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Abstract 

Introduction: An open data-based business needs business models and a shared environment 

called an ecosystem. This research aimed to provide a framework for managing a business-

oriented open data ecosystem. 

Methodology: The research used a qualitative grounded theory method. Data were gathered using 

deep semi-structured interviews. The research population consisted of 15 experts of macro-data, 

open innovations and data management domains. Hence, purposive sampling was used to select 

the interviewees. Data were analyzed using open, axial and selective coding stages. 
Findings: The findings of the proposed model included the sections of causal conditions, 

strategies, intervening conditions, infrastructure conditions and their outcomes. Causal conditions 

were embedded in factors such as data-oriented approach, program-oriented approach, use-and-

user-oriented approach, Network and ecosystem approach and open innovation approach. 

Intervening conditions were value-based mechanisms based on the open data and customers. The 

contextual conditions included several categories such as business contextualization, legal 

requirements, institutional requirements, technical requirements, operational-process 

requirements and cultural-social requirements. Strategies such as business, relationship profit, and 

innovation process management should be employed to manage the open data ecosystem. The 

outcome of open data ecosystem management included value proposition, cost structure and 

revenue stream, skill capability, organizational capability and information technology capability. 
Conclusion: The framework proposed in this study helps data-based businesses identify key 

components of open data ecosystem management and focuses on the capacity of open data 

ecosystem value creation to develop innovative information flows. 
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 ی گراندد تئور   کرد ی وکار با رو کسب   دگاه ی داده باز از د  ستم ی اکوس   ت ی ر ی ارائه چارچوب مد
 5فرد ، فاطمه نوشین4، نجال حریری 3، نوید نظافتی2، فهیمه باب الحوائجی1البنین فیض بخش ام 

              30/7/1399: رشیپذ  خی تار             99/ 26/3: افتیدر  خی تار

  

 چکیده
 دارد. نیاز    شودمیوکار و یک محیط مشترک که اکوسیستم نامیده  کسب  هایمدلوکار مبتنی بر داده باز به  کسب  مقدمه:

 وکار است.هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب

ساختاریافته  های نیمه ها با استفاده از مصاحبه پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش گراندد تئوری انجام شده است. داده   شناسی: روش 

گیری  های کالن داده، نوآوری باز و مدیریت داده بودند و از نمونه نفر از متخصصان حوزه   15عمیق گردآوری گردید. جامعه پژوهش،  

 ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. شوندگان استفاده شد. تحلیل داده هدفمند برای انتخاب مصاحبه 

ای و نیز پیامد حاصل از  گر و زمینهمداخله  ط یشرا  ،راهبردها   های شرایط علی،های مدل حاصله، شامل بخش: یافتههایافته 

محور، رویکرد شبکه  محور، رویکرد کاربرد و کاربررویکرد برنامه  محور،است. شرایط علی در عواملی از جمله رویکرد داده  هاآن

آفرینی داده باز و مشتریان  های ارزشمکانیزم  هایمقوله  گر،مداخله  شرایط  اند.و اکوسیستم، و رویکرد نوآوری باز جای گرفته

اززمینه  شرایط.  است جمله  هاییمقوله  ای  الزام حقوقی،کسب  بسترسازی  از  ـ   وکار،  عملیاتی  الزام  فنی،  الزام  نهادی،  الزام 

اجتماعی   فرایندی،  ـ  فرهنگی  الزام  شده   و  راهبردها  بازداده    ستمیاکوس  ت ی ری مد  یبرا  . است  تشکیل  است  مانند   یی الزم 

ساختار    ،یشنهادیداده باز، ارزش پ  ستمیاکوس  ت یر یمد  یامدهایاتخاذ شود. پ  ای و مدیریت فرایند نوآوریوکار، سود رابطهکسب

 خواهد شد.  و قابلیت فناوری اطالعات سازمانی  تی، قابلیمهارت تیقابل  هزینه و جریان درآمدی،

مدیریت    ی دیهای کلمحور جهت شناخت مؤلفهداده  ی وکارهابه کسب  ی پژوهش تا حدود  ن یچارچوب ارائه شده ا   :گیرینتیجه

 .نمایداطالعات نوآورانه کمک می  انیتوسعه جر  یآفرینی داده باز براارزش تیداده باز و توجه به ظرف ستمیاکوس

 ی مهارت   ت ی قابل   ی، نوآور   ند ی فرا   ت ی ر ی مد   نانه، ی کارآفر   ش ی گرا   ، ی شنهاد ی وکار، ارزش پ کسب   ی بسترساز داده باز،    ستم ی اکوس   ت ی ر ی مد :  واژه های کلیدی 
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 مقدمه 

صورت هایی که آزادانه بهداده  نماید: گونه تعریف می( مفهوم »داده باز« را این2012)  1بنیاد دانش باز 

  باید باز    قرار گیرند. دادهگونه محدودیت فنی برای استفاده مجدد در دسترس عموم  و بدون هیچ  2پیوسته 

اینترنت از  بارگیری  طریق  از  هزینه    3ترجیحاً  و  بوده  تحمیل    زیادی   تولید مجدددر دسترس    نکندرا 

(Jetzek, 2015).  صورت که بهای از اطالعات بخش عمومی است  باز دولتی یا حکومتی، زیرمجموعه  داده

(، نظیر اطالعات تصادفات و آمار European Data Porttal, 2015داده باز در اختیار مردم قرار بگیرد )

به  وپرورش.آموزش  اتفاق  دو  از  جرمعموالً  سرآغاز  حکومتی    داده  انیعنوان  م باز  برده    یک ی:  شودینام 

انگلستان در   در  مشابه آن  ت یسا  سی تأس  یگریو د  2009متحده در سال  در ایاالت  پورتال داده  سیتأس

که  2010 نتا  نیا،  واقع  در  اتفاق  به  ییندهایفرا  جیدو  که  اخت بودند  در  اطالعات  کردن  آزاد   اری منظور 

هر چند این تحوالت عمدتاً از انگلستان و آمریکا آغاز   دوم دهه گذشته آغاز شده بودند.   مهیحکومت و از ن

کرد المللی به خود جلب  ای را در کشورهای دیگر و نهادهای بینشدند، با این حال توجهات گسترده

(Bates, 2011).   بازکسب داده  بر  مبتنی  نام   محیط  و   وکار کسب   های مدل  به  وکارهای  به   مشترک 

)   نیاز  اکوسیستم روابط   یبرا  ستمیاکوس(.  Kitsios, Papachristos, & Kamarioto, 2017دارند  انتقال 

  یطیشرا  جاد یداده و ا  دیکه مسئول تول  رود یبه کار م  ی مختلف  ی سازمان  یها طیدر مح  گرانیباز  نیب  دهیچیپ 

کرد ارزش استفاده    جادیمنظور ااز داده باز به   ت،یو در نها  بتوان داده را به اشتراک گذاشت  هستند که

(Zuiderwijk, Janssen, & Davis, 2014).  باز فرصت تجزیههای کسب داده  رفتار وتحوکار جدید،  لیل 

های داده باز یک مزیت رقابتی است و به تولید ایده  مشتری، روند فعلی و آتی تقاضا را فراهم نموده است.

منجر می نوآورانه  و  و محصوالت جدید  )نوین  م(.  Kitsios et al., 2017شود  باز  داده    تواندیگسترش 

دانش و اطالعات   انیجر  قیطر  نیباز شود و از ا  یاطالعات نوآورانه بخصوص نوآور   انیجر  شیموجب افزا

 (.  1397 پور،و شوال ی)طاهر د ینما تی ها را تقوبه داخل و خارج سازمان

 ارزش   و  است  باز  داده  حوزه  در  پیشبردی  گذاریسرمایه  اصلی  مانع  شده،   ایجاد  ارزش  ماهیت

  هنوز هم   گذاریارزش  هایشیوه  شود. غالباًمشخص می  ایشبکه   تأثیرات  توسط  زیادی  حد   تا  باز  هایداده

 گذاریاشتراک  ناملموس به  ارزش  و  هستند  وابسته  اقتصادی   سود  تولید  و   بازار  فعالیت   به  زیادی   حد   تا

 فعال   و   متمرکز هایتالش  به پایدار  (. ارزش Jetzek, 2017است )  نشده درک   درستیاطالعات همچنان به

 ای گونهبه  اجتماعی  هایچالش  دادن  قرار  هدف  برای  جامعه  طورکلیبه  و  دولتی،   مؤسسات  وکارها،کسب

  و   گذارانسرمایه  همه  برای  اقتصادی  و  محیطی  اجتماعی،   ارزش  تولید  به  نهایت  در  که  است  نوآورانه

 مشتریان   برای  رزشا  ایجاد  نحوه  توصیف  برای  مفهومی  ابزاری  وکار، کسب   شود. مدلمی  منجر  آتی  ذینفعان
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  تواندمی  داده،  صحیح  مدیریت  فقدان(.  Immonen, Palviainen, & Ovaska, 2014)  است  درآمد  کسب  و

  هاداده  مشکالت کیفیت  و   متناقض  های داده  مجموعه  ناسازگار،  هایداده  از  ایمجموعه  با   را  ها سازمان

 همکاری   ذینفعان،   مشارکت   ،   باز  داده  اکوسیستم  مدیریت  در   اصلی  عناصر  (.Rouse, 2019)  سازد   روبرو

  و   اکولوژیکی   فرایندهای  حفظ  و  اقتصادی  و   اجتماعی  علمی،   اطالعات  سازی  یکپارچه  سازمانی،    بین

داده،    مدیریت  های  روش  بهترین  طریق بکارگیری  از(.  Zuiderwijk et al, 2014)است    سازگار  مدیریت

  کسب بینش در جهت کارآمدی داده ها هستند  و  خود  های  داده  ارزش  از  استفاده  به  قادر  ها   سازمان

(Galetto, 2016.)  های دانشی  ، سرمایهها آنهای  محور و داراییوکارهای دادهباالترین سهم سرمایه کسب

های ارتباطی و دانشی،  های ناملموس شامل سرمایهشود. حوزه سرمایهو ناملموس محسوب می  و از نوع نرم

هایی  اند که ایدهمحور در فضای رقابتی امروز، سعی کردهوکارهای دادهها است. کسبال اینای و امثداده

ارزش  ایجاد  سرمایهبرای  میزان  کمترین  مبنای  بر  سرمایهافزوده  میزان  بیشترین  و  ملموس  های های 

اده ـ اطالعات و  مختلفی باید بیشترین توجه را به حوزه د  از جهات  وجود بیاورند. بنابراینناملموس را به

در   رییتغ  جادیو ا  یسوی نوآور حرکت به  است.  ها آنترین بخش سرمایه  دانش داشته باشند. چون مهم

نوآوری و ضرورت   .قرار دارد  محوردادهوکار  کسب  ک یهای  محصوالت و خدمات در قلمرو فعالیت  بیترک

کسب حوزه  در  اقتصادی،  مطالعه  در  فناوری  وکارآن  اجتناب  و  توانایینامری  همچنین  است.    اپذیر 

وکاری که ظرفیت تجاری های کسبها و فرصتبرداری از نوآوری، قابلیتوکارها برای کشف و بهرهکسب

با    .زیادی برخوردار است  باشند، از اهمیت  هاآن ای  های توسعهشدن را دارا بوده و متناسب با استراتژی 

کردن بستری برای   ور فراهممنظبه  هاآنتواند به  وکارها، داده باز مینوآوری در کسب  ضرورتبه توجه  

 ایجاد نوآوری کمک نماید. 

ارزش   جادیجهت ا  یهستند که  با خلق دانش و نوآور  یاقتصاد  یبنگاه ها   محورداده  ی وکارهاکسب

های خود را بر مبنای تحلیل ها و ارائه سرویساساساً فعالیت  و  مشغول هستند  تیبه فعال  یرقابت  طیدر مح

از  داده استفاده  و  میها  انجام  ارزش   دهندداده  و  درآمد  اصلی کسب  منبع  آنو  دادهافزوده  هایشان ها 

به داده  می شود.محسوب   ها را با  ها است آنو ذینفعان آن  ها هایی که در اختیار خود آناکتفا کردن 

ای دادهتوجه کنند. این توجه به منابع  ای باز دیگرکند و مجبور هستند به منابع دادهمشکالتی روبرو می

افتد که بتوانند مکانیزهایی برای مدیریت داده باز، اخذ و استفاده از داده و کاربرد باز دیگر وقتی اتفاق می

وجود وابسته به  کامالً،  محورداده  وکارتداوم کسب  وکارهای خود تعبیه کنند.سازی داده باز را در کسب

اب  ها آن همواره    یو دسترس  کپارچهیای  داده  یساختارها ا  کپارچهیای  داده  یساختارها  نیه   ن یاست. 

بسته   یدر فضاها  یای قابل نگهدارتبادل و تراکنش داده  ی حجم باال  لی دلبه  کپارچهیای  داده  یساختارها

 . تداوم استمرار خود استفاده کنند یبراو مدیریت آن باز داده  کردیاز رو ی ستیو با ستین

 برای  کافی  علمی  منابع  کمبود  شاهد  باشد ومی  دنیا  در  نوظهوری  و  بدیع  یحوزه  اساساً  باز،  داده 

  و   شده  آغاز عرصه  این به شتابناکی  توجه اخیر دو سه سال در  حال این هستیم. با  عرصه این  در پژوهش 
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علیرغم  افزایش  حال  در  تصاعدی  صورتبه  حوزه  این  در  علمی   کارهای   حجم   شتابناک   حرکت  است. 

زیادی   یفاصله  مفهوم  این  از  کشور  اجرایی  و   علمی   فضای  متأسفانه  باز،   یداده  یعرصه  در  المللیبین

تر الوصولتر و سهلساده  تر، یمیمراتب قدبه  یهانسخه ،  است  هیهای داده باز هنوز در مراحل اولبرنامه  .دارد

اقتضا م  یدسترس  یآنچه استانداردها  ری)نظ  باز حکومتی  یداده  یاز فضا (، در کنندیآزاد به اطالعات 

ی حکومتی کشور برای انتشار ی اندکی در بدنه. شناخت و ارادهدتا اجرا دارن  یادیز  یفاصله  کشورمان

  یفارس  کیو آکادم  یماحصل جستجو در منابع علم  شود.هستند، یافت می  هایی که »حق عمومی«داده

  و   مسئله است  نیکشور نسبت به ا  ی اندک جامعه علم  اریبسو اقبال    یی کننده آشنا  ان یمتأسفانه نما  زین

متخصص  یابیدست علم  نیبه  منابع  بس  یو  در کشور،  بود.  اریمرتبط  بر ضرورت  دشوار  نیز  مسائل  این 

 کند. تر به این مبحث تأکید میپرداختن هر چه سریع 

  حیاتی  عضو  یک  بلکه رقابتی، عامل  یک  تنها  نه  باز  داده  گفت  توان  با توجه به موارد ذکر شده می

 است   هایی  ارزش  خلق  ساز  زمینه  نوآوری،  همراه  به  باز   داده   مدیریت.  است  ی جدید کارها  و  کسب  برای

 کارآفرینانه  عملکردهای  اصالح  باعث   تواند  می   باز  داده  مدیریت  است  نداشته  وجود  کار   و   کسب  در  قبال   که

  داده  اساس بر را جدید تجاری های واحد یا کار و وکسب شود مشتریان رفتار الگوهای شناسایی براساس

 پذیر   امکان  داده  مدیریت  و  نوآوری  طریق  از  باز  داده  از  ارزش  خلق  موارد  این  تمامی  در.  داد  تشکیل  باز

می تواند به کسب و کارهای داده محور جهت   چگونه  مدیریت داده باز    شخص نیست کهلیکن م  ،است

  ها و شاخص هاییاستفاده از داده باز کمک نماید و چه ضرورت    ظرفیتو افزایش    ایجاد ارزش افزوده 

این ،    و پرسش های مشابه  مورد توجه قرار گیرد. برای پاسخ به این پرسش  در اکوسیستم داده باز  بایستی

در پی پاسخگویی    دیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب و کاربا هدف ارائه چارچوبی برای مپژوهش  

 :    به دو سوال ذیل است

 مقوله های تاثیرگذار در مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب و کار کدامند؟  •

 اجزای سازنده مقوله های تاثیرگذار در مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب و کار کدامند؟   •

 

 پژوهش یهانهیش یپ

)عبدالحسین  ذوالفقارزاده  و  ثنایی  عبدالحسین1396زاده،  و  ثنایی  تسلیمی،  و   )( در  1396زاده   )

ی گذار استیسی و حاکمیتی  تیریمد  راتیو تأث  یاسیس  ،یاجتماع   ،یاقتصاد  راتیتأثهای خود،  پژوهش

چالش دادند. همچنین،  قرار  توجه  مورد  را  باز حکومتی  ابعاد  داده  اجتماعی  های  ـ  فرهنگی  و  حقوقی 

های ذیل ابعاد نهادی گذاری داده باز حکومتی ایران، چالشهای تحقق سیاست ترین چالشعنوان مهم به

های ابعاد عملیاتی و فرایندی، اقتصادی و فنی در رتبه انتهایی از و سیاسی در سطح متوسط و چالش

ثنایی،  گرفتند.  قرار  عبدالحسین   اهمیت  خانی  زاده  تسلیمی،  مدل  (1397)و  محتوای  تحلیل  های با 

رسیدند که  بین نتیجه  این  به  باز  داده  اکوسیستم  مناسبالمللی  و  اکوس  یمدل جامع  باز   ستمیاز  دادة 
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مبنا  یحکومت بتواند  س  یکه  حکومت  استِیتوسعة  باز  بگ  یدادة  خالصه   ردیقرار  ندارد.    ای   ییگووجود 

 کردیجای روارزش به   رةیزنج  ایای  چرخه  کردیکارگیری روبه  ستم،یاز اکوس  یتوجه به بخش  ،گویی کلی

حوزة خاص، از نقاط ضعف   ایتجربه    ک یها به  از مدل   یرخبودن ب  یو اختصاص  یکاوو مورد   ستم،یاکوس

( 1397و مالیی و طاهری )  (1397)   پورشوال   و   های طاهرینتایج پژوهش  است.  ستمیاکوس  ی هامدل

  نقش میان  این   در  داده  در  نوآوری  متغیر  و   استاثرگذار    وکارکسب  توسعه  بر دولتی  باز داده  نشان داد که 

افزار افزار کاربردی، کاربران نرمدهندگان نرمدهندگان خدمت، توسعهدهندگان داده، ارائه ارائه  .دارد  میانجی 

یستم داده باز، و ارزش عنوان بازیگران اکوسبه دهندگان ابزار و زیرساختهای داده و ارائهکاربری، واسطه

  های بازار و مشتری، ساختار هزینه و جریان درآمدی، بخش  شرکای کلیدی، خلق مشترک،پیشنهادی،  

  های ایمونن، وکار مبتنی بر داده باز، در پژوهشعناصر مدل کسب  عنوانهای کلیدی بهساختار داده و کانال

  مورد توجه قرار گرفتند.   (،2017)  2ریوتوس و کاما  پاپا کریستو  ( و کیتسیوس،2014)  1پالویاینن و اواسکا 

  ، ییکارا  ،(، شفافیت2017)  4واوج  و ن  واسنود  ،کونوپنیکی( و جانسن،  2014)  3جتزک، آویتال و آندرسن

عنوان عوامل تأثیرگذار در ایجاد ارزش از داده باز مورد توجه قرار دادند. زیرساخت را به  و مشارکتی  نوآور

های قانونی توانمند و  ها، دادههای مرتبط با داده، باز بودن و سیالیت بیشتر دادهفناوری اطالعات، مهارت

از حریم خصوصی، محصوالت و خدمات جدید، مسئولیت و  پذیری بخش خصوچارچوب حفاظت  صی 

رهبری دیجیتال دولت )وسعت ترویج استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات توسط دولت(، همیاری و  

، در چندجانبه  یهاپلتفورم  ی های داده بر روواسطه   گذاریسرمایههمکاری )دولت با بخش خصوصی( و  

رزش از داده باز مورد  عنوان عوامل تأثیرگذار در ایجاد ا( به2017( و جتزک )2015)  5های جتزک پژوهش

 توجه قرار گرفتند.

باز به    دادهدر    ینوآور   یسازمان برا  کی  ییاناتو(،  2020)  6ینیکرنتو   از دیدگاه هوبر، وین رایت و

ناشران، توانایی  . این نویسندگان، توسعه فرهنگدارد  ی بستگ  داده بازجذب    تیظرف با  سازمانی، تعامل 

استخدام و حفظ و ادغام ترکیب از استعدادها، مهارت در علم داده و بازاریابی، امکان توسعه تجارت قوی 

های جذب داده باز مورد عنوان ظرفیت های مدیریت روابط و قابلیت نوآوری مداوم را بهبا داده باز، مهارت

( و همکاران  دادند. جتزک  قرار  ایکارتز،  2014تأکید  اوومس (،  و  و همکاران 2016)  7بروئک   (، جانسن 

رانا 2017) و  اسلید  فرهنگ 2017)  8(، دوویدی، جانسن،  اطالعات،  فناوری  قابلیت  قابلیت سازمانی،   ،)
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و    ها، مدیریت داده دهها، کیفیت داها، صدور مجوز دادهدسترسی به داده  ها، اتصال فنی، نوآوری، مهارت

اقدامات الزم برای حفاظت از داده را از جمله عوامل مؤثر بر نوآوری داده باز معرفی نمودند. جانسن و  

ها، اعتماد )اعتماد به ذینفعان و نوآوری( و داده  هزینه  (،2017( و دوویدی و همکاران )2017)  همکاران

به را  پیوندی  نباز  پیشبرد  مؤثر در  عوامل  و  عنوان  این، جانسن  بر  دادند. عالوه  توجه قرار  وآوری مورد 

محیطی )  (، آزمایشگاه زنده 2020)  2( و روژر و میژر2018) 1سیمئونه   وتزن وگ(، مورلی،  2017)  همکاران

 فقدان  عنوان عوامل مؤثر بر نوآوری داده باز مورد توجه قرار دادند. ها را بهبرای نوآوری داده باز( و هکاتون

میانارائه   ضعیف  پشتیبانی   و  ارتباطات آنالین محدود  تعامل  و  باز  داده  کاربر  کنندهنیتأم  دهنده  و    و 

روی  مشکالت به  برای  انگیزه  ایجاد  پیش  باز  داده  با  پژوهشکار  در  باز  داده  نوآوری  موانع  های عنوان 

قرار گرفتند2020( و روژر و میژر )2018)  3اسمیت و ساندربرگ تأکید  اسمیت و ساندربرگ ( مورد   . 

از   دیگر  بر بودن فرایند داده باز را یکی(، زمان2020)  ( و هوبر و همکاران2020(، روژر و میژر )2018)

ها و اشکال داده از جمله موانع نوآوری داده  موانع نوآوری داده باز معرفی نمودند. کمبود داده، مانع فرمت

( 2021) 4و نیور  الهمن( و موسیگ،  2020روژر و میژر )  (،2018)  های اسمیت و ساندربرگباز در پژوهش

(، عدم قراردادهای 2021)  ( و موسیگ و همکاران2018)  مورد تأکید قرار گرفتند. اسمیت و ساندربرگ

 متخصصان   کمبود  های سطح خدمات را نیز یک مانع نوآوری داده باز معرفی نمودند.نامههمکاری و توافق

(، هوبر 2018)  های اسمیت و ساندربرگدر پژوهش  ،داده باز  و کار با  ادغام  یمهارت الزم برا  نبود  و  داده

دیگر نوآوری   یک مانع   عنوان(، به2021)  ( و موسیگ و همکاران2020)   (، روژر و میژر2020)  و همکاران

گریزی و    (، ریسک 2021( و موسیگ و همکاران )2020)  داده باز مورد توجه قرار گرفت. روژر و میژر

امن  یناکاف بیسواس  داده  تیبودن  و  ورماگوپتا  نمودند.  باز معرفی  داده  نوآوری  موانع  از  یکی دیگر   5را 

لوجان (، و  2018) بنز، شوریتز، و  اشتراک  داده  مخزن  یک  ایجاد (،  2020)  6اندرز،  برای   گذاری مرکزی 

استانداردسازی  داده باز،  داده  فرهنگ  یک  ایجاد  برای   فرآیندهاها،  ذینفعان  بین  ارتباط  و  شناخت  و 

چارچوب   (2017)  7زلتی و اوجو سازی استراتژی داده باز را مورد تأکید قرار دادند. در پژوهش احمدیپیاده

باز    یرقابت  تیظرف  ظرفیت،  خدمات  و  ارائه  یراهبرد  تی ظرف  ،رساختیز  یراهبرد  تیظرف  شامل، داده 

رابطهکسب   یراهبرد سود  و  استوکار  سیاستای  تدوین  داده،  .  از  استفاده  مجوزهای  و  باز  داده  های 

(، و ورما گوپتا و بیسواس 2016)  8چی مو  یو پارک  ویدوسوا  وز،یدهای  و مدیریت داده در پژوهش  ریزیبرنامه
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( در پژوهش خود،  2020)  1دو کریاـاوربیناوالنتین و  ـموراگارای،  ـکورالس   ( مورد تأکید قرار گرفت.2018)

عنوان عوامل مهم تحلیل کارآفرینی از طریق داده باز وکار را بههای کسبمنابع داده باز، نوآوری و مدل

باز   داده  رشیپذ  انیم  یارتباط معنادار و مثبت(،  2020)  مورد توجه قرار دادند از دیدگاه هوبر و همکاران

که   یی در کشورها  ینیباز و کارآفر  داده   رشیپذ  انیرابطه موجود دارد و  در کشور    ی نیو سطح کارآفر

 دیدگاه مشترک کورالس گارای و همکاران   بنا بر است. ترقویدارند   یباالتر ی تیفیبا عملکرد ک یی نهادها

(، کارآفرینی پایدار از طریق داده باز هنوز در مراحل تحقیقات اولیه 2020)  ( و هوبر و همکاران2020)

 شود. ار دارد و کمبود مقاالت در این زمینه مشاهده میقر

پیشینه  پژوهشها نشان میمرور  از حد دهد، تعداد  باز در داخل کشور کمتر  ها در حوزه داده 

المللی اکوسیستم  های بینگذاری داده باز، تحلیل محتوای مدل های سیاستانتظار است و فواید و چالش

را مورد بررسی قرار   بر داده   یوکار مبتنتوسعه کسب  بر  و نوآوری در داده  ی داده باز دولت  و تأثیر  داده باز

از کشور،داده خارج  در  وپژوهش  اند.  داشته  رشدی  به  رو  روند  باز  داده  حوزه  مناسب   های  کمیتی  از 

ها و موانع لشها، عوامل تأثیرگذار در ایجاد ارزش و نوآوری از داده باز، چابرخوردار است. این پژوهش

وکار در سازی استراتژی داده باز، شناسایی بازیگران و عناصر مدل کسبنوآوری داده باز، چگونگی پیاده

یک از این اند. لیکن، هیچاکوسیستم داده باز، و تحلیل کارآفرینی از طریق داده باز را مورد توجه قرار داده

اند.  تأثیرگذار در مدیریت اکوسیستم داده باز نپرداخته   صورت جامع به شناسایی تمامی ابعادها، بهپژوهش

به سرعت   نوظهور  به عنوان یک پدیده  می توان گفت، اگرچه داده باز  با مرور پیشینه پژوهش  همچنین

به حد انتظار نرسیده است و نیاز به باز    دادهدر زمینه  و کارآفرینی    اما هنوز نوآوری  است،در حال رشد  

 س می شود. احساتحقیقات بیشتر 

 

 پژوهش یشناسروش

شده است. در این تحقیق از   انجام  2بنیادتحقیق حاضر رویکردی کیفی دارد که با روش نظریه داده  

ها استفاده شده وتحلیل داده شود برای تجزیه روش سیستماتیک که به استراوس و کوربین نسبت داده می 

 ی انتخاب  ی و کدگذار   ی محور   ی باز، کدگذار   ی کدگذار   ی بر سه مرحله اصل  ی مبتن   ک ی ستمات ی روش س   است. 

بود   داده مدیریت  و باز  نوآوری   داده، کالن  یها حوزه  نفر از متخصصان 15 است. جامعه پژوهش متشکل از

صورت هدفمند و گیری به ساختاریافته انجام شد. نمونه صورت مصاحبه نیمه آوری اطالعات به روش جمع   و 

 کدگذاری  پس از رسیدن به مرحله اشباع نظری مصاحبه به اتمام رسید. طی   به روش گلوله برفی بوده و

مدیریت اکوسیستم داده باز مطرح  کلیدی  عوامل  کردن  فهرست  طریق   از  و  شدند  مرور  بار  ها چندین داده  باز، 
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 این  در  مطرح شده  شد. مفاهیم  داده  یا کد اختصاص  برچسب  یک  چالش  هر  به  پاسخگویان،  توسط  شده 

 گسترده  طبقات  مشترک،  محور  حول یک  مشابه  گرفتن موارد  قرار  از  پس  و  شدند  مقایسه  یکدیگر  با  مرحله 

 یک  محوری،  پارادایمی کدگذاری  مدل  اساس  بر  محوری،  کدگذاری  همان  یا  دوم  مرحله  دادند. در  تشکیل  را 

گرفت  قرار  محوری  کدگذاری  فرآیند مرکزیت در  و  شد  قبل( انتخاب  )مراحل  طبقات فهرست   از  اصلی  مقوله 

 و  رویدادها از  دسته  آن  که  علّی  از: شرایط  عبارتند  ها مقوله  سایر  شد،  آن مرتبط  با  ها مقوله  سایر  و سپس 

 شرایط  که  هستند هاییگرها( مقوله )مداخله  ای واسطه  شرایط  گذارند؛می  اثر پدیده اصلی  بر  که  هستند  وقایعی 

یک   در  که  هستند  شرایط  از  خاصی  مجموعه ای، زمینه  شرایط  دهند؛ می  تغییر  به نحوی  یا  تخفیف  را  علّی

 پاسخ  ها آن  به  تعامل  با  اشخاص  که  مطرح کنند را  مسائلی  مجموعه  تا  شوندمی  خاص جمع  مکان  و  زمان 

 پیامدها  در نهایت  و  روند؛ می  کار  به  مسائل  با  مواجهه  در  افراد  توسط  که  هستند  راهبردها، اقداماتی  دهند؛ می 

 پدید  پیامدهایی  شود،  انتخاب  فرد  سوی  از  ای مسئله  به  پاسخ  در  معینی  عمل  انجام   عدم   یا انجام  جا  هر  که 

 اصلی  مضمون  مرکزی نمایانگر  هاست. مقوله مقوله  پاالیش  و  سازی یکپارچه  فرآیند  گزینشی  آید. کدگذاری می 

مورد  که  است  از فرآیندی  نظری  تبیین  مرحله،  این  در واقع   (. Strauss & Corbin, 2008)   است پژوهش 

 است   وکار کسب   دیدگاه   از   باز   داده   اکوسیستم مدیریت   فرآیند  نظری  تبیین  است. یعنی  قرارگرفته  پژوهش 

 ن ی از اعتبار ا   نانی جهت کسب اطم   حاصل شده است. ها  مقوله   میان   رابطه   درآوردن  نگارش   به   طریق  از  که 

ک  مع   یف ی پژوهش  ل   یارها ی از  توسط  شده  گوبا  نکلن ی مطرح   ، ی ری باورپذ   ی ارها یمع   یعن ی(  1985)  1و 

 .د یاستفاده گرد   ی ر ی پذ د ییو تأ   ی ر ی پذانتقال   ،ی ر ی پذنان ی اطم 

 

 پژوهش یهاافتهی  

ثانویه و کشف مفاهیم و مقوله اولیه و  ها منجر به ایجاد مفاهیم  بندی آننتایج فرآیند کدگذاری 

 آمده است. جداول زیرها در مرکزی شد که نتایج کلی مصاحبه
 

 های پژوهش مقوله  ایجاد و ویژگی کارآفرینی   جمالت سازی. مفهوم 1  جدول

 مقوله فرعی سازی )کدگذاری باز( مفهوم  مصادیق جمالت
مقوله 

 اصلی

فعاالن   دیگر  به  قبلی  کارآفرینان  تجربه  و  دانش  انتقال 

  ستم یدر اکوس  هیسرما  نه یدانش نحوه هز  عرصه کارآفرینی.

ا  ینیکارآفر با    یگذارقانون  ینهادها  .هیسرما  نیو وجود 

متناسب    نی قوان  ب یتصو  قیوکار از طرکسب  یفضا  لیتسه

کسب اشتراک  اگر    .دیجد  یوکارهابا  به  را  داده  دولت 

خالق ها   تیبگذارد  م  یشرکت  شکل   .ردیگ  یکوچک 

 انتقال تحقیق و توسعه  انتقال دانش و تجربه 

 ی بسترساز

 کسب و کار 

 و  سرمایه گذاری دانش

 هیسرماوجود 

سرمایه گذاری  

 هوشمند 

متناسب با    نیقوان بیتصو

 د ی جد یکسب و کارها

 یفضا و بهبود لیسهت

 کسب و کار 

 ی باز دولت یداده ها باز نمودن داده توسط دولت

 
1. Lincoln & Guba 
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ارائدهنده شتاب با  رشد  مراکز  و  آموزش،    ة ها  خدمات 

 کسب و کارمشاوره 

و  یارائه خدمات آموزش

   مشاوره 
 آموزش

واقعی  نیازهای  بهتر  شناخت  به  منجر  که  فرآیندهایی 

  دیاز داده باز استفاده کن دیتوانیم یزمان شوند.جامعه می

 ی ژگیو  یسر  ک ی  .  دیکن  فیکه مسئله متناسبش را تعر

که    میداشته باش  مثل نوآوری    ستمیاکوس  هیدر ال  دیها با

با  یانجیم ینهادها   .ان داده است یو محرک اصل شرانیپ

برا  پلتفورم   ةتوسع واسطه  ینوآور  ی مناسب  و    یگرباز، 

ب  یبرقرار تقاضا  نیارتباط  و  عرضه  . ینوآور  یطرف 

و در کنار آن   یمنابع مال  نیبا تأم  ریخطرپذ  گذارانهیسرما

داده خام پردازش انجام  داده    یاگر رو  ی.تیریمد  ة مشاور

 ارائه خدمات   تیکنم، آن موقع قابل  دایو به دانش دست پ

که از داده  یبر اساس دانش یکسب و کار توانمیو م دارم

 کنم. یاندازراه  ،کسب کردم

 ی ازسنجین

 پیشگامی 

گرایش 

 کارآفرینانه 

کشف مسئله و حل آن با داده  

 باز 

 نوآوری داده محور
 ی نوآور

 باز نوآوری پلتفرمتوسعه 

 ی ر یپذ سکیر ر یپذ سکیر یگذار هیسرما

 جادیو ا سیارائه سرو تیقابل

 کسب و کار با داده
 دیکار جدکسب و 

 

 های پژوهش مقوله  ایجاد  و ویژگی نوآوری جمالت سازی. مفهوم 2جدول

 مقوله فرعی سازی )کدگذاری باز( مفهوم  مصادیق جمالت 
مقوله 

 اصلی

با داده کار کنند   خواهندیکه م  یافراد  یفن  یتوانمند   دیبا

باز آموزش  باشد.  داشته  داده   گرانیوجود  هم  بتوانند  که 

  پ یاز چه ت  یچه انتظارات  نکهیدهند و هم ا  لیتحو  یتردرست

 و تفکر انتقادی  ،هاداشته باشند.در اکوسیستم داده  ییهاداده 

را    یهامهارت  عمل  به  ایده  تبدیل  قدرت  و  خالقانه  تفکر 

و    یبر هوش مصنوع  یمبتن  یهای نوآور  دیبادهیم.  افزایش  

  ی هاداده  ی ماشین را تقویت کنیم.و محاسبات یانشی قدرت را

ترک هم  با  اگر  ا  نی ب  یکپارچگی  ایشوند    بی باز  ها   جاد یآن 

ز ا  یبرداردر بهره   ی. نوآوردیآی م  دی پد  یشود، آن زمان نوآور

داشته   یدر سطح سازمان  یبرداربهره   تی لقاب  نکهیداده است، ا

ن  یبرا  یرساخت یز  ایو    پلتفورمباشد..    ی اداده   یازهای اعالم 

  ی هاده یدنبال ا  دی تر کار گرفته شوند و بافراد خالقا  ها.شرکت

و کار جد  یها  یهاباشند و مدل  دیجد را کاوش   دیکسب 

خالقانه و   ده یآن ا  دیبا   کیاز نظر تفکر استراتژ  رانیکنند.مد

  ا ی  دیبا انجام کار جد  می توان  تفکر نوآورانه را داشته باشند

خلق    دیبه مسائل جد  ییپاسخگو  یبرا  دیکردن راه جد  دایپ

ب اکثر شرکت  یشتریارزش  پکرد.  نظام  دارند.    شنهاداتیها 

چقدر   شنهادهاینظام پ  نیا  یخروج  میپرسی م  رانیاز مد  یوقت

  ی اعتماد به نوآور   نکهیبه خاطر ا  چیه  باًیتقر  ندیگویم  ده بو

 ی نوآور   ندی.  فرآستندیآشنا ن  یوجود ندارد و با ابعاد نوآور 

قابلیت   مهارت  های سخت توانایی فنی متخصصین داده 

 مهارتی 

 آموزش بازیگران  
 یتوانمندساز 

 گران یباز

 نرم یهامهارت  تقویت تفکر انتقادی  و خالقانه 

 نیماش یهوشمند  تیتقو
ارتقاء تکنولوژی و 

 زیرساخت
  تیقابل

  یفناور

 اطالعات 

 ادغام  داده  داده بازو ترکیب   یسازکپارچه ی

 خدمات  ای سیسرو از داده  یبهره بردار تیقابل

 پلتفرم تقاضا محور  ی داده ا ازیاعالم ن پلتفرم

 یاتیعمل تیقابل د ی جد یهاده یتوسعه ا

قابلیت  

 سازمانی 

نوآور   ده یو ا کیتفکر استراتژ

 رانیمد
 یراهبرد تیقابل

و کار   ده یا قیطرخلق ارزش از 

 د یجد

 فرهنگ نوآوری 

 

و  شنهادهاینظام پ تیتقو

 یشناخت ابعاد نوآور

 ندیبر بودن فرآتوجه به زمان

  ینوآور تیریمد
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برازمان   ندیفرآ  کی و  است  مرحله    دنیرس  یبر  به 

ا  ینیآفرارزش    نیچند  قیتوف  کی  یبرا  دیبا  ندیفرآ  نیاز 

ا به  تجربه کرد.  را  نوآور  لیدال  نیشکست  اتفاق   یفرهنگ 

ها   افتد،ینم مد  یتیحاکم  ینظام  ها    ی ها تیریشرکت 

شکوتاه  غ  وه یمدت،  افراد   .است    یساالرستهیرشایانتخاب 

  بر   اصرار،که دانش و فکر باز دارند    یاعتماد نکردن به افراد

ویژگی    .  ز تخصص استا  تربزرگ   ها  که تعهد در آن  افرادی

استفاده  نحوه  من  انوآورانه  جامعه   دیجد  ده یا  .ستام  در  را 

آن را    میکه اگر بخواه  دیکن  لیبعد تحل  د،یتر بسنجکوچک

و چه از لحاظ    یچه از لحاظ فن  م،یاجرا کن  عیدر سطح وس

خلق    ی برا  یرونیب  یهااست. از فرصت  یشدن  ایآ  یرساختیز

و در   میو محصوالت را منتشر کن هاده یارزش استفاده شود، ا

  نیترمهم.  میاز حوزه کسب و کار توسعه و گسترش ده  رونیب

شبکه است،    تیریو مد  جادیا  تیباز، قابل  یمسئله در نوآور

ا  یابیدست  یبرا نوآور  هاده یبه  عرض  یرونیب  یهای و    ة و 

وکار مناسب.  با مدل کسب  ییهابه شرکت  یداخل  یهای نوآور

  ی ها ده یا  ییشناسا  ،یطیمح  شیپو  ،یسازباز شبکه   یدر نوآور

 ، یداخل  یها ینوآور   یبرا  دیجد  یبازارها  یینوآورانه، شناسا

  ،دارد..اگر این جستجو بهینه شود  تیاهم  هاده یا  یگرغربال

هر امکانی که یا  هر ابزاری    ،هر فرآیندی  ،هاجستجوی فرصت

له یا مشکل  ئکمک کند نیازهای واقعی جامعه که از جنس مس

فرآ.هستند   اگر  انتخاب  پخته  نهیبه  یها ند یدر مرحله   ی او 

ب  میکن  جادیا بتوانند  فرصت  ازهاین  نیکه  و    هاده ای  –ها  و 

ا  یمحصوالت به  فرصت  ازهاین  ن یکه  مو  پاسخ   دهند، یها 

را   ندیفرآ  نیمرحله ا  کی کنند، باز    دایها را پتطابق  نیبهتر

مدمیکرد  نهیبه دانش  و  تخصص  اجرا،  مرحله   تیری.در 

تاث  محصول بتوان   ریهم  چقدر  هر  است  آن   یاجرا  میگزار 

کارها را درست انجام   م،یخوب را درست انجام ده  یها ده یا

باش  م،یده داشته  خوب  مشتر  م،یمحصول   یبهتر  یتجربه 

 م یبهبود مستمر در آن وجود داشته باشد، و ت  م،یداشته باش

که قرار است از محصول آماده ارائه    یامرحله  خوب عمل کند.

بهره  بازار  سرما  م یکن  یبرداربه  برگشت  آنجا  اتفاق    هیو 

و    یاو تجربه  یا تخصص و دانش حرفه  کیبه    ازین  افتد،یم

آن تحصص اموختنی است ما می توانیم  ابزار است،    یسر  کی

را مجبوریم بسازیم  ابزارها  یاد بگیریم  برویم  ایران  از  بیرون 

 ت در اختیار ما قرار می دهند چون بندر

  یتیحاکم یها نگرش نظام رییتغ

 هاشرکت

کسب و   ی زساز یمتما استفاده متفاوت از داده

 تست بازار دهیا لیو تحل یسنجامکان کار 

 توسعه کسب و کار 
  یرشد و تجار

 ی ساز

 یداخل یمحدود نشدن به نوآور

 ینوآور یرونیو توجه به منابع ب

و   جادیا تیقابل

شبکه و   تیریمد

 نوآوریاستفاده از 

داخل و خارج 

 شرکت 

رویکرد 

نوآوری 

 باز 

 نوآور  یها ده ی ا ییشناسا

 یگسترش فضا

و   یداخل نوآورانه

 ی خارج

 ایجامعه  یواقع یازهایشناخت ن

 خلق ارزش یهافرصت
 جستجو یسازنهیبه

مدیریت 

فرایند 

 نوآوری 

 

و  ازهاین نی تطابق ب نیبهتر افتنی

 و محصول  ده ای  ،هافرصت
 انتخاب یسازنهیبه

انجام درست کار، داشتن  

  یمحصول خوب و تجربه مشتر

 اجرا یساز نهیبه بهتر 

 تیریتخصص و دانش مد

 محصول 

 یتخصص و دانش تجرب

بهینه سازی بهره  

 ساخت ابزار  برداری 
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 های پژوهش مقوله  ایجاد ویژگی چالش ها و موانع و جمالت سازی. مفهوم 3جدول

 مقوله فرعی سازی )کدگذاری باز( مفهوم  مصادیق جمالت 
مقوله 

 اصلی
زودبازده حاکم   یهاتیمدت و موفق نگاه مقطعی و کوتاه 

باز شدن یعنی  تعارض منافع است،    یبخش   کی  .است

داده   یبعض ماز  باعث   ریز   سازمان  عملکرد  شودی ها 

برا  یهایی توانا  برود.  سؤال و   یالزم  پردازش  خلق 

باز را ا از داده  و   یی عدم پاسخگو  .نشده  جادی استفاده 

ک  یریپذت یمسئول داده،  ارائه  به  و   تیف ینسبت  داده 

توان استفاده از داده را ندارند و از    کاربرانصحت داده.  

  ، یاس ی س  ،ی اجتماع  طیهستند. شرا  فی ضع  یلحاظ علم

می جزء موانع است. افراد مقاومت    یو اقتصاد  یفرهنگ

 ی و چه در سطح سازمان  یچه در سطح مل  دی باکنند و 

خود را سانسور   دی وجود داشته باشد. عقا  رییفرهنگ تغ

آن   بایدنوآورانه    دهیا  دارایافراد  .  کنندی م متخصص 

مشکالت مرتبط   شود.   رفتهیحوزه باشند تا حرفشان پذ

داده  فرمت  کاربر  ایها  با  فقدان    ،یرابط  ضعف   ایو 

استفاده از داده.    یمناسب برا  یفراداده و فقدان ابزارها

 ای  م ایدهیداده باز را ند  یسازیجار  یالزم برا  یفنّاور

استفاده کم است و مشکالت   تیقابل   ای  شوندنمی   روزبه

تعامل   یدشوار  داده باز وجود دارد.  رساختیمربوط به ز

فراهم   انیم و  بحث کاربران  اصل  باز.  داده  کنندگان 

 ریرا ز یسازها و شبکه همان اعتماد است که مشارکت 

و ارزش   از مفهوم داده باز    قیدرک دق .  بردی سؤال م

داده و استفاده از داده   دی. تول است  فتادهی اتفاق نداده باز

هززمان  و  است  بعض   نهیبر  اوقت   یدارد.  ارزش   نیها 

  م، ی ندار  یتی . ساختار حاکمشودی نم  جادیداده بالفاصله ا

قوان وجود  است.   نیعدم  موانع  جمله  از  مقررات  و 

 قرار  دسترس  در  و  یآورجمع   دایکه با زحمت ز  یاداده 

، قرار   گرانید  اراختی  در  کرولرها  از  استفاده  با  دادم 

و حریم خصوصی   مباحث امنیتیدر موضوع    .  دهندی م

باید رعایت شودمشکل داریم.   افراد   . حریم خصوصی 

داده   یمجان رانبودن  و  بهره   گانیها  از   ی مندنبودن 

 نیدر ا  خواهدی که م  یاستفاده داده باز. کس  یابزارها

دارد. نبود داده   یادی ز  هیبه سرما  اجیاحت  ،حوزه کار کند 

 به منابع  یو اطالعات نادرست و عدم دسترس 

موانع   ن ییپا یریپذسک یر نگاه مقطعی و کوتاه مدت 

 تعارض منافع  مقاومت در برابر ارائه داده   نهادی 

پردازش و خلق، در  ییعدم توانا

 استفاده از داده. 
 و استفاده از داده  دیضعف در تول 

 هات یمبهم مسئول یمرزها  یریپذت یعدم مسئول 

 عدم تخصص و توانمندی   عدم توان استفاده از داده 

 ،ی اسی مناسب س طیعدم شرا

 ی و اجتماع یاقتصاد ،یفرهنگ
 مناسب   یا نهیزم  طیعدم شرا

 رییبه تغ لیعدم تما ر ییبرابر تغ مقاومت افراد در 

 ی شی گروه اند سانسور 

 ی ش یاند یتخصص ی نداشتن تخصص موضوع

، ضعف ابرداده و مشکالت فرمت داده 

 نبود ابزار استفاده از داده 

قالب به  مربوط  ارائه   یهامشکالت 

 ه اطالعات و نبود ابزار استفاده از داد

 موانع فنی 

و نبود   یاستفاده از فناور تیعدم قابل 

 رساخت یز

 

 یساخت و فناور ریمشکالت ز

دشواری تعامل میان کاربران و فراهم 

 کننده داده 
 عدم وجود تعامل 

موانع  

 -فرهنگی

 اجتماعی 
 عدم اعتماد و چالش مشارکت 

  یبه همکار  لیتماعدم اعتماد و 

 ی اطالعات

عدم درک مفهوم داده باز و ارزش  

 داده 

سطح از شناخت و ارزش   نیکمتر

 داده باز 

محسوس شدن اثرات بر بودن  زمان 

 داده باز و فرایند داده باز 

فرایند و ایجاد ارزش  زمان بر بودن 

 از داده باز

 ن یساختار قوان نیعدم تدو و مقررات  نیعدم وجود قوان
موانع  

 حقوقی 

عدم وجود مجوزهای قانونی برای  

 استفاده از داده 

و   یحفاظت یعدم وجود ساختارها

 داده  تیمالک 

حفظ حریم   امنیتی و مشکالت 

   وصیصخ
 نقض حریم خصوصی 

موانع   استفاده از داده  بودن  برنه یهز نبودن داده  یمجان

 نبود سرمایه  زیاد نیاز به سرمایه  اقتصادی 

 یاعدم وجود داده و منابع داده 
قابل   عدم دسترسی به  منابع

 نان ی اطم

موانع  

 ی اتیعمل 
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 های پژوهش مقوله  ایجاد ویژگی ارزش پایدار و جمالت سازی. مفهوم 4جدول
 مقوله اصلی مقوله فرعی سازی )کدگذاری باز( مفهوم  مصادیق جمالت 

    قانون پذیر و نوآور باشند وباید تعامل پذیر،    گرانیباز

 یاز داده ها را م  یو تا چه در جه ا  زان یچه م  دننیبب

فکر    یبه منفعت جمع  ی زمان  گرانیاز .. بتوان باز نمود  

  رندیبگ  ادی  یعنیداشته باشند،    یخودکنترل  کنندکهیم

 تیبه موضوع مز  .اطرافشان و از خودشان    طیاز مح

  ستمیکوسا  .کندتوجه    یرقابت  تیاز مز  شتر یب  یتعامل

مختلف   یخلق ارزش ها  یداد و ستد است  برا  یفضا

کنیم. تجمیع   میمختلف تنظ یورهایداستانها و سنار

 نیها چندشرکت  نیارتباط برقرار کردن ا   شرکت ها و

 جاد ی، تبادل تجربه و دانش،  ا  ییافزادارد، هم   تیخاص

 .گری¬و مطالبه یزنقدرت چانه 

و نگاه باز  یرپذیقانون ،یریپذتعامل

 گران یباز

همکاری 

 سازمانیدرون 

 سود

 رابطه ای 

ی و جمع یریادگیو  یریادگیخود 

 ی نگاه جامع و منفعت جمع

از   شتریب  یتعامل تیتوجه به مز

 یرقابت تیمز

 ی تعامالت تجار ستم یکوسا یداد و ستد یفضا

 حوزه داده  یشرکت ها عیتجم
  یشبکه همکار

 ی اداده 

فرمتارزش   اساس  بر  اولیه  و    یهاداده  استاندارد 

  یرا سع  ه یداده اول  .  ردیگیکیفی صورت م  یها شاخص

که   ینیماش  کی.  میینما   شیپاال   مینمود دارد  وجود 

م استاندارد    ایآ  کندیچک  با  شما  داده  ارائه  فرمت 

به طور مداوم    یامنابع داده   میدار  ازین  است.  کسانی

با   شوند.  واقع  یابزارها  کامل  محور  را   تهایداده 

واثر بخش بودن     دیگو  یداده چه م  دننیبشناسند  و بب

راه حلشان را با داده تست کنند. دادن اطالعات درست 

درست   فرد  به  درست  زمان  ودر   ت یمحدود  یقت. 

م  یدسترس را    هاسی روس  توانمینم  شود،یگذاشته 

با   کنم.  الارائه  م  یکیهر  زده  شبکه    شود،¬یکه 

داده   انی. جرکندی م  شی هجو را پاال  یها داده   یاجتماع

  دیبا ف . میکن  میتنظ  م یمتعادل کن  ستم یها را در اکوس

و با   دیری گ  یم  ستمی اکوس  رونیکه از ب  یمنف  یبک ها

را ثبات گرا  ستمیهست س ستمیکه درون س یتبادالت

مواجه    ای پو  ده یچیپ  ستمیس  کیبا    ستمیدر اکوس  دیکن

 ات یاست اگر نباشد ح رییکه دائما در حال تغ میهست

 ی ندها ی و فرا هیاول یداده ها. دارد رادیا ستم یان اکوس

  د ی انها منجر به کسب و کار جد  یرو  نوآوریحاصل از  

جامعه    ای مشکل  و   یبهبود  ایحل  کسب  در    را 

 شیتوان استفاده از داده باز را افزا  دیبا.  کند  جادیاکار

 ی تیدر نظام حاکم یباالدست یهایاگر استراتژ. میده

و    دیمصون نما  یآت یدهایکه ما را از تهد   میاتخاذ کن

فرصت کن  نیبهتر  یآت  یهااز  را    م، یاستفاده 

 .شودیهر صنعت در کشور مشخص م   یکل  یراهبردها

 اعتبارسنجی سازی داده و فرمت یاستانداردساز

 داده  اولیه

 

داده  کردیرو

 محور

 هیداده اول یسازو پاک شیپاال

 رساختیو ز ینیماش شیپاال

 بر استانداردها  یفناورانه مبتن

و افزودن مدام منابع  یسازیغن

 ی اداده 
 تمامییت داده 

  یداده محور برا یاستفاده از ابزارها

 ها تیشناخت واقع
شناسایی  

 مجموعه داده 

 و به موقع دادن اطالعات درست 
درستی و 

 روزآمدی 

 دسترس پذیری  ی دسترس یها تیرفع محدود

 ی اجتماع یهابازخورد شبکه
  ارتباط و بازخورد

 نفعانیذ
شبکه   رویکرد

 و اکوسیستم 

 داده  انیجر یمتعادل ساز 
 ی داریپا

 ستمیثبات گرا نمودن اکوس

 یی ایپو ستم یاکوس اتیمداوم و ح رییتغ

بهبود روند  و  حل مشکل جامعه 

 با استفاده از داده  کسب و کار

مدل های کسب 

مبتنی بر  و کار 

 داده 
کاربرد  کردیرو

 و کاربر محور

 از داده باز  توان استفاده  شیافزا
کاربرد   تیقابل

 داده باز

برنامه   کردیرو تعریف راهبردی  تیمأمور نییو تع یاتخاذ استراتژ

انداز مناسب  مسئله و  چشم افتنی محور

 حل  مسئله راه 
 یسستمیتفکر س
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 ی گر یبازهر  ،  شود  اده یآموزش و پ  یستمیتفکر ساگر

چشم  داندیم چه  پ  یبرا  یاندازکه  مسئله    دایآن 

با دامنه  یهااز نگاه  .حلش را داشته باشدو راه  کندیم

که آن مسئله را    ییکوچک به مسائل و خلق راهکارها  

م حل  کوچک  دامنه  ما ا  .میکن  زیپره  کنندی در  گر 

 گر ید  نفعیذ   کیو داده به    میها را به اشتراک نگذارداده 

ن اقتصادارائه  ارزش  نم  یشود،  نافتدی اتفاق  به   ازی. 

عرضه و    می دهد دار  یانجام م  یگذار  متیکه ق  یبازار

 .دارد یتقاضا در بازار معن

با دامنه کوچک به   نگاه از  زیپره

 مسئله 

 ک یتفکر استراتژ

 

 

 شبکه  زمیمکان اطالعات  یبه اشتراک گذار

مکانیزم  های   

ارزش آفرینی  

 داده باز
 یو فروش داده بر مبنا دیبازار خر

 عرضه و تقاضا
 بازار زمیمکان

 

 های پژوهش مقوله ایجاد و ویژگی مدیریت اکوسیستم داده   جمالت سازی. مفهوم 5جدول

 مصادیق جمالت 
سازی )کدگذاری  مفهوم 

 باز(
 مقوله فرعی 

مقوله  

 اصلی

ایجاد ساختار  و  مدیریت  از  پشتیبانی  و  مسئول  افراد  به  دادن  قدرت 

تغییر  برای  توانایی  و  تیم  اعضای  به  بخشیدن  الهام  باعث  سازمانی، 

برداده باز و توافق در اهداف و فرهنگی که وفاداری سیاست های مبتنی  

انجام ارزیابی داخلی نقاط قوت و ضعف    را بوجود می آورد خواهد شد.

های اصلی داده باز، شناسایی نقاط ضعف در ابتدای کار به تعیین ظرفیت

کند. می  کمک  خطرات  رفع  باز  و  داده  همکاری  دراکوسیستم   ،

تی اول در درون خود سازمان رخ دهد وهماهنگی  شرکا راهبردی ، بایس

دوم،   باشد.  داشته  وجود  درونی  یکپارچگی  شرکت  یهمکار و    ی هابا 

  جاد یا  ،یینها  جهینت    ،یفناور  یبرا  یو توسعه بستر معتبر  ینیکارآفر

ذ  ستمیاکوس آن  توسط  که  است  و    نفعانینوآور  عرضه  توسعه،  در 

زماندارند.    مشارکت  باز  داده   یریبکارگ  نشانباز    یهاداده   یجدول 

تعیین    .شودیم  یروزرسان  به  کباری  وقت  چند  هرباز    یهاکه داده   دهدیم

زمان شروع پروژه داده باز، تعیین زمان انجام اهداف اولیه و تعیین بازه  

داشته   نانیاطم  دیبا  نانیکارآفرزمانی برای بازنگری پروژه  مهم است.  

داده  منابع  که  آ  یهاباشند  در  بود  زین  نده یباز  خواهند  دسترس     .در 

پایجاد پ  یبرا  یابزار  ،کار    شرفتیگزارش  نظ  شرفت یادامه  بر  و  ارت 

می رود. و بایستی ، تمایزات میان فرایند و معیارهای   عملکرد به شمار

سازی و تکمیل طرح ها بیشتر به عنوان  خروجی را نشان دهد. عملیاتی

 اجرای مراحل پیشین به کار می رود. آزمونی برای ارزیابی چگونگی

و نظارت هستند. تقابل  کسب و کارها تحت کنترل     نکهیاز ا   اطمینان

عملکرد. ارزیابی  و  واقعیت  با  ها  کانال  طرح  چه  از  باید کاربران  هایی 

 ارتباط برقرار کنند و بازخورد خود را ارائه دهند

قدرت دادن به افراد 

 مسئول در پروژه
ایجاد ساختار 

رهبری و 

 حاکمیت

 تیریمد

  ستمیاکوس

داده باز از 

 دگاه ید

ب و  کس

 کار 

 ایجاد ساختار سازمانی 

نقاط قوت و  ییشناسا

 ضعف
 ی داخل یابیارز

مشارکت شرکاء  

و  یهمکار  ی راهبرد

 درون یکپارچگی ی هماهنگ

 سازمانی 

 و یجدول زمان یاتیتوسعه برنامه عمل

 توسعه برنامه انتشار  یبه روز رسان

  دردسترس بودن   منابع

 در آینده 
 یریدسترس پذ

 نده یباز در آ داده 

  ندیفرا یارهایمع نییتع

 ی و خروج

 یها شاخص

 یعملکرد

 یدیکل

 اجرا ی ساز  یاتیعمل

 ت یها با واقعتقابل طرح

 نظارت و بازخورد 
 یهاتوسعه کانال

 ی ارتباط

 ارزیابی عملکرد
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 های پژوهش مقوله ایجاد  و ویژگی عناصر مدل کسب و کار جمالت سازی. مفهوم 6جدول

 مقوله فرعی سازی )کدگذاری باز( مفهوم  مصادیق جمالت 
مقوله 

 اصلی

را به کسب و    یاچه ارزش افزوده   یعنی  یشنهادیارزش پ

  توانم یداده ارزشمند است، م  نیا   .کندیکار فرد اضافه م

پ   یاد یز   یهاچالش  ارزش  با آن حل کنم.   ا ی   یشنهادیرا 

.  یمشتر  تیرضا   شی افزا  ایباشد   نهیاز جنس کاهش هز  دیبا

جر به  داده  گردش  برس  انیاز  جر  م،یداده  از   ه داد  انیو 

از   ییها. عناصر مدل کسب و کار،گروه میکن  د یمحصول تول

کسب و کار بوده و    کی  انیکه مشتر  ییهاسازمان   ایافراد  

که    یخواستار توسعه و خدمت آن هستند. روابط مختلف

گروه   کی با  کار  و  مشتر  یخاص  یهاکسب  برقرار    یاز 

ارتباط و   یبرقرار  ی شرکت برا  کیکه    هایی¬. راه کند¬یم

مشتر  دنیرس ارا  انیبه  جهت  پ  ئه خود   یشنهادیارزش 

. مهمکند¬یاستفاده م و    کیکه    ییزهایچ  نیتر.  کسب 

 ها ¬مدل کسب و کار خود به آن  جادی ا  ایانجام    یبرا  کار

کنندگان و شرکا که    از عرضه  ای  . شبکهاست  گشته  متعهد

ی م  یمدل کسب وکار با آنها همکار   جادیا  یکسب وکار برا

منابعکند برا  ی.  کار ضرور  یکه  و   ی کارکرد مدل کسب 

  ی کسب و کار از هر گروه مشتر  کی که    ییدرآمدها  است.

م دست  تأسآورد  یبه  زا  س ی.   یواگذار  ای  یشیشرکت 

سا  یفناور مشرکت  ریبه   جاد یا  ید یجددرآمد    تواندی ها 

مشتر فناور  یانیکند.  که  دارند  مالک  یوجود    ی فکر  تیو 

استفاد خر  ة بدون  را  بهره   یداریشرکت  آن  از   ی بردارو 

در مدل کسب و کار   یاصل  یها  نهیهز  نی.مهم ترکنندیم

 چیست؟

ارزش  ارزش افزوده  ارزش از داده  جادیا

 پیشنهادی 
 جامعه یها حل چالش

ارزش نامشهود داده 

 باز 

  تیرضا شیافزا ای  نهیکاهش هز

 یمشتر
 یمشتر یسودآور برا

 جادیا یمستمر داده برا انیجر

 محصول باارزش

محصوالت و خدمات 

 د یجد

 انیمشتر یمشتر یهابخش  ان یمشتر ییشناسا

روابط سازنده با  یبرقرار

 انیمشتر
 یارتباط با مشتر

 ع یتوز  یکانال ها ان یبا مشتر یارتباط یکانال ها

 زیرساخت ی اصل یهاتیفعال یاساس یهاتیفعال نییتع

به   یابیدست یبرا  یشراکت شبکه

 لح¬راه 
 ی دیکل یشرکا

 یمنابع اصل ی مشخص کردن منابع اساس

روش کسب درآمد از هر بخش 

 یمشتر
 منابع درآمد 

ساختار  

و  نهیهز

 انیجر

 ی درآمد 
 ای یشیشرکت زا سیتأس

 ی فناور  یواگذار

  درآمدزایی جادیا

 د یجد

  یهانهیمشخص کردن هز

 ی سازی اتیعمل
 ها  نهیهز

 

 ویژگی بازیگران و ایجاد مقوله های پژوهش  جمالت سازی. مفهوم 7جدول

 مقوله فرعی سازی )کدگذاری باز( مفهوم  مصادیق جمالت 
مقوله 

 اصلی

م سازمان  یهاگروه   توانندیبازیگران  و    ی ها اجتماعی 

که  مردم باشند  رانهاد  عام   مطالبه   نیاز  دولت  از 

است که داده را به    ینوآور  هیواسط ، ال  هیال  .کنندیم

 نفع یکند. ذ  لیوبرگشت تبدرابطه رفت   یینها  سیسرو

و محصوالت نوآورانه را   هاده یمند است اعالقه  رنده یپذ

مختلف    یهاوکارش با مدلسبکو  در    اوردیب  رونیاز ب

اجرا و نظارت   دیکه قانون  با  ییارزش کند.  آنجا  جادیا

م دولت  تسه  تواند یشود  و    و کند     جادیا  ل یکمک 

داشته باشد مثالً در آموزش. خود    یی نقش اجرا  تواندیم

 یها و سازمان  یاجتماع یهاگروه 

 مطالبه داده از دولت ینهاد برامردم

  یهاسازمان 

نهاد و مردم

 ی اجتماع یهاگروه 
 واسطه ها

 

 نوآور هیواسط به عنوان ال هیال
دهندگان  توسعه

 و محصول  ینوآور

 ها ده ی با آوردن ا رنده یپذ نفعیذ
 رنده یپذ   نفعیذ

دهنده ارائه ( گذارهی)سرما

 خدمت
 قانون ینمودن اجرا لیتسه

و  ینقش نظارت

 دولت  یتیحما
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م نق  یشرکت  به  تواند  را  دهنده  ارائه    نفع یذ  کیش 

توانند   یرا داشته باشد استارت اپها و اشخاص م  گرید

باز   ینواور  ندینقش ارائه دهنده  را داشته باشند در فرا

شرک  به  نسبت    ی هاشرکت  .بزرگتر  یها  تمعموال 

کاربر   یکاوداده  رابط  و  ابزار   کننده  فراهم   یم  یو 

ها شرکت  نیخود ا  یمشتر  .باشند   گرانیتوانند جزو باز

نهامصرف  شهروندان، ، نها  ای  ییکننده  هم     ییکاربر 

 مهم هستند. نفعیذ

 دولت  یینقش اجرا
داده توسط  هیارا

 دولت
دهنده  هیارا

 داده 
 استارت آپ ها  ارائه دهنده داده  یشرکت ها

وفراهم کننده   یکاوداده  شرکت

 ابزار

فراهم   شرکت

کننده ابزار و رابط  

 ی کاربر

دهنده  هیارا

  ریابزار و ز

 ساخت

 کاربر یهاگروه  ییشناسا

 

  ان،یمشتر

شهروندان، کاربران  

 یشرکت

 کاربران

 

تبیین مدل چارچوب مدیریت اکوسیستم داده باز،  های حاصل از مصاحبه،  با توجه به تحلیل داده

ها است، که در ای، راهبردها و پیامد حاصل از آن گر و زمینه های شرایط علی، شرایط مداخلهشامل بخش

 ( نشان داده شده است.1شکل )
 

 
 وکارکسب   دگاهیداده باز از د  ستمیاکوس  تیریمد   الگوی کدگذاری محوری.  1شکل  

 

به    توجه  تجزیهبا  از  دادهالگوی کدگذاری محوری حاصل  )وتحلیل  پدیده محوری،  1شکل  ها   ،)

های ایجاد ساختار رهبری و حاکمیت،  وکار است و زیر مقوله مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب

ینده،  در آیر بودن داده باز  پذدسترس ی،  روزرسانبهو    ارزیابی داخلی، همکاری و هماهنگی، جدول زمانی



 92... داده باز ستمیاکوس تی ری ئه چارچوب مدارا                                         1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال 

که با تأثیرگذاری   علّی  شرایط  گیرد.یبرمی کلیدی، اجرا، و نظارت و بازخورد، را در  عملکردهای  شاخص

شوند،  پدیده محوری( منجر به ایجاد راهبردهایی میوکار )مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب  بر

کارآفرینانه   گرایش  هستند:  ذیل  موارد  )شامل  مقولهبا  ریسکزیر  نوآوری،  پیشگامی،  و  های  پذیری 

اعتبار سنجی اولیه داده، تمامیت داده، شناسایی    هایبا زیر مقوله)  محوررویکرد داده  وکار جدید(،کسب

دسترس  و  روزآمدی  و  درستی  داده،  برنامهمجموعه  رویکرد  مقوله)  محورپذیری(،  زیر  تعریف با  های 

تفکر سیستمی و ت استراتژیک(، رویکرد کاربرد و کاربرراهبردی،  )با زیر مقوله فکر  های مدل  هایمحور 

های بازخورد  با زیر مقوله)وکار مبتنی بر داده و قابلیت کاربرد داده باز(، رویکرد شبکه و اکوسیستم  کسب

مدیریت شبکه های قابلیت ایجاد و یداری و پویایی(، رویکرد نوآوری باز )با زیر مقولهپا  و ارتباط ذینفعان،

دهنده  های داخل و خارج شرکت و گسترش فضای نوآورانه داخلی و خارجی(، ارائهو استفاده از نوآوری

با زیر مقوله )دهنده ابزار و زیرساخت  ها(، ارائههای ارائه داده توسط دولت و استارت آپ با زیرمقوله )داده  

سازمان های مردم نهاد و گروه های   هایزیرمقوله  باها ) کننده ابزار و رابط کاربری(، واسطه شرکت فراهم

توسعهاجتماعی و  ارائه ،  محصول(،  و  نوآوری  خدمت  دهندگان  و  )دهنده  پذیرنده  ذینفع  مقوله  زیر  با 

های مشتریان، شهروندان، کاربران با زیر مقولهکاربران )گذار، و نقش نظارتی و حمایتی دولت(،  سرمایه

  ی انهیزم  طیشراهای اصلی، منابع اصلی و شرکای کلیدی(.  های فعالیتقولهشرکتی( و زیرساخت با )زیر م

الگو د  ستمی اکوس  تیریمد  یدر  از  باز  تاث  دگاهیداده  با  که  کار  و  به   یرگذاریکسب  منجر  راهبردها  بر 

 ق یانتقال تحق  یمقوله ها  ریکسب و کار ) با ز  یاست: بستر ساز  لیشوند، شامل موارد ذ  یم  ییامدها یپ 

و آموزش(،    یباز دولت   یها  داده کسب و کار،  یو بهبود فضا  لیهوشمند، تسه  یگذار  ه یو توسعه، سرما

و استفاده از داده،    د یتعارض منافع، ضعف در تول  ن،ییپا   ی ریپذ  سکیر   یمقوله ها  ری) با ز  ی موانع نهاد

 ر،ییبه تغ  ل یمناسب، عدم تما  یا  نهیزم  طیعدم شرا  ،یها، عدم تخصص و توانمند  تیمبهم مسئول  یمرزها

اند ب   ی(، موانع فنی شیاند  یو تخصص  یشیگروه  به قالب ها  یمقوله ها  ریز  ا)  ارائه   یمشکالت مربوط 

  ی مقوله ها  ری) با زی(، موانع حقوقیساخت و  فناور   ریاطالعات و نبود ابزار استفاده از داده، مشکالت ز

(،  یخصوص  م یداده، و نقض حر  تیو مالک   ی حفاظت  یتارها، عدم وجود ساخ  نیساختار قوان  نیعدم تدو 

 ر ی ) با ز  یات ی(، موانع عمل  هیبر بودن استفاده از داده و نبود سرما  نهیهز یها  همقول  ری) با ز  یموانع اقتصاد

اطم  یمقوله عدم دسترس قابل  با زیاجتماع   ی ( و موانع فرهنگنانیبه منابع  عدم وجود    یها  رمقولهی) 

سطح از شناخت و ارزش داده باز و زمان بر   نی،کمتریاطالعات   یبه همکار  ل یتعامل، عدم اعتماد و تما

 ارزش از داده باز( .  جاد یو ا ندیفرا بودن

آفرینی های ارزشباز نیز شامل مکانیزم  داده  اکوسیستم  مدیریت  در  گرمداخله  عالوه بر این شرایط

  های مشتری، بخش  های با زیر مقوله ) ی مکانیزم بازار و مکانیزم شبکه( و مشتریان  هابا زیر مقولهباز ) داده  

 اقدامات   وراهبردها    شوند.های توزیع( با تأثیر بر راهبردها منجر به پیامدهایی میارتباط با مشتری و کانال

گردند،  یمپدیده محوری حاصل    بر مقوله یا  که از تأثیر شرایط علی  باز  داده  اکوسیستم  مدیریت  در  الزم
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وکار دارای زیر کسب  راهبرد . مدیریت فرایند نوآوری هستند وکار و ای، کسب های سود رابطهمقوله  شامل

ی، تعامالت تجاری،  سازماندرونهمکاری  سازی است.یتجاریزسازی، تست بازار و رشد و متماهای مقوله 

سازی جستجو، ینه بهعالوه بر این،   ای هستند.سود رابطه  های راهبردای، زیر مقولهو شبکه همکاری داده

بهینهینه به انتخاب،  بهینهسازی  اجرا و  بهرهسازی  نوآوری برداری، زیر مقوله سازی  های مدیریت فرایند 

های های مهارتمدیریت اکوسیستم داده باز عبارتند از: قابلیت مهارتی با )زیر مقوله  هستند. پیامدهای 

مهارت فناوری  هسخت،  قابلیت  بازیگران(،  توانمندسازی  و  نرم  ) ای  مقولهاطالعات  زیر  ارتقاء  با  های 

زیر  )با  قابلیت سازمانی  تقاضامحور(،  پلتفرم  و  یا خدمات  داده، سرویس  ادغام  زیرساخت،  و  تکنولوژی 

مقوله   هایمقوله  زیر  )با  پیشنهادی  ارزش  و  نوآوری(  فرهنگ  و  راهبردی  قابلیت  عملیاتی،  های  قابلیت 

ساختار هزینه   ( و جدید  و خدماتافزوده، ارزش نامشهود داده باز، سودآور برای مشتری، محصوالت  ارزش 

 ها(. ینههزیی جدید و درآمدزادرآمد، ایجاد  منابعهای و جریان درآمدی )با زیر مقوله

 

 گیریجهینت

از دیدگاه کسب ارائه چارچوبی برای مدیریت اکوسیستم داده باز  وکار پرداخته پژوهش حاضر به 

است که برای این منظور از روش گراندد تئوری استفاده شده است و مدل ارائه شده از فرایند کدگذاری 

نشان  1در شکل آمده است. همان گونه که  دستبههای ناشی از مصاحبه با خبرگان حوزه داده باز، داده

وکار است و جهت داده شده است، پدیده محوری تحقیق ما، مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب

نیل به آن توجه به مواردی مانند )ایجاد ساختار رهبری و حکومت، ارزیابی داخلی، همکاری و هماهنگی،  

ی کلیدی، اجرا و  عملکردهای  ، شاخصینده در آپذیر بودن داده باز  ی، دسترسروزرسانبهو    جدول زمانی 

تواند جهت حذف  گذاری مناسب مییک رهبر قوی با تدوین سیاست  نظارت و بازخورد(، ضروری است.

سطح  در  همکاری  تقویت  هدف  با  و  نیاز  مورد  اعتماد  ایجاد  تغییرات،  برابر  در  مقاومت  مانند  موانعی 

 ی ها و ابزارها روش تواندیم یبا تخصص و مهارت فن  وی و ایجاد فرهنگ داده باز گام بردارد، سازماندرون

 یرهبر( نیز بیان نمودند،  2020)  همکاران  که هوبر و  طورهمان  .دی نما  زیتجو  مسائل فنی راحل    یالزم برا

 ت یفیباز با ک  یهاانتشار داده  و  رساختیز  جادیا  یباز برا  یهاانتشار داده  مقابل  در  یریپذتیو مسئول  قوی

و.  دارد  تیاهم سازمان  همکاری  درونی  یکپارچگی  و  راهبردی  شرکا  روشمشارکت  به  منجر  های  ها 

.  و ایجاد اکوسیستم نوآور خواهد شد  وکارها و ذینفعان استاندارد و وجود ارتباطات آسان در میان کسب

یافته در  حاضر،  پژوهش  هماهنگی  و  همکاری  همکاران  مقوله  و  ایمونن  و    کیتسیوس(،  2014)های 

از   گرید  یکی  خورد.نیز به چشم می  (2017زلتی و اوجو )( و احمدی 2017) (، جتزک2017) همکاران

 نکهیاز ا  نانیحصول اطم  یداده است. برا  یو به روز رسان  یموارد ذکر شده پژوهش حاضر، جدول زمان 

و مراحل مهم مشخص شوند.    نانهیبواقع  یزمان   یهاچارچوب  دیبا  رود،یم   شیبرنامه داده باز طبق برنامه پ 

در کسب و    ینیکارآفر جادیو ا دیجد  ی هافرصت  یی شده احتمال شناسا یو به روزرسان  قیباز دق یهاداده
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و استفاده مجدد از داده باز   یریآن ها در بکارگ  ییتوانا  تیداده و به تقو  شیداده محور را افزا  یکارها

به رشد محصوالت و خدمات کمک کنند   توانند یو به روز م قیدق های داده  ن،ی. عالوه بر اکندیکمک م

باز   داده  به این معنی است که  ندهی آ  در  ی داده بازریپذدسترس.  کاربرد دارند  یشتریب  یهانهیو در زم

کارآفر  داریپا   د یبا و  منابع    نانیاطم  دی با   نانیباشد  باشند که  آ  دادهداشته  در  در دسترس   زین  ندهیباز 

 شود یهم با مشکل مواجه م د یمحصوالت و خدمات جد د یگردد، تول حذفباز  ه اگر داد رایز ،خواهند بود

م  یتوسعه شغل  یهاو فرصت و همکاران  .روند یم  انیاز  پژوهش  2020)  هوبر  با  عدم  (، همسو  حاضر، 

 شمارند. یبرمیکی از موانع ظرفیت جذب داده باز  را پذیری داده باز در آیندهدسترس 

محور، رویکرد رویکرد برنامه  محور،از جمله شرایط علی ذکر شده در پژوهش حاضر، رویکرد داده 

دیوز و همکاران   های پژوهش و اکوسیستم است که این موارد در یافته  شبکه  یکردرومحور، و  کاربرد و کاربر

ها و کیفیت و در دسترس بودن و روزآمدی رویکرد مبتنی بر داده بر ویژگی  خورد.( نیز به چشم می2016)

تری از شود اطالعات ارزشمندتر و دقیقمینوبه خود سبب  به  داده  یفیتک  مجموعه داده باز تمرکز دارد.

  ی ابی دست  یبرا  محوروکارهای دادهکسب   شود.میت  ، فرصت تولید ارزش تقویروینها تولید شود و از اداده

  ییهارکتدر ش  نهیباز به کاهش هز  ی هاداشتن به داده  یکسب داده هستند. دسترس  ازمندین  یبه نوآور

های کند. در یافتهیمحمایت    وکارهای جدیدکسب  لیو از تشک  کندیم دارند کمک    یکه منابع محدود

(، دوویدی و همکاران 2017)  (، جانسن و همکاران2016)  یکارتز و همکارانا  (،2014جتزک و همکاران )

یفیت داده، امکان استفاده مجدد از داده، همسو ک  ی دسترسی به داده،هامقوله(،  2017وجتزک )(،  2017)

 رویکرد مبتنی بر برنامه شامل تعریف اهداف، ویژگی ها ، راهبردها و  با نتایج این قسمت از پژوهش است.

تعریف راهبردی ، در زمینه موفقیت و پایداری برنامه داده باز از چند   است های برنامه  داده باز است.سی

انداز و ماموریت، بر تعیین مقصد و راه رسیدن به هایی مانند چشملحاظ حائز اهمیت است. ترسیم جنبه 

راهبردی که به چشم آن داللت می اولیه انداز و ماموریت گرایش داشته  کند.  بایستی در مرحله   باشد، 

کند. عالوه  های بعدی این فرایند کمک میتوسعه یابد، زیرا به ایجاد چارچوبی جهت گام  برنامه داده باز

فراهم    ، به اشتراک بگذارند    داده را  های درگیر بایستی درک کنند وبر این، حس هدفمند بودن را که گروه

دهنده داده،  ارائهدارند .  برای اهداف مشترک گام بر می  وه هااین گرآورد و تضمین می کند که همه  می

یستم داده باز اکوس عنوان بازیگران  ها و کاربران بهدهنده ابزار و زیرساخت، واسطه دهنده خدمت، ارائهارائه 

یافته با  که  است  پژوهش حاضر  در  ذکر شده  علی  شرایط  دیگر  و  از  ایمونن  )های  و 2014همکاران   )  

( مطابقت دارد. یکی دیگر از شرایط علی پژوهش حاضر، زیرساخت است 2017همکاران )  و  کیتسیوس

تعیین فعالیت به  یافتهکه  اصلی، و شرکای کلیدی تمرکز دارد و در  و منابع  اصلی  و    موننیا  هایهای 

  خورد.به چشم می (، نیز2017)و همکاران  کیتسیوس ( و2014)همکاران 

داده باز را    ند یموجود در فرا  یپزوهش حاضر اگر کسب و کار ها ، موانع و چالش ها  جیبر اساس نتا

 ت یریمد   یجهت اجرا  یو بستر مناسب  نهیزم  ند یمناسب کسب و کار را فراهم نما  ی و بستر ساز   ند یرفع نما
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 جمله موانع   از  یخصوص  میو نقض حر  نیساختار قوان  نیشود.  عدم تدو   یداده باز فراهم م  ستمیاکوس

  میکه حر  ی قانون  رساختیذکر شده پژوهش حاضر است . اگر کاربران به ز  یا  نهیزم  طیو شرا  یحقوق

از   خواهند یمرا که    یبتواند کسان  رساختیز  نیاعتماد داشته باشند، و ا  کندیمها را حفظ  آن   یخصوص

ها  دارند در استفاده از داده  زهیانگ  شتریکند، کاربران ب  ییارزش استفاده کنند راهنما  دیتول  یها براداده

(،  2015( ،جتزک)2014جتزک و همکاران )  یها  افتهیدر    یخصوص  مینقش فعال داشته باشند. مقوله حر

( 2017و همکاران  )  یدی(، دوو2017(، جانسن و همکاران )2016و همکاران  )  کارتزی(، ا2017جتزک)

همچون زمان  ی اجتماع   ی حاضر، موانع فرهنگپژوهش    ه ذکر شد  یا  نهیزم  طیشرا  گر یاز د  وجود دارد.   زین

 ژری(، روژر و م2018و ساندربرگ) تیاسم یها  افتهی ارزش از داده باز است که با  جادیو ا ند یبر بودن فرا

همچون   ی( مطابقت دارد. موانع نهاد1397و همکاران)  یمی( و تسل2020( ، هوبر و همکاران)2020)

ذکر شده در پژوهش     یا  نهیزم  طیشرا  گریکوتاه مدت و زود بازده، از د  ه و داشتن نگا  نییپا  یریپذ  سکیر

 ی( مطابقت دارد. مقوله ها 20201و همکاران )  گی( و موس2020)  ژریروژر و م  یها  افتهی است که با  

  ی اظت حف یارائه اطالعات و نبود ابزار استفاده از داده، عدم وجود ساختارها یمشکالت مربوط به قالب ها

سطح از شناخت و    نیها، کمتر  تیمبهم مسئول  یبر بودن استفاده از داده، مرزها  نهیت داده، هزیو مالک

  یمیتسل  یها  افتهی پژوهش حاضر هستند که با     یا  نهیزم  طیشرا  گری و ارزش داده باز، از د  ازیاحساس ن

ازجمله شرایط مداخله گر در مدیریت اکوسیستم داده باز، مکانیزم   ( مطابقت دارند.1397و همکاران  )

های ارزش آفریتی داده باز است که از دو مکانیزم شبکه )مکانیزم به اشتراک گذاری اطالعات( و مکانیزم 

(نیز به چشم  2017بازار) خرید و فروش داده( تشکیل شده است. این دو مکانیزم در یافته های جتزک )

 ی شبکه همکار  زمیبازار و مکان  زمیمکان  انیبه کار روند و م  شتریها بهرچقدر دادهدیدگاه وی،    می خورد. از

ها  داده  نای  از  برگرفته  خدمات  و  محصوالت  هم  و  شده،   تر  اطالعات ساده  عیشود، هم توز  جادیا  یشتریب

 شد.  و استفاده خواهد دیتول یشتریب داریارزش پا ب،یترت  نیو به ا  شود؛یم  شتریب

راهبردها و اقدامات الزم در مدیریت اکوسیستم داده باز، کسب و کار ، سود رابطه ای و مدیریت  

فرایند نوآوری است. راهبرد سود رابطه ای به تعامالت تجاری، همکاری درون سازمانی و شبکه همکاری 

و بعد به اصل رقابت و    میبه اصل تعامل دهرا    تیاولوبایستی    داده باز  تمیدر اکوسداده ای تمرکز دارد.  

  ستم یسبه بهبود اکو  ی عنیباشد    ستمی اکوس  تیرقابت از جنس تقو  نیا  بازیگران است  نیرقابت ب  ییاگر جا

( 2014. ایمونن و همکاران)  نماییم توجه    ی و به منافع جمع  داشتهنگاه جامع گرا    همچنین باید،  . کمک کند

 از   زیادی  سهم  بازیگر  یک  ( همسو با پژوهش حاضر، بیان نمودند که  اگر2017و کیتسیوس و همکاران)

نمی  بگیرد، همکاری  را  سود و  برنده  -برنده  وضعیت  یک  ذینفعان  همه  برای  باید  گیرد وصورت    باشد 

و    . باشد  اشته د  وجود  شرکا  بین  سود  تسهیم  برای  ایعادالنه  هایمکانیزم زلتی  احمدی  اعتقاد  به 

های تجاری داده باز را شکلی از شبکه ایِ داده باز، گروههای راهبردی سود رابطه (، ظرفیت2017اوجو)

های ارزشمند و منحصربفردشان را با هم تسهیم،  کند که قادرند منابع و ظرفیتسازمانی تلقی میمیان
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را بهبود بخشند. مدیریت فرایند نوآوری از دیگر راهبردهای    شانمبادله و ترکیب کنند و عملکرد کلی

)بهینه سازی جستجو، بهینه   ینوآور  تیریمد  ندیهر کدام ازمراحل  فراذکر شده پژوهش حاضر است.  

  یکم   یکه بتواند بهتر عمل کند و شاخص هاسازی انتخاب، بهیه سازی اجرا و بهینه سازی بهره برداری(،

  ستمیاکوس   ودارد    یبهتر  هیبازگشت سرما  ینوآور  تیریکه مد  میکن  ادعا  میتوان  یخودش را توسعه دهد م

 ی ها   افتهیدر  مدیریت فرایند نوآوری پژوهش حاضر،     دارد.  ینوآور  ند یاز فرا  یشتریب  یدی عا  ،داده باز

رشد و تجاری سازی،    . در راهبرد کسب و کار  توجه بهخورد  یبه چشم م  زی( ن2017جانسن و همکاران )

الزامی است. احمدی زلتی و اوجو) ( همسو با پژوهش حاضر، به این 2017متمایز سازی و تست بازار 

سازی،  های راهبردی تجاری سازی ظرفیتنتیجه رسیدند که کسب و کار مبتنی بر داده باز از طریق پیاده

تواند آنها را به بازار عرضه ت و میشود که منافع تجاری محصوالت و خدمات داده باز کجاسمتوجه می

سازد تا در برخی فاکتورهایی  کند. همچنین راهبرد متمایزسازی کسب و کار مبتنی بر داده باز را قادر می

قابلیت فناوری، قابلیت مهارتی و قابلیت سازمانی از   که برای مشتریان ارزشمند است، منحصربفرد باشد.

های سازمان را تحت تاثیر ظرفیت نوآوری در داده اده باز هستند وجمله پیامدهای مدیریت اکوسیستم د

قابلیت مهارتی به توانمندسازی بازیگران در کار با داده و مهارت تحلیل داده و برنامه نویسی    دهند.قرار می

های مهارت و مهارت های غیر فنی مانند همکاری بین رشته ای و مهارت های مدیریتی مرتبط می شود.

توانایی  تمر  ، داده  با  داده  کاربرانبط  از  ارزش  تولید  برای  بهرا  و  داده،  افزایش  احتمال   ها  ترتیب،  این 

قابلیت فناوری اطالعات شامل توانمند سازی   کند. میهای باز برای تولید ارزش را بیشتر  استفاده از داده

ه سازی داده و ارائه سرویس و خدمات به مشتریان و توسعه پلتفرم چزیرساخت و فناوری، ادغام و یکپار

تبادل داده میان    و  زیرساخت  است. توانایی  ر  کاربرانفناوری  بر  از   آن هاا تسهیل کرده و  استفاده  در 

اثر  داده تغییر گذاردمیها  برای  توانایی  و  محور  داده  نوآوری  از  مدیریت  پشتیبانی  سازمانی،  قابلیت   .

و توسعه ایده ها و فرهنگ نوآوری است. نتایج این قسمت از    ، مبتنی بر داده باز هایسیاستتصمیمات و  

های   یافته  در  )جپژوهش،  همکاران  و  همکاران)2014تزک  و  ایکارتز  همکاران 2016(،  و  جانسن   ،) 

 ینوآور،  (2016وهمکاران)  کارتزیا( نیز به چشم می خورد. از نظر  2017(، دوویدی و همکاران)2017)

باز را  یفرهنگ یها و تالش برااز فرصت   یبردارکه شناخت و بهره نانهیکارآفر کردیداده محور به اتخاذ رو

آموزش جهت  محرک    یهابرنامه  جادیا  همچنین،    دارد و  ازین  کندیم  جادیو ا  قیدر درون سازمان تشو

 الزامی است.  نانیمناسب به کارکنان و کارآفر یهامهارت

 

 پژوهش یکاربرد  یشنهادهایپ

استفاده کنند تا محصول  آفرین وکارهای مبتنی بر داده باز، باید از داده برای یک نوآوری تحول کسب •

 جدید یا شبکه ارزش جدید تولید نمایند.  شدهیا خدمات تجاری

نوآوری دادهمحور، باید برگزاری هکاتون وکارهای داده کسب  • ایجاد   ها و مسابقات مبتنی بر  باز، و نیز 
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 د.ای را مورد توجه قرار دهنی داده و نوآوری داده گذار اشتراک یزه جهت مشارکت افراد در  انگ 

ایجاد و    محوروکارهای دادهدولت باید محیطی جهت حمایت از نوآوری مبتنی بر داده را برای کسب  •

عالوه، باید دیدگاه شفافی در  های دولتی مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطالعات ارائه نماید. بهسیاست

 شته باشد. دا ی داده باز دولتیهاطرحو پشتیبانی از  خصوص استفاده از داده باز دولتی 

 های آتی پژوهش  پیشنهادهایی برای  

 ا یهوشمند و پو یهای تجاروکار داده باز با تمرکز بر مدلهای کسبمدل یبررس •

 داده باز ستمیاکوس ینیها در توسعه کارآفرتأثیر هکاتون یبررس •

 یری ساختارهای ارزشی داده باز کاربردپذ بررسی  •
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