیانۀ 35 ساعت زمان از زمان هر 
مسافر درون شهری، و سرانجام سبب ایجاد بیش از 100 هزار سرویس و نرم افزار مرتبط با سالمت گردند 

.)McKinsey Global Institute, 2013(
البته دادۀ حاکمیتی باز یک اقدام معمولی و موازی سایر فعالیت های دولت نیست، بلکه با نگارش 
سیاست هایی دقیق و فراگیر، عزم جّدی دولت ها و جوامع را مطالبه می کند. تیم برنرز لی29 مخترع شبکۀ 
جهانی وب،30مدیر بنیاد وب جهان گستر31 و از مؤسسان بنیاد دادۀ باز 32 در دو ارائه از سه ارائه ای که در 
مجموعه تِد33 برگزار کرده اند، بر ضرورت اتخاذ رویکرد دادۀ باز و ایجاد ارتباط میان آن ها، و به طور ویژه، 
با نقش دولت ها تأکید می کند. به عقیدۀ وی، اساساً رویکرد دادۀ باز است که ماهیت و ارزش واقعی وب را 

مشـخص می کند )Berners-Lee, 2010(. دنیـس لوسلی34 رئیس مؤسسه آمار بین المللی35، در
 ارائه ای در »کنفرانس الهام کمیسیون اروپا« در سال  2009 م3۶ به اهمیت توسعۀ راهبردی به منظور 
دسترسی و به اشـتراک گذاری داده ها در نهـادهای بخش عمـومی و سازمان های دولتی اشاره نمود 
)Mohamad Hashim, 2012(. آلما سوان، یکی از حامیان سرشناس دسترسی آزاد و نیز حکومت باز، هم 
بر اهمیت استقرار یک سیاست مشخص پیرامون اهداف باز بودن و دسترسی آزاد به اطالعات تأکید کرده 

.)Swan et al, 2005( است

2.	5.	چالش	های	کاربرد	دادة	حاکمیتی	باز
دادۀ حکومتی باز نیز، همانند هر پدیدۀ دیگر، خالی از خطر یا آسیب نیست. بنابراین، شایسته است تا 
به ویژه در مقام سیاست گذاری آن موارد شناسایی و در مدیریت آن ها به خوبی تدبیر شود. شایدرویک و 
یانسن )به عنوان دو نفر از سرشناس ترین پژوهشگران این حوزه(  در مقاله ای، ضمن انجام نوزده مصاحبۀ 
عمیق با مسئوالن بخش عمومی و نیز مسئوالن مستندسازی داده، شانزده دسته آثار منفی منتسب به 
دادۀ حکومتی باز را شناسایی کرده و اینطور پیشنهاد داده اند که یک مدل تصمیم گیری مناسب برای 
دادۀ حکومتی باز، باید مزایای این رویکرد )نظیر افزایش شفافیت، تقویت رشد اقتصادی( را در یک کفه، 
و معایب آن )نظیر نقض حریم خصوصی، ریسک سوء استفاده و سوء برداشت از داده(  را در کفۀ دیگر 

ترازوی تصمیم خود قرار دهد.

28. McKinsey Global Institute
29.Tim Berners-Lee
30.World Wide Web
31.World Wide Web Consortium - W3C
32. Open Data Institute
33.  TED
34. Denise Lievesly
35. International Statistical Institute
36. European Commission’s Inspire conference in 2009
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											جدول	1.	آسیب	ها	و	خطرهای	دادة	حاکمیتی37	38	39

37. bias
38. information quality (IQ)
39. embargo period  61
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همادا

Zuiderwijk & Janssen, 2014a  :منبع

3.	پیشینۀ	پژوهش
برای مشخص شدن دقیق وضعیت خأل پژوهش، نیاز بود تا با تمرکز بر محل دقیق خأل تئوریک 
)سیاست دادۀ باز، چارچوب سیاست دادۀ باز، دادۀ باز برای علم و فناوری( پژوهش های مرتبط با 
این مفهوم ارزیابی شوند. در جدول 2 فهرستی از این پژوهش ها و نکاتی پیرامون آن ها )روش و 
استراتژی پژوهش(، و نیز مواردی همچون چگونگی علم یاری اختصاصی و پیشنهاد های پژوهشی 

ارائه شده آمده است.
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جدول	2.	مروری	بر	پیشینه	پژوهش	های	انجام	شده	در	حوزه	سیاست	گذاری	دادة	باز

63
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با توجه به جدول 2 مشخص می گردد که پژوهش های مرتبط با موضوع موردپژوهش،
ـ غالباً از نوع کیفی و متکی بر استراتژی های پژوهش مطالعات موردی و کتابخانه ای بوده است و از 

روش های گردآوری اسنادی و مصاحبه بیش از سایر روش ها استفاده شده است؛
ـ غالب پژوهش ها به دلیل بلوغ و سطح باالتر تجربه کشورهای موردبحث )عموماً اروپایی( بر مباحث 
سطح باالتر و پیشرفته تری، به نسبت آنچه محل نیاز و ضرورت جستجو در کشور ماست، متمرکز هستند. 

با روند کنونی پژوهش ها، پیش بینی می شود این روند و فاصله بیشتر نیز گردد؛
ـ پژوهش های بسیاری بر مباحث بسیار خرد و فنی )به نسبت آنچه موردنیاز کشور ماست( متمرکز 
شده اند. به  عبارت  دیگر نقطۀ مطالعه پژوهشگران این حوزه )به دلیل سابقه علمی و نیز مطلبی که در 
مورد قبلی ذکر شد( کمتر متوجه حوزۀ سیاست گذاری و آن هم با رویکرد طراحی چارچوب سیاستی 

بوده است؛
ـ اقتضائات خاص کشور ما )تحریم، تهدیدات و جنگ های سخت و نرم، نظام نوآوری ملی و منطقه ای،...( 
تأثیر قابل توجهی بر چارچوب سیاستی خواهد گذاشت، اقتضائاتی که در هیچ یک از پژوهش های مرتبط 

موردبحث و توجه قرار نگرفته است؛
ـ پژوهش های بسیاری لزوم انجام پژوهش های بیشتر و با توجه به  شرایط متمایز )کشور، حوزه( 

توصیه کرده اند. 

4.	مزایا	و	فواید	سیاست	گذاری	دادة	باز
دادۀ باز و به طور خاص دادۀ حاکمیتی باز، منبعی عظیم است که تاکنون بخش اعظم آن دست نخورده 
باقی مانده است. بسیاری از افراد و سازمان ها داده های مختلفی در دامنۀ گسترده و انواع متفاوت و 
به منظور انجام کارهای مختلف روزمرۀ خود گردآوری می کنند. اما دولت ها هستند که از این منظر 
ویژه اند، هم به دلیل حجم و محوریت اطالعاتی که گردآوری می کنند، و هم به دلیل اینکه از نظر قانون40 

»اطالعات عمومی« محسوب می شوند.
برخی از فواید دادۀ باز عبارت اند از: سهولت ارائۀ خدمات دولتی، ایجاد فرصت های اقتصادی، بهبود 

.)World Bank, 2016(امنیت عمومی، ترغیب نوآوری، کاهش فقر
 مؤسسۀ جهانی مک کنزی گزارشی بسیار مفید را پیرامون آثار مختلف دادۀ باز در حوزه های مختلفی 
همچون آموزش،  حمل ونقل، محصوالت مصرفی، الکترونیک، نفت و گاز، سالمت، و حوزه مالی منتشر 
کرده است )McKinsey Global Institute, 2013: 4(. در این گزارش بیان می کند که گسترش دادۀ باز 
باعث صرفه جویی بیش از سه تریلیون دالر در جهان شده است که سهم آمریکا 1.1 تریلیون، سهم اروپا 

.)ibid: 7( 900 میلیارد دالر و سهم دیگر کشورهای جهان 1.7 تریلیون بوده است
حوزه های مختلفی وجود دارد که خلق ارزش فراوان، با رویکرد دادۀ باز، از آن ها قابل تصور است. البته 
پیش بینی دقیق اینکه چه افراد و نهادهایی به چه میزان از آن ها سود خواهند برد ناممکن است؛ بااین حال، 
فوایدی که تاکنون از آن مشاهده شده است افق هایی بر ما می گشاید. برخی از حوزه ها که فایدۀ دادۀ باز 
از آن ها قابل تصور است41 عبارت اند از: شفافیت و کنترل دموکراتیک؛ مشارکت؛ خودتوانمندسازی؛ 
خلق یا ارتقای خدمات و محصوالت؛ نوآوری؛ افزایش کارایی و اثربخشی خدمات دولتی؛ اثرسنجی42 

سیاست های دولتی و خلق داده های جدید ماحصل ترکیب منابع داده ای و الگوهای مختلف گذشته.

40. در کشور ما حسب تعریف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب 1388 مجلس شورای اسالمی
41. البته نمونه های موجود متعددی از تجارت کشورهای مختلف در هر یک از محورهای فوق موجود است.

42. impact measurement
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از منظر شفافیت، پروژه هایی نظیر »درخت مالیات« فنالند43 و »پول من کجا رفت؟« انگلستان44 
نمایش می دهند که هزینۀ مالیات عمومی مردم به چه صورت و در چه حوزه هایی هزینه می شود. همچنین، 
نمونه ای وجود دارد که نمایش می دهد چگونه دادۀ باز سبب کشف اختالس 3,2 میلیارد دالری مالیات 
کارهای عام المنفعه در کانادا شد. سایت های متعددی همچون سایت دانمارکی folketsting.dk فعالیت 
پارلمان و فرایندهای قانون گذاری را نمایش می دهد و به خوبی می توان باخبر شد چه کارهایی در حال انجام 

.)Dietrich et al, 2012( است و کدام نمایندگان در حال فعالیت هستند
دادۀ حاکمیتی باز برای چه کسانی مفید است و چه ارزش هایی را برای آن ها تولید می کند؟ اوبالدی45 
در تحقیق خود پاسخ این سؤاالت را یک جا گردآوری کرده است که جدول زیر آن ها را خالصه می کند.

جدول	3.	چکیدة	فواید	ناشی	از	دادة	حاکمیتی	باز	به	تفکیک	بخش	های	مختلف46

Ubaldi,	2013	:منبع

43. Finnish ‘tax tree’
44. British ‘where does my money go’
45. Ubaldi
46. mobile government65
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 اما فواید دادۀ باز بسیار گسترده و متنوع است که به برخی از آن ها به تفکیک حوزه های مختلف
اشاره می گردد.

4.	1.	تأثیرات	اقتصادی
مؤسسۀ جهانی مک کنزی47 در گزارشی که در 2013 م منتشر کرد، تأثیرات اقتصادی دادۀ باز در هفت 

حوزه را مورد بررسی قرار داده و ارزش دالری آن ها محاسبه کرده اشت. 
آموزش. استفاده از دادۀ باز در حوزۀ آموزش می تواند سبب خلق ارزشی سالیانه بین 890  میلیارد تا 
1200 میلیارد دالر گردد. باالترین ارزش از استفاده از دادۀ باز به منظور شناسایی اثربخش ترین راهبردها 
و ابزارها برای آموزش دانش و مهارت های خاص ایجاد می شود. دانش آموزان و والدین همچنین می توانند 
با استفاده از داده های عملکرد باز48 تصمیمات آگاهانه تری را نسبت به انتخاب مدارس و مؤسسات 
آموزشی بگیرند. البته در این حوزه تأمالتی پیرامون حریم شخصی عملکرد افراد و یا استقالل معلمان در 

کالس های درسی وجود دارد.
حمل	ونقل. تخمین زده می شود که دادۀ باز در این بخش سالیانه بین 720 تا 920 میلیارد دالر ثروت 
خلق کند. بیشترین منبع خلق ارزش ناشی از افزایش کارایی و استفادۀ بهینه از زمانی است که ماحصل 
کاهش زمان های سفر است. ارزش بیشتر می تواند از به کارگیری دادۀ باز برای ارتقای اثربخشی حمل ونقل 
عمومی و تجاری ایجاد شود؛ چراکه می توان زمان ها و سازوکارهای فرایندهای سفر را با وجود این اطالعات 

دقیق تر و خالصه تر کرد. دادۀ باز همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت حمل ونقل را توسعه می دهد.
کاالهای	مصرفی.49 تخمین زده می شود که سالیانه بین 520 تا 1500 میلیارد دالر در این بخش 
ارزش ایجاد شود. مصرف کنندگان می توانند از شفافیت قیمت ها سود بسیاری برند، و نیز از وجود اطالعات 
دیگری پیرامون محصوالت یا تأمین کنندگان. دادۀ باز می تواند به تولیدکنندگان و فروشندگان کمک کند 
تا فروش خود را گسترش  و اعتماد میان خود را افزایش دهند؛ چراکه خواهند توانست به طور دقیق تری 
انواع مشتریان را بخش بندی50کنند و چیدمان محصوالت خود را دقیق تر انتخاب کنند. تولیدکنندگان 
می توانند از »پسند«51 کاربران در شبکه های اجتماعی به طراحی های دقیق تری و مناسب تری دست پیدا 
کنند و محصوالت خود را پس از عرضه به خوبی ارتقا بخشند. ناگفته نماند که محرمانگی در این حوزه نیز 

هنوز یک مانع جدی محسوب می شود.
برق. بهره گیری از دادۀ باز در صنعت برق می تواند ارزش سالیانه ای بین 340 تا 580 میلیارد دالر ایجاد 
کند. در این صنعت، برای افزایش صرفه جویی و ارتقای فرایندها نیازمند سرمایه گذاری سنگین در فناوری و 
فعالیت ها هستیم. در این راستا، با عرضۀ اطالعات دقیق پیرامون مصرف انرژی هر مصرف کننده و نیز الگوی 
متوسط مصرف سایر مصرف کنندگان، آن ها خواهند توانست روش های دقیق تری برای استفاده از انرژی 
به کار گیرند. از سوی دیگر، با ارائۀ چنین اطالعاتی، بسیار محتمل است که تقاضا برای کاالهای مصرفی 
با کارایی باالتر افزایش یابد و در همین راستا، انتظار نوآوری های فرایندی و حتی رادیکال در فناوری های 

مرتبط بیشتر محتمل خواهد بود. 
47. McKinsey Global Institute (MGI)
48. open performance data
49. consumer products
50. segmenting consumer types
51. likes
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نفت	و	گاز. در طول زنجیرۀ ارزش نفت و گاز، انتظار می رود که دادۀ باز سبب خلق ارزشی سالیانه 
بین 240 تا 510 میلیارد دالر گردد. این ارزش از طریق عرضۀ اطالعاتی پیرامون محل های منابع جدید و 
ساخت تجهیزات پایین دستی ایجاد خواهد گردید. ترازیابی ها52ی به اشتراک گذاشته شده می تواند فرایندها 
و فعالیت های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. به اشتراک گذاری داده های مشتریان می تواند سبب اتخاذ 
تصمیماتی بهتر پیرامون استفاده از انرژی گردد )مثالً، استفاده از گاز طبیعی(. فواید بسیاری از این اطالعات 

به اشتراک گذاری آن ها وابسته است؛ مسئله ای که باید از نظر تجاری به خوبی مدنظر قرار گیرد.
سالمت. دادۀ باز در این حوزه می تواند تنها در ایاالت متحده بین 300 تا 450 میلیارد دالر ثروت 
ماهیانه خلق کند. منابع این خلق ارزش می تواند مواردی این چنین باشد: توانمند کردن افراد مختلف در 
راستای پیشگیری از بیماران و نیز درمان، کمک به اتخاذ مناسب ترین درمان برای هر بیمار، متصل کردن هر 
بیمار به مناسب ترین درمانگر، تضمین کارامدی هزینۀ درمان ها، و همچنین شناسایی جدید ترین روش های 
درمان و راهبردهای مقابله با بیماری ها. دستیابی به چنین خلق ارزشی نیازمند تغییر در روش هایی است 
که در حوزۀ سالمت و برای پرداخت استفاده می شود، استانداردهای حاکمیت داده و امکان استفاده مجدد 
از آن ها، متقاعد کردن ارائه کنندگان خدمات سالمت نسبت به اشتراک گذاری داده ها، سرمایه گذاری در 

توانمندی های همۀ بازیگران به منظور بهره مندی حداکثری از داده های باز.
مالی. ارزش دادۀ باز که تنها در سه حوزۀ بانکداری، بیمه و امالک و مستغالت ارزیابی شده است، ساالنه 
بین 210 تا 280 میلیارد دالر تخمین زده می شود. در بانکداری و بیمه فرصت فراوانی به منظور افزایش 
ارزش از طریق دادۀ باز به منظور ارتقای طراحی محصول وجود دارد. به طور خاص، دادۀ باز می تواند ریسک 
افرادی که سابقۀ اعتباری ندارند، و نیز امکان ارزش گذاری کسب وکارهای تازه را فراهم آورد. دادۀ باز همچنین 
می تواند به منظور جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی مورداستفاده قرار گیرد. مثالً، با کشف ارتباطات موجود 
در شبکه های اجتماعی می توان از وجود حلقه های ارتباطی اطالع حاصل کرد. مشتریان نیز می توانند با 
استفاده از دادۀ باز، از میان دامنۀ گسترده ای از خدمات و محصوالت پیچیدۀ مالی اطالع کسب کنند. در 
امالک و مستغالت، دادۀ باز می تواند به مرتبط شدن خریداران و فروشندگان )و یا برای کرایه( کمک شایانی 
کند، سرمایه گذاری های مرتبط به توسعه و زیرساخت را دقیق تر گرداند. البته، موانع تحقق ارزش دادۀ باز در 
حوزۀ مالی شامل نگرانی هایی در مورد حریم شخصی مشتریان و فقدان چارچوب قانونی مرتبط با بهره مندی 

 .)McKinsey Global Institute, 2013( از انواع تازۀ بانکداری و بیمه می گردد
جوآنگ و پارک در پژوهش خودشان مروری بر زمینه و بستر قانون دادۀ عمومی باز )OPDD( به عنوان 
یک برنامۀ درازمدت در راستای تحقق سیاست »دادۀ عمومی باز« کره جنوبی از 2013 تا 2017 م 
انجام دادند. آن ها بیان می کنند که OPDD و اصول استفادۀ اجتماعی مهم ترین اسناد سیاستی هستند 
که از آن ها به منظور مقایسه و ارزیابی سیاست های اختصاصی دادۀ عمومی باز 34 سازمان دولتی در 
کره جنوبی استفاده می گردد. به عبارت دقیق تر، این 34 دستگاه موظف اند OPDD را به عنوان چارچوب 
تنظیم سیاست های اختصاصی خود مورداستفاده قرار دهند. آن ها در نتیجه گیری به این دست یافتند که 
سیاست دادۀ عمومی باز )OPDD( باید به صورت واضحی مزایای یک اکوسیستم اقتصادی نوآورانه را به 
منظور تسهیل صنایع نوین مبتنی بر نوآوری و ترویج آن از طرق انواع محصوالت تازه، به کار گیرد

.)Jung & Park, 2015( 

52. benchmark67
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ـ		سیاسی 4.	2.	تأثیرات	اجتماعی	
تأثیرات اجتماعی ـ  سیاسی گسترده ای را می توان جریان دادۀ باز تصور کرد. شاید مهم ترین آن ها را بتوان 
در تغییر نقش و جایگاه دولت و مردم، و نسبت میان آن دو دانست. برای نمونه، ارائۀ خدمات دولتی را 
تقاضامحورتر و تعامالت بخش های عمومی ـ خصوصی را تقویت می کند. درواقع، دادۀ حاکمیتی باز به طور 
گسترده ای مشارکت مردم را مطالبه می کند )Al-Kubaisi, 2014(. دیویس تحوالتی را که در مشارکت 

دولت ـ مردم از طریق رویکرد دادۀ باز ایجاد می گردد، در جدولی مشابه جدول 4  خالصه می کند.

جدول	4.	تأثیر	دادة	باز	بر	مشارکت	مردم	و	تحول	در	بخش	عمومی53

Davis,	2010	:منبع

پنج  از طریق  باز الاقل  دادۀ  بیان می کند که  نشریۀ گاردین  مقاله ای در  نیز در  جاناتان گری 
سازوکار سبب توسعۀ مردم ساالری می گردد: 1. منصفانه تر کردن پرداخت مالیات )و مبارزه با بهشت های 
مالیاتی54(؛ 2. محافظت از دارایی های عمومی از طریق ایجاد شفافیت در دخل وخرج و قرارداد های 
دولتی؛ 3. مقابله با البی گری های گستردۀ بنگاهی؛ 4. مبارزه با آلودگی؛ و 5. ارائۀ ابزارهای توانمندتر 

.)Gray, 2015( مطالبۀ مسئولیت از سیاست مداران

4.	3.	تأثیرات	در	حوزة	حاکمیتی	و	مدیریتی	(سیاست	گذاری)
حامیان دادۀ باز معتقدند که دستیابی کامل و رایگان به داده های پژوهشی برای علم، سیاست گذاری عمومی 
و جامعه حائز فایده و اهمیت است. در سیاست گذاری و علوم محیطی نیز سیستم های دادۀ باز می تواند 
سبب ترویج انجام پژوهش های مرتبط شوند و تصمیمات آگاهانۀ مبتنی بر شواهد را سبب گردند. این مقاله 
تالش می کند تحول غیرمنتظرۀ مؤسسۀ ملّی تحقیقات فضایی را به سمت مدل دادۀ باز ارزیابی کند و آن 
را به تصویر بکشد. با توجه به دموکراسی جوان برزیل، تجربۀ نوپای شفافیت حکومت و پاسخ گویی، و نیز 
53. Coproducer

(Tax Heaven) 54. بهشت مالیاتی
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با توجه به فقدان تجربۀ گفتگوی علم ـ  سیاست گذاری، این موردکاوی یک مثال بسیار قابل توجه از این 
است که دادۀ باز چطور می تواند گفتگوی عمومی را از طریق عمومی سازی داده های مرتبط با جنگل ها، 
امکان پذیر سازد. این مثال به خوبی فواید و چالش های توسعۀ چنین نظامات مبتنی بر دادۀ باز را نمایان 

.)Sá & Grieco, 2016( می کند و انواع پاسخ گویی مندرج در عمومی سازی داده ها را آشکار می سازد
جو باتس در پژوهش خود تحلیل ارتباط داده حاکمیتی باز با کارکردهای دولت نئولیبرال بریتانیا 
به عنوان بخشی از سیاست های کالن این دولت در بخش ها و صنعت های مختلف و بررسی اثر آن بر 
بازگشت اعتماد به نخبگان سیاسی حکومت، شکل گیری قدرت نرم و دولت اطالعاتی. او در این پژوهش 
مبتنی بر پیمایش )11 مصاحبه که 4 مورد آن با فعاالن مدنی بوده که مدتی سمتی رسمی در دولت 
بریتانیا داشته اند، و مشاهده و مطالعۀ اسناد( و نیز تجزیه و تحلیل موضوعی )Thematic analysis( به این 
نتایج دست یافته است که از 2010 م، دولت ائتالفی انگلستان در راستای اجرای گستره ای از سیاست های 
بحث برانگیز، و به منظور استمرار گونۀ نئولیبرال حکومت )در بحران کنونی آن( رهیافت دادۀ حکومتی باز 
را به صورت استراتژیک به کار گرفته است؛ به طور خاص، ارتباط میان سیاست دادۀ حکومتی باز و اهداف 
نئولیبراِل بازاری سازی55 خدمات عمومی و خصوصی سازی دارایی های عمومی،5۶ تنظیم بازارهای مالی و 
صنعت دارویی، و قراردادن رهیافت دادۀ حکومتی باز در یک دستورکار وسیع تر و با هدف بازسازی اعتماد 

.)Bates, 2014( نسبت به نخبگان سیاسی
دادۀ باز تأثیرات گسترده ای را در حوزۀ مدیریت دولتی و حاکمیتی از خود بر جای می گذارد که 

به اختصار به برخی از آن ها اشاره می گردد:
ـ دادۀ باز سبب افزایش شفافیت و کاهش گستردۀ فساد در سطوح مختلف می گردد. به طور خاص، 
دولت ها از طریق انتشار جزئیات ردیف های بودجه و نحوۀ هزینه  کرد آن ها، جزئیات قراردادهای دولتی، 
جزئیات مرتبط با حساب های دولتی، جزئیات مرتبط با حقوق و مزایای خادمان عمومی و امثالهم، دو 
رویکرد شفافیت و دادۀ باز را به صورت توأمان در پیش می گیرند و به طور حیرت انگیزی کاهش مفاسد را 

نتیجه می گیرند.
ـ کاهش گستردۀ هزینه های دولتی و بهینه سازی اندازۀ دولت؛ به اشتراک گذاری داده ها سبب می شود 
که نه تنها بسیاری از تحلیل ها و کارهای دولتی را مردم انجام دهند، بلکه این امکان نیز فراهم گردد تا 
ضعف ها و پیچیدگی های ساختاری شناسایی شده و بهبود یابند. همۀ اتفاقات مذکور می تواند به کاهش 

هزینه های دولت کمک کند.
ـ ارتقا و بهینگی گستردۀ فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری با مشارکت و همفکری عموم مردم 

و نیز نخبگان؛
ـ شناسایی شهروندان خبره، دغدغه مند و دارای استعداد مبتنی بر شاخص هایی مبتنی بر عملکرد 

.)Bertot et al, 2010(
جمع بندی فواید دادۀ باز حاکمیتی توسط جانسن و همکاران، در مقاله ای انجام شده است و فواید مورد 

انتظار از رویکرد دادۀ باز در حکومت را به صورت جدول 5 گردآوری و تلخیص نموده اند.

55. marketisation
56. privatisation69
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5.	نتیجه	گیری
سیاست گذاری دادۀ باز حاکمیتی به تصمیم گیری در زندگی روزمرۀ عموم مردم کمک شایانی می کند. 
از نظر اقتصادی نیز دادۀ باز بسیار حائز اهمیت است. فقط در اتحادیۀ اروپا، مطالعات صورت گرفته ارزش 
اقتصادی دادۀ باز را سالیانه ده ها میلیارد یورو پیش بینی می کنند. محصوالت و شرکت های جدید از 
داده های باز استفاده مجدد می کنند. دادۀ باز البته برای خود دولت نیز مفید است. برای نمونه، می تواند 
اثربخشی دولت را افزایش دهد. وزارت آموزش هلند همۀ اسناد مرتبط با آموزش خود را تحت وب منتشر 
کرد. از آن هنگام، تعداد سؤا التی که به آن وزارتخانه می رسید کاهش پیدا کرد و، در نتیجه، از حجم 
کاری و هزینۀ آن کاسته شد. بنابراین، مسئوالن که فرصت بیشتری برای پاسخ به سؤاالت باقی مانده 

دارند، نیز می دانند اطالعات متناظر به سؤال مذکور کجا یافت می شود.
با وجوِد مثال های متعدد از اینکه دادۀ باز چطور می تواند در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به کار 
گرفته شود، دقیقاً نمی دانیم چه مصادیق دیگری در آینده ظهور خواهند یافت. ترکیب های جدید داده 
می تواند دانش و بصیرت جدید خلق کند و سبب ایجاد حوزه های کاربردی کاماًل تازه گردد. ما این امر را 
در گذشته مشاهده کرده ایم؛ برای نمونه دکتر اسنو۶0 در قرن نوزدهم میالدی، ارتباط میان آلودگی آب 
آشامیدنی و وبا را در لندن آن زمان، و از طریق ترکیب داده های مرتبط با مرگ ومیر وبا و نیز محل های 
چاه های آب کشف کرد؛ یافته ای که سبب ساخت سیستم فاضالب لندن و در نتیجه تحول در ارتقای 
سالمت جمعیت گشت. امید فراوانی وجود دارد که ترکیب های جدید داده نیز بتوانند همچون گذشته 

دریچه های تازه ای از یافته های غیرمنتظره را بر ما بگشایند.

60. Dr. Snow71
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