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چکیده:
هدف این پژوهش طراحی جامع برای دادگان ملی میباشد و صرفاً به مفهوم جمعآوری و یا ذخیرهسازی اطالعات نمیباشد؛ بلکه سناریوهای
راهبری ،توسعه ،دسترس پذیری ،ارتقا زیرساخت و نظایر آن را به عنوان اهداف فرعی در نظر دارد .مهمترین مؤلفههای برنامه موفقیت حاکمیت
داده براساس الگوریتم ژنتیک مشخص شد و شاخصهای کلیدی بر اساس مدل دلفی احصاء شدند و شناسایی مؤلفههای حاکمیت داده در
ساماندهی دادگان ملی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و روش متدولوژی سیستمهای نرم ،استخراج مؤلفههای دادگان ملی در راستای توسعه
حاکمیت داده ها صورت گرفت .در نهایت از روش واریماکس برای ماتریس همبستگی و تأثیر مؤلفهها بر همدیگر استفاده شد و با استفاده از
الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی الزم صورت گرفت و با تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم ،مدل نهایی شد .با استفاده از روش کتابخانهای و تحلیل متون
لیستی از مؤلفهها و شاخصها استخراج شد .سپس با اعمال نظر  44خبره و متخصص 05 ،مؤلفه اساسی نهایی شدند .برای تحلیل دادهها از نرم
افزار  smartPLSاستفاده شده است و جامعه آماری پرسشنامه مدیران فناوری اطالعات ،اساتید دانشگاه ،صاحبان کسبوکارها بودهاند .روش
ترکیبی اکتشافی ،مدل پیشنهادی و شاخص های استخراج شده مبتنی بر مدل مفهومی ،مبنای ارائه چارچوب دادگان ملی برای توسعه حاکمیت
داده میباشد .سپس شناسایی شاخصهای احصاء شده در فراترکیب در پنج گروه شاخصهای ورودی ،خروجی ،نتیجه ،فرآیند و تأثیر دلفی خالصه
شدند.
واژگان کلیدی :حاکمیت داده ،خزانه داده ،دادگان ملی ،راهبری داده ،نظام داده و اطالعات ،مدیریت داده.

نویسنده مسئول :حمیدرضا احمدیان hr.ahmadian@ut.ac.ir ،
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میکند .سازمانهای دولتی و خصوصی اغلب با چالشهایی نظیر

 .1مقدمه

میراثی که از مدلهای تجاری آنالوگ به ارث رسیدهاند،

دادگان ملی ،یعنی مجموعه از دادههای منتج شده از تعامل سیستمی

زیرساختهای دادههای منسوخ شده تا شکاف مهارت ،موانع نظارتی،

در کشورکه اندازه آنها فراتر از حدی است که با نرم افزارها یا روشهای

عدم رهبری و پاسخگویی و و فرهنگ سازمانی مستعد ابتکار و

معمول بتوان آنها را در یک زمان قابل قبول؛ دریافت ،ذخیره،

نوآوری دیجیتالی و تغییر روبرو هستند [ .]6چالشهای جدیدی نیز

مدیریت و پردازش کرد [ 0و  .]4مهمترین مولفه دادگان ملی حجم

ناشی از سوءاستفاده از دادههای شهروندان و موارد سوءاستفاده ،بطور

می باشد و دلیل این امر ،تولید مداوم داده توسط ابزارها و

عمده توسط سازمانهای بخش خصوصی است .این امر با ناتوانی

سیستمهای دیجیتال است .نکته بعدی در ساختار است که دادگان

دولتها در انجام اقدامات پیشگیرانه ،همگام با تحوالت فناوری و درک

ملی بر خالف نگاه سنتی؛ غیرمتمرکز و توزیع شده است و ساختار

پیامدهای سیاسی دادهها از نظر اعتماد و حقوق اساسی یکی شده

منسجمی ندارد (بدون ساختار /نیمه ساختار) [ ]9از سوی دیگر مدل

است [ .]5بنابراین نقش و جایگاه حاکمیت داده نه تنها در شفافیت

دادهها در دادههای سنتی ،مدلی ثابت است در حالی که داده ملی،

دادگان ،بلکه در توسعه و توزیع بهینه آن می تواند موثر باشد.

مدل مشخص و ثابتی ندارند .ارتباطات داخلی بین دادههای سنتی

حاکمیت داده (حکمرانی داده.)4

پیچیده است در حالی که در دادگان ملی ارتباط داخلی پیچیدهای

مهمترین جنبه های مدلسازی از دادگان ،راهبرد حاکمیت صحیح

بین دادهها وجود ندارد .فرآیند جمع آوری دادگان ملی ،در ابتدا با

آن با اهداف متعدد از جمله توسعه کسب و کار همراه است .طی همه

هدف ثابتی نیست .مقدار زیادی داده جمع آوری میشود و این که

سالها با مفاهیمی همچون بانک اطالعاتی ،دریاچه داده ،بازارگاه داده

ارزش یا پتانسیل استفاده از داده چقدر است بعد از جمع آوری

مواجه بوده ایم که در سناریوی یکپارچگی دادگان و مدیریت یکنوا

مشخص میگردد .به همین دلیل گفته میشود که دادهها برای

در سطح ملی پاسخگو نمی باشد زیرا در کنار تبعات سیاسی و

اهدافی جمع آوری شدهاند که از قبل بطور دقیق مشخص نشدهاند

مالکیت دادگان ،مشکالت دوچندان در مدیریت و اصالت پذیری

[ 9و  ]0دادگان ملی به این دلیل که صرفاً حجم زیادی از اطالعات

دادگان را مواجه هستیم .بنابراین طرح خزانه داده ملی می تواند

را در اختیار دارند اهمیت چندانی ندارند؛ بلکه این نحوه ذخیرسازی،

راهکاری مطمئن برای برون رفت از مکانیزمهای اشتباه در حوزه

بازیافت ،استفاده و نحوه بهرهبرداری از این اطالعات است که اهمیت

دادگان ملی باشد .خزانه دادهها 9یعنی دسترسی به دادههای

دارد .پژوهش های متعدد ،کمتر به موضوع سناریوهای یکپارچه

بسیارزیادی که طی سالیان متمادی در ارتباط با موضوعات متعدد

مدیریت داده های ملی پرداخته شده است و نگاه در طرح مدل به

گردآوری شده است تا در فرایند پرسوجو ،تلفیق یا ترکیب اطالعات

سمت داده و اطالعات یک سازمان متصور شده است .نکته دیگر

به تصمیم گیری ویا در شرایط تصمیم سازی به آنها کمک نماید.

توجه به این موضوع است که در اکثر مطالعات معماری ذخیره سازی

مخزن داده همچنین به عنوان یک کتابخانه داده یا بایگانی دادهها

داده های با ابعاد متوسط مبنا قرار گرفته شده است.

شناخته میشود [ .]4خزانه داده یک اصطالح کلی برای مراجعه به

در حالی که امروزه گفتمان «داده به عنوان دارایی» به خوبی پذیرفته

مجموعه دادههای جدا شده جهت استخراج برای گزارش و تجزیه و

شده است ،سازمانها ،از جمله بخش دولتی ،اغلب در مدیریت و

تحلیل دادهها است .خزانه داده داده یک زیرساخت بزرگ دیتابیس

ارزش گذاری دادهها به مانند سایر داراییهای مرتبط با موفقیت آنها

است که مجموعه دادهها را برای تجزیه و تحلیل داده ،به اشتراک

ناکام هستند .این امر امکان استفاده از فرصتهای ایجاد شده توسط

گذاری و گزارش جمع آوری ،مدیریت و ذخیره میکند و یک اصطالح

«دادههای گستردهای از اطالعات که قبالً غیرممکن بود» را تضعیف

3. Data Repository

2. Water Governance
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تا حدودی کلی است که برای مراجعه به مقصد تعیین شده برای

 .2مرور پیشینه پژوهش

ذخیره دادهها استفاده میشود.

الف  -مطالعات حوزه حاکمیت داده در ایران

"خزانه داده" شامل ایجاد و نگهداری یک مجموعه دادهای و فرآیند

با توجه به اهمیت توجه به دادگان ملی و تســری موضــوعات

اکتساب اطالعات سودمند از دادههای ذخیره شده است؛ به عبارت

حاکمیت داده ،انتظار میرود این مو ضوع در پژوهشهای حوزه

سادهتر ،روشی است برای فرآیند جمع آوری داده ها (از انواع مختلف

مدیریت ک شور مورد توجه قرارگرفته با شد؛ اما مروری بر متون

که برای سازمان داخلی یا خارجی هستند) ،ثبت آن در یک قالب

مدیریت دادگان در ایران نشـــان می دهدکه علیرغم اهمیت

خاص ،و ایجاد امکان بازرسی دادهها برای کاربران نهایی سازمان به

روزافزونی که مدل و معماری سازماندهی و ا ستفاده از دادگان

روشهای مختلف به منظور ارزش سنجی دادهها صورت میگیرد

ملی در کشــور دارد ولی کمتر به این موضــوع پرداخته شــده

[ .]4مخازن داده با بهره گیـری از معمـاری ،متـدلوژی ،و فنـاوری

ا ست .بخش زیادی از پژوه شها طی سالهای اخیر به مو ضوع

ویـژه یـک سـازمان را قـادر میسازد کـه دادههای خـود را به نحوی

حاکمیت داده در ســازمانها و بخش های کاری از قبیل بانک و

بهینه بکار گرفتـه تـا بـار کـاری بـر روی سیستمهای پایگـاه داده

بیمه پرداخته و پیشــنهادات حاصــل شــده از تحقیقات قابلیت

اصـلی بـه کمتـرین مقـدار برسـد .یـک خزانـه داده ،دادههای خود

ان شار به کل ک شور به عنوان یک اکو سی ستم کامل را ندا شته

را از یـک پایگـاه اصـلی و عملیـاتی گرفتـه و بـا انجـام پردازشهایی

اســـت از جمله این پژوهش ها می توان به مطالعه حاکمیت

بـر روی آنها بـه گونهای آنها را ذخیره میکند کـه ایـن دادهها

داده در حوزه ســـالمت [ ]04و حاکمیت داده محور با رویکرد

بـه فرمـت و اشـکال بـسیار مـوثرتری قابـل دریافـت باشـند [.]6

دولت الکترونیکی [ ، ]09مدلســـازی داده های بزرگ [،]09

خزانه داده ملی  9همانند یک بانک اطالعات است که به دنبال حفظ

بررسی جوانب انبارداده [ ،]00بهبود کارایی در انبار داده [،]06

و ترویج دادههای مربوط به منابع یک کشور است .یک خزانه ملی

حاکمیت داده در صنعت بیمه [ ،]05حاکمیت داده در صنعت

داده معموالً توسط نهادهای مستقر ،با رویکرد کنترل و پشتیبانی از

بانکی [ ،]04چارچوب های حاکمیت داده [ ]04اشاره نمود.

تبادل ،ضبط ،انتقال و توزیع اطالعات تأسیس میشود ،و هدف نهایی

تعدادی از پژوهش ها نیازمندی و مولفه های کلیدی موردنیاز

برای ارائه ابزار و اطالعات به کشور برای اطمینان از رشد ،توانایی

ازجمله کیفیت داده و ا ستاندارد سازی و کدینگ را هدف قرار

دولت ،کنترل ،استقالل و حاکمیت اطالعات است [ .]05دو دلیل

داد ند از جم له می توان به م طال عاتی نظیر مدیر یت کیف یت

اساسی هر کشور برای ایجاد مخزن دادههای ملی ،حفظ دادههای

داده ،ســـازماندهی و پاســـخگویی[ ،]45الزامات ارزیابی بلوغ

تولید شده در داخل کشور توسط صنعت و ترویج سرمایه گذاری در

مدیریت داده [ ،]40خو شه بندی داده ها با هدف کاهش زمان

کشور با استفاده از دادهها برای کاهش خطرات اکتشاف ،تولید و

جســـتجو [ ،]44بررســـی امنیت در انبار داده ها [ ،]49بهبود

حمل و نقل است .برخی از مخازن دادههای ملی کامالً توسط دولت

عملکردی امن یت یک پارچگی پای گاه داده های ت جاری [،]49

یک کشور تأمین میشوند و برخی از آنها سیستمهای ترکیبی هستند

تهدیدات و تمهیدات پایگاه داده [ ]40می توان اشاره داشت.

که بخشی از آن توسط صنعت و دولت تأمین میشوند .مخزن داده

از زمره مطالعات اندکی که در ارتباط با موضوع می توان اشاره

های ملی معموالً هزینههای درخواست داده و بارگیری داده را

داشـــت ،مطالعه ارائه یک روش جدید برای ذخیره ســـازی و

میپردازند [ .]00یک مخزن داده باید دارای  9ویژگی باشد که

دســـترســـی به دادهها در پایگاه دادههای بزرگ توزیع شـــده

عبارت است از :موضوع گرا ،یکپارچه ،غیرفرار و متغیر با زمان است

مبتنی بر اســـتخراج ،پاالیش و بار گذاری اطال عات [ ]46و
طراحی چــارچوب حــاکمیــت داده در مراکز تبــادل داده و

)4. National Data Repository (NDR
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 .9مدل مفهومی مبتنی بر شاخص های مورد انتظار و میزان

اطالعات ملی [ ]45می باشــد .بنابراین پژوهشــگر نتوانســت

همبستگی شاخص ها برای داده گان ملی چیست؟

پژوهشـــی با هدف یافتن مدل مرجعی برای حاکمیت دادگان
بزرگ و یا مدلسازی راهبردی دادگان ملی بیابد.

 .9بازیگران اصلی و ارتباط بین بازیگران چگونه است؟

ب  -مطالعات حوزه خزانه داده

 .0معماری نگهداری و مدیریت داده گان ملی چگونه است؟

نوکاال 0و همکاران ( )4504در پژوهشـــی با عنوان « حاکمیت

 .6پارامترهای حفظ داده گان ملی و تحقق حداکثری امنیت
داده گان چیست؟

دادهها در سیستم عاملهای دیجیتال» یک چارچوب مقدماتی

 .5مدل بهینه برای دادگان ملی باهدف تحقق حاکمیت در بخش

مبتنی بر ادب یات برای مدیر یت داده های پلتفرم با پنج حوزه

فناوری اطالعات چگونه است؟

کیفیت دادههای ا صلی ،مالکیت و د ستر سی؛ مبا شرت کیفیت
دادههای پلت فرم و ارزش اســتفاده از دادهها پیشــنهاد دادند

 .4روش پژوهش

[ .]44الح سن 6و همکاران ( )4504پژوه شی با عنوان «عوامل

رویکرد پژوهش حاضر کیفی است از روش فراترکیب جهت ارزیابی

موفقیت بحرانی برای مدیریت داده هاانجام دادند .هدف از این

منابع علمی استفاده شده است فراترکیب به عنوان یکی از حوزه های

تحقیق ،ارائه فاکتورهای مهم موفق یت برای حاکم یت داده ها

فرامطالعه ،5رویکردی نظام مند برای ترکیب پژوهش های کیفی

اســـت .این مقاله به یک مطالعه موردی واحد میپردازد که

مختلف در راستای کشفِ زمینههای فرعی و اصلی است که موجب

داده ها از طریق مصـــاحبه های نیمه ســـاختار یافته به دنبال

ارتقای دانش جدید شده و دید جامعی از حوزه مورد بررسی به وجود

رویکرد فاکتورهای مهم موفقیت جمع آوری شده و با ا ستفاده

می آورد .این روش مستلزم آن است که پژوهشگر بازنگری دقیق و

از تکنیک های کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تجزیه و

عمیقی پیرامون موضوع پژوهش انجام دهد و یافته های پژوهش های

تحلیل قرار میگیرد .این یافته ها به عنوان هفت فاکتور مهم

کیفی مرتبط را ترکیب و از این طریق نمایش جامعی از پدیده های

موفقیت ارائه شده است که به ترتیب از نظر اهمیت رتبه بندی

مورد بررسی را نشان دهد .به عبارت دیگر استفاده از فراترکیب

می شوند .عالوه بر این ،نیاز به درک بهتر روابط (بهم پیو سته)

خاصیت هم افزایی دارد و نتیجه را به دست می دهد که بزرگتر از

بین فاکتورهای مهم موفقیت را برجسته شده است [.]44

مجموعه بخش هایش است .به طور معمول بررسی مقاله ها و
مستندات علمی با توجه به عمق مطالعه در این رویکرد کمتر از 55

 .3هدف و پرسش های پژوهش

مورد است [ 95و.]90

هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های کلیدی راهبری دادگان ملی

این روش به طور ویژه در علومی که مطالعات آن بیشتر مبتنی بر

با هدف ایجاد چارچوبی برای دادگان ملی با هدف توسعه حاکمیت

تحلیل کیفی است و مبانی نظری وسیعی را شامل نمی شوند کاربرد

داده است .در این راستا پژوهش حاضر درصدد است که به سواالت

دارد از آنجا که مطالعات مرتبط با مفهوم خزانه داده در حال حاضر

زیر پاسخ دهد.

بیشترکیفی است و تا زمان انجام پژوهش حاضرمدل جامعی که ابعاد

 .0مولفه های کلیدی و تاثیرگذار حاکمیت داده برای داده گان

مختلف خزانه داده ملی را در برگیرد یافت نشده است؛ روش

ملی چیست؟

فراترکیب به عنوان روش مناسبی برای شناسایی و به دست آوردن

 .4ناحیه دانشی حاکمیت داده برای داده گان ملی دارای چه

ترکیب جامعی از مولفه ها و ابعاد اصلی تحقیق بکار گرفته شده است.

ویژگی هایی می باشد؟

از این رو برای بهره گیری از روش فراترکیب در این پژوهش  ،از
7. Meta Study

5. Nokkala
6. Alhassan
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روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو )4555(4استفاده شده

از حذف موارد تکراری و کمتر واب سته 95،مقاله برای برر سی بی شتر

است که در شکل( )0نشان داده شده است.

باقی ماند وپس از برر سی نتایج و روش مدل سازی و چکیدة مقاالت،
 90م قا له به عنوان م قاالت مرتبط با طراحی مول فه های کل یدی
مدنظر قرار گرفت .در ادامه نیز با اســـتفاده از روش طوفان فکر با
متخ ص صان و تطابق با پارامترهای ا ستخراج شده از م صاحبه ها،
مولفه ها نهایی گردید.

گام دوم  :ترسیم ناحیه دانشی چارچوب حاکمیت داده
ن یازم ند تو جه به مول فه های راهبردی حاکم یت داده در حوزه
راهبری دادگان می باشــیم و برای ترســیم ناحیه دانشــی حاکمیت
داده که در واقع پا سخ به سوال دوم پژوهش می با شد  .ج ستجوی
م قاالت در پای گاه های اطال عاتی WOS, Scopus, Science
شکل  .1مراحل هفت گانه فراترکیب []32

 Direct, ProQuestبا کلید واژه های schema ،Models

روش فراترکیب به عنوان روشــی کامل شــناخته می شــود ،زیرا از

به همراه عبارات Data ،Data Governance ، Data trust

فنون ،روش ها و ابزارهای مختلفی جهت شنا سایی پدیده موردنظر

 data Managements ، Securityبا اعمال محدودیت های

استفاده می کند و پایش های مختلفی در بین تعداد زیادی از منابع

زبان انگلیســی انجام گرفت .در این پژوهش ،کلیة مطالعات تحت

مورد اســتفاده قرار می گیرد .اعتبار این روش نیز در خود آن تأیید

پو شش پایگاه ها که تا آخر خرداد سال  0944منت شر شده بودند،

می شــود .جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه آثار علمی مربوط به

در نظر گرفته شــد.در مجموع  44مقاله مرتبط بررســی گردید و با

مبانی و ابعاد خزانه داده شـــامل  045مقاله مرتبط بین ســـالهای

استخراج مولفه های دانشی حاکمیت  ،شاخص های موردنیاز احصا

 4505تا  4545میالدی برای منابع انگلیســـی و  0944تا 0944

شد .ناحیه دان شی بر ا ساس مطالعات پژوه شگران پی شین بر سه

خور شیدی برای منابع فار سی ا ست که از این تعداد و پس از طی

محور استانداردسازی ،مدیریت و انتشار ،شفافیت پیش بینی گردید.

مراحل غربالگری تعداد  90اثر برای استخراج مدنظر قرار گرفت.

مراحل جمع آوری اطالعات با توجه به ا ستفاده از الگوی پژوهش به

گام اول  :تعیین مؤلفههای کلیدی مدل

شرح ذیل انجام شد:
مرحلة اول  :سواالت تحقیق م شخص شد و با توجه به سؤالهای "

برای پا سخ به سوال اول پژوهش ،ج ستجوی مقاالت در پایگاه های

مولفه های کلیدی و تاثیرگذار حاکمیت داده برای داده گان ملی

اطالعاتی  WOS, Scopus, Science Direct, ProQuestبا

چیست؟" و "ناحیه دانشی حاکمیت داده برای داده گان ملی دارای

کلیــد واژههــای  Priority ،Structure ،Modelsبــه همراه

چه ویژگی هایی می باشـــد؟" به یک چارچوب اولیه از مولفه ها و

عـــبـــارات ،Data Governance ،Data Aggregation

ناحیه کاری مورد نظر رسیدیم.

data

مرحلة دوم  :مقاالت مناسب برای احصاء شاخص ها شناسایی شد؛

،Security

Networks

،Distributed

 Managementsبا اعمال محدودیت های زبان انگلیســی انجام

مرحلة سوم  :اطالعات مدنظر برای شنا سایی زیر شاخص ها انجام

گرفت .در این مطالعه ،کلیة مطالعات تحت پوشــش پایگاهها که تا

پذیرفت؛

آخر خرداد سال  0944منتشر شده بودند ،در نظر گرفته شد .پس
8. Sandelowski & Barroso
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مرحله چهارم  :مدل مفهومی اولیه متنا سب با مولفه ها ،شاخص ها

 -2-5ناحیه دانشی حاکمیت داده برای داده گان ملی

و زیر شاخص ها تبیین شد؛

دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

مرحله پنجم :مولفه ها با بررسی و تحلیل خبرگانی نهایی شد؛

از مجموع بررســـی  44م قاالت حوزه حاکم یت دانش با تمرکز بر

مرحله شــشــم  :به منظور تطبیق و نهایی ســازی زیر شــاخص ها

مهمترین ظرف یت های آن بر داد گان ملی ،جدول زیر ( جدول:4

مصاحبه با  45خبره در حوزه مدیریت داده صورت پذیرفت؛

پارامترهای احصائ شده برای ناحیه دانشی حاکمیت داده) استخراج

مرحله هفتم  :شاخص ها و زیر شاخص ها اح صا شده در دو گروه

گردید .مهمترین دلیل احصـــاء ناحیه دانشـــی توجه به مهمترین

"مدیریت و راهبری" و "فنی ،حقوقی" ب صورت پر س شنامه منت شر

ویژگیهای مورد انتظار در راهبری و ســـازماندهی دادگان ملی می

گردید؛

باشد.

مرحله هشــتم :داده های گردآوری شــده از پرســشــنامه تحلیل و

جدول  .2ویژگی های احصا شده برای دادگان

واکاوی آماری شد؛
مرحله نهم  :مدل ارزیابی و نهایی گردید؛

ردیف

موضوع

منبع

1

استفاده از محیط

[]99؛ []0

 .5یافته ها

مناسب فرهنگی،

 -1-5مولفه های کلیدی و تاثیرگذار حاکمیت داده

سیاسی ،قانونی،
نظارتی ،نهادی،

برای داده گان ملی چیست؟

سازمانی و فنی

پس از بررسی مطالعاتی که به حاکمیت داده پرداخته اند و مصاحبه

2

با صــاحبنظران ،ده مولفه اصــلی طبقه بندی شــده اند (جدول .)0

نظام سیاست گذاری

[]99؛ []0

منسجم در حوزه داده

حروف بیانگر کد تخصـــیص داده شـــده به هر مولفه می باشـــند.

3

همچنین طی مصـــاحبه ها هدفگذاری تبیین برخی شـــاخص های

مدلهای نگهداری و

[]90؛ []96؛ []99

دسترسی به دادگان

[]95؛ []94

کل یدی برای هر مول فه مدنظر قرار گر فت و منطبق با م طال عات
باالدستی  ،لیستی از این شاخص ها احصاء گردید.

4

محرمانگی ،امنیت،

[]99؛ []96؛ []94؛ []44

دسترس پذیری در
نحوه ذخیره سازی
جدول  .1پارامترهای کلیدی

5

تضمین مدیریت منابع

[]95؛ []90

مدیریت /راهبری

امنیت

کسب وکار

معماری

تکنولوژی

داده/اطالعات

قوانین

زیرساخت

6

کاربران

M

S

B

A

T

DI

R

محیط توسعه

دادهای

I

U

یکپارچگی ،قابلیت

[]99

استفاده
7

نظارت بر دادهگان،

[]95؛ []94

شیوههای بهینه در
ED

سازماندهی
8

اطمینان از کیفیت و
اطالعات
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9

مستند سازی و تهی

[]90

نسخه پشتیبان از داده
11

ضرورت وجود مدل و

9

کسب و کار

B

مدیریت دانش  /کسب و کار

9

معماری

A

معماری داده،اطالعات  /متدلوژی
توسعه

[]95؛ []96؛ []90

معماری مطلوب

ویژگی ها با بسامد تکرار باالتر و تمرکز بر راهبری دادگان با توجه

0

تکنولوژی

T

پلت فرم های نرم افزاری

6

داده /

DI

داده استاندارد  /داده باز /مدیریت

اطالعات

به احصا و کد گذاری نظر خبرگانی به صورت شکل زیر جمع بندی
5

گردید .بنابراین ناحیه دانشی برای دادگان ملی به صورت شکل ()4

قوانین و

داده  /فراداده
R

قوانین و مقررات

مقررات

ترسیم گردید.
4

محیط

ED

مهارت و دانش

توسعه
4

زیرساخت

I

زیر ساخت فنی ،ارتباطی

فنی
05

کاربران

U

کاربران بالقوه

بــرای تحلیــل جــدول فــوق  ،پرسشــنامه الزم تهیــه و بــه طــرق
مختلف منتشر گردیـد .تحلیـل ضـریب مسـیر بـه عنـوان یکـی از
تحلیــل هــای ایــن جــدول مــدنظر قــرار گرفــت  .تحلیــل ضــریب

شکل  .2ناحیه دانشی احصا شده

مســیر ،بیــان کننــده وجــود رابطــه علــی خطــی و شــدت و جهــت

 -3-5مدل مفهومی منطبق بر شاخص های مورد انتظار

ایـــن رابطـــه بـــین متغیرهاســـت .در حقیقـــت همـــان ضـــریب

و میزان همبستگی شاخص ها مبتنی بر

رگرسی ون در حالت اسـتاندارد اسـت کـه در مـدل هـای سـاده تـر

حاکمیت داده برای داده گان ملی چیست؟

رگرسیون سـاده و چندگانـه مشـاهده مـی شـود .عـددی بـین -0

با استخراج مصاحبه های انجام شده و تطبیق شاخص های احصاء

تا  0+است که اگـر برابـر بـا صـفر شـوند  ،نشـان دهنـده ی نبـود

شده با مقاالت نمونه ( بررسی  44مقاله مرتبط تا تاریخ خرداد

رابطه ی علـی خطـی بـین دو متغیـر پنهـان اسـت .بـا توجـه بـه

 0944مدنظر قرار گرفته است) جدول زیر (جدول )9به عنوان

شـاخص هـای احصــا شـده در ایـن قســمت ،نسـبت بـه بررســی و

جدول شاخص های راهبری دادگان ملی ترسیم گردید.

تحلیــل عــاملی مرتبــه دوم مولفــه هــای مــورد مطالعــه ،بــه شــرح
زیر اقدام می شود:

جدول .3جمع بندی شاخص ها راهبری دادگان ملی

ردیف

مولفه

نماد

شاخص

0

مدیریت /

M

منابع  /پشتیبانی بهینه خدمات /
حریم شخصی کاربران /توسعه

راهبری

سرزمینی  /ساختار /برنامه
راهبردی
4

امنیت

S

دسترس پذیری  /احراز هویت /
مالکیت معنوی
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روایی واگرای قابل قبول یک مدل ،حاکی از آن ا ست که یک سازه

شکل  .3تحلیل ضریب بتا

در مدل تعامل بیشــتری با شــاخصهای خود دارد تا با ســازههای

با توجه به نتایج حاصــل شــده در این قســمت مشــاهده شــد که

دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که  AVEبرای هر

بی شترین علیت را مدیریت/راهبری با ضریب  5.9دارد .همچنین در

سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای

ادامه نیز کاربران با ضریب  ،5.50زیر ساخت فنی با ضریب ،5.50
محیط توســعه با ضــریب  ،5.59قوانین و مقررات با ضــریب ،5.56

جدول .4بررسی پایایی مولفه های مدل شده

داده و اطالعات با ضریب  ،5.4تکنولوژی با ضریب  ،5.59معماری با
ضــریب 5.0و کســب و کار با ضــریب 5.0و امنیت با ضــریب  5.0از
علیت های متفاوتی برخوردار هستند.

شکل .4برازش مدل در مقطع T-value

با توجه به نتایج حاصــل شــده در این قســمت مشــاهده شــد که

دیگر(یعنی مربع مقدار ضــرایب همبســتگی بین ســازهها)در مدل

بی شترین علیت را مدیریت/راهبری با ضریب  06.49دارد .همچنین

باشد.

در ادامه نیز کاربران با ضــریب  ،05.56زیر ســاخت فنی با ضــریب

جدول  .5بررسی روایی واگرا توسط ماتریس فورنر الرکر

 ،6.64محیط توســعه با ضــریب  ،6.65قوانین و مقررات با ضــریب
 ،00.94داده و اطالعات با ضـــریب  ،49.46تکنولوژی با ضـــریب
 ،0.66معماری با ضــریب  09.09و کســب و کار با ضــریب 06.99
امنیت با ضریب  06.95از علیت های متفاوتی برخوردار هستند.
همچنین با تحلیل برای پایایی و روایی مولفه ها مشــاهده شــد که
ت مامی مول فه های مورد م طال عه در ســـطح مع ناداری کمتر از 0
درصد ،ضریب تی ولیو بیشتر از  0.46و همچنین ضرایب بتای قابل
قبولی برخوردار ه ستند .شاخص آلفای کروبناخ برای تمامی مولفه
های مورد مطالعه بی شتر از  5.5میبا شد ،شاخص  CRنیز در مقدار
عددی قابل قبولی است.
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با توجه به نهـایی شـدن مولفـه هـا و شـاخص هـای مـورد انتظـار
مــی تــوان مــدل مفهــومی بــرای دادگــان ملــی را ترســیم نمــود.
کســب وکــار و یــا هــر مکــانیزم خــدمت ،نیازمنــد داده اســت و
اساس ـاً داده و اطالعــات عامــل هویــت ابــزار هســتند .بنــابراین در
مــورد دادگــان ملــی عـالوه بــر پــارادایم هــای مــدیریت دادگــان و
تضــمین امنیــت و کیفیــت ،نیازمنــد ترســیم یــک اکوسیســتم
جــامع در تحقــق حاکمیــت بــا رویکــرد سیاســتگذاری و نظــارت
هســتیم .ایــن ادبیــات در قالــب ســاختار یکپارچــه و توزیــع یافتــه
بلوغ می یابد .خزانـه داده بـه مفهـوم ایجـاد یـک سـاختار یکسـان
و یکباره برای دادگان یـک کشـور نیسـت و نبایـد تلقـی شـود کـه
به دنبال یک انبـار داده بـزرگ در ابعـاد ملـی باشـیم .بنـابراین بـا
توجه بـه شـاخص هـای احصـا شـده کـه پیشـتر بـه آن پرداختـه
شــد نیازمنــد طراحــی یــک مــدل مفهــومی اولیــه بــرای دادگــان
ملــی هســتیم .ایــن مــدل مفهــومی ارتبــاط بــین ســازماندهی
دادگــان ملــی و شــاخص هــای احصــا شــده را نشــان مــی دهــد و
می توانـد بـه ایـه هـای تصـمیم گیـری کمـک بـه طراحـی مـدل
اجرایی و تجاری نماید.
مباحــح حاکمیــت داده دارای نقــاط مشــترک زیــادی بــا حــوزه
فنــاری اطالعــات مــیباشــد از جملــه در زمینــههــای دادههــای
بـزرگ ،هــوش تجــاری ،سیســتم عامــل منــابع ســازمانی ،مــدیریت
چرخــه محصــول ،مــدیریت اطالعــات تولیــد محصــول ،مهــارت
مــدیریت داده ،مهــارت حاکمیــت داده .بنــابراین مــی تــوان انتظــار
داشــت بســیاری از شــاخص هــا و رویکــرد طراحــی مــدل مطلــوب
دارای نقــاط اشــتراک واضــحی بــا طرحهــای فنــاوری اطالعــات

شکل  .5مدل مفهومی نگهداری دادگان ملی (خزانه داده)

داشــته باشــد .زیــرا غایــت اجرایــی رســیدن بــه مــدلی اســت کــه
قابــل ممیــزی و نظــارت فنــی نیــز باشــد .در شــکل ( )0مــدل
مفهومی پژوهش ترسیم شده است.
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ارائه چارچوبی برای داده گان ملی با تمرکز بر توسعه حاکمیت داده

 -4-5بازیگران اصلی و ارتباط بین بازیگران چگونه
است؟
توجه به بـازیگران در طراحـی مـدل ،جزئـی از اقـدامات اصـلی در

دانشگاه ها و

موفقیــت مــدل مــی باشــد زیــرا یکــی از مهمتــرین ســواالت در

نهاد های
دولتی

مراکز علمی

زمینه طراحی ،پاسخ بـه سـوال "چـه کسـی" مـی باشـد .بنـابراین

بخش
خصوصی

این سوال به عنـوان یکـی از سـواالت اصـلی پـژوهش مطـرح مـی
مردم

باشــد .اقــدامات کــالن در حــوزه دادگــان ،در هســته اصــلی خــود

بازیگران

سازمان مردم
نهاد

به تـیمهـای اجرایـی نیـاز دارنـد تـا میـزان آمـادگی آنهـا را بـرای
اجرای پروژه ارزیابی کننـد .ایـن ارزیـابی شـامل تعیـین چگـونگی
دستیابی بـه داده و اطالعـات اسـت .در مسـیر تعامـل ذی نفعـان،

شکل  .6ماهیت بازیگران مدل

کیفیت داده ها بایـد ارزیـابی شـوند و همچنـین بررسـی اینکـه آیـا

 -5-5معماری نگهداری و مدیریت داده گان ملی

دادهها میتواننـد نیازهـای تجـاری همـه سیسـتمهـا را پشـتیبانی
کننــد .رهبــری ســازمان نیــاز بــه ایجــاد ضــرورتهای تجــاری دارد.

چگونه است؟

هــر ذی نفــع نیــاز بــه مســتندســازی و اولویــتبنــدی کارهــای

پیچیدگی فرآیند توســـعه مخزن (خزانه) داده برای موفقیت نیاز به

کیفیــت دادهای دارد کــه بایــد تکمیــل شــوند و چــالشهــای

پیروی از یک روش شـــناختی دارد .یک رویکرد گســـترده پذیرفته

طـــوالنی مـــدت ماننـــد فقـــدان اســـتانداردهای مســـتند ،درک

شــده برای توســعه ،روش ترکیبی اســت که در آن الزامات و منابع

ابــرداده و کیفیــت پــایین دادههــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد

داده با ید در مدل جد ید مخزن (خزا نه) داده جای بگیر ند (م ته

(لوشــین.)4505 ،توجــه بــه ذی نفعــان ک ـه مــی تواننــد داخلــی و

وتروجلی .)4504 ،از سوی دیگر برای راهبری داده در یک سازمان

یــا خــارجی باشــند از اهمیــت بــاالیی برخــوردار اســت .ذی نفــع

نوین داده محور ،ن یاز به مع ماری یک پار چه برای ذخیره داده در

داخلی شامل افـراد یـا گروههـای هسـتند کـه متـولی نگهـداری و

مرحله اول و ســـپس پردازش آن هســـت که مباحح مدیریتی و

تضــمین کیفیــت و اســتاندارد داده ای مــی باشــند .در مطالعــه

راهبری داده هم در آن لحاظ شــده باشــد [ .]95در طراحی خزانه

0گــروه ذینفــع شناســایی گردیــد کــه هــم تولیــد کننــده و هــم

داده ،ترکیبی از هر دو مع ماری متمرکز و نی مه متمرکز را خواهیم

اســتفاده کننــده از دادگــان مــی باش ـند .همــانطور کــه در شــکل

داشــت و مهمترین دلیل آن گســتردگی و عدم تطابق فرآیندی در

زیر (شکل  ) 6مشاهده مـی شـود فـارغ از حجـم تـراکنش هـا مـی

حوزه های مختلف می باشد .بنابراین موضوع اول مولفه های مدنظر

توان بازیگران اصلی را رصد نمود.

در معماری و مسئله بعدی شاخص های معماری می باشد .در شکل
( )5مولفه های معماری مطلوب در طراحی خزانه داده به تصـــویر
ک شیده شده ا ست .تو سعه مخزن (خزانه) داده یک کار مداوم ا ست
که در آن دائماً الزامات جدید اضــافه میشــود بنابراین نیازمند یک
معماری مدل محور ه ستیم .برای اینکه بتوان شاهد حکمرانی داده
در تمامی واحدهای اداری بود یعنی تمامی دادههای ســازمانی را به
صورت یکپارچه و مدیریت شده و در را ستای افزایش بهره وری و
تصـــمیم ســـازی های کالن به کار برد ،نیازمند یک معماری داده
00

نادر نقشینه و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیزدهم ،شمارههای  94و  ،05پاییز و زمستان ،0955صفحه  05الی 49

جدید منطبق با نیازهای عصــر کالن داده هســتیم .ســاختاری که

7

نمای خزانه داده

ضمن حفظ ا ستقالل نرم افزارها و دادهها در بخ شهای مختلف ،به

قبل از پیاده سازی،

تحلیلگران و مدیران اجازه بررســـی و اســـتفاده از تمامی اطالعات

تشخیص

مقادیر

سازمان را به صورت مدیریت شده بدهد و انواع گزارش گیریها و

پیش محاسباتی،

تحلیلها را برای آنها میسر سازد [.]95

طراحی جدول های
ابعاد

با بررســـی  06مقاله و تفکیک  49مقاله مجموعه ای از مهمترین

و

واقعی،

دریافت

پارامترهای موثر بر معماری خزانه داده اســتخراج گردید و پارامترها

[]04[ ،]06[ ،]05

و

سازماندهی

استخراج شده در مصاحبه های تخصصی با صاحبنظران به بررسی
8

و چالش قرارداده شــد و مجموعه عوامل در جدول پارامترهای موثر

توجه به چارچوب

[]09

های امن سازی

بر معماری (جدول  ) 6و شکل ( 5نمودار احصا شده عوامل موثر بر
9

معماری) نمایش داده شده ا ست .اهمیت این سوال در پژوهش به

توجه به معماری

[]09[ ،]00

همبسته اطالعات

جهت ضرورت پرداختن به چارچوب معماری در کنار شاخص های
11

احصا شده دو چندان می باشد.

درک و تحلیل

[]04[ ،]06

درست از نیازمندی
جدول  .6پارامترهای موثر بر چارچوب معماری

ردیف

موضوع

منبع

1

امکان دید یکپارچه

[]05[ .]94[ ،]94

ها

 ،ادغام طرح واره
های جزیی
2

توجه به نیازمندی

[]05[ ،]00

های کاربران نهایی
3

منبع حمایت و

[]09[ ،]04[ ،]05

پشتیبانی
4

سطح مورد نیاز
برای

[]09[ ،]05

مدیریت

اطالعات
[]06[ ،]00[ ،]05

5

مسائل فنی

6

مخزن داده در

[]04

طول حیات خود،
مجموعهای

شکل  :7نمودار احصا شده عوامل موثر برای معماری

از

عملیات را تکرار

در ادامه از بعد اجرایی ،الزم است تا زیر شاخص های الزم برای

میکند

شاخص معماری به عنوان یکی از مولفه های کلیدی طراحی دادگان
05

ارائه چارچوبی برای داده گان ملی با تمرکز بر توسعه حاکمیت داده

ملی در نظر گرفته شود .در پروسه مصاحبه با خبرگان و مستند بر

شــده و پــس از ارزیــابی و بهینــه یــابی ســه شــاخص دســترس

کلمات کلیدی استخراج شده 09 ،زیرشاخص استاندارد ،کدینگ

پذیری ،مالکیـت معنـوی ،احـراز هویـت طبـق جـدول ( )5نهـایی

سرویس ها ،تعداد  ،SLAقوانین اجرایی ،سرویس دیکشنری ،سرویس

گردید:

کاتالوگ ،سیستم پیگیری فرآیندها ،سیستم پردازش فرآیندها ،نرخ

جدول  . 7نمای مولفه و شاخص های اصلی در امنیت

تبادل ،استاندارد شبکه ،استاندارد دسترسی ،ساختار دادگان ،ظرفیت

مولفه

زیرساخت فنی ،احصا شد .و با گردآوری اطالعات از پرسشنامه و

امنیت

شاخص ها

تحلیل الزم وابستگی و همگرایی زیرشاخص های احصا شده تعیین

دسترس

مالکیت معنوی

احراز هویت

پذیری

گردید.

مبتنی بر هریک از از شــاخص ها  ،زیرشــاخص های قابل پیش
بینی با استناد به مقاالت و مصاحبه خبرگانی احصا گردید که در
جدول ( )4نشان داده شده است:
جدول  .8شاخص ها و زیر شاخص های امنیت

دسترس پذیری

احراز هویت

مالکیت معنوی

دسترسی مجاز

امضاء دیجیتال

عالئم تجاری

آدرس دهی

استاندارد پذیرش

حقوق تجاری

کتابخانه داده ای

الگوریتم نفوذ

حقوق ثبت داده

کاتالوگ داده

حق نشر

سیستم الگ

حق استفاده

سرویس های امن

حق

احراز هویت

محرمانه

دادههای

حسابرسی

شکل  .8بررسی رابطه مولفه ها در متغیر معماری

 SLAتبادل امن

با مشاهده شد که زیرشاخص دهم که نرخ تبادل داده بده است در

با توجه به داده های جمع آوری شده از پر س شنامه ،همب ستگی

رابطه شــدید تری به نســبت ســایر مولفه ها با مقدار عددی 5.455

شــاخص ها بررســی گردید که در نمودارهای زیر قابل رویت می

میباشد.

باشد:

 -6-5پارامترهای حفظ داده گان ملی و تحقق
حداکثری امنیت داده گان چیست؟
امنیت یکی از مولفـه هـای اصـلی مـدل مـدنظر ی باشـد و دلیـل
طـــرح مجـــزای آن ،اهمیـــت پایـــه ای آن در مـــدل و تحقـــق
شکل  .9بررسی رابطه مولفه ها در متغیر احراز هویت

حــداکثری آن مــی باشــد .شــاخص هــای دســترس پــذیری،
امنیــت داده/اطالعــات ،احــراز هویــت ،مالکیــت معنــوی ،حــریم

ن تایج حاکی از وجود راب طه مع نادار علی در مول فه های خرد در

شخصــی کــاربران ،پلتفــرم ،زیرســاخت و تبــادل بــرای آن احصــا

تبیین مولفه ی هدف که احراز هویت میبا شد ،ا ست .در برر سی ها
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م شخص گردید که زیر شاخص الگوریتم نفوذ در رابطه شدید تری

 -7-5مدل بهینه برای دادگان ملی باهدف تحقق

به نسبت سایر مولفه ها با مقدار عددی  5.405میباشد.

حاکمیت در بخش فناوری اطالعات چگونه
است؟
شـــاخص هـــای بـــرازش و نکـــویی محاســـبه شـــده حـــاکی از
مطلوبیــت مــدل طراحــی شــده مــی باشــد .در مــدل نهــایی 05
مولفــه  40 ،شــاخص و  009زیرشــاخص احصــا گردیــد کــه در
جدول  4قابل مشاهده می باشد.

شکل .11بررسی رابطه مولفه ها در متغیر مالکیت معنوی

جدول  .9نمای کلی از مولفه ها ،شاخص ها

با توجه به نتایج حا صل شده در این ق سمت م شاهده می شود که

ردیف

مولفه

نماد

شاخص

مولفه های مورد مطالعه در ضرایب عددی بی شتر از  5.0میبا شند

تعداد
زیرشاخص

که این امر نشـــان دهنده وجود رابطه معنادار علی در مولفه های

1

خرد در تبیین مولفه ی هدف که مالکیت معنوی میباشــد ،اســت و

مدیریت /

M

راهبری

منابع  /پشتیبانی

90

بهینه خدمات /

زیر شاخص حق ن شر در رابطه شدیدتری ن سبت به سایر مولفه ها

حریم شخصی

قرار دارد.

کاربران /توسعه
سرزمینی  /ساختار/
برنامه راهبردی
2

امنیت

S

3

کسب و

B

دسترس پذیری /

04

احراز هویت /
مالکیت معنوی
کار
4

شکل  .11بررسی رابطه مولفه های سازنده دسترس پذیری

معماری

مدیریت دانش /

09

کسب و کار
A

معماری

05

داده،اطالعات /

با توجه به نتایج حا صل شده در این ق سمت م شاهده می شود که

متدلوژی توسعه

مولفه های مورد مطالعه در ضرایب عددی بی شتر از  5.9میبا شند

5

تکنولوژی

T

پلت فرم های نرم

00

افزاری

که این امر ن شان دهنده وجود رابطه معنادار علی در زیر شاخص ها
6

در تبیین مولفه ی هدف که دســترس پذیری میباشــد ،وجود دارد.

داده /

DI

اطالعات

همچنین تحلیل ها ن شان می دهد زیر شاخص سرویس های امن،

داده استاندارد  /داده

94

باز /مدیریت داده /
فراداده

در رابطه شدید تری به نسبت سایر مولفه ها با مقدار عددی 5.445
7

میباشد.

قوانین و

R

قوانین و مقررات

6

مقررات
8

محیط
توسعه

05

ED

مهارت و دانش

0

ارائه چارچوبی برای داده گان ملی با تمرکز بر توسعه حاکمیت داده

9

زیرساخت

I

زیر ساخت فنی،

فنی
11

کاربران

کدینگ داده ای

05

ارتباطی
U

مستند

کاربران بالقوه

کاتالوگ داده ای

5

در مجمــوع شــاخص هــای احصاءشــده 009 ،زیــر شــاخص کــه

کیفیت داده

دارای بیشــترین تــاثیر در اســتقرار و پایــداری خزانــه داده را دارا

حجم داده

مــی باشــند  ،انتخــاب شــدند .هــدف غــائی بــرای دادگــان ملــی

دسترس پذیری
توسعه و انتشار

اســـتقرار خزانـــه داده ای مـــی باشـــد کـــه بتـــوان در کنـــار
مدیریت داده

پارامترهــای مــدیریتی الزم ،حاکمیــت داده را نیــز تثبیــت نمــود.

مالکیت داده
حذف

پیچیــدگی فرآینــد توســعه مخــزن (خزانــه) داده بــرای موفقیــت

آرشیو

نیـــاز بـــه پیـــروی از یـــک روش شـــناختی دارد .یـــک رویکـــرد

استاندارد پذیرش

گســترده پذیرفتــه شــده بــرای توســعه ،روش ترکیبــی اســت کــه

Open API
حجم داده

در آن الزامـــات و منـــابع داده بایـــد در مـــدل جدیـــد مخـــزن
(خزانــه) داده جــای بگیرنــد [ .]04از ســوی دیگــر بــرای راهبــری

داده های تمیز

داده در یـــک ســـازمان نـــوین داده محـــور ،نیـــاز بـــه معمـــاری

قابل انتشار

یکپارچــه بــرای ذخیــره داده در مرحلــه اول و ســپس پــردازش

دسترس پذیری

آن هســت کــه مباحــح مــدیریتی و راهبــری داده هــم در آن

کاتالوگ داده

لحــاظ شــده باشــد [ .]95بنــابراین معمــاری انتخــاب شــده بــرای

دیکشنری داده

محصــول نهــایی اســتقرار خزانــه داده بــا یــک معمــاری ســه الیــه

قواعد و مقررات

منطبق بر اهداف ،شـاخص هـا و زیـر شـاخص هـای مـی باشـد .و

تبادل

این معمـاری سـه الیـه مـی توانـد ذات داده گـان را بیـان نمایـد.

کیفیت داده

در جــدول  05لیســتی از مولفــه هــا ،شــاخص هــا و زیــر شــاخص

فرا داده

های نهایی شده قابل مشاهده می باشد.

SLA
دیکشنری متا داده
دسترس پذیری
استاندارد

جدول  . 11شاخص ها و زیر شاخص های نهایی شده برای خزانه دادگان

مولفه

شاخص

زیرشاخص

داده  /اطالعات

داده های باز

شفافیت

توزیع پذیری

مدیریت/راهبری

دسترس پذیری

مدیریت منابع

بهینه سازی
سازماندهی

داده های

API
مرجع پذیری

تجهیزات

استاندارد

قابل انتشار

دسترسی

عدم دستکاری

آرشیو

توکن بندی

توزیع مطلوب

پاک بودن داده

میزان پذیرش
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برنامه راهبردی

راهبری خزانه داده

توسعه بازار
قانون گذاری

اولویت های

حریم خصوصی

راهبردی

داده گان عمومی

نظارت

قانون استفاده

برنامه مالی

مالکیت داده

تعهد مدیریتی

اصالت سنجی

اعتماد سازی

امنیت

پشتیبانی

اثربخشی

تسری پذیری

متمرکز و بهینه

مدیریت هزینه

اتکا پذیری

پاسخگویی مطلوب

تنظیم مقررات

مرکز تماس

اپراتور

سرویس در لحظه

مالکیت معنوی

اولویت بندی

امنیت

دسترس پذیری

دسترسی مجاز

سرویس
آدرس دهی

استاندارد خدمات

کتابخانه داده ای

دردسترس بودن

کاتالوگ داده

حجم صف
درخواستها

سیستم الگ

پشتیبانی برخط

سرویس های امن

پرسش و پاسخ

احراز هویت

پوشش جغرافیایی

حسابرسی
 SLAتبادل امن

دسترس پذیری به
دادگان
ساختار

قوانین و مقررات

احراز هویت

امضاء دیجیتال

نیروی انسانی

استاندارد پذیرش

مدل اقتصادی

الگوریتم نفوذ
مالکیت معنوی

عالئم تجاری

توسعه

توزیع پذیری

سرزمینی

دسترس پذیری

حقوق تجاری

شبکه ملی اطالعات

حقوق ثبت داده

جامعیت قوانین

حق نشر

مجوزهای دسترسی

حق استفاده

توافق تعامل داده ای

حق داده های

قوانین و مقررات

محرمانه

حمایت های
کسب و کار

حاکمیت

مدیریت دانش

کتابخانه دانش
اطالعات آزاد

همکاری بین بخشی
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هوش تجاری

open API
پایگاه قواعد و

سفارشی سازی

مقررات

اطالعات

تبادل پذیری

دسترس پذیری

امضاء دیجیتال

مدل داده

حسابرسی

مدل کسب و کار

فایروال

کسب و کار داده

سیستم مانیتورینگ

محور

قواعد دسترسی

ذخیره دانش
کسب وکار

زیرساخت فنی

هوش تجاری

زیرساخت فنی،
ارتباطی

میز خدمت

پهنای باند

زمان ارائه

توان محاسباتی

پاسخگویی

فرکانس ارتباطی

مستند سازی

دسترسی

هویت دیجیتال

پرسه()roaming

امضاء دیجیتال

اتصال اختصاصی

کاربران همزمان

پرسرعت

دسترس پذیری

پهنای باند مبتنی بر

میزان آگاهی

تقاضا

مسئولیت پذیری

سرویس یک به یک

امنیت کاربران

سرویس یک به چند

کاربران

کاربران بالقوه

معماری

معماری

کدینگ سرویس ها

داده/اطالعات

سرویس دیکشنری

مدیریت IP
شبکه اختصاصی
مجازی

سرویس کاتالوگ

سرویس مبتنی بر

نرخ تبادل

زیرساخت شبکه

ساختار دادگان
متدولوژی

ساختار پروژه

توسعه

استاندارد توسعه

سرویس ابری
توزیع سرورها
مراکز داده

ترافیک داده

دسترسی فیبری

زمان دسترسی

سیستم عامل

شبکه امن
تکنولوژی

شبکه ارتباطی

پلت فرم های

رابط کاربری

نرم افزاری

هوش تجاری

محیط توسعه

مهارت و دانش

مشاوره
آموزش

داده های آزاد
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مستند سازی

توجه به چارچوب های این مهم می باشد .در توسعه فضای کسب و

فرهنگ سازی

کار بایســـتی به ادبیات و مکانیزم های راهبردی ،همچون حاکمیت

محتوای آموزشی

داده 4و حاکمیت اطالعات متناســب با ســطح کاربردی و مشــتریان
توجه دا شت .در مدل مورد تحقیق ایجاد جنبه های ک سب و کار و

 .6بحث و نتیجه گیری

توســعه متوزان مدنظر بوده و توجه شــده اســت که حاکمیت داده،

برای نکویی و برازش مدل 0 ،شــــاخص را مدنظر قرار گر فت.

مجموعه ای از شیوه ها و فرآیندهای ا ست که به ت ضمین مدیریت

شــاخص  RMRیکی از شــاخص هایی اســت که بد بودن مدل

منابع داده ای در یک ســـازمان کمک می کند .گرچه اهمیت توجه

تجربی را ن شان می دهد هر دو شاخص  RMRو  SRMRری شه

به مو ضوع ت سری حاکمیت داده با توجه به این مفهوم که حاکمیت

مربعات حا صل از تفاوت بین ماتریس کوواریانس نمونه باقی مانده و

داده اغلب شــامل مفاهیمی همچون نظارت بر داده ها ،کیفیت داده

مدل کوواریانس فرض شده می باشد .شاخص  SRMRبین  5تا 0

ها و نظایر آن با رویکرد کمک به شـــرکت در کنترل بهتر منابع

تغییر می کند که برای مدلهایی با برازش خوب این مقدار زیر 5٫50

اطالعاتی ،از جمله روش ها ،فن آوری ها و رفتارها در کنار مدیریت

ا ست که در تحقیق مقدار  5.454حا صل شد .میزان شاخص خی-

منا سب داده ها می با شد ،بوده ا ست اما سایر جنبه های مورد نظر

دو نیز  504.00محا سه گرید که مطلوب می با شد و شاخص NFI

در قالب مفاهیم اولیه از در کنار هم قرار گرفتن داده های ملی با

از شاخص های برازش نسبی  ،شامل گروهی از شاخص ها می شوند

مفهومی همچون پارامترهای اولیه در مدل در نظر گرفته شده است.

که مقادیر کای ا سکوئر را با مدل پایه ای مقای سه می نماید در واقع

از ســـوی دیگر شـــامل موضـــوعاتی همچون امنیت و حفظ حریم

این شاخص ها بدنبال مقای سه بین یک مدل خاص با سایر مدلهای

خ صو صی ،یکپارچگی ،قابلیت ا ستفاده ،ادغام ،انطباق ،در د سترس

ممکن می پردازد .با توجه به نتایج حاصــل شــده در این قســمت

بودن ،نقش ها و مســـئول یت ها ،و مدیر یت کلی جر یان های داده

مقدار عددی آن برابر با 5.40و شــاخص  R4نیز  5.44بدســت آمد

های داخلی و خارجی در یک ســازمان می باشــد [ .]65باید توجه

که بیان از پذیرش مدل می باشد.

دا شت که حاکمیت داده ،یک سی ستم ت صمیم در ست و م سئولیت

از معیار یا شـــاخص  Gofبرای بررســـی اعتبار یا کیفیت مدل در

پذیر برای فرآیندهای مرتبط با اطالعات اســت که بر اســاس مدل

تحلیل  plsا ستفاده شد .این شاخص عددی بین صفر تا یک ا ست

های توافق شــده ای و با رویکرد دســترس ـی کنترل شــده ،شــرایط

که هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشــد نشــان از اعتبار و کیفیت

استفاده بهینه و مشخص و متدهای اجرایی قابل قبول ،اجرا میشود

باالتر مدل اســـت .معموال مقادیر به دســـت آمده از این فرمول که

(.)60

باالتر از  90درصد یا  905هزارم باشد نشان از اعتبار قابل قبولی در

مدل طراحی شده می تواند مبنای برنامه ریزیهای اجرای در ک شور

مدل  plsاســت در تحلیل نهایی مقدار این شــاخص  5.0بوده که

در حوزه دغدغه افزایش دادگان قرار گیرد و می توان از آن به عنوان

بانگر مطلوبیت مدل می باشد .بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده

الگویی پایه در مطالعات بعدی نیز استفاده نمود.

در این ق سمت م شاهده می شود که شاخ صهای برازش در مقادیر
عددی مطلوبی بوده و در نهایت میتوان بیان نمود که مدل برازش
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