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Abstract: Information and Communication Technologies (ICTs) have
significant role in producing research data in different scientific fields.
These data not only lead to generate fields based on research data, but
also cause to produce a new paradigm or approach in research which is
called Fourth Paradigm or Data Intensive Researches. These researches
are based on data sharing by researchers, organizations and scientific
societies. These data can be reused by other researchers. Data sharing
is considered as a norm in some of scientific fields. The present article,
that uses library research method, investigates the approaches, actions,
policies and relevant regulations on data sharing in papers, regulations and
stakeholder’s websites in scientific and non-scientific databases. Besides
national and international organizations, and scientific publishers in the
world require data sharing as a condition of publications. Because of the
universal agreements and accepting data sharing by many organizations
and scientific fields and due to its benefits and applications, it seems
that development of this issue can be an important step on science and
research policy making and lead to more research impact in the country.
Keywords: Data Sharing, Research Data, Data Intensive Researches,
Research Data Management
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چكيـده :فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطاتـی نقـش مهمـی در تولیـد دادههـای
پژوهشـی در حوزههـای مختلـف علمـی ایفـا میکننـد .ایـن دادههـا نهتنهـا باعـث
ایجـاد رشـتههایی شـدهاند کـه مبتنـی بـر دادههـای پژوهشـی هسـتند ،بلکـه باعـث
ایجـاد پارادایـم یـا رویکـرد جدیـدی در پژوهشها هسـتند کـه از آن تحـت عنوان
پارادایـم چهـارم پژوهـش یـا پژوهشهـای مبتنـی بـر داده یـاد میشـود .مبنـای این
پژوهشها ،اشـتراکگذاری دادههای پژوهشـی توسـط پژوهشـگران ،سـازمانها و
جوامـع علمـی و همچنیـن ،اسـتفادة مجدد از این دادهها توسـط سـایر پژوهشـگران
اسـت .اشـتراک دادههای پژوهشـی بهعنوان یک هنجار در برخی از رشـتهها مورد
قبـول قـرار گرفتـه اسـت .مقالة حاضـر بـهروش کتابخانهای بـه بررسـی رویکردها،
اقدامـات ،سیاسـتها و قوانیـن مرتبـط بـا اشـتراکگذاری دادههـای پژوهشـی در
مقـاالت ،آییننامههـا و وبسـایتهای سـازمانهای مشـمول در پایگاههـای علمـی
و غیرعلمـی پرداختـه اسـت .علاوه بر سـازمانها و مراکز جهانی ،ناشـران نشـریات
علمـی نیـز در سـطح بینالملـل اشـتراکگذاری دادههـای پژوهشـی را بهعنـوان
یـک الـزام در نظـر گرفتـه و شـرط انتشـار مقـاالت را دسترسـی و اشـتراکگذاری
دادههـای پژوهشـی قـرار دادهانـد .بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه توافقـات جهانی و
پذیـرش ایـن مسـئله در بسـیاری از رشـتهها و سـازمانها بهدلیل مزایـا و کاربردهای
حاصـل از اجـرای آن ،پذیـرش و توسـعة ایـن امـر در کشـور میتواند نقطـة عطفی
در حـوزه سیاسـتگذاری علـم و پژوهـش و تأثیرگـذاری بیشـتر پژوهشهـا در
جامعه باشـد.
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كليدواژههــا :اشــتراکگذاری داده ،دادههــای پژوهشــی ،پژوهشهــای مبتنــی
بــر داده ،مدیریــت دادههــای پژوهشــی
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 .1مقدمه

پيشــرفت و توســعة جوامــع در جهــان امــروز بــر علــم و پژوهــش اســتوار اســت .پژوهــش و

نوآوریهــای علمــی از مهمتريــن عناصــر رشــد و توســعة اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي ،صنعتــي

و سياســي كشــور بــه حســاب ميآيــد .پیشــرفت در پژوهشهــای علمــی بــه جریــان آزاد اطالعــات
وابســته اســت ( .)European Science Foundation 2008انجــام پژوهــش بــر اســاس دادههایــی اســت

کــه در فراینــد آن جمــعآوری میگردنــد و تحلیلهــا و نتایــج آن بهعنــوان دانــش در اختیــار

برنامهریــزان و ذینفعــان مختلــف قــرار میگیرنــد .بهطــور ســنتی نتایــج حاصــل از تحلیــل دادههــا

بــه صورتهــای گوناگــون و از مجــاری ارتباطــات علمــی ماننــد مقالــه ،کتــاب ،طــرح پژوهشــی
و ســایر تولیــدات علمــی در اختیــار دیگــر پژوهشــگران قــرار میگیــرد کــه بــر ایــن اســاس،
ارتقــاء دانشــمندان در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی بیشــتر بــه بروندادهــای پژوهشــی

وابســته اســت ،نــه دادههــای پژوهشــی کــه ایــن مســئله ،دادههــای پژوهشــی و نقــش آنهــا را بــرای

دانشــمندان کــمارزش میکنــد ( Borgman 2010و .)Rodriguez 2009

دادههــای پژوهشــی هرچنــد بــرای برنامهریــزی و پژوهشهــای علمــی ضــروری هســتند،

امــا در صورتــی میتواننــد مفیدتــر باشــند کــه از آنهــا اســتفاده شــود .وقتــی بــه حجــم بزرگــی
از دادههــا دسترســی داشــته باشــیم ،نهتنهــا ایــن دادههــا بــه مــا دیــد وســیعتری میدهنــد ،بلکــه

باعــث انســجام بیشــتر پژوهشهــا و پیشــرفت علــوم میشــوند .دادههــای بیشــتر بــه تحلیلهــای
دقیقتــر میانجامــد .تحلیلهــای دقیقتــر منجــر بــه تصمیمگیریهــای مطمئــن بیشــتری شــده
و تصمیمــات بهتــر میتوانــد بــه معنــای کارایــی بیشــتر عملیــات ،کاهــش هزینههــا و کاهــش
ریســکها باشــد (ســهرابی .)1393

فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی و کاربــرد آنهــا در علــوم مختلــف باعــث تولیــد حجــم

عظیمــی از دادههــا شــده و ایــن مســئله دانشــمندان را بــا ســیل عظیــم دادههــای علمــی روبـهرو کــرده

اســت .حجــم عظی ـم دادههــا و نقــش آنهــا در پژوهــش الگویــی جدیــد از علــم ،تحــت عنــوان

م گــری» 2در دهــة  1990مطــرح شــد.
پارادایــم چهــارم 1بهوجــود آورده اســت کــه توســط «جیــ 

هــدف از ایــن پارادایــم ،جهانــی اســت کــه در آن همــة متــون پژوهشــی ،آثــار علمــی ،و دادههــای

مربــوط بــه آنهــا بــه صــورت برخــط 3در دســترس اســت .از دیگــر تغییــرات متاثــر از فناوریهــای
اطالعاتــی و ارتباطاتــی در حــوزة علــم و پژوهــش ظهــور «علــم بهبودیافتــه» 4یافتــه اســت .علــم
)4. Enhanced Science (eScience
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3. on-line

2. Jim Grey

1. fourth paradigm
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بهبودیافتــه را «تیلــور» در ســال  2007ارائــه داد و آن را انقــاب در ارتباطــات علمــی ،فناوریهــای
وب و حرکــت جهانــی بــه ســمت دسترســی آزاد 1و علــم بــاز 2تعریــف کــرد ( .)Taylor 2007علــم

بهبودیافتــه ،بهعبارتــی ،کاربــرد رایانــه بــرای حــل مســائل پژوهشــی مبتنــی بــر داده اســت (Hey,

.)Tansley, & Tolle 2009

فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی عــاوه بــر تأثیــر در ظهــور پارادایــم چهــارم علــم،

باعــث ظهــور حوزههــای موضوعــی جدیــدی ماننــد انفورماتیــک ستارهشناســی 3و زیستشناســی

محاســباتی ،4انفورماتیــک زیستشــناختی ،همدیــد ،5کمومتریکــس 6و نیــز رشــتههایی در

حــوزة پزشــکی شــده اســت کــه مبتنــی بــر دادههــای پژوهشــی هســتند کــه توســط پژوهشــگران

جم ـعآوری و تولیــد میشــوند ( .)Borgman 2010از جملــه ویژگ ـی پژوهشهــای نویــن ،اســتفاده
از دادههــای پژوهشــی و بــهاشتراکگذاشــت ه شــده اســت .از ایــنرو ،اشــتراک داده نقــش خــود را

بهعنــوان یــک عامــل مهــم در پیشــرفت علــم و مشــارکت علمــی ایفــا میکنــد ،چــرا کــه پیشــرفت
علمــیریشــه در دانــش و بهاشــتراکگذاری داده دارد .انجــام پژوهشهــای مبتنــی بــر داده از

ی خــام پژوهشــی 7میــان دانشــمندان امکانپذیــر میشــود و
طریــق اشــتراک مجموعههــایدادههــا 

امــروزه بهعنــوان موضوعــی داغ در جوامــع علمــی مطــرح اســت (Tenopir et al. 2011؛ .)Kim 2013

بنابرایــن ،دادههــای علمــی زمانــی ارزشــمند هســتند کــه بــه اشــتراک گذاشــته شــوند و

توســط دیگــران مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .اشــتراک داده زمانــی اتفــاق میافتــد کــه دانشــمندان
دادههــای خــود را جهــت اســتفادة دیگــر پژوهشــگران جهــت انجــام پژوهــش یــا دیگــر فعالیتهــای
پژوهشــی در دســترس قــرار دهنــد .دانشــمندان دادههــای خــود را از طریــق انتشــار مجموعــه داده

در وبســایت نشــریات ،ارســال داده بــه وبســایتهای ســازمانی و شــخصی ،گذاشــتن مجموعــة

دادههــا در واســپارگاه8ها یــا ارســال دادههــا در جــواب بــه درخواس ـتهای فــردی از پژوهشــگران
بــه اشــتراک میگذارنــد (Kim 2013؛ .)Tenopir et al. 2015

اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی بهدلیــل مزایــای متعــددی کــه بــرای ذینفعــان خــود

دارد ،در ســطح جهانــی مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتــه اســت .ســازمانهای ملــی و بینالمللــی

و همچنیــن ناشــران نشــریات علمــی از جملــه ذینفعانــی هســتند کــه اقداماتــی را جهــت اســتفادة

بهتــر از دادههــا انجــام دادهانــد .از همیــن رو ،مقالــة حاضــر بــهروش کتابخانــهای بــه بررســی
3. astroinformatics

2. open science

1. open access

6. chemometrics

5. synoptic

4. computational biology

8. repositories

7. raw research data
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رویکردهــا ،اقدامــات ،سیاســتها و قوانیــن مرتبــط بــا اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی در

مقــاالت ،آییننامههــا و وبســایتهای ســازمانهای مشــمول در پایگاههــای علمــی و غیرعلمــی

و وبســایتهای ســازمانها پرداختــه اســت .در حــوزة ادبیــات اشــتراکگذاری دادههــا،
ســازمانهایی ماننــد «ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی (اُایســیدی)»« ،1یونســکو»« ،بنیــاد

ملــی علــوم»« ،2مؤسســة ملــی ســامت» ،3و بیانیههــای دسترســی آزاد شــامل بیانیــة «بوداپســت»،4

«بتســدا» 5و «برلیــن» 6و «شــورای پژوهشهــای ملــی انگلســتان» 7و «کمیســیون اروپــا در افــق ،8»202

نقــش عمــدهای در فرهنگســازی اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی داشــتهاند و اقدامــات

متنوعــی نیــز انجــام دادهانــد .عــاوه بــر ســازمانها ،ناشــران نشــریات علمــی بینالمللــی ماننــد

«نیچــر»« ،9ســاینس» 10و «کتابخانــة عمومــی علــم» 11نیــز بــا ارائــة سیاســتها و خطمشــیهایی در

جهــت ترویــج اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی فعالیتهــای قابــل توجهــی انجــام دادهانــد و

نویســندگان را عــاوه بــر ارائــة نتایــج علمــی پژوهشهــای خــود ملــزم بــه ارائــة دادههــای پژوهشــی

و اشــتراکگذاری آنهــا کردهانــد .بررســیها نشــان میدهــد کــه اشــتراکگذاری دادههــای

پژوهشــی در ســطح کشــور مــورد توجــه چندانــی قــرار نگرفتــه اســت .بــرای مثــال ،بررســی وضعیت

سیاســت اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی در نشــریات حــوزة پزشــکی نشــان میدهــد کــه

تنهــا در  22عنــوان از مجمــوع  339نشــریة پزشــکی بــه موضــوع اشــتراکگذاری داده اشــاره شــده
اســت (وزیــری و فیضآبــادی  .)1395از همیــن رو ،بــه بررســی اســناد باالدســتی ماننــد «قانــون
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات»« ،برنامــة پنجــم و پیشــنهادی ششــم توســعه» و «نقشــة جامــع
علمــی کشــور» بــرای مشخصشــدن چگونگــی پرداختــن بــه موضــوع اشــتراکگذاری دادههــای
پژوهشــی پرداختــه میشــود.

 .2سازمان همکاری و توسعة اقتصادی

دسترســی مؤثــر بــه دادههــای پژوهشــی نیازمنــد در نظــر گرفتــن فرصتهــا و مزایایــی

اســت کــه توســط فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی ایجــاد شــده اســت .اشــتراک و دسترســی

بــه پژوهشهایــی کــه از بودجــة عمومــی حمایــت میشــوند ،نهتنهــا بــه افزایــش پتانســیل
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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پژوهشهــای شــبکههای اطالعاتــی و فناوریهــای رقمــی کمــک میکنــد ،بلکــه باعــث

بازگشــت ســرمایة بیشــتر از ســرمایهگذاری در پژوهــش نیــز میشــود .جهــت بهبــود بازگشــت

ســرمایة اجتماعــی و علمــی و در راســتای ســرمایهگذاری عمومــی در دادههــای پژوهشــی« ،ســازمان

همــکاری و توســعة اقتصــادی» قوانیــن ،خطمشــیها و عملکردهایــی را در رابطــه بــا دسترســی

بــه دادههــای پژوهشــی در ســطح ملــی ایجــاد کــرده اســت .در ایــن بســتر ،راهنماهــای بینالمللــی

نقــش مهمــی در بهبــود تبــادل و اســتفادة جهانــی از دادههــای پژوهشــی ایفــا میکننــد .بــا توجــه بــه
اینکــه تعریــف بودجــة عمومــی و ســرمایهگذاری عمومــی در پژوهــش از کشــوری بــه کشــور

دیگــر متفــاوت بــوده و همچنیــن ،سیاســتها و خطمشــیهای دسترســی و اشــتراک داده نیــز در

کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت ،بنابرایــن ،اصولــی بــا رویکــرد انعطافــی جهــت دسترســی بــه

دادههــا در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــا همــة ایــن تفاوتهــا در قوانیــن ،خطمش ـیها و عملکــرد

کشــورهای مختلــف ،پژوهــش بایــد از اشــتراکگذاری نظاممنــد دادههــا برخــوردار باشــد ،چــرا
کــه ارزش داده در اســتفاده از آن اســت .دسترســی آزاد و کامــل بــه دادههــای پژوهشــی میبایســت

بهعنــوان یــک هنجــار بینالمللــی جهــت تبــادل دادههــای علمــی مــورد حمایــت پژوهشهایــی

کــه از بودجــة عمومــی حمایــت میشــوند ،مــورد پذیــرش قــرار بگیــرد .هــدف عمــدة ایــن اصــول

و راهنماهــا عبارتانــد از :الــف) ترویــج فرهنــگ بــاز بــودن و اشــتراک دادههــای پژوهشــی میــان

جوامــع علمــی در ســطح ملــی و بینالمللــی؛ ب) برانگیختــن تبــادل عملکــرد بهتــر در دسترســی و

اشــتراک دادههــا؛ پ) افزایــش آگاهــی در مــورد مزایــا و هزینههــای بالقــوة محدودیتهــا و موانــع

دسترســی و اشــتراک دادههــای پژوهشــی کــه بــا بودجــة عمومــی حمایــت میشــوند؛ ت) درنظــر
گرفتــن قوانیــن و عملکردهــای اشــتراک و دسترســی بــه دادههــای پژوهشــی در ایجــاد برنامههــا

و سیاســتهای علمــی افــراد جامعــه؛ ث) فراهــمآوری توافــق عمومــی در خصــوص چارچــوب

اصولــی قابــل اســتفاده جهــت ایجــاد چگونگــی دسترســی بــه دادههــای پژوهشــی در کشــورهای

عضــو و در نهایــت ،ارائــة پیشــنهادهایی بــه آنهــا در خصــوص چگونگــی بهبــود اشــتراکگذاری

بینالمللــی دادههــای پژوهشــی .ایــن اصــول در ســال  2007توســط ایــن ســازمان بیــان شــد .اصــول

حاضــر ،چنیــن دادههایــی را بهعنــوان کاالی عمومــی جامعــه در نظــر میگیــرد کــه بــه نفــع جامعــه
تولیــد میشــوند .بنابرایــن ،بایــد بهصــورت کام ـ ً
ا آزاد و تــا حــد امــکان در دســترس همــة افــراد

قــرار بگیرنــد (.)Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2007
ایــن ســازمان همچنیــن مزایــای اشــتراک داده را چنیــن بیــان میکنــد :بهبــود پرسوجــوی علمــی

بــاز ،ترویــج پژوهشهــای جدیــد ،امــکان انجــام آزمایــش فرضیههــای جایگزیــن و روشهــای
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تحلیــل ،مطالعــات پشــتیبان در خصــوص ســنجش و روشهــای جمــعآوری دادههــا ،تســهیل

آمــوزش پژوهشــگران جدیــد ،کشــف موضوعاتــی کــه توســط پژوهشــگران اصلــی دیــده نشــده
و امــکان ایجــاد مجموعــه دادههــای جدیــد وقتــی کــه دادههــا از منابــع مختلــف ترکیــب میشــوند

(همــان) .اصــول و راهنمــای «ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی» در خصــوص دسترســی مفیــد

بــه دادههــای پژوهشــی کــه بــا بودجــة عمومــی حمایــت میشــوند ،بــه شــرح زیــر اســت:

بــاز بــودن :دسترســی جامعــة پژوهشــی بینالمللــی بــه دادههــای پژوهشــی بــا کمتریــن هزینــة ممکــن
بایــد امکانپذیــر باشــد .دسترســی بــاز بــه دادههــای پژوهشــی کــه بــا بودجــة عمومــی حمایــت
میشــوند بایــد ســاده ،ب ـ ه موقــع ،کاربرپســند و ترجیح ـاً مبتنــی بــر اینترنــت باشــد.

انعطافپذیــری :منظــور از انعطافپذیــری عبــارت اســت از :توجــه بــه تغییــرات ســریع و غیرقابــل

پیشبینــی فناوریهــای اطالعاتــی ،توجــه بــه ویژگیهــای حوزههــای مختلــف پژوهشــی و تنــوع

نظامهــای مختلــف پژوهشــی ،و توجــه بــه مســائل فرهنگــی ،قوانیــن و نظامهــای حقوقــی هــر

کشــور .مفاهیــم حقوقــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و ملــی ،بهویــژه هنگامــی کــه ســازمانها مقدمــات
دســترسپذیری بــه دادههــای پژوهشــی و دولتهــا سیاســتهای ترویــج دسترســی بــه دادههــای
پژوهشــی را توســعه میدهنــد ،بایــد در نظــر گرفتــه شــوند.

شــفافیت :اطالعــات مربــوط بــه دادههــای پژوهشــی و ســازمانهای تولیدکننــدة داده ،مستندســازی
دادههــا و چگونگــی اســتفاده از دادههــا بهصــورت بینالمللــی و ترجیحــاً از طریــق اینترنــت
میبایســت بهصــورت شــفاف بیــان شــده باشــد .عواملــی کــه جهــت تضمیــن شــفافیت بایــد در
نظــر گرفتــه شــوند عبارتانــد از :الــف) اطالعــات مربــوط بــه دادههــای پژوهشــی و ســازمانهای

تولیدکننــدة داده و مستندســازی دادههــا و چگونگــی اســتفاده از دادههــا؛ ب) اشــاعة اطالعــات

مناســب در خصــوص سیاســت دادههــای پژوهشــی بــه پژوهشــگران ،انجمنهــای دانشــگاهی،

دانشــگاهها و دیگــر ذینفعــان درگیــر فراینــد حمایــت از پژوهــش بــا بودجــة عمومــی از
ســوی ســازمانهای پژوهشــی و بنگاههــای پژوهشــی دولتــی؛ پ) کمــک بــه ایجــاد توافــق در

اســتانداردهای فهرستنویســی دادههــا ماننــد عناصــر و اســتانداردهای ابــردادهای در زمــان نیــاز

همــة اعضــای جامعــه؛ و ث) انتقــال اطالعــات مدیریــت دادههــا و شــرایط دسترســی بــه دادههــا

میــان آرشــیوهای دادهای و ســازمانهای تولیدکننــده داده بهمنظــور نیــل بــه بهتریــن عملکــرد
بهاشــترا کگذاری.

انطبــاق قانونــی :الزامــات دسترســی بــه دادههــای پژوهشــی میبایســت منافــع حقوقــی و قانونــی را
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در نظــر بگیــرد .دسترســی و اســتفاده از دادههــای پژوهشــی مشــخص از طریــق الزامــات حقوقــی

متعــدد محــدود میشــود .ایــن محدودیتهــا میتوانــد بهدلیــل امنیــت ملــی و شــامل دادههایــی
باشــد کــه بهخاطــر فعالیتهــای نظامــی ،جاسوســی یــا تصمیمگیریهــای سیاســی ممکــن اســت

طبقهبنــدی شــدهاند و یــا بــه حریــم خصوصــی ،محرمانگــی ،اســرار تجــاری و حقوقــی مالکیــت

معنــوی ،حمایــت و محافظــت از گونههــای در حــال انقــراض ،در معــرض تهدیــد و یــا نایــاب
مربــوط باشــد.

مســئولیت رســمی :مســئولیت رســمی شــامل توســعة قوانین و مقــررات با در نظــر گرفتــن فعالیتهای

مرتبــط بــا دادههــای ذینفعــان اســت .ایــن فعالیتهــا شــامل نویســندگی ،محدودیتهــای اســتفاده،

مســائل مالــی ،قوانیــن اخالقــی ،مســئولیت و حفاظــت آرشــیوی ،اعتبــار تولیدکننــده ،مالکیــت و
اشــاعة آنهــا میشــود .بســیاری از مســائل مرتبــط بــا دسترســی ،اشــاعه و اشــتراک داده در نتیجــة

کمبــود توافقــات ســازمانی صریــح در خصــوص اســتفاده و دسترســی بــه دادههاســت.

تخصصگرایــی :مقدمــات ســازمانی بــرای مدیریــت دادههــای پژوهشــی بــر مبنــای اســتانداردهای

حرفــهای و ارزشهایــی اســت کــه در جامعــة علمــی پذیرفتــه شــده اســت .اســتفاده از اصــول
رفتــاری بــرای دانشــمندان حرفــهای و جوامــع علمــی باعــث بهبــود دسترســی میشــود .اعتمــاد

دوطرفــه بیــن پژوهشــگران ،ســازمانها و دیگــر مؤسســات نقــش مهمــی در ایجــاد و نگهــداری

چنیــن اصــول رفتــاری دارد.

میانکنشپذیــری :میانکنشپذیــری از لحــاظ معنایــی و فنــاوری و توجــه بــه اســتانداردهای

مستندســازی بینالمللــی نقــش مهمــی در دسترســی بــه دادههــای پژوهشــی دارد .اســتانداردهای
بهکاررفتــه بایــد بهصــورت دقیــق بیــان شــود و ایــن کار اولیــن قــدم در میانکنشپذیــری اســت.

کیفیــت :ارزش و کاربــرد دادههــای پژوهشــی بســتگی بــه کیفیــت خــود دادههــا دارد .اســتفاد از
بهتریــن روشهــا ،فنــون و ابزارهــای بهکاررفتــه در گــردآوری مجموعــة دادههــا و آرشــیو آنهــا

نیازمنــد اســتانداردی اســت کــه بــا مشــورت پژوهشــگران جهــت حمایــت از ســطح کیفیــت و دقــت

دادههــا در رشــتههای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

امنیــت :توجــه ویــژهای بــه اســتفاده از فنــون و ابزارهــا جهــت تضمیــن درســتی و امنیــت دادههــای

پژوهشــی میبایســت مــد نظــر قــرار گیــرد .دادههــا الزم اســت بــا پروتکلهــای امنیتــی مشــخص

در قبــال اصــاح ،دسترســی غیرمجــاز ،خســارت و انهــدام عمــدی و غیرعمــدی مــورد محافظــت
1019

بهار  | 1397دورة  | 33شمارة 3

قــرار بگیرنــد .همچنیــن ،نگهــداری دادههــا بایــد در شــرایط محیطــی از قبیــل ســرما ،گــرد و خــاک،
شــارژ الکترونیکــی ،مغناطیــس و ســایر مســائل مــورد توجــه قــرار گیــرد.

بهــرهوری :یکــی از مهمتریــن اهــداف ترویــج دسترســی و اشــتراک دادههــای پژوهشــی ،بهبــود

بهــرهوری پژوهشهایــی اســت کــه بــا بودجــة عمومــی حمایــت میشــوند .ایــن امــر بــرای

جلوگیــری از بازتولیــد هزینهبــر و غیرضــروری گــردآوری دادهه ـا انجــام میگیــرد .بایــد توجــه

داشــت کــه هرچنــد دسترســی بــه دادههــای پژوهشــی مــورد نیــاز اســت ،امــا ایــن بــدان معنــا نیســت

کــه ایــن دادههــا بایــد بهصــورت دائــم نگهــداری شــوند .انگیزههــا و مشــوقهای ناکافــی بــرای
پژوهشــگران و تولیدکننــدگان مجموعــة دادههــا از مــواردی اســت کــه میتوانــد بــر مدیریــت

دادههــا تأثیرگــذار باشــد .توســعة ســاختار پاداشدهــی مناســب و پذیــرش آنهــا ماننــد اســتفاده از
فعالیتهــای مدیریــت داده در خصــوص اســتخدام و ارتقــاء پژوهشــگران و دیگــر افــراد درگیــر
نقــش مهمــی در مدیریــت بهتــر ایــن دادههــا و بهــرهوری آنهــا ایفــا میکنــد.

پاســخگویی :ارزیابــی مســائل دسترســی توســط گروههــای کاربــران ،ســازمانهای مســئول و
بنگاههــای مالــی را کــه هــر یــک معیارهــای ارزیابــی متفاوتــی دارنــد ،شــامل میشــود .بــا وجــود
ایــن ،چنیــن ارزیابیهایــی باعــث بهبــود دسترســی آزاد بــه دادههــا توســط جوامــع علمــی میشــود.

در معیارهــای ارزیابــی ،مــواردی ماننــد ســرمایهگذاری عمومــی کلــی در تولیــد و مدیریــت

دادههــای پژوهشــی ،عملکــرد مدیریتــی مجموعــة دادههــا و مراکــز آرشــیوی ،میــزان اســتفادة

مجــدد از دادههــای موجــود و دانــش تولیدشــده از اســتفادة مجــدد از دادههــای موجــود در نظــر
گرفتــه میشــود و در نهایــت ،قابلیــت حفــظ و نگهــداری در بلندمــدت از دادههایــی کــه توســط

بودجــة عمومــی حمایــت میشــوند ،از مؤلفههــای اصلــی زیرســاختهای پژوهشــی اســت .ایــن
بــه آن معناســت کــه الزم اســت ســنجههایی جهــت تضمیــن دسترســی مــداوم بــه دادههایــی کــه

تشــخیص داده شــده در بلندمــدت حفــظ و نگهــداری شــوند ،در نظــر گرفتــه شــوند (Organisation

.)for Economic Co-operation and Development (OECD) 2007

 .3سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)

ایــن ســازمان یکــی از ســازمانهای تخصصــی وابســته بــه «ســازمان ملــل متحــد» اســت کــه

درســال  ۱۹۴۵تشــکیل شــد .هــدف ایــن ســازمان کمــک بــه صلــح و امنیــت در جهــان از راه

همــکاری بینالمللــی در زمینههــای آموزشــی و علمــی و فرهنگــی و تربیتــی بهمنظــور افزایــش
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احتــرام بــه عدالــت و قانونمــداری و حقــوق بشــر ،بــر پایــة منشــور «ســازمان ملــل متحــد» اســت.
ایــن ســازمان بــا در نظــر گرفتــن بیانیههــای دسترســی آزاد بــه اطالعــات علمــی ماننــد «بیانیــة
بوداپســت»« ،بتســدا» و «بیانیــة برلیــن» ،راهنماییهایــی را جهــت اعمــال سیاســتهای مرتبــط بــا

دسترســی و اشــتراک اطالعــات ارائــه کــرده اســت .جنبــش دسترســی آزاد بــه منابــع علمــی از
اوایــل دهــة  ،1990آغــاز شــد و بهصــورت پراکنــده ،بــا دیدگاههــای متفــاوت در رشــتههای

گوناگــون و در نقــاط مختلــف بــهتدریــج گســترش یافــت .در ســال  ،2002بــرای نخســتینبار
مهمتریــن گروههــای پیشــگام جنبــش دسترســی آزاد در «بوداپســت مجارســتان» بــا هــدف دســتیابی

بــه چگونگــی ارتبــاط و همــکاری بیــن تمــام مؤسس ـههایی کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند ،گــرد

هــم آمدنــد .ایــن اجــاس بــه تأســیس «مؤسســة دسترســی آزاد بوداپســت» 1انجامیــد .هــدف ایــن

نشســت ،تســریع فعالیتهــای بینالمللــی بهمنظــور دســترسپذیر کــردن مقالههــای پژوهشــی در

تمامــی حوزههــای علــوم بــود .پــس از نشســت «بوداپســت» ،نشســتهای دیگــر ایــن جنبــش در

«بتســدا» در ســال « ،2003برلیــن» در ســال  2004و «ســالوادور» در ســال  ،2005بــرای تبــادل نظــر
و پیشــبرد اهــداف دسترســی آزاد برگــزار شــد (ســیامک  .)1386در «کنفرانــس بوداپســت» گفتــه

شــد :منظــور از دسترســی آزاد بــه متــون علمــی و پژوهشــی ،دسترســی رایــگان ایــن متــون از طریــق
اینترنــت بــرای همــگان اســت و هــر اســتفادهکنندهای بــرای خوانــدن ،انتقــال بــه رایانــة شــخصی،

کپیبــرداری ،توزیــع ،چــاپ ،جس ـتوجو و اتصــال بــه منابــع تماممتــن ایــن مقــاالت و اســتفاده از

آنهــا جهــت هــر منظــور قانونــی مجــاز اســت و ایــن کار بــدون هرگونــه محدودیــت مالــی ،قانونــی

و فنــی بجــز محدودیــت دسترســی بــه خــود اینترنــت میســر اســت .نقشــی کــه در اینجــا میتــوان
بــرای حــق مؤلــف قائــل شــد ،کنتــرل مؤلفــان بــر تمامیــت اثرشــان و شناســایی صحیــح اثــر و اســتناد
دقیــق بــه آن میباشــد .در نشســتی کــه در ســال  ،2003در «بتســدا» برگــزار شــد ،تعریــف دسترســی
آزاد گســترش پیــدا کــرد .در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه مؤلــف بایــد یــک نســخة کامــل

از اثــر و همــة مــواد مکمــل آن را واگــذار کنــد کــه شــامل نســخهای از اثــر در قالــب الکترونیکــی
اســتاندارد و مناســب اســت و بایــد فــورا ً بــرای نشــر اولیــه در حداقــل یــک پایــگاه پیوســته کــه از

ســوی یــک مؤسســة دانشــگاهی ،انجمــن پژوهشــی ،نماینــدة دولتــی یــا دیگــر مؤسســات حمایــت
میشــود ،ارســال شــود .بــه ایــن ترتیــب دسترســی آزاد ،توزیــع نامحــدود ،میانکنشپذیــری و

آرشــیو طوالنیمــدت امکانپذیــر میگــردد (ســعادت .)1390

1. Budapest Open Access Initiative
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در ایــن بیانیههــا ،سیاســتگذاری در خصــوص دسترســی آزاد بــه انــواع بروندادهــای

پژوهشــی تحــت پوشــش نیــز مشــخص شــد .از ایــن رو ،افــزون بــر مقــاالت نشــریات ،همایشهــا،

کتــب و ســایر تولیــدات علمــی کــه فراینــد داوری توســط متخصصــان را طــی کردهانــد و تحــت
عبــارت کلــی «متــون» در نظــر گرفتــه میشــوند ،دســتهبندی دیگــری از بروندادهــای پژوهشــی کــه

در سیاس ـتگذاریها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،دادههــای پژوهشــی محســوب میشــوند.
در حــال حاضــر ،علــم بــر داده مبتنــی اســت و هــر روز بــر حجــم دادههــا افــزوده میشــود .ایــن امــر

شــرایط مــورد نیــاز علــم دیجیتــال در قــرن  21را فراهــم کــرده اســت .ایــن علــوم بیشــتر مبتنــی بــر
داده بــوده و روشهــای محاســباتی نقــش مهمــی در ایــن مســیر ایفــا میکننــد .بنابرایــن ،دسترســی
بیشــتر بــه متــون علمــی بــرای تولیــد دانــش بیــش از پیــش ضــروری اســت (.)Swan 2012

«بیانیــة برلیــن» در خصــوص دسترســی آزاد بــه دانــش در حــوزة علــوم و علــوم انســانی ،مســئلة

دسترســی آزاد بــه اطالعــات علمــی را بــا نگاهــی کلیتــر دیــده و بیــان میکنــد کــه نهتنهــا

مقــاالت علمــی ،بلکــه دادههــای خــام و ابردادههــا ،منبــع مــواد ،نمودهــای دیجیتالــی از مــواد

تصویــری و جغرافیایــی و مــواد چندرســانهای علمــی بایــد بهصــورت رایــگان و آزاد در دســترس

و قابــل اســتفاده باشــند ( .)Pampel & Dallmeier-Tiessen 2014ایــن بیانیــه اعــام مـیدارد کــه بــاز

بــودن نیازمنــد آن اســت کــه کاربــران نهتنهــا قــادر بــه دسترســی ،بلکــه قــادر بــه کپیبــرداری،
توزیــع و نمایــش مــواد و منابــع بهصــورت عمومــی باشــند ،بــرای اســتفادة شــخصی نســخة چاپــی

تهیــه کننــد ،و کارهــای جانبــی و ثانویــه از ایــن دادههــا انجــام دهنــد (.)Berlin Declaration 2004

بــر ایــن اســاس« ،یونســکو» در ســال  ،2012گــزارش راهنمــای خطمشــی توســعه و ترویــج
دسترســی آزاد را ارائــه کــرده اســت کــه بــه اَشــکال مختلــف خطمشــیها (اختیاریبــودن

و اجباریبــودن خطمشــیهای ارائهشــده در خصــوص دسترســی و اشــتراک دادههــا) ،دامنــة

خطمش ـیها و محتــوای هــدف ،شــامل محتــوای مقــاالت نشــریات ،مقــاالت همایشهــا ،رســالهها

و همچنیــن ،دادههــای پژوهشــی را شــامل میشــود و میتــوان خطمشــی اجبــاری را بــرای آنهــا

در نظــر گرفــت .عــاوه بــر مــوارد فــوق ،نــوع دسترســی بــه دادههــا و اطالعــات علمــی ،زمــان
بارگــذاری ،مــکان بارگــذاری ،حــق مؤلــف در خصــوص اطالعــات و دادههــای پژوهشــی از دیگــر

مــواردی اســت کــه در خطمشــیهای ارائهشــده توســط ســازمانها ،دولتهــا و حامیــان مالــی

پژوهــش الزم اســت مــد نظــر قــرار گیــرد .عــاوه بــر سیاســتها و زیرســاختهای مــورد نیــاز

بــرای حمایــت از دادههــای بــاز ،بســیاری از حامیــان پژوهــش نیــز جهــت فراهـمآوری شــرایط بهینــه
بهمنظــور پیشــبرد علــم از طریــق دسترسپذیرســاختن دادههــای پژوهشــی توســط افــرادی کــه از
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بودجــة پژوهشــی اســتفاده میکننــد ،حمایــت میکننــد .بســیاری از حامیــان پژوهــش در سراســر

جهــان سیاســت دادههــای بــاز خــود را ارائــه کردهانــد .در ادامــه ،بــه برخــی از ایــن سیاسـتها کــه

توســط ســازمانهای حامــی پژوهــش و ناشــران نشــریات علمــی پرداختــه شــده ،اشــاره خواهــد شــد
(.)Swan 2012

 .4بنیاد ملی علوم

«بنیــاد ملــی علــوم» از افــرادی کــه پژوهشهــای آنهــا توســط ایــن ســازمان حمایــت مالــی

میشــود ،خواســته اســت کــه طــرح مدیریــت دادههــای پژوهشــی خــود را هنــگام اقــدام بــه

درخواســت بــرای پیشــنهادة پژوهشــی ارائــه کننــد .ایــن الــزام از هجدهــم ژانویــه  ،2011در جهــت
سیاس ـتهای حفــظ و نگهــداری از دادههــای پژوهشــی در بلندمــدت در نظــر گرفتــه شــده اســت
و مشــخص میکنــد کــه پیشــنهادههای پژوهــش میبایســت ســند ضمیمــهای بــا عنــوان طــرح
مدیریــت داده در حداکثــر دو صفحــه را شــامل شــود .طــرح مدیریــت داده مشــتمل اســت بــر:

بیــان انــواع دادههــا ،نمونههــا ،مجموعههــای فیزیکــی ،نرمافــزار ،مــواد آموزشــی و دیگــر مــوادی
کــه حیــن انجــام پژوهــش تولیــد میشــوند ،و اســتانداردهایی کــه بــرای شــکل و محتــوای دادههــا

و ابردادههــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .سیاســتها و خطمشــیهای دسترســی و اشــتراک

شــامل فراهـمآوری حمایــت از حریــم خصوصــی ،محرمانگــی ،امنیــت ،مؤلــف و دیگــر حقــوق و
الزامــات مــورد نیــاز اســت .همچنیــن ،سیاس ـتها و فراه ـمآوری دادههــا جهــت اســتفادة مجــدد،

توزیــع مجــدد و تولیــد ســایر مشــتقات و نیــز طرحهایــی بــرای آرشــیو دادههــا ،نمونههــا و دیگــر

محصــوالت پژوهشــی و همچنیــن ،حفــظ و نگهــداری و شــرایط دسترســی بــه دادههــا میشــود.
بنگاههــای مالــی «دولــت فــدرال آمریــکا» از محققــان فــردی خواســته اســت کــه طرحهــای خــود
را بــرای توصیــف ،ذخیــره ،ایمنــی ،اشــتراک و نگهــداری دادههــای پژوهشــی مســتند کنند .در ســال

 ،2015طــرح مدیریــت دادههــا بهعنــوان یــک هنجــار در پیشــنهادههای پژوهــش در بنگاههــای
دولتــی پذیرفتــه شــده اســت و همــة اینهــا الگویــی از موضوعــات و مســائل مطرحشــده توســط
«بنیــاد ملــی علــم آمریــکا» در ســال  2010اســت ( .)Bishoff & Johnston 2015ایــن ســازمان اصــول
مــد نظــر خــود را در راســتای اشــتراکگذاری و دســترسپذیری چنیــن بیــان میکنــد:

بــاز بــودن و شــفافیت در پیشــرفت مــداوم علــوم و مهندســی و ایجــاد اعتمــاد عمومــی نســبت به

مؤسســات علمــی ملــی نقــش مهمــی دارنــد و شــامل همــة مــواد الزم بــرای تأییــد ،تهیــة رونوشــت و

تفســیر نتایــج و درخواستهاســت کــه بــا پژوهشهــای علــوم و مهندســی همــراه اســت .بهعبــارت
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دیگــر ،وجــود بیانی ـهای قــوی در خصــوص بــاز بــودن و شــفافیت ،قــدم اول در اشــتراکگذاری

و دسترســی اســت .اشــتراک دادههــای بــاز بــا انتشــارات دسترســی بــاز ارتبــاط نزدیکــی دارد .ایــن
اصــل بــه مســئلة ارتبــاط بیــن تولیــدات علمــی و پژوهشهــای منتشرشــده و همچنیــن ،دادههــای

همــراه آنهــا اشــاره دارد .مــواد همــراه بایــد قابــل کشــف باشــند و قابلیــت کشــف آنهــا نیازمنــد
ابــرداده ،هستانشناســی و اســتانداردهای خــاص خــود اســت کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

بنگاههــای اقتصــادی پژوهشهــای علــوم و مهندســی کشــورها شــامل طیــف گســتردهای از
ذینفعــان اســت کــه همــة آنهــا بایــد در توســعه و پذیــرش سیاســتها و راهنماهــا مشــارکت

کننــد .ذینفعــان شــامل پژوهشــگران ،مؤسســات پژوهشــی ،حامیــان پژوهــش ،بنگاههــای مختلــف

دولتــی ،انجمنهــای حرفــهای ،ناشــران ،واســپارگاههای دادهای ،کتابخانههــای داده و ابــرداده و
آرشیوهاســت .نقــش ذینفعــان در توســعه و اجــرای موفقیتآمیــز سیاســتها ضــروری اســت.
هنجارهــا و اســتانداردها در رشــتههای علــوم و مهندســی متفــاوت اســت .ایــن تفاوتهــا الزم اســت

بــا توســعه و اجــرای ایــن سیاســتها تطبیــق داده شــود .وجــود خطمشــیها و راهنماهــا بــرای

اشــتراکگذاری بــاز ضــروری هســتند وجــود خطمشــیها و راهنماهــا بــرای اشــتراکگذاری
بــاز ضــروری هســتند و ایــن عمــل نیازمنــد مدیریــت مؤثــر دادههــا میباشــد.هــدف اصلــی،

اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی اســت و زمانــی کــه ایــن دادههــا بــه اشــتراک گذاشــته شــدند،

نیــاز اســت جهــت مدیریــت بهتــر ،بهصــورت مســتمر از آنهــا حفاظــت و نگهــداری شــود .دادههــا

و خطمشــیهای مدیریــت داده بایــد شناســایی آشــکار نقــش ،مســئولیتها و منابــع را شــامل

شــود .حقــوق و مســئولیت محققــان بــه رســمیت شــناخته میشــود .محققــان بایــد فرصــت تحلیــل

دادههایشــان را داشــته باشــند و نتایــج تحقیقــات خــود را در زمــان منطقــی منتشــر کننــد (National

.)Science Foundation. 2011

 .5مؤسسة ملی سالمت

بــا توجــه بــه اینکــه پیشــرفت در پژوهشهــای علمــی از طریــق جریــان آزاد اطالعــات و

تبــادل عقایــد و دانــش میــان افــراد اتفــاق میافتــد ،محدودکــردن جریــان اطالعــات مانــع پیشــرفت

پژوهــش اســت .بــر ایــن اســاس« ،مؤسســة ملــی ســامت» سیاســتی را منتشــر کــرد کــه بــه اصــول
گســتردة دســترسپذیری بــه دادههــا اشــاره دارد« :دادههــا بایــد بایــد تــا جــای ممکــن بهطــور

گســترده و آزادانــه در دســترس باشــند ،در حالــی کــه از دادههــای مربــوط بــه حریــم خصوصــی

افــراد ،حــق مؤلــف و دارایــی آنهــا حفاظــت میشــود».
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سیاســتگذاران ایــن مؤسســه از پژوهشــگرانی کــه مــورد حمایــت مالــی هســتند ،انتظــار

دارنــد دادههــای پژوهشــی خــود ،بهویــژه دادههــای منحصربهفــرد را جهــت تأییــد صالحیــت
پژوهشــگران در جامعــة علمــی در دســترس قــرار دهنــد .در اجــرای ایــن سیاســت ،ایــن مؤسســه

حمایــت از حریــم خصوصــی و محرمانگــی دادههــای افــرادی را کــه در مطالعــات تجربــی فعالیــت
دارنــد ،مــد نظــر قــرار داده اســت .ایــن مؤسســه از پژوهشــگرانی کــه پیشــنهادة پژوهشهــای بــاالی

 500هــزار دالر دارنــد ،درخواســت کــرده اســت کــه طــرح مدیریــت دادة خــود را نیــز ارائــه دهنــد.
ایــن طــرح شــامل بیــان چگونگــی دســترسپذیری ،اســتانداردها و حفاظــت از دادههــای پژوهشــی

اســت .ایــن مؤسســه همچنیــن ،واســپارگاههای دادهای را جهــت ثبــت دادههــای پژوهشــی پیشــنهاد
کــرده و ســازمانهای میزبــان را جهــت ایجــاد چنیــن واســپارگاههایی تشــویق میکنــد .کنتــرل

کیفــی دادههــا قبــل از اینکــه داده در واســپارگاه ثبــت شــود ،اتفــاق میافتــد و میبایســت شــامل

گواهــی شناســایی 1مشــارکتکنندگان پژوهــش در کارآزماییهــای بالینــی باشــند .ایــن مؤسســه

همچنیــن ،ســه ســطح دسترســی متفــاوت را جهــت دسترســی بــه دادههــا در نظــر گرفتــه اســت .ایــن
ســطوح بــا در نظــر گرفتــن حریــم خصوصــی افــراد ،مســائل مربــوط بــه امنیــت ملــی و همچنیــن

دادههــای مربــوط بــه مســائل تجــاری و اقتصــادی تعریفشــده اســت (National Institutes of

.)Health 2003

 .6شورای پژوهشهای انگلستان

2

در اشــتراک دادههــا ،یــک الگــوی واحــد ،مناســب همه نیســت .سیاسـتهای دادهای «شــورای

پژوهشهــای علــوم طبیعــی» در طــول زمــان متحــول شــده و ابعــاد مختلفــی را شــامل شــده اســت.

بــا وجــود ایــن ،تمامــی شــوراهای پژوهشــی در انگلســتان اصــول مشــخصی را همــراه بــا دادههــای
پژوهشــی در نظــر گرفتهانــد .ایــن دادههــا ارزشــمند و کاالی عمومــی بادوامــی هســتند کــه اشــتراک

داده میتوانــد فرصتهــای اســتخراج داده را بهبــود ببخشــد .در انگلســتان حامیــان مالــی علــم و
پژوهــش ماننــد «شــورای پژوهشهــای اجتماعــی و اقتصــادی»« ،3شــورای پژوهــش منابــع طبیعــی»

4

و «آکادمــی بریتانیــا» ،5پژوهشــگران را بــه ارائــة تمامــی دادههــای پژوهشــی طــی پیشــنهادههای

پژوهــش بــرای طراحــی مراکــز داده ملــزم کــرده اســت .همچنیــن« ،شــورای پژوهشهــای
2. Research Councils UK

1. Certified de-identification

4. Natural Environmental Research Council

3. Economics and Social Research Council
5. British Academy
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علمــی بیولــوژی و بیوتکنولــوژی»« ،1شــورای پژوهشهــای پزشــکی» 2و «بنیــاد ولــکام تراســت»

3

سیاس ـتهای دادهای مشــابهی را بــرای تشــویق پژوهشــگران بــرای بــه اشتراکگذاشــتن دادههــای
پژوهشــی در زمــان مناســب و بــدون کمتریــن محدودیــت در نظــر گرفتهانــد .شــورای پژوهــش از

زیرســاختهای دادهای و خدمــات حمایــت از داده جهــت تســهیل اشــتراک داده در حوزههــای

مختلــف پژوهشــی حمایــت مالــی میکنــد .مراکــز فــوق طرحهــای بهاشــتراکگذاری دادههــا را
بــرای پژوهشهایــی کــه از گرنــت 4اســتفاده میکننــد ،اجبــاری کــرده اســت (Van den Eynden

 .)2011ایــن شــورا اصــول کلیــدی اشــتراک دادههــای پژوهشــی را بـه موقعبــودن ،کیفیــت مناســب

دادههــا ،عناصــر و اســتفاده از اســتانداردهای ابــردادهای مناســب ،اســتفاده از منابــع موجــود،

متناســببودن بــا رشــته ،الزامــات حقوقــی ،اخالقــی و کمبــودن محدودیتهــا در دسترســی بــه
دادههــا در نظــر گرفتــه اســت (.)Research Information Network 2015

بیانیــة «شــورای پژوهشهــای انگلســتان» از ایــن موضــوع حمایــت میکنــد کــه دادههــای

جمـعآوری و تولیدشــده توســط اعضــای آن جهــت اســتفادة دیگــران تــا جــای ممکــن در دســترس

باشــد .ایــن مســئله در صورتــی اســت کــه هنجارهــا و چارچوبهــای قانونــی حقوقــی ،اخالقــی

و رشــتهای دادههــا مشــخص شــده باشــد .اصــول ارائهشــده توســط ایــن شــورا شــامل اهمیــت
توســعة مهارتهــای دادهای ،اهمیــت حمایــت از دادههــای تحــت انتشــار کــه قابــل دسترســی

اســت ،حمایــت از تولیدکننــدگان دادههــا جهــت اســتفادة منطقــی در وهلــة اول و انتظــارات از

اســتفادهکنندگان از دادههــا جهــت تقدیــر و تشــکر از صاحبــان اولیــة داده هنــگام اســتفاده از
دادههــای آنهاســت (همــان).

 .7کمیسیون اروپا در افق 2020

ایــن کمیســیون از ســال  2006مشــغول فعالیــت در خصــوص علــم بــاز و موضوعــات مربــوط

بــه آن اســت .تمرکــز اصلــی ایــن کمیســیون بــر دسترســی بــاز بــه انتشــارات و ســپس دادههــای
پژوهشــی و اخیــرا ً تــاش جهــت توســعة دیــدگاه علــم بــاز بــا تمرکــز بــر انتقــال علــم در عصــر
دیجیتــال اســت .اصــول پایـهای سیاســت دسترســی آزاد توســط ایــن کمیســیون ایــن اســت کــه نتایج
پژوهشهایــی کــه از بودجــة عمومــی حمایــت میشــوند ،بایــد بهصــورت آزادانــه در دســترس

همــه قــرار گیرنــد .دسترســی گســتردهتر و عمیقتــر بــه نتایــج پژوهشهــا و دادههــای پژوهشــی
1. Biology and Biotechnology Scientific Research Council
4. grant

1026

3. Welcome Trust

2. Medical Research Council

اشتراکگذاری دادههای پژوهشی :رویکردهای ملی و بینالمللی | وزیری و دیگران

بــه بهبــود کیفیــت نتایــج علمــی ،بهــرهوری بیشــتر ،نــوآوری ســریعتر و شــفافیت بیشــتر فرایندهــای
علمــیکمــک میکنـد ( .)Guedj & Ramjoué 2015دالیــل فــوق از جملــه دالیــل اصلــی کمیســیون

مذکــور جهــت بهبــود دسترســی بــه اطالعــات علمــی و بازخــورد بهتــر از ســرمایهگذاری عمومــی
در پژوهشهاســت (.)European Commission 2016

در ایــن کمیســیون بــر ایجــاد دسترســی برخــط بــه اطالعــات علمــی کــه بــدون هزینــه بــرای

کاربــران نهایــی در دســترس باشــد و همچنیــن ،اســتفادة مجــدد دادههــا توســط کاربــران تأکیــد
شــده اســت .مؤلفــة کلیــدی دسترســی بــاز در مــورد انتشــارات شــامل حــق خوانــدن ،ذخیــره،

چــاپ و کپــی ،توزیــع ،جس ـتوجو ،ارتبــاط و دادهکاوی اســت .در ایــن افــق ،اطالعــات علمــی
بــه مقــاالت داوریشــدة انتشــاریافته در نشــریات علمــی و همچنیــن ،دادههــای خــام پژوهشــی و

دادههــای ســازمانیافته اشــاره دارد ( .)Guedj & Ramjoué 2015اجبــار بــه دسترســی آزاد توســط
ایــن کمیســیون شــامل بهاشــتراکگذاری تمامــی نتایــج پژوهشهایــی اســت کــه بــا بودجــة

عمومــی حمایــت شــده و فراینــد داوری را طــی کــرده اســت و دیگــر اینکــه دادههایــی کــه

باعــث بهوجــود آمــدن چنیــن پژوهشهایــی شــدهاند نیــز میبایســت بهصــورت رایــگان در

اختیــار ســایر پژوهشــگران قــرار گیرنــد (همــان) .ایــن کمیســیون بــرای دسترســی آزاد بــه دادههــای

پژوهشــی تــاش میکنــد .در توصیههــای کمیســیون بــرای دسترســی و نگهــداری از اطالعــات
علمــی ،از اعضــای اتحادیــه خواســته شــد دادههــای پژوهشــی را کــه بــا بودجــة عمومــی حمایــت

میشــوند ،بهصــورت آزادانــه در دســترس ،قابــل اســتفاده و بازاســتفاده از طریــق زیرســاختهای
دیجیتالــی باشــند ( .)Pampel & Dallmeier-Tiessen 2014عــاوه بــر ایــن ،در افــق  ،2020بنیــاد

حقوقــی دسترســی آزاد در چارچــوب یــک برنامــة مشــخص و قواعــد مربــوط بــا آن مــورد توجــه

قــرار گرفتــه اســت (.)European Commission 2016
 .8ناشران نشریات علمی

بهطــور خالصــه ،سیاســتهای ناشــران نشــریات در خصــوص اشــتراک دادههــا حاکــی از

آن اســت کــه نویســندگان بایــد تمامــی مــواد ،دادههــا و پروتکلهــای همــراه در انجــام پژوهــش

را حفــظ کننــد ،و شــواهدی از واســپاری دادههــای پژوهشــی در واســپارگاههای شناختهشــده را
هنــگام ثبــت مقــاالت ارائــه دهنــد .همچنیــن ،نویســندگان در صــورت نیــاز ملــزم بــه ارائــة دادههــای

بیشــتر از ســوی داوران و خواننــدگان هســتند .نشــریات بســیاری معتقدنــد کــه دادههایــی کــه در

نوشــتن مقــاالت از آنهــا اســتفاده شــده اســت بایــد در دســترس باشــند .نشــریات متعــددی ماننــد
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«نیچــر»« ،ســاینس»« ،ســیج» 1و «پــاس» 2سیاسـتهای اشــتراک دادههــای پژوهشــی خــود را تنظیــم
نمودهانــد کــه بــر اســاس آن نویســندگان ملــزم بــه بارگــذاری دادههــای پژوهشــی خــود بــههمــراه
اصــل مقالــه هســتند .نشــریة «نیچــر» پایگاههــای دادهای مشــخص یــا واســپارگاههای مشــخصی را

بســته بــه انــواع دادههــا در حوزههــای مختلــف توصیــه میکنــد .ایــن سیاس ـتها همچنیــن توصیــه

میکننــد کــه در مقــاالت ارســالی اولیــه ،بــه توصیــف روشهــای دسترســی بــه مــواد و دادههــا
بهصــورت ریــز اشــاره کننــد و همچنیــن ،محدودیتهــای دسترســی بــه آنهــا را نیــز در صــورت

امــکان بیــان نماینــد .نشــریة «نیچــر» همچنیــن ،نویســندگان مقاالتــی را کــه دادههــای پژوهشــی

آنهــا در یــک حــوزة خــاص بــوده و دارای واســپارگاه عمومــی نیســتند ،بــه ارســال مســتقیم دادههــا
بــه نویســندگان هنــگام نیــاز ملــزم میکنــد .نویســندگان همچنیــن میتواننــد در ســایتهای مــورد

نظــر ایــن ســازمان دادههــای پژوهشــی خــود را واســپاری کننــد .در ایــن نشــریه ،بهاشــتراکگذاری

دادههــای خــام پژوهشــیِ

تولیــدات علمــی شــرط انتشــار آنهاســت (Kim and Stamton 2012؛ Van

 )den Eynden et al. 2011و اشــتراکگذاری دادههــا ترجیح ـاً بایــد در یــک واســپارگاه عمومــی

بارگــذاری شــود کــه متناســب بــا رشــته و حــوزة موضوعــی مربوطــه نیــز باشــد .همچنیــن ،بایــد
اســتانداردهای دادهای ،شــکل ارائــة دادههــا و همچنیــن ســازگاری آنهــا بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد

( .)Van den Eynden et al. 2011پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه بیــش از  50درصــد نشــریات
دانشــگاهی در انگلســتان ماننــد «نیچــر» و «ســاینس» خطمشــی اشــتراک داده دارنــد (همــان) .ایــن
ناشــر شــرط انتشــار مقــاالت در نشــریات خــود را چنیــن بیــان میکنــد کــه نویســندگان ملــزم هســتند

مــواد ،دادههــا ،کدهــا و پروتکلهــای همــراه را بــدون محدودیــت و در اســرع وقــت در صــورت
درخواســت خواننــدگان در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد همچنیــن ،سیاســت دادهای نشــریة «نیچــر»

اعــام مـیدارد کــه هرگونــه محدودیتــی در دسترســی بــه دادههــا میبایســت در زمــان ثبــت مقالــه

بــه ســردبیر نشــریه اعــام شــود (همــان) .همچنیــن ،دادههــای خــام مقــاالت میبایســت هنــگام ثبــت

مقالــه در نشــریة «نیچــر» ب ـ ه همــراه اصــل مقالــه بــه ســردبیر و داوران جهــت ارزیابــی نســخة اولیــة

مقالــه ارســال شــود .ایــن نشــریه حــق امتنــاع از چــاپ مقالــه را در صورتــی کــه نویســندگان اطمینــان

کافــی در راســتای الزامــات سیاســت نشــریه در اشــتراکگذاری دادههــا را نداشــته باشــند ،بــرای
خــود محفــوظ م ـیدارد (.)Spencer 2010

2. PLOS
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نشــریات «کتابخانــة عمومــی علــم» 1در مــاه مــارس  2014میــادی خطمشــی دادهای

جدیــدی را بــه اجــرا گذاشــت .ایــن خطمشــی ،نویســندگانی را کــه مقــاالت آنهــا در هــر یــک
از نشــریات ایــن ناشــر منتشــر میشــود ،ملــزم میکنــد کــه محــل اســتفاده از دادههــای پژوهشــی

بهدســتآمده در نتیجهگیــری مقــاالت مربوطــه را بهطــور مشــخص ارائــه دهنــد .انتظــار مــیرود

کــه ایــن دادههــا جهــت اســتفادة عمــوم در دســترس بــوده و بــرای اســتفادة مجــدد نیــز موجــود
باشــند .البتــه ،اســتثنائات خاصــی بــرای مــواردی کــه اشــتراکگذاری آنهــا قانونــی ،حقوقــی و
عملــی نیســت ،وجــود دارد .در خطمشــی ایــن ناشــر بــه نویســندگان گفتــه شــده اســت کــه کجــا

و چگونــه میتواننــد دادههــای خــود را بارگــذاری نماینــد .ایــن خطمشــی بــه جامعــة علمــی در

درک بهتــر انــواع دادههــای پژوهشــگران و مهمتــر از آن ،شناســایی منابــع و امکانــات مــورد نیــاز

جهــت دسترســی بــه ایــن دادههــا ،کمــک میکنــد ( .)Ganley 2014اشــتراک ایــن دادههــا باعــث

اســتفادة مجــدد از آنهــا و تســهیل بازتولیــد پژوه ـش میشــود .سیاســت ایــن ناشــر در خصــوص
دســترسپذیری لزومـاً بــه معنــای رایگانبــودن دسترســی بــه دادههــا نیســت .در سیاســت ایــن ناشــر
بیــان شــده اســت کــه دسترســی بــه تمامــی دادههــای خــام پژوهشــی و اشــتراکگذاری آنهــا
ضــروری نیســت .همچنیــن ،دادههایــی کــه بــر اســاس آنهــا تحلیلهــای مشــخصی در مقالههــا
صــورت گرفتــه اســت ،میبایســت در دســترس باشــند .عــاوه بــر دادههــا ،روشهــا ،مــواد همــراه
و دیگــر دادههــای مرتبــط میبایســت در دســترس باشــند و بــه اشــتراک گذاشــته شــوند (Public

.)Library of Science

 .9دسترسی به اطالعات و دادههای پژوهشی در ایران

قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات در ســال  1387در «مجلــس شــورای اســامی»

و در ســال  1388در «مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام» مــورد تأییــد قــرار گرفــت و در ســال

 1393توســط دولــت بــه اجــرا درآمــد .بــر اســاس ایــن قانــون ،هــر شــخص ایرانــی حــق دسترســی
بــه اطالعــات عمومــی را دارد ،مگــر آنکــه قانــون منــع کــرده باشــد .اســتفاده از اطالعــات
عمومــی و انتشــار آنهــا تابــع قوانیــن و مقــرارت خواهــد بــود (قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه

اطالعــات  .)1389ترویــج شــفافیت از مــواردی اســت کــه در ایــن قانــون بــه آن اشــاره شــده اســت.
ســازمانهای دولتــی مکلفانــد اطالعاتــی را کــه فاقــد طبقهبنــدی بــوده و در راســتای منافــع
)1. Public Library of Science (PLOS
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عمومــی و حقــوق شــهروندی اســت ،دســت کــم بهطــور ســاالنه منتشــر کننــد .یکــی از مــوارد قابــل
بحــث ،انــواع و اَشــکال اطالعــات و نحــوة دسترســی اســت کــه در ســازمانها نگهــداری میشــود.

همچنیــن ،بیــان شــده کــه مصوبــه و تصمیمــی کــه موجــد حــق یــا تکلیــف عمومــی اســت ،قابــل
طبقهبنــدی بهعنــوان اســرار دولتــی نبــوده و انتشــار آنهــا الزامــی اســت .ایــن قانــون از جملــه مــوارد

ـری دولتــی ،اطالعــات مرتبــط بــا حمایــت از حریــم خصوصــی
اســتثنا را دسترســی بــه اطالعــات سـ ّ

و ســامتی و اطالعــات تجــاری و مــوارد مرتبــط دیگــر در نظــر گرفتــه اســت.

عــاوه بــر قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات ،در بنــد چهــارم برنامــة پنجــم توســعه

در آمــوزش عالــی بــه ایجــاد هماهنگــی بیــن نهادهــا و ســازمانهاي پژوهشــی کشــور جهــت
سیاس ـتگذاري ،برنامهریــزي و نظــارت کالن «وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوري» و «شــوراي

عالــی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوري» اشــاره شــده و در مــاده  46از حــوزة فنــاوری اطالعــات آمــده

اســت کــه «وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات» مکلــف اســت نســبت بــه ایجــاد و توســعة

شــبکة ملــی اطالعــات و مراکــز دادة داخلــی امــن و پایــدار بــا پهنــاي بانــد مناســب بــا رعایــت
موازیــن شــرعی و امنیتــی کشــور مناســب اقــدام نمایــد .همچنیــن ،در برنامــه پنجــم توســعه بیــان

شــده اســت کــه کلیــة دســتگاههاي اجرائــی مکلفانــد ضمــن اتصــال بــه شــبکة ملــی اطالعــات و
توســعه و تکمیــل پایگاههــاي اطالعاتــی خــود حداکثــر تــا پایــان ســال دوم برنامــه بــر اســاس فصل

پنجــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوري ،اطالعــات خــود را در مراکــز دادة داخلــی بــا رعایــت

مقــررات امنیتــی و اســتانداردهاي الزم نگهــداري و بهروزرســانی نماینــد و بــر اســاس آئیننامــة

اجرائــی ،کــه در شـشماهة اول برنامــه توســط «وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات» و «وزارت

ت وزیــران خواهــد رســید ،بهمنظــور ایجــاد ســامانههاي
اطالعــات» تهیــه و بــه تصویــب هیئــ 

اطالعاتــی و کاهــش تولیــد و نگهــداري اطالعــات تکــراري در ایــن شــبکه بــا تأمیــن و حفــظ
امنیــت تولیــد ،پــردازش و نگهــداري اطالعــات نســبت بــه تبــادل و بهاشــتراكگذاري رایــگان

اطالعــات اقــدام نماینــد (برنامــه پنجــم توســعه  .)1389همچنیــن در ایــن برنامــه« ،وزارت ارتباطــات

و فنــاوري اطالعــات» نســبت بــه ایجــاد زیرســاختهاي الزم بهمنظــور توســعة شــبکة علمــی

کشــور اقــدام نمایــد .دانشــگاهها ،مؤسســات آموزشــی ،پژوهشــی و فنــاوري مؤظفانــد ضمــن

اتصــال بــه شــبکة مزبــور ،محتــواي علمــی و امکانــات نرمافــزاري و ســختافزاري خــود را بــا

حفــظ مالکیــت معنــوي بــا رعایــت اســتانداردهاي الزم بــر روي ایــن شــبکه قــرار دهنــد (همــان).
در مــاده  206قانــون برنامــة پنجــم توســعه« ،وزارت اطالعــات» مؤظــف اســت در محــدودة

قوانیــن موضوعــة کشــور و در چارچــوب اختیــارات قانونــی خــود بــا هماهنگــی دســتگاههاي
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ذيربــط در خصــوص تهیــة طــرح بانــک جامــع اطالعاتــی کشــور اقــدام قانونی بــه عمــل آورد .در

تبصــرة ایــن بنــد بیــان شــده اســت کــه کلیــة دســتگاهها و نهادهایــی کــه از بودجــة عمومــی کشــور
اســتفاده مینماینــد ،مؤظفانــد نســبت بــه در اختیــار قــراردادن بانکهــاي رقومــی (دیجیتالــی)

خــود ،بــهاســتثناء مــوارد طبقهبنديشــده ،حریــم خصوصــی و مــواردي کــه در قوانیــن افشــاء
اطالعــات ممنــوع شــده اســت ،اقــدام نماینــد (برنامــة پنجــم توســعه .)1389

در برنامههــای پیشــنهادی «فرهنگســتان علــوم» در برنامــة ششــم توســعه نیــز بــه توســعة

زيرســاختهاي آموزشــي و تحقيقاتــي در دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و فنــاوري ،بازنگــري
ريشــهاي و بنياديــن فرايندهــا در رونــد حركــت علمــي كشــور بــا هــدف افزايــش كارایــي و

اثربخشــي ،فراهـمآوردن زمينــة تحــول در آمــوزش عالــي و تحقيقــات بــا هــدف قرارگرفتــن هرچــه

ســريعتر جامعــة علمــي كشــور در مرزهــاي دانــش ،توســعة ارتباطــات و زيرســاختهاي ارتباطــي

و فنــاوري اطالعــات بــا هــدف تضميــن دسترســي آزادانــة امــن و ارزان همــة شــهروندان بهويــژه

جامعــة دانشــگاهي كشــور بــه اطالعــات مــورد نيــاز بــراي گســترش و تعميــق نهضــت نرمافــزاري،
افزايــش امــكان دسترســي بــه اطالعــات و انتشــار نتايــج تحقيــق ،طراحــی نظــام اطالعــات و آمــار
پژوهــش و فنــاوری و توســعة ظرفيــت نشــر يافتههــاي علمــي اشــاره شــده اســت (برنامــه ششــم
توســعه .)1393عــاوه بــر ایــن ،بهمنظــور افزایــش بهــرهوری نظــام ملــی نــوآوری ،اجتنــاب از اجــرای

پژوهشهــای تکــراری و انتشــار اطالعــات و ایجــاد شــفافیت در انجــام پروژههــای تحقیقاتــی و

بــا هــدف شناســایی و بهکارگیــری و تجاریســازی دســتاوردهای حاصــل از پژوهــش و توســعه،

کلیــة دســتگاههای اجرایــی مؤظفانــد فهرســت طرحهــا ،پروژههــای پژوهشــی و فنــاوری

و پایاننامههــا و رســالههای خــود را در ســامانة «ســمات» 1ثبــت کننــد« .فرهنگســتان علــوم» و

«وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری» مؤظفانــد ظــرف مــدت یکســال از تصویــب ایــن قانــون،

ســازوکار اجرایــی مــورد نیــاز را تهیــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران برســانند .همچنیــن ،نحــوة عمــل

در خصــوص اطالعــات و دادههــا بــا موضوعیــت امنیتــی ،دفاعــی و دارای طبقهبنــدی ،موضــوع

قانــون مجــازات انتشــار و افشــای اســناد محرمانــه و ســری دولتــی مصوبــة  ۱۳۵۳و آییننامــة اجرایــی
آن مصــوب  ۱۳۵۴در آییننامــهای کــه بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد ،معیــن میشــود
(همــان).

در نقشــة جامــع علمــی کشــور بــه ایجــاد تحــول در نظــام آموزشــی کشــور بــراي توســعة

 .1سامانه مدیریت اطالعاتی تحقیقات (سمات)
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فرهنــگ پرسشــگري ،تحقیــق ،خالقیــت و کارآفرینــی و تقویــت فرایندهــاي تبدیــل دانــش

ش صریــح ،ایجــاد مدیریــت پژوهــش در وزارتخانههــا و دســتگاههاي کشــور
ضمنــی بــه دانــ 
– بهجــاي گســترش مراکــز پژوهشــی وابســته -بهمنظــور تعییــن نیازهــاي پژوهشــی بــا همــکاري

صاحبنظــران و متخصصــان و ارجــاع آن بــه دانشــگاهها و مراکــز علمــی و پژوهشــی و پیگیــري

حــل مشــکالت و مســائل ذیربــط از طریــق پژوهــش بهمنظــور انجــام امــور حاکمیتــی در عرصــة
پژوهــش و واگــذاري تصــدي و انجــام پژوهــش اشــاره شــده اســت (نقشــة جامــع علمــی کشــور

.)1389

چنانکــه مالحظــه میشــود ،در اســناد باالدســتی کشــور نمیتــوان بهصــورت مشــخص

مســئلة اشــتراک دادههــای علمــی و پژوهشــی را رصــد کــرد .امــاایــن مســئله را میتــوان بهصــورت

کلیتــر در قالــب مدیریــت پژوهــش ،توســعة شــبکة علمــی کشــور ،تبــادل و بهاشــتراكگذاري
رایــگان اطالعــات بهمنظــور ایجــاد ســامانههاي اطالعاتــی و کاهــش تولیــد و نگهــداري

اطالعــات تکــراري ،توســعة شــبکة ملــی اطالعــات و مراکــز دادة داخلــی و آگاهیهــای علمــی

عمومــی در نظــر گرفــت .بــرای مثــال ،میتــوان بــه امــکان دسترســی بــه اطالعــات و انتشــار نتایــج
تحقیــق و توســعة ظرفیــت نشــر یافتههــای علمــی ،کــه در قانــون برنامــة ششــم توســعه توســط

«فرهنگســتان علــوم» پیشــنهاد شــده ،اشــاره کــرد .امــا بایــد ایــن مســئله را در نظــر داشــت کــه
بســیاری از پژوهشهایــی کــه در کشــور انجــام میشــود ،میتوانــد مشــمول بنــد الــف مــاده 206

شــود کــه بیــان م ـیدارد :کلیــة دســتگاهها و نهادهایــی کــه از بودجــة عمومــی کشــور اســتفاده

مینماینــد ،مؤظفانــد نســبت بــه در اختیــار قــرار دادن بانکهــاي رقومــی (دیجیتالــی) خــود ،بـه

اســتثناء مــوارد طبقهبنديشــده ،حریــم خصوصــی و مــواردي کــه در قوانیــن افشــای اطالعــات

ممنــوع شــده ،اقــدام نماینــد .همانگونــه کــه مالحظــه میشــود ،پژوهشهایــی کــه از بودجــة
دولتــی تغذیــه میشــوند و چگونگــی اشــتراکگذاری نتایــج تحقیقــات و دادههــای مرتبــط بــا

آنهــا هســتة اصلــی اصــول و بیانیههــای دسترســی و اشــتراکپذیری دادههــای پژوهشــی در ســطح

بینالمللــی اســت کــه پژوهشــگران و جوامــع علمــی ب ـه تدریــج متقاعــد شــدند کــه نتایــج حاصــل
از دادههــای پژوهشــی نیــز بــههمــراه دادههــای ایــن پژوهشهــا بایــد -جــز در مــواردی کــه قوانیــن

ملــی آن کشــور ،آن را مجــاز ندانــد -در دســترس همــة افــراد قــرار گیــرد .ایــن مســئله در قانــون
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .و ایــن همــان مســئلهای

اســت کــه مــورد توجــه ســازمانهای مهمــی همچــون «ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی»،

«بنیــاد ملــی علــوم»« ،مؤسســة ملــی ســامت» و مؤسســات دیگــر بــوده اســت .نتایــج پژوهشهــا
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نشــان میدهــد کــه الزامــات و سیاســتهای اشــتراکگذاری ســازمانهای ذینفــع در حــوزة

اشــتراکگذاری دادههــا ،بــه بهبــود وضعیــت آنهــا کمــک کــرده اســت .همچنیــن ،مــوارد دیگــری
در اســناد فــوق وجــود دارد کــه بــه مدیریــت ،دسترســی و اشــتراکگذاری دادههــا و ویژگیهــای
آنهــا اشــاره دارد .بــرای مثــال ،بــه تبــادل و بهاشــتراكگذاري رایــگان اطالعــات بهمنظــور

ایجــاد ســامانههاي اطالعاتــی و کاهــش تولیــد و نگهــداري اطالعــات تکــراري در ایــن شــبکه بــا

تأمیــن و حفــظ امنیــت تولیــد ،پــردازش و نگهــداري اطالعــات ،کــه در برنامــة پنجــم توســعه بــه
آناشــاره شــده اســت ،میتــوان اشــاره کــرد .بحــث پرهیــز از دوبــارهکاری در گــردآوری دادههــای

پژوهشــی ،امنیــت و نگهــداری دادههــا و اطالعــات و اشــتراکگذاری آنهــا در جهــت اســتفادة

دیگــران از عمــده مســائلی اســت کــه در اســناد باالدســتی و مزایــای حاصــل از اشــتراکگذاری

دادههــای پژوهشــی مشــترک آمــده اســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان از ایــن اســناد در راســتای
ارائــة برنامههــای عملیاتــی جهــت دسترســی ،اشــترکگذاری ،مدیریــت و پیادهســازی سیســتم

اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی بهــره بــرد.

اطالعــات و پژوهــش بــر مبنــای دادههاســت .از ایــنرو ،قوانیــن مرتبــط بــا اطالعــات و دانــش

جــدای از دادههــا نیســتند و میتــوان از آنهــا بهعنــوان راهنمایــی جهــت اشــتراک و دسترســی
بــه دادههــا اســتفاده کــرد ،چــرا کــه پیوســتگی و ارتبــاط بیــن مقولههــای داده ،دانــش و اطالعــات
حلقههــای بههمپیوســتة یــک زنجیــر هســتند کــه در صــورت برنامهریــزی مؤثرتــر میتــوان از

قابلیتهــا و مزایــای دیگــر آنهــا بهتــر بهــره بــرد.
 .10نتیجهگیری

امــروزه ،علــم و پژوهــش مبنــای توســعة کشــورها در ابعــاد مختلــف سیاســی ،اقتصــادی،

اجتماعــی ،فرهنگــی و علمــی اســت .علــم و پژوهــش بــر مبنــای دادههایــی اســت کــه در فراینــد

پژوهــش گــردآوری و تحلیــل میشــود و نتایــج حاصــل از آن در اختیــار جامعــه قــرار میگیــرد.
امــروزه ،دادههــا تنهــا یــک روش علمــی در انجــام پژوهــش نیســتند ،بلکــه منابــع غنــی از اطالعاتــی
هســتند کــه در انجــام پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و بهواســطة ظهــور فناوریهــای

اطالعاتــی و ارتباطاتــی ســالهای اخیــر نقشهــای متنوعــی بــه خــود گرفتهانــد .ایــن دادههــا

دیگــر تنهــا بهعنــوان ورودی پژوهشهــا در نظــر گرفتــه نمیشــوند ،بلکــه میتواننــد خروجــی
پژوهشهــا ،ورودی فرضیههــا و یــا باعــث ایجــاد دیدگاههــای علمــی جدیــد در انجــام پژوهــش

باشــند .ظهــور فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی باعــث ایجــاد دیدگاههــای مختلــف در
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خصــوص دادههــای پژوهشــی شــده اســت.

در فراینــد ســنتی ارتباطــات علمــی بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا بــه خروجــی پژوهشهــا توجــه

میشــد ،دانشــمندان توجــه چندانــی بــه دادههــا نداشــتند .امــا امــروزه دادههــا نقــش مهمــی در
پیشــبرد علــم و پژوهــش در جامعــه دارنــد و در ســالیان اخیــر دسترســی بــه مجموعــة دادههــای
پژوهشــی دانشــمندان بهعنــوان یکــی از معیارهــای جــذب ،اســتخدام و ارتقــاء آنهــا در نظــر گرفتــه

شــده اســت .از طــرف دیگــر ،بهواســطة تولیــد حجمــی عظیــم از ایــن دادههــا و نقــش فناوریهــای

اطالعاتــی و ارتباطــی پارادایــم جدیــدی در پژوهشهــای علمــی ارائــه شــده اســت کــه از آن تحــت

عنــوان پارادایــم چهــارم پژوهــش یــا پژوهشهــای دادهمحــور یــاد میشــود و «جیــم گــری» آن را در

ســال  1990ارائــه داده اســت ( .)Hey, Tansley & Tolle 2009در ایــن پارادایــم ،تنهــا بــر پژوهشهایی
تأکیــد میشــود کــه مبتنــی بــر دادههــای بهاشتراکگذاشــت ه شــده هســتند ،بهطــوری کــه در ایــن

پارادایــم پژوهشــگران ،دیگــر بهدنبــال تولیــد داده و جم ـعآوری آنهــا نیســتند ،بلکــه از دادههــای

تولیدشــده توســط ســایر پژوهشــگران اســتفاده میکننــد .ایــن رویکــرد و اســتفاده از ایــن دادههــا

باعــث ایجــاد رشــتههای علمــی جدیــدی ماننــد «کمومتریکــس» ،1انفورماتیــک ستارهشناســی و

زیستشناســی محاســباتی شــده اســت کــه مبتنــی بــر دادههــای پژوهشــی هســتند .اشــتراکگذاری

دادههــای پژوهشــی زیربنــای ایــن نــوع از پژوهشهــا بــه شــمار م ـیرود و ب ـ ه همیــن جهــت طــی
ســالهای اخیــر بــه مســئلة اشــتراک داده توجــه ویــژهای صــورت گرفتــه اســت و ســازمانها و

جوامــع ملــی و بینالمللــی در راســتای فرهنگســازی و هنجارســازی اشــتراکگذاری دادههــای

پژوهشــی قدمهــای مؤثــری برداشــتهاند .بــرای مثــال« ،ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی اروپــا»

در ســال  ،2004اصــول و راهنماییهایــی را جهــت دسترســی و اشــتراک دادههــای پژوهشــی بــرای

کشــورهای عضــو ارائــه کــرده اســت .ایــن ســازمان  12اصــل شــامل بازبــودن ،انعطافپذیــری،

شــفافیت ،انطبــاق قانونــی ،مســئولیت رســمی ،تخصصگرایــی ،کیفیــت ،میانکشپذیــری،

امنیــت ،بهــرهوری ،پاســخگویی ،و قابلیــت حفــظ و نگهــداری از دادههــا در بلندمــدت را ارائــه

داده اســت .عــاوه بــر ایــن ســازمان« ،مؤسســة ملــی ســامت آمریــکا» و «بنیــاد ملــی علــوم» نیــز طــی
ســالهای اخیــر مســئلة اشــتراک داده را بهصــورت جــدی مــورد توجــه قــرار دادهانــد .بــرای مثــال،

«بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا» از ســال  2011پژوهشــگرانی را کــه درخواســت ارائــة پیشــنهاده دارنــد،
ملــزم بــه ارائــة طــرح مدیریــت دادههــای پژوهشــی کردهانــد« .مؤسســة ملــی ســامت» نیــز در ایــن
1. Chemometrics
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راســتا اقــدام نمــوده اســت ،چــرا کــه ایــن ســازمانها معتقدنــد پژوهشهایــی کــه بــا بودجــة عمومــی

حمایــت میشــوند ،نهتنهــا نتایــج حاصــل از آنهــا بایــد در اختیــار عمــوم مــردم قــرار گیــرد ،بلکــه

بایــد دادههــای علمــی و ضمایــم مرتبــط بــا آنهــا نیــز در دســترس باشــند و بــه اشــتراک گذاشــته

شــوند .در همیــن راســتا و بهدلیــل مزایایــی کــه اشــتراک داده در حــوزة علــم و پژوهــش دارد ،ایــن
مســئله هرچنــد در ابتــدای امــر فعالیتــی اختیــاری و داوطلبانــه قلمــداد میشــد ،امــا امــروزه بهعنــوان

یــک ضــرورت و هنجــار در بســیاری از ســازمانها و جوامــع علمــی مــورد تأکیــد و توجــه قــرار
گرفتــه اســت .عــاوه بــر ســازمانها ،ناشــران نشــریات علمــی نیــز الــزام بــهاشــتراکگذاری و

دسترســی بــه دادههــای پژوهشــی را شــرط انتشــار تولیــدات علمــی قلمــداد میکننــد .بــرای نمونــه،
نشــریة «نیچــر» نویســندگان را بــه اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی در واســپارگاههای عمومــی

داد ه یــا واســپارگ اههای ســازمانی مرتبــط بــا موضــوع مقالــه ملــزم مینمایــد و در صــورت عــدم

چنیــن واســپارگاهی ،نویســندگان متعهــد میشــوند کــه در صــورت نیــاز خواننــدگان ،داوران و
ســایرین ،دادههــای مــورد نظــر را در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد .انتشــارات «کتابخانــة عمومــی علــم

بــاز» نیــز در ســال  2015ایــن مســئله را بهصــورت جدیتــر در سیاســت خــود اعمــال نمــوده اســت.
هرچنــد بحــث اســتفادة مجــدد از دادههــا و اشــتراکگذاری آنهــا لزوم ـاً بــه معنــای رایگانبــودن
آنهــا نیســت ،امــا سیاســت اشــتراکگذاری داده و اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی اســت

کــه باعــث تســریع در رونــد پژوهشهــا ،اعتباریابــی و شــفافیت پژوهشهــا میشــود.

بــر همیــن اســاس ،در مطالعــة حاضــر اســناد باالدســتی کشــور در حــوزة دسترســی و اشــتراک

دادههــای علمــی نیــز مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت .همانگونــه کــه مالحظــه شــد ،هرچنــد
بــه مســئلة اشــتراک دادههــا و دسترســی بــه آنهــا بهصــورت مشــخص اشــارهای نشــده ،امــا بــا

تحلیــل مقولههــای ایــن اســناد میتــوان در موضوعــات کلیتــری همچــون مدیریــت پژوهــش،

توســعة شــبکة علمــی کشــور ،تبــادل و بهاشــتراكگذاري رایــگان اطالعــات بهمنظــور ایجــاد
ســامانههاي اطالعاتــی و کاهــش تولیــد و نگهــداري اطالعــات تکــراري ،توســعة شــبکة ملــی

اطالعــات و مراکــز دادة داخلــی و آگاهیهــای علمــی عمومــی مالحظــه کــرد کــه ویژگیهــا و
مزایــای اشــتراک ،دادههــای پژوهشــی را شــامل میشــوند .بــا وجــود ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه

بهدلیــل مزایــای حاصــل از اشــتراک دادههــای پژوهشــی نیــاز اســت اقدامــات جدیتــری در ایــن

خصــوص توســط ذینفعــان ایــن حــوزه از جملــه دولــت« ،مجلــس شــورای اســامی» ،دانشــگاهها و

ســازمانهای پژوهشــی ،جوامــع علمــی و خــود پژوهشــگران صــورت پذیــرد ،چــرا کــه پژوهشهــا

نشــان میدهــد کــه سیاس ـتهای اعمالشــده توســط دولتهــا ،ســازمانها و جوامــع علمــی نقــش
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مهمــی در گســترش اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی داشــتهاند (.)Kim 2013

پژوهشهــای متعــددی در حــوز ة دسترســی آزاد بــه اطالعــات علمــی و تســهیم و اشــتراک

دانــش در داخــل کشــور انجــام شــده اســت .امــا در داخــل کشــور بــه مســئلة اشــتراکگذاری

دادههــای پژوهشــی جــز در چنــد مــورد محــدود توســط «فتاحــی» ( )1393و پژوهشــگر حاضــر

توجــه چندانــی صــورت نگرفتــه اســت .اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی در کشــور ،بــهشــکل
مبســوط در رســالة دکتــری نویســندة ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و برنامههــا
و پیشــنهادهای اجرایــی الزم جهــت اســتفادة بهینهتــر از دادههــا و ترویــج اشــتراک آنهــا ارائــه

خواهــد شــد .دلیــل توجــه بــه ایــن موضــوع آن اســت کــه اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی
مزایــای متعــددی بــرای ذینفعــان خــود دارد .از جملــة ایــن مزایــا میتــوان بــه اســتفادة مجــدد از

دادههــای پژوهشــی اشــاره کــرد کــه میتوانــد بــه پیشــبرد بیشــتر علــم و پژوهــش کمــک کنــد؛
امــکان ترکیــب دادههــا را از منابــع مختلــف فراهــم آورد و ایــن امــر بــه طــرح ســؤاالت و ایدههــای

جدیــدی در خصــوص دادههــا منجــر شــود .اشــتراک داده بــه همــکاری و مشــارکت علمــی
بیشــتر پژوهشــگران در مقیــاس خُ ــرد و کالن کمــک میکنــد؛ باعــث صرفهجویــی در وقــت و

زمــان و همچنیــن گــردآوری دادههــا میشــود؛ و باعــث جلوگیــری از جم ـعآوری مجــدد دادههــا

میگــردد .اشــتراکگذاری دادههــا باعــث اعتمــاد عمومــی بــه پژوهشهــا میشــود و میتوانــد
بــه بازتولیــد و اعتباریابــی مجــدد پژوهشهــا کمــک کنــد .عــاوه بــر ایــن ،بهبــود پرسوجــوی

علمــی ،تشــویق ایدههــا و تحلیلهــای متنوعتــر ،ترویــج پژوهشهــای جدیــد ،امــکان آزمــون

فرضیههــا و روشهــای تحلیــل جدیــد ،حمایــت از مطالعــات مربــوط بــه روشهــا و ســنجش
مجموعــة داده ،تســهیل آمــوزش دانشــجویان ،امــکان کشــف موضوعاتــی را کــه توســط مطالعــات

اولیــه امکانپذیــر نیســت ،فراهــم مــیآورد و مهمتــر از آن بــه شــفافیت بیشــتر علــم و پژوهــش

کمــک میکنـ د (Whitlock 2011؛ Michener 2015؛ Arzberger et al. 2004؛ .)Kim & Zhang 2015
مدیریــت دادههــای پژوهشــی و اشــتراکگذاری آنهــا شــکل جدیــدی از ارتباطــات علمــی را در

جامعــة پژوهشــی کشــور نشــان میدهــد و میتــوان از ابعــاد مختلــف بــه دادههــا و نقــش آنهــا
در علــم ،پژوهــش ،مدیریــت و سیاســتگذاری توجــه نمــود .دادههــا زنجیــرة بههمپیوســتهای از

زیرســاخت علمــی کشــور هســتند کــه دسترســی و اشــتراکگذاری آنهــا نویددهنــدة تحقیقــات

کاربردیتــر ،مهمتــر و عینیتــر خواهــد بــود.

پیشــنهاد میشــود ذینفعــان ایــن حــوزه ،اعــم از سیاســتگذاران حــوزة علــم و فنــاوری

و همچنیــن ،پژوهشــگران بــا اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی و قابلیتهــای آنهــا بیشــتر
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آشــنا شــوند .عــاوه بــر ایــن ،پیشــنهاد میشــود ارائــة چارچــوب قانونــی و حقوقــی مــورد نیــاز

جهــت مدیریــت و اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی در ســطح کشــور و ســازمانها بــا در نظــر
گرفتــن مســائل مرتبــط بــا دادههــا ،مســائل ملــی و رویکردهــای بینالمللــی ،حساســیت دادهای،

مالکیــت و حــق مؤلــف ،همنویســندگی و مشــارکت علمــی و ســایر مــوارد مرتبــط مــورد توجــه

قــرار گیــرد .اقدامــات الزم نرمافــزاری و ســختافزاری الزم جهــت اســتفادة بهینهتــر از دادههــا از
دیگــر اقداماتــی اســت کــه پیشــنهاد میشــود مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد .الزم اســت نشــریات
علمــی کشــور نیــز سیاسـتهای خــود را متناســب بــا رویکردهــای جهانــی مــورد توجــه قــرار دهنــد.
همچنیــن ،پیشــنهاد میشــود بهدلیــل مزایــا و قابلیتهــای دادههــا ،ایــن مســئله بهصــورت مشــخص

در برنامههــای آتــی علــم و فنــاوری کشــور مــورد توجــه جدیتــری قــرار گیــرد.

عــاوه بــر مــوارد فــوق ،پیشــنهاد میشــود پژوهــش الزم در خصــوص بررســی وضعیــت

سیاســت اشــتراکگذاری دادههــا در ســازمانها و دانشــگاهها و ســایر مراکــز مرتبــط صــورت
پذیــرد .عــاوه بــر ســازمانها ،بررســی مراکــزی کــه بــا کالندادههــا درگیــر هســتند در ارتبــاط

بــا اینکــه چــه سیاســتها و رویّههایــی جهــت مدیریــت و اشــتراکگذاری دادههــا در نظــر

گرفتهانــد ،انجــام پذیــرد .در صورتــی کــه ســازمانها مســئلة اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی

را مــد نظــر قــرار دادهانــد ،نحــوة تعامــل و همــکاری آنهــا و چگونگــی توافقــات آنهــا بــا ســایر

مراکــز و پژوهشــگران بهمنظــور اســتفاده از دادههــای اشــتراکی بررســی گــردد .عــاوه بــر ایــن،

پیشــنهاد میشــود نظــرات مدیــران و سیاســتگذاران حــوزة پژوهــش و فنــاوری در خصــوص
اهمیــت و نقــش اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی در توســعة علــم و پژوهــش مــورد بررســی

قــرار گیــرد .امکانســنجی اســتقرار نظــام مدیریــت دادههــا و اشــتراکگذاری آنهــا در ســازمانها

و همچنیــن ،بررســی عوامــل و چالشهــای پیــش روی اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی از

دیــد پژوهشــگران و ســایر ذینفعــان ایــن حــوزه از جملــه پژوهشهایــی اســت کــه میتوانــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد.
فهرست منابع
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اسماعیل وزیری

دانشـجوی دکتـری علـم اطالعـات و دانششناسـی دانشـکدة مدیریت دانشـگاه
تهـران اسـت .ایشـان هماکنـون مربـی دانشـگاه زابل اسـت.

مدیریـت دادههـای پژوهشـی ،اشـتراکگذاری دادههای پژوهشـی ،علمسـنجی،

ارزیابی پژوهش و ترسـیم نقشـههای علمی از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت.
نادر نقشینه

متولــد ســال  ،1340دارای مــدرک تحصیلــی علــم اطالعــات و دانششناســی

از دانشــگاه تهــران اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه علــم اطالعــات و
دانششناســی دانشــگاه تهــران اســت.

مســائل مربــوط بــه زندگــي ديجيتــال Digital Emergence ،و حفاظــت و رخنــة

ديجيتــال از جملــه عاليــق پژوهشــي وي اســت.

ﻣﻘﺎﻟﻪ :4ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﺪت  110روز ﻧﺰد ﭘﺪﻳﺪآوران ﺑﻮده اﺳﺖ.

عبدالرضا نوروزی چاکلی

دارای مــدرک دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه

فردوســی مشــهد اســت .ایشــان هماکنــون دانشــیار دانشــگاه شــاهد اســت.

علمســنجی ،ســازماندهی اطالعــات ،پایگاههــای اطالعاتــی ،و نمایهنامههــای

تخصصــی و اســتنادی از جملــة عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي ﭼﺎﻛﻠﻲ ،داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،و ﻧﻤﺎﻳﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﺳﺘﻨﺎدي از ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻼﻳﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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