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حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به مرکز ملی فضاي مجازي است و استفاده از مطالب آن صرفاً با ذکر مأخذ 

 انع است.بالم

شود، نوعی گزارش کوتاه است که صرفاً براي شناخته می Rapid Reportگزارش سریع که با عنوان 
شود. هدف عمده چنین اي خاص در بازه زمانی محدود تهیه میاطالع کلی از موضوع یا پدیده

ضوعات زان در موریگذاران و برنامههایی، ایجاد تصویري اجمالی براي آشنایی ابتدایی سیاستگزارش
 مورد عالقه آنان است.
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 حکمرانی داده چیست؟ 

رود. در سطح کالن، به کار می 2و خرد 1عبارتی است که در دو سطحِ کالن« حکمرانی داده»

رود. الملل و حکمرانی اینترنت به کار میاین عبارت مفهومی سیاسی است که  در حوزۀ روابط بین

رود و در به کار می 3های فرامرزیدر واقع، این مفهوم در سطح کالن در بحث از حکمرانیِ داده

شود. حکمرانی فهم می ع مختلف دادهای از هنجارها، اصول و قواعد حکمرانی انواقالب مجموعه

 -داده در سطح کالن هم به دالیل اخالقی )مثالً حفظ حریم خصوصی( و هم به دالیل اقتصادی

امنیتی حایز اهمیت است. در سطح خرد )که عمدۀ ادبیات در حول و حول این سطح از واژه طرح 

حث مرتبط با حکمرانیِ است(، حکمرانی داده مفهومی مدیریتی است که بخشی از مباشده 

است. در واقع، قلمروِ حکمرانی داده در معنای خرد، به سطح  ها پیرامون آن شکل گرفتهشرکت

شود. بر اساس تعریفِ مُجمل، حکمرانی داده )در سطح یک شرکت )یک هلدینگ( محدود می

بط با ائل مرتگیری و نیز توزیع اختیارات در مسسازی، تصمیمهای تصمیمخرد( ناظر به فعالیت

فرآیندهای ها، سیستمی متشکل از حکمرانی دادهبر اساس تعریفِ مبسوط،   4داده است.

 کندمشخص میبا استفاده از فرآیندهای مرتبط با اطالعات است که  و پاسخگوییگیری تصمیم

تواند چه اقداماتی را با چه اطالعاتی در چه زمانی، تحت چه شرایط و مقتضیاتی و چه کسی می

  5.با استفاده از چه روشی انجام دهد

                                                 
 

 

1 Macro 
2 Micro 
3 Cross-border 
4 www.datagovernance.com/wp-content/uploads/2014/11/dgi_framework.pdf 
5  www.datagovernance.com/wp-content/uploads/2014/11/dgi_framework.pdf & 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_governance  

http://www.datagovernance.com/wp-content/uploads/2014/11/dgi_framework.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_governance
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ها به طور کلی حکمرانی داده یک برنامۀ دو وجهی است؛ از یک سو، این برنامه به مدیریت داده

ور، محهای دادهها توجه دارد و از سوی دیگر با استفاده از تحلیلو شیوۀ نظارت و دسترسی به آن

اطالعاتی را به اتخاذ تصمیمات درست و مناسب جهت پیشبرد پروژه )یا اهداف کالن شرکت( 

های حکمرانی ها به نوعی برخی از رویهها و شرکتدهد. شایان ذکر است که اکثر نهادارایه می

ای به های نظامی( حتی اگر برنامهکنند)مثالً بخش حفاظت اطالعات در نهادداده را اِعمال می

 بها پیگیری نشود؛ با این حال به کارگیری چارچوصورت رسمی با عنوانِ حکمرانی داده در آن

تواند به عنوان گامی تکاملی تلقی کرد که قواعد ضمنی را صورتی تصریحی حکمرانی داده می

 بخشد. می

 

 هاي حکمرانی دادهکارگیري برنامهها و ضرورتِ بهانگیزه
های حکمرانیِ داده دشوار نیست. درواقع درک اهمیتِ داده در عصر درک اهمیتِ برنامه

کند. با های حکمرانی داده جذب میمت درک ضرورت برنامهخود ما را به سخودیدیجتال به

های دیجیتال که روزانه حجم عظیمی از اطالعات در نهادن به عصر دیجیتال و فراگیری سکوپای

شود. مدیریت ازپیش حس میها بیشدادن به دادهشود، ضرورتِ مدیریت و سامانها تولید میآن

های کنترلی متمرکز است. حکمرانی داده ازمند سازوکارها کار مهمی است که نیکارآمد داده

آورد. درواقع، یکی از مسائلی که موجب اقبال به مبنایی را برای تحقق این امر فراهم می

های ها در محیطبرداری از دادهاست، پیچیدگی مدیریت و بهرههای حکمرانی داده شده چارچوب

 436، روزانه 2025رود که در سال ها، انتظار مییبینبنابر برخی از پیش  2است.  1دادهکالن

                                                 
 

 

1 Big data  
2 https://bi-survey.com/data-governance 
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با استفاده از  1دی در روز است!ویدی 212.765.957اگزابایت داده تولید شود که معادل حجم 

ها را به امری ها را سامان داد و بخشی از آنتوان این دادههای حکمرانی داده، میچارچوب

های راهبردی استفاده نمود. درواقع آن در تصمیم های حاصل ازارزشمند تبدیل کرد و از بینش

تشخیص اینکه کدام یک از انواع داده ذخیره و پردازش شوند، توسط شورای حکمرانی داده و با 

ها و فنون متناسب تحلیل شود و سپس با روششناسی مشخص میهای دادهدر نظر گرفتن مؤلفه

ر یکی دیگ« کیفیت داده»همچنین بحث افزایشِ شود. ها به اطالعات راهبردی تبدیل میداده آن

 هایها، برنامههای حکمرانی داده است. بر اساس برخی گزارشهای به کارگیری برنامهاز انگیزه

است. دلیل این امر تا های جهانی بوده جزو پنج اولویتِ سازمان 2019حکمرانی داده در سال 

در   گردد، کهبر می 3و هوش مصنوعی 2اشینهایی نظیر یادگیری مگیری فناوریحدی به اوج

گیری از چارچوب حکمرانی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ درواقع با بهره« کیفیت داده»ها آن

ها در دسترس خواهد بود. عالوه بر دالیل فوق، پذیرتر از دادهای بهتر و آموزشداده، مجموعه

 های تجاری انگیزۀ دیگری برایتیبانی از مدلمحور برای پیشهای دادهفراگیری و تثبیت دیدگاه

های اولیه برای استفاده و فراگیریِ ها و محرکاست. همچنین انگیزه فراگیری این چارچوب بوده

؛ به استشده در مورد داده توسط نهادهای نظارتی بوده گویی به قوانین وضعحکمرانی داده پاسخ

توان گفت که یکی از دالیل مهم تمالی شود. بنابراین، میهای احای که مانع از اِعمال جریمهگونه

 های حکمرانی داده است.داده، استفاده از برنامههای مرتبط با مباحث کالنشرکت موفقیت

 

 

                                                 
 

 

1  https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-

day-cf4bddf29f/  

2 Machine learning 

3 Artificial intelligence 

https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/
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 سطوح و ابعاد حکمرانی داده 
ر دهد. به طوحکمرانی داده سطوح و ابعاد گوناگون یک شرکت را تحت تأثیر قرار می چارچوب

سطح  بندی کرد: درتوان این تأثیرات را در سه سطح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی دستهکلی، می

شود. در سطح های کالن مشخص میها و مأموریتاندازمدت، چشمراهبردی، تصمیمات بلند

ایی هگیرد. شرکتها مد نظر قرار میها، و نظارتها و فرایندمدت و رویههای میانتاکتیکی، برنامه

  1کنند:کنند، عموماً در سطح تاکتیکی موارد زیر را اِعمال میز حکمرانی داده استفاده میکه ا

 ای های دادهگو دانستن کارمندان در قبال داراییپاسخ 

  ها محدودیت دسترسی به داده 

 ها ذخیرۀ امن داده 

 ها های پیشتیان از دادهایجاد نسخه 

 توسط سارقان داخلی یا خارجی( در برابر سرقت محافظت از داده(  

 پایش مستمر جریان داده 

های راهبردی و تاکتیکی اجرا در سطح عملیاتی نیز امور فنی متناسب برای تحقق برنامه

های فنی، تجاری و سازمانی حکمرانی داده را توان جنبهبندی فوق، میشود. عالوه بر تقسیممی

و « کسی؟ چه»های بندی جنبۀ سازمانی متکفل پاسخ به پرسشکیک نمود. در این تقسیمنیز تف

دهد و بُعد فنی ناظر به مسائل یک تصمیم را نشان می« چرایی»ست. جنبۀ تجاری «کجا؟»

ت و تکنیکی اس-توان گفت، حکمرانی داده یک سیستم اجتماعیچگونگی است. بنابراین، می

د گیرهای اطالعاتی را در بر میهای تحلیلی، فنون و فناوریها، روشدانشافراد، فرایندها، قواعد، 

ها به اطالعات الزم است. از ها به مثابه یک سرمایۀ سازمان و تبدل آنکه برای مدیریت داده

  2توان در سطوح مختلف یک شرکت نیز استفاده کرد:چارچوب حکمرانی داده می

                                                 
 

 

1 https://blog.capterra.com/what-is-data-governance/  
2 https://profisee.com/data-governance-what-why-how-who  

https://blog.capterra.com/what-is-data-governance/
https://profisee.com/data-governance-what-why-how-who
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 :ای هایی دادهتوانند از داراییز حکمرانی داده میمدیران ارشد با استفاده ا مدیریت

های تجاری مطلع شوند. شایان ذکر است که ها در فرصتشرکت و ارزش و تأثیر آن

هاست. در واقع در گیری بر اساس دادهتصمیم« چگونگیِ»حکمرانی داده معطوف به 

آن محقق  گیری درکند که مدیریت و تصمیمحکمرانی داده ساختاری را ترسیم می

شود. این چارچوب، به هیچ روی جایگزین مدیریت نیست، اما نیازهای اطالعاتی می

 کند.ها را برطرف میگیریمدیران برای تصمیم

 :های مالیِ منسجم و دقیق دست توان به گزارشبا استفاده از حکمرانی داده می مالی

 یافت. 

 :های هایی از ترجیحات و رفتارگودر حوزۀ فروش، حکمرانی داده ال فروش و بازاریابی

 کند. های عرضه محصول را دگرگون میمشتریان را نمایان خواهد که به نوبۀ خود شیوه

 :های های ناشی از مقرارات و جریمهحکمرانی داده مانع از تحمیل هزینه حقوقی

 تنظیمی بر شرکت خواهد شد. 

 

 اهداف حکمرانی داده
های مختلف یک سازمان، ای داده در قسمتاز انبار فله هدف اصلی حکمرانی داده جلوگیری

گیری است. در واقع حکمرانی ها در سطوح مختلف تصمیمها اطالعات و بهره بردن از آنتبدیل آن

ها در راستای تحقق اهداف راهبردی های بالقوۀ موجود در دادهداده به دنبال استفاده از ارزش

وشد کهای سازمانی را به مثابه دارایی تلقی کرده و میه، دادهاست. به عبارت دیگر، حکمرانی داد

ها را مدیریت ها و فنون به بهترین شکل آنای از اصول، راهبردها، رویهگیری از مجموعهبا بهره

اطالعات را به عرصۀ  های فناوریها استفاده کند. حکمرانی داده ظرفیتکرده و از آن

کند. در راستای تحقق محور را در آن برجسته میو تفکر داده آوردهای تجاری میگیریتصمیم

های سازمانی ضروری است. از این روی، حکمرانی داده معطوف چنین تفکری، ارتقای کیفیت داده
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هایی نظیر دهد که با شاخصسازمان را افزایش می  1هایی است که کیفیت دادۀبه قابلیت

داده سنجیده  6بودن، دقت و امنیتِ مرتبط 5یکپارچگی، 4انسجام، 3پذیری،کاربرد 2پذیری،دسترس

ها و فنون تحلیل های فنی حکمرانی داده که از روشهمچنین با استفاده از جنبه 7شود.می

ای را گشود. به طور کلی با های تجاری جدید و نوآورانهتوان حوزهبرد، میداده بهره میکالن

  8شود:زیر محقق میاستفاده از حکمرانی داده خرده اهداف 

 گیریسازی و تصمیمافزایش انسجام و اطمینان در تصمیم 

 های مرتبط با دادهها و فعالیتگیریشفافیت در تصمیم 

 گویی در قبال تصمیمات افزایش وتثبیت پاسخ 

 های سازمانی افزایش ارزش داده 

 ها(دادههای تنظیمی )با توجه به وضع قوانین مرتبط با کاهش خطر جریمه 

 های مرتبط با مدیریت داده کاهش هزینه 

 یع های توزافزایش امنیت داده و کمک به تعریف و تایید استلزامات مربوط به سیاست

 9داده

 های مرتبط با آن تثبیت مالکیت داده و مسئولیت 

 هاها و پردازش آنبیشینه ساختن درآمدهای بالقوه از داده 

 هاکاریکاهش یا حذف دوباره 

                                                 
 

 

1 Data quality 
2 Availability 
3 Usability 
4 Consistency 
5 Integrity 
6 Security 
7 https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=acis2007  
8 https://www.dataversity.net/what-is-data-governance/  
9 Data distribution 

https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=acis2007
https://www.dataversity.net/what-is-data-governance/
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 های سازمانی  اهش اصطکاکک 

  افزایش نظارت بر کارمندان 

 افزایش کارایی کارمندان 

توان گفت که حکمرانی داده موضوعی در کنترل کیفیت است معطوف بنابر توضیحات فوق می

و افراد مرتبط  داری و محافظت اطالعات سازمانیبه ارزیابی، مدیریت، استفاده، بهبود، نظارت، نگه

 با آن.

 هاي حکمرانی دادهمؤلفه
 1رسد حکمرانی داده دارای ده مؤلفه است:با ابتناء بر ادبیات موجود، به نظر می

حکمرانی داده در باالترین سطح دارای مأموریتی سه بخشی انداز: مأموریت و چشم  .1

 است: 

 راستاسازی قواعد به صورت کنشگرانه تعریف و هم 

 کردن خدمات مستمر و سراسری برای همۀ ذینفعان داده فراهم 

  ارایۀ عکس العمل صحیح و حل و فصل معضالت ناشی از عدم تبعیت از قواعد 

هاي هاي سنجش موفقیت، استراتژيهاي حکمرانی، معیاراهداف، سنجه  .2

ها باید مشخص، قابل سنجش، قابل دستیابی، اهداف حکمرانی دادهجذب سرمایه: 

 تبط و به موقع باشند، شامل: مر

 ها، تضمین بقای سازمان، ها و پیچیدگیافزایش درآمد و ارزش، مدیریت هزینه

 تبعیت از قواعد

 ها، دادهها و شبهها، امنیت و حفاظت از دادهها، کیفیت دادهکمک به معماری داده

 ها توسعۀ برنامه

                                                 
 

 

1 https://jarfaa.ir/wp-content/uploads/2019/07/06.jpg  

https://jarfaa.ir/wp-content/uploads/2019/07/06.jpg
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 گران ک زمان برای تحلیلتأمین بودجه دفتر حکمرانی داده، جذب سرمایه و تدار 

ها، الزامات انطباق، قواعد ای، استانداردهای دادهمشیخطها: قواعد و تعریف داده  .3

 شوندای معین میکسب و کار و تعاریف داده

 آوری قواعد و تعریف موجود ایجاد قواعد و تعاریف جدید، جمع 

 ها پوشانیها و هممواجهه و رفع شکاف 

 سازی قواعدبندی قواعد و تعاریف متضاد، تدوین یا رسمیویتهمراستا کردن و اول 

این است که مجموعۀ حقوق  مسئولیت برنامۀ حکمرانی دادهگیري: حقوق تصمیم  .4

گیری را تعیین، مستند و ذخیره نماید. پیش از ایجاد هر قاعده یا اتخاذ تصمیم

 گیرد: ها، تصمیم مقدمی باید تحت بررسی قرار تصمیمی مرتبط با داده

 بگیرد؟ چه کسی قادر است که تصمیم 

 تواند این تصمیم را اتخاذ نماید؟ چه موقع و در استفاده از کدام فرایند می 

ها مراجع پاسخگویی را تعیین حکمرانی دادهپذیري: پاسخگویی و مسئولیت  .5

های مدیریت داده را بپذیرند. کند که باید مسئولیت هر بخش از فرایندمی

های که بر روی انطباق با قوانین و گویی مخصوصاً برای برنامهپذیری و پاسخمسئولیت

 اند، کاربرد دارد. ها متمرکز شدهاستاندارد

های مدیریت ریسک سازمان در های کنترلی به استراتژیمکانیزمهاي کنترلی: مکانیز .6

 کنند: مقابله با ریسک کمک می

 ها در مراحل مختلف )شبکه، های کنترلی مرتبط با دادهمکانیزم توصیه

 ها، فرایندهای کاربری(ها، برنامهداده عامل، پایگاهسیستم

 ود )مدیریت تغییر، هایی برای اصالح و بهبود اقدامات کنترلی موجپیشنهاد روش

 ها و ...(خط مشی

کننده ها، مصرفداده کنندهای در سه دستۀ تولیدنفعان دادهذیاي: نفعان دادهذي  .7

نفعان ای نیازمند توجه هستند. توجه به ذیکننده قواعد و الزامات دادهها و وضعداده

 در سه سطح قابل انجام است: 
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 ایدخیل بودن در بخشی از تصمیمات داده 

 ها پیش از انجام تصمیماتمشورت خواستن از آن 

  اطالع داشتن از تصمیمات 

های مختلف حوزۀ حکمرانی تسهیل و پشتیبانی فعالیتها: دفتر حکمرانی داده  .8

 شامل: هاداده

 نفعان های موفقیت و گزارش به ذیها و معیارآوری سنجهجمع 

 نفعان به شکل ارتباطات، دسترسی به اطالعات و های ذیمراقبت مستمر از نیاز

 ها حفظ رکورد

 ها آموزش مفاهیم و اهمیت حکمرانی داده 

ای به عنوان واسطی بین بخش فناوری اطالعات و سمن ناظر دادهها: نظارت بر داده  .9

 کند: کسب و کار عمل می

 شده ای توافقهای دادهای و اعمال آنها، نگهداری تعاریف و فرمتدرک قواعد داده 

 ها شناسایی معضالت مرتبط با کیفیت داده 

 های مشخص شده تضمین تبعیت کاربران کسب و کار از قواعد و استاندارد 

مؤسسۀ حکمرانی ها: هاي کنشگر، واکنشی و مستمر حکمرانی دادهفرآینده  .10

 کند: های رسمی، مستند و قابل تکرار را برای موارد زیر توصیه میوالها رداده

 ها ها و اجرای نظارت بر دادهگوییگیری، پاسختدوین حقوق تصمیم 

 ها های کیفیت دادهمدیریت تغییرات، حل و فصل مشکالت، تعیین نیازمندی 

 نفعان، ارتباطات، سنجش و گزارش ارزش توجه به ذی 
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 دانش و نواحی تمرکز در حکمرانی دادههاي حوزه
اند. در شکل پردازد، متنوعها میهایی که مسائل چارچوب حکمرانی داده به آنحوزۀ دانش

 1ترین مباحث این به تصویر در آمده است:زیر، به طور کلی، مهم

 
توان به همراستایی راهبردی، مدیریت های تمرکز حکمرانی داده میعالوه بر این، از ناحیه

های راهبردی، مدیریت ریسک گیری عملکرد بر اساس متریکسازی منابع، اندازهراهبردی و بهینه

 و مدیریت انطباق با مقررات اشاره کرد. 

 

                                                 
 

 

1 https://www.dama.org/sites/default/files/download/DAMA-DMBOK2-

Framework-V2-20140317-FINAL.pdf 
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پذیري داده

امنیت داده

طراحی و 
مدل سازي 

داده

معماري داده

فرا داده

ذخیره داده

هوش 
تجاري

مرجع و 
خبره 
داده

کیفیت 
داده

https://www.dama.org/sites/default/files/download/DAMA-DMBOK2-Framework-V2-20140317-FINAL.pdf
https://www.dama.org/sites/default/files/download/DAMA-DMBOK2-Framework-V2-20140317-FINAL.pdf
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 هاي حکمرانی دادهچالش
ها از رانی داده آشکار است؛ با این حال، بسیاری از شرکتهای حکماگرچه اهمیت برنامه

توان به پیچیدگی برنامه، امکان هایی هراس دارند. از دالیل این هراس میکارگیری چنین برنامهبه

پذیری شرکت در برابر تغییرات، فقدان فرهنگ تغییرات ساختاری در شرکت و عدم انعطاف

یری در بین ارکان مختلف شرکت، کمبود بودجه و فقر پذشرکتی گشوده، فقدان روحیۀ تعامل

   1ها یاد کرد.دادهفنی و دانشی در حوزۀ تحلیل کالن
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