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Abstract: This paper attempts to identify the elements and requirements
for reuse of research data among researchers in Iran.
The present study is qualitative research. This research was carried
out in two stages. At first, Initial elements were extracted by reviewing
and analyzing the content of the texts, but due to the fact that the
extracted factors were not native, we used semi-structured interview.
The statistical population in the first stage includes articles about reuse
in PubMed, Scopus, Science direct and ProQuest databases. The
statistical population of the second phase was researchers who were
familiar with the reuse of research data. The interviews began using
targeted sampling and continued using snowball strategy and sampling
based on the introduction of the contributors. The data gathering tool
was a semi-structured interview and data were analyzed by MaxQDA
software.
As a result of analyzing the content of the literature and interviews, the
main elements of reuse of research data were identified in three main
dimensions: human factors, organizational factors and infrastructures.
The components of each dimension were identified and, at the end,
suggestions were made to reuse existing data.
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چكيــده :محققــان در ایــن پژوهــش بهدنبــال شناســایی عناصــر و الزامــات مــورد
نیــاز بــرای اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی در بیــن پژوهشــگران ایرانــی
هســتند .پژوهــش حاضــر از نــوع کیفــی اســت و در دو مرحلــه انجــام گرفــت.
ابتــدا بــا مــرور و تحلیــل محتــوای متــون ،عناصــر اولیــه اســتخراج شــد ،امــا بــا
توجــه بــه بومــی نبــودن عوامــل مســتخرج ،بهوســیلة مصاحبــة نیمهســاختاریافته از
نظــر خبــرگان اســتفاده شــد .جامعــة آمــاری در مرحلــة اول ،شــامل پژوهشهــای
انجامشــده در حــوزة اســتفادة مجــدد در پایگاههــای اطالعاتــی معتبــر اســت.
جامعــة آمــاری مرحلــة دوم پژوهشــگرانی بودنــد کــه بــا بحـ ِ
ـث اســتفادة مجــدد
از دادههــای پژوهشــی آشــنایی داشــتند .مصاحبههــا بــا اســتفاده از نمونهگیــری
هدفمنــد شــروع شــد ،ســپس بــا اســتفاده از اســتراتژی گلولهبرفــی و نمونهگیــری
مبتنــی بــر معرفــی مشــارکتکننده ادامــه پیــدا کــرد .ابــزار گــردآوری دادههــا در
مرحلــة اول ،متــون و منابــع و در مرحلــة دوم ،مصاحبــة نیمهســاختاریافته اســت،
و در نهایــت ،دادههــا بــا نرمافــزار «مکسکیــودا» تجزیــه و تحلیــل شــد .کدهــا و
مقولههایــی در نتیجــۀ تحلیــل محتــوای متــون و مصاحبــه بــا خبــرگان شناســایی
و در نهایــت ،در ذیــلِ ســه بُعــد اصلــیِ عوامــل انســانی ،عوامــل ســازمانی ،و
زیرســاختها دســتهبندی شــدند .ســپس ،مؤلفههــای هــر بعــد مشــخص و در
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پایــان ،پیشــنهاداتی بــرای بهکارگیــری اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی موجــود در ایــران مطــرح
شــد.
كليدواژهها :استفادة مجدد ،دادههای پژوهشی ،مدیریت دادههای پژوهشی ،مخازن داده
 .1مقدمه

در دهــة گذشــته ،تولیــد دادههــای دیجیتــال در بســیاری از زمینههــا افزایــش یافتــه
1
اســت .برخــی آمارهــا نشــان میدهــد کــه هــر روز در جهــان حــدود  2/5کویینتیلیــون
(معــادل  10بــه تــوان  )18بایــت داده تولیــد میشــود ( )Dobre and Xhafa 2014و تــا ســال
 2020بیــش از  40زتابایــت (یــا  40تریلیــون گیگابایــت) داده تولیــد و مصــرف خواهــد
شــد ( .)Gantz and Reinsel 2012ایــن حجــم عظیــم داده مــا را بــا پدیــدهای تحــت عنــوان
ســیل عظیــم داده 2مواجــه میســازد و حجــم دادههــا و نقــش آنهــا در پژوهــش باعــث
ایجــاد الگویــی جدیــد از علــم تحــت عنــوان پارادایــم چهــارم 3شــده اســت کــه توســط
«جیــم گــری» 4در دهــة 1990مطــرح شــد .هــدف از ایــن پارادایــم ،جهانــی اســت کــه در
آن همــة متــون پژوهشــی ،آثــار علمــی و دادههــای مربــوط بــه آنهــا بهصــورت برخــط
در دســترس هســتند .در ایــن پارادایــم ،تنهــا بــر پژوهشهایــی تأکیــد میشــود کــه مبتنــی
بــر دادههــای بهاشتراکگذاشتهشــده هســتند و پژوهشــگران ،دیگــر بهدنبــال تولیــد
و جمــعآوری داده نیســتند و از دادههــای تولیدشــده توســط ســایرین اســتفاده میکننــد
(وزیــری ،نقشــینه و نــوروزی  .)1396بــه ایــن ترتیــب ،دســترسپذیری دادههــا بهطــور
روزافــزون مــورد توجــه قــرار گرفــت .در تــاش بــرای گســترش دسترســی بــه دادههــای
پژوهشــی و مطابــق بــا دســتورالعملهای جدیــد دولتــی در ایــنبــاره ،برخــی از ناشــران،
مجــات ،مؤسســات دانشــگاهی و پژوهشــی و حامیــان مالــی پژوهشهــا شــروع بــه تأســیس
و یــا گســترش مخــازن داده 5و دعــوت بــه اشــتراکگذاری 6دادههــا نمودنــد (.)Curty 2016
بــا ایجــاد مخــازن داده ،روزب ـهروز دادههــای بیشــتری در ســرورهای ایــن مخــازن انباشــته
شــد و بنابرایــن ،توجههــا بــه ســمت پیــدا کــردن راههایــی بــرای حفــظ ارزش و بــهحداکثــر
رســاندن اســتفاده از دادههــا در داخــل و حتــی بیــن رشــتهها معطــوف گردیــد (Faniel
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 )and Zimmerman 2011و بحــث اســتفادة مجــدد 1از دادههــای پژوهشــی بهصــورت جــدی
مطــرح شــد .اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی بــهمعنــای اســتفاده از یــک مجموعــة
داده ،توســط شــخص دیگــری غیــر از گردآورنــدگان اصلــی دادههــا بــرای اهــداف جدیــد
اســت .بهعبــارت دیگــر ،اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی یعنــی محقــق از دادههایــی
کــه شــخصاً جم ـعآوری نکنــد یــا از ترکیــب ایــن دادههــا بــا هــم ،بــرای پاســخ دادن بــه
یــک ســؤال جدیــد اســتفاده کنــد (Zimmerman 2008; Pasquetto, Randles and Borgman
 .)2017بیــن ســالهای  2007تــا  2010دانشــمندان ژنومیــک 1150مقالــه منتشــر کردنــد کــه
دادههــای آنهــا را خودشــان جمـعآوری نکــرده بودنــد ( .)Fear 2013در ســال  ،2010و بعــد
از ســالها برنامهریــزی ،اشــتراکگذاری و اســتفادة مجــدد از دادههــای دیگــران گروهــی
از محققــان موفــق بــه تشــخیص زودهنــگام آلزایمــر شــدند ( .)Mueller et al. 2005در ســال
 ،2013یــک دانشــجوی اقتصــاد توانســت بــا اســتفادة مجــدد از دادههایــی کــه در تحقیقـ ِ
ـات
ســال  ،2010جمـعآوری و منتشــر شــده بــود ،خطایــی را شناســایی کنــد کــه تأثیــرات مهمــی
در سیاسـتهای عمومــی جامعــه داشــت ( .)Herndon, Ash and Pollin 2013اینهــا نمونههایــی
از رونــد روبهرشــد اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی در دهــة گذشــته اســت .عوامــل
متعــددی ایــن رشــد را توضیــح میدهنــد؛ از جملــه :جنبــش دادههــای بــاز ،سیاس ـتهای
ناشــران و حامیــان مالــی پژوهشهــا در حمایــت از اشــتراکگذاری دادههــا ،2دیــدگاه
پژوهشــگران نســبت بــه مزایــای اســتفاده از منابــع بهاشتراکگذاریشــده و خدمــات و
3
زیرســاختهایی کــه دسترســی بــه مجموعــة دادههــا را بهبــود میبخشــند (Bishop and
 .)Kuula-Lummi 2017از آنجــا کــه ارزش واقعــی داد ه در کاربــرد و نــه حجــم آن اســت
( ،)Coffey 2016داده بهعنــوان یــک دارایــی محســوب شــده کــه اســتفادة مجــدد از آن منجــر
بــه بازگشــت ســرمایه و ایجــاد ارزش افــزوده خواهــد شــد (El Hani, Rivest and Maranzana
 .)2012بــه ایــن ترتیــب ،اســتفادة مجــدد از دادههــای موجــود چنــد ســالی کــه اســت
1. data Re-use

 .2بــهطــور مثــال ،بنگاههــای مالــی علمــی ماننــد مؤسســة ملــی ســامت ،مؤسســة ملــی ســرطان ،شــورای پژوهشهــای انگلســتان
بــرای پژوهشهایــی کــه بــا بودجــة آنهــا و یــا بودجــة عمومــی انجــام شــده باشــند ،درخواســت اشــتراکگذاری دادههــای

پژوهشــی و طــرح مدیریــت داده را دارنــد (نقــل در وزیــری ،نقشــینه و نــوروزی .)1396
 .3مخازنــی ماننــد مندلــی دیتــا ،زنــدو ،ژنبنــک ،درآیاَد ،دیتاشــر و ســرویس داده انگلســتان از جملــه زیرســاختهایی
هســتند کــه امــکان دسترســی بــه مجموعــه دادههــا را فراهــم میکننــد.
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بهعنــوان یــک بحــث پژوهشــی مســتقل ،و نــه نتیجــة اشــتراکگذاری دادههــا مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .بهرغــم اقبــال از بحــث اســتفادة مجــدد از دادههــا در دنیــا ،در ایــران
ایــن رویکــرد حداقــل بهصــورت رســمی انجــام نمیشــود .بــر اســاس آخریــن اطالعــات
مســتخرج از پایــگاه اســتنادی «کالریویــت آنالیتیکــس» 1ایــران در ســال  ،2017باالتریــن
نــرخ رشــد تولیــد علــم در میــان  ۲۵کشــور برتــر دنیــا را داشــته اســت (پایــگاه اســتنادی
جهــان اســام  )1396ایــن حجــم بــاالی تولیــدات علمــی طبیعتـاً منجــر بــه تولیــد دادههــای
پژوهشــی زیــادی در کشــور خواهــد شــد کــه میتــوان اســتفادة مجــدد از آنهــا را در
دســتور کار قــرار داد و ایــن مفهــوم را بــه یــک فرهنــگ و رویکــرد متــداول در جامعــة
علمــی کشــور تبــدل کــرد .بدینمنظــور در راســتای پذیــرش و اســتقرار نظامــی بــهمنظــور
اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی در ایــران ،در ابتــدای راه نیازمنــد شناســایی عناصــر
و الزامــات ایــن حــوزه هســتیم تــا بــا شــناخت ابعــاد بــه بومیســازی آنهــا بپردازیــم .در
همیــن راســتا ،در ایــن پژوهــش ســعی بــر ایــن اســت کــه ابعــاد بهکارگیــری اســتفادة مجــدد
از دادههــای پژوهشــی در ایــران شناســایی شــوند .پژوهــش حاضــر در صــدد پاســخگویی بــه
ایــن ســؤاالت اســت :ابعــاد و مؤلفههــای اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی بــر اســاس
تحلیــل محتــوای متــون کدامانــد؟ ابعــاد و مؤلفههــای اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی
در ایــران از نظــر خبــرگان کدامانــد؟
 .2پیشینة پژوهش

مــروری بــر متــون و مقــاالت نشــان میدهــد کــه بــا وجــود گذشــت بیــش از دو دهــه از

مطــرحشــدن بحــث دادههــای پژوهشــی در ســطح بینالمللــی و علیرغــم اهمیــت آن در دنیــا،
پژوهشهــای اندکــی در ایــن حــوزه در ایــران انجــام شــده اســت .بهطــور مثــال« ،وزیــری ،نقشــینه و

نــوروزی» در تحقیقــی بــا عنــوان «بهاشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی» ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند

کــه عــاوه بــر ســازمانهای جهانــی ،ناشــران نشــریات نیــز اشــتراکگذاری دادههــا را بهعنــوان
یــک الــزام در نظــر گرفتــه و شــرط انتشــار مقــاالت را اشــتراکگذاری دادههــا قــرار دادهانــد

2

1. Clarivate Analytics

 .2بــهطــور مثــال ،مجالتــی از جملــه «پــیالاُاس» و «اِیجییــو» (.)AGU 2013; PLOS 2014نشــریات متعــددی از
جملــه نیچــر ،ســاینس ،ســیج و پــاس سیاس ـتهای اشــتراک دادههــای پژوهشــی خــود را تنظیــم نمودهانــد کــه در
آنهــا نویســندگان ملــزم بــه بارگــذاری دادههــای پژوهشــی خــود بــههمــراه اصــل مقالــه هســتند (وزیــری ،نقشــینه و
نــوروزی .)1396
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(« .)1396وزیــری» و همــکاران در پژوهشــی ،عوامــل مؤثــر بــر اشــتراکگذاری دادههــا را بررســی

کردنــد و در پژوهشــی دیگــر بــه بررســی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري دادهﻫﺎ پرداختنــد (.)1396

در ایــن پژوهــش ،محققــان نتوانســتند در داخــل کشــور پژوهشــی بیابنــد کــه بهطــور
مســتقیم بــه اســتفادة مجــدد از دادههــا پرداختــه باشــد ،امــا در خــارج از کشــور در زمینــة
اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی ،مطالعاتــی بــه قــرار زیــر انجــام شــده اســت.
«پاســکوئتو ،رانــدل و بورگمــن» در پژوهشــی بــا عنــوان «اســتفادة مجــدد از دادههــای علمــی»
بــه مســائلی از جملــه بهکارگیــری اســتفادة مجــدد در بازتولیــد 1پژوهشهــا ،تقابــل ادغــام
بــا اســتفادة مجــدد و انگیزههــا در اســتفادة مجــدد اشــاره میکننــد (Pasquetto, Randles
« .)and Borgman 2017یــون و کیــم» در پژوهشــی بــه بررســی باورهــا ،گرایشهــا و هنجارهــا
در زمینــة اســتفادة مجــدد از دادههــا در بیــن محققــان علــوم اجتماعــی پرداختنــد (Yoon
« .)and Kim 2017بیشــاپ و کوآال-المــی» بــه بازبینــی اســتفادة مجــدد از دادههــای کیفــی
پرداختنــد .آنهــا بــا بیــان چنــد مطالعــة مــوردی در زمینــة اســتفادة مجــدد ،وســعت و تنــوع
ایــن متدولــوژی در حــال رشــد را نشــان دادنــد (« .)Bishop and Kuula-Luumi 2017ثانــوس»
در پژوهشــی مفاهیــم اساســی و موانــ ِع اســتفادة مجــدد از دادههــا را از بُعــد فنــی بررســی
میکنــد (« .)Thanos 2017کارتــی» و همــکاران در تحقیقــی نگرشهــا و هنجارهــای
مؤثــر بــر اســتفادة مجــدد را بررســی و تأکیــد کردنــد کــه بــا نشــان دادن ارزش اســتفادة
مجــدد باعــث تشــویق ایــن رفتــار خواهیــم شــد (« .)Curty et al. 2017کارتــی» در پژوهشــی
بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر اســتفادة مجــدد از دادههــا در علــوم اجتماعــی پرداختــه اســت
(« .)Curty 2015یــون» بــه مطالعــة اســتفادة مجــدد از دادههــا و قضاوتهــای اعتمــاد کاربــران
پرداخــت .وی معتقــد اســت کــه بــهعلــت فقــدان اســتانداردی بــرای اطمینــان از کیفیــت
دادههــا و وجــود آســیبهای بالقــوه از دادههــای بــا کیفیــت پاییــن ،ارزیابــی دادههــا بــرای
اســتفادة مجــدد بــه مســئلهای مهــم بــدل شــده اســت (« .)Yoon 2015فــدرر» و همــکاران
اشــتراکگذاری و اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی بیومدیــکال را بررســی کــرده و
بیــان کردنــد کــه بیشــتر پاس ـخدهندگان بــه اســتفادة مجــدد اهمیــت میدهنــد ،امــا در ایــن
زمینــه تخصــص کمــی دارنــد (.)Federer et al. 2015
بــا مــرور پیشــینهها مشــخص میشــود کــه پژوهشهــای انجامشــده کمتــر بــه
1. reproducibility
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بررســی همــة ابعــاد اســتفادة مجــدد از دادههــا پرداختهانــد .بهطــور مثــال ،اکثــر مطالعــات
بــه بررســی نگــرش محققــان نســبت بــه اســتفادة مجــدد (Federer et al. 2015; Yoon and Kim
 ،)2017; Curty et al. 2017اندازهگیــری میــزان اســتفادة مجــدد (Bishop and Kuula-Luumi
 ،)2 017; Ball and Duke 2015; Park and Wolfram 2017; Fear 2013شــیوههای اســتفادة مجــدد
(; ،)Wallis, Rolando, Wallis, Rolando & Borgman 2013; Faniel et al. 2013مســائل اخالقــی
در زمینــة اســتفادة مجــدد ( ،)Grinyer 2009; Bishop 2014بررس ـیهای تطبیقــی (Sands et al.
 ،)2012; Faniel et al. 2013اعتمــاد بــه دادههــا ( ،)Yoon 2015; Yakel et al. 2013مدلســازی
( )German 2015و بررســی زیرســاختها ( )Murillo 2010پرداختهانــد و کمتــر پژوهشــی
بــه شناســایی تمامــی ابعــاد در ایــن حــوزه پرداخت ـه اســت .مزیــت ایــن پژوهــش جامعیــت
آن اســت کــه ســعی کــرده تمامــی جنبههــای اســتفادة مجــدد را بســنجد .عــاوه بــر ایــن،
تاکنــون در ایــن حــوزه در ایــران پژوهشــی انجــام نشــده اســت.
 .3روش پژوهش

 .1-3نــوع پژوهــش:پژوهــش پیـ ِ
ـش رو از نظـر دســتهبندی،کیفی،از نظـر اســتراتژیازنــوع
پیمایشــی وبــااســتفادهازشــیوههای مطالعــةمســتندات و مــدارک و مصاحبــهصــورت
گرفتــه اســت .ایــن پژوهــش در دو مرحلــه انجــام شــد .در مرحلــة اول ،ابتــدا جسـتوجوی
نظاممنــد مقــاالت در پایگاههــای اطالعاتــی «اســکوپوس» 1و «ســاینس دایرکــت»،2
5
4
3
«پابمــد» « ،پروکوئســت» و «امرالــد» بــا کلیدواژههــای”* “data reusو ”“data reutilization
بــههمــراه کلیــدواژة ” “researchدر فیلــد عنــوان و چکیــده انجــام شــد .شــایان ذکــر اســت
کــه دلیــل انتخــاب ایــن پایگاههــای اطالعاتــی قدمــت ،اعتبــار و حجــم منابــع اطالعاتــی
نمایهشــده در آنهــا بــود .جســتوجو بــر اســاس نــوع مــدرک ،بــه «مقالــه» و زبــان ،بــه
«انگلیســی» محــدود شــد .امــا محدودیــت زمانــی بــرای جس ـتوجو در نظــر گرفتــه نشــد
(جــدول .)1
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668

2. Science Direct

1. Scopus

5. Emerald

4. ProQuest

استفادة مجدد از دادههای پژوهشی در ایران :شناسایی عناصر و الزامات | سلیمانی دهدیوان و دیگران

جدول  .1راهبرد جستوجو و تعداد نتایج در پایگاههای اطالعاتی
پایگاه

ساینس دایرکت
اسکوپوس
پاب مد
پروکوئست

فرمول جستجو

کلیدواژه
“data reus*” and

“data

”“data reuse

research

”reutilization

][Title/Abstract

”[Title/Abstract] “data reutilization
and research

and research

and research
][Title/Abstract

][Title/ Abstract

نوع مدرک

محدودیت

مقالة
کنفرانسی
و علمی-
پژوهشی

زبان
انگلیسی

نتیجه

83
120
200
133

امرالد

55

جمع

591

در جس ـتوجو از پایگاههــای مذکــور  591مقالــه بازیابــی شــد .از آنجــا کــه برخــی
از ایــن پایگاههــا همپوشــانی دارنــد ،پــس از انتقــال نتایــج بــ ه دســتآمده بــه نرمافــزار
«اندنــوت» ،1بــه حــذف مــوارد تکــراری پرداختــه شــد .قابــل ذکــر اســت کــه بــهدلیــل
اینکــه تحلیــل محتــوای متــون مســتلزم دسترســی بــه متــن کامــل مقالــه اســت ،بنابرایــن،
مقاالتــی کــه ب ـ ه صــورت تماممتــن در دســترس نبودنــد از جریــان تحلیــل محتــوا حــذف
شــدند .پــس از حــذف مــوارد تکــراری و مقاالتــی کــه بــهصــورت تماممتــن در دســترس
نبودنــد ،در ایــن مرحلــه مقاالتــی کــه عنــوان و چکیــدة آنهــا بــا موضــوع اصلــی پژوهــش
مرتبــط نبــود نیــز حــذف شــدند .ســپس ،کیفیــت مقــاالت باقیمانــده ارزیابــی شــد .جهــت
کنتــرل کیفیــت مطالعــات ،ابزارهایــی طراحــی شــده اســت .در ایــن پژوهــش از چارچــوب
ارزیابــی کیفــی کــه توســط پژوهشــگرا ِن «مرکــز ملــی تحقیقــات اجتماعــی» 2در انگلســتان
توســعه یافتــه اســت ( )Spencer, Price & Walsh 2014اســتفاده شــد .ســؤاالت ایــن ابــزا ِر
ارزیابــی بــا مفاهیــم اصلــی پژوهشهــای کیفــی مرتبــط اســت .ایــن ابــزار شــامل  17ســؤال
بــر مبنــای  4اصــل اســت ( .)MacEachen et al. 2006هنــگام اســتفاده از ایــن ابــزار ،هــر مقالــه
توســط دو نفــر از پژوهشــگران بررســی و در یکــی از کیفیتهــای پاییــن ،متوســط ،بــاال و
یــا بســیار بــاال دســتهبندی شــد (جــدول شــماره  ،2حــاوی چهــار ســطح ارزیابــی اســت) .در
مــواردی کــه اختــاف نظــر وجــود داشــت ،مرورگــران بــه بحــث و بررســی پرداختنــد تــا
بــه اجمــاع برســند .اگــر اجمــاع بهدســت نیامــد ،بــا نفــر ســوم مشــورت شــد و در پایــان ایــن
2. National Centre for Social Research

1. EndNote
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مرحلــه ،تنهــا مقاالتــی کــه کیفیــت بــاال یــا بســیار بــاال داشــتند وارد فراینــد تحلیــل محتــوا
شــده و بقیــة مطالعــات حــذف شــدند .بــا توجــه بــه معیارهــای ورود بــه مطالعــه ،حــذف
مقــاالت تکــراری ،حــذف مقاالتــی کــه بهصــورت تماممتــن در دســترس نبودنــد و بررســی
کیفیــت ،در نهایــت ،تعــداد  43مقالــه انتخــاب ،بــا روش تحلیــل محتــوا بررســی و ابعــاد
اســتفادة مجــدد از دادههــا در تولیــدات علمــی ســایر کشــورها شناســایی شــدند؛ امــا بهدلیــل
بومــی نبــودن ابعــاد مســتخرج از تحلیــل محتــوا ،در مرحلــة دوم پژوهــش بهوســیلة مصاحبــة
نیمهســاختاریافته بــا خبــرگان ایــن عناصــر تعدیــل و تکمیــل شــدند.
جدول  .2چهار سطح ارزیابی کیفیت مطالعات (راهنمای ارزیابی کیفیت مقاالت)
()Spencer, Price & Walsh 2014
درجة کیفی توضیحات

پایین

دادههــا بیــش از حــد یکنواخــت 1هســتند ،بهدلیــل تجزیــه و تحلیــل ناکافــی یــا اســتراتژی نمونهگیــری،
دادههــا حقیقــی نیســتند و بــه نظــر میرســد کــه نویســندگان مجموعــهای از ایدههــای خــود را قــرار
دادهانــد.

متوسط

ماهیتـاً توصیفــی اســت ،امــا در توصیــف زمینــه و جزئیــات ضیعــف اســت و ایــن منجــر بــه ظاهــر ســطحی
کار میشــود.

باال

توصیفــی اســت ،امــا شــامل ســطح کافــی از تجزیــه و تحلیــل اســت ،همــراه بــا در نظــر گرفتــن زمینــه،
ارائــة یــک تصویــر پویاتــر از شــرکتکنندگان در مطالعــه و محیــط پیچیــدهای کــه در آن کار میکننــد.

بسیار باال

شــامل یــک تمرکــز نظــری بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن فرایندهــای داخلــی درگیــر در ایجــاد وضعیتــی
کــه توصیــف شــده بــود (بهعنــوان مثــال ،پیوندهایــی بــا ســاختارهای ماکــرو) و بــا مقادیــر اکتشــافی
اســت کــه میتوانــد بــه ســایر عرصههــای تحقیــق منتقــل شــود.

 .2-3جامعــة آمــاری :جامعــة آمــاری در مرحلــة تحلیــل محتــوا ،پژوهشهــای انجامشــده
در حــوزة اســتفادة مجــدد از دادههــا در پایگاههــای اطالعاتــی «اســکوپوس» و «ســاینس
دایرکــت»« ،پابمــد»« ،پروکوئســت» و «امرالــد» هســتند .در مرحلــة دوم پژوهــش ،جامعــة
آمــاری ،پژوهشــگرانی منتخــب هســتند کــه قصــد اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی را
دارنــد یــا پژوهشــگرانی کــه تجربــة اســتفادة مجــدد از دادههــا را دارنــد (البتــه ،ایــن تجربــه
میتوانــد موفــق یــا ناموفــق بــوده باشــد) .بــرای انتخــاب ایــن پژوهشــگران ،ابتــدا لیســتی از
ســامانههایی کــه امــکان اســتفادة مجــدد از دادههــا را در ســطح بینالمللــی فراهــم کردهانــد،
1. invariable
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از جملــه «مندلــیدیتــا»« ،1زنــدو»« ،2ژنبنــک»« ،3درایــاد» 4و «ســرویس دادة انگلســتان» 5تهیــه
شــد و در مرحلــة بعــد چندتــن از پژوهشــگران ایرانــی کــه در ایــن ســامانهها فعــال بودنــد
انتخــاب و مصاحب ـ ه بــا آنهــا شــروع شــد .ســپس ،بــا اســتفاده از اســتراتژی گلولهبرفــی و
نمونهگیــری مبتنــی بــر معرفــی مشــارکتکننده ،6مصاحبههــا ادامــه پیــدا کــرد .مصاحبههــا
7
ضبــط و بالفاصلــه بهصــورت کلمهبهکلمــه مکتــوب شــد و بــه نرمافــزار «مکسکیــودا»
منتقــل و کدگــذاری آن انجــام شــد .بــه ایــن ترتیــب ،بعــد از مصاحبــة نوزدهــم محقــق
احســاس کــرد کــه بــه نقطــة اشــباع نظــری و حــد کفایــت در گــردآوری دادههــا رســیده
اســت.
 .3-3ابــزار گــردآوری :ابــزار مرحلــة او ِل پژوهــش مقاالتــی هســتند کــه در پایگاههــای
مذکــور نمایــه شــدهاند .در مرحلــة دوم ،ابــزار گــردآوری ،مصاحبــة نیمهســاختاریافته
اســت .در جریــان مصاحبــه از پرس ـشهای بــاز اســتفاده شــد تــا مصاحبهشــوندگان نظــرات
واقعــی خــود را بیــان کــرده و محــدود بــه ســؤاالت مصاحبهکننــده نشــوند و در عیــن
حــال ،بهمنظــور هدایــت مســیر مصاحبــه ،پرسشــنامهای بــا ســؤاالت بــاز بــر اســاس عناصــر
مســتخرج از مرحلــة اول ،بهعنــوان راهنمــای مصاحبــه طراحــی شــد.
 .4-3روایــی و پایایــی :در پژوهشهــای کیفــی بــه ســه نــوع روایــی اشــاره شــده اســت:
توصیفــی ،تفســیری ،و نظــری (رنجبــری ،نقشــینه و اســمعیلی  .)1397روایــی توصیفــی بــه
صحــت دادهای موضــوع گزارششــده توســط محققــان اشــاره دارد .بــرای حصــول روایــی
توصیفــی ،مصاحبههــا همــان روز پیادهســازی و تحلیــل شــدند .راه اطمینــان از روایــی
تفســیری ،دریافــت بازخــورد از مشــارکتکنندگان اســت .مــا در ایــن پژوهــش پــس از
کدگــذاری ،محتــوای کدگذاریشــدة مصاحبــه را بــرای مصاحبهشــونده ارســال و بازخــورد
دریافــت کردیــم .بــرای حصــول روایــی نظــری از تجربــة پنــج نفــر از متخصصــان علــم
8
اطالعــات اســتفاده کردیــم .بــرای ســنجش پایایــی پژوهــش نیــز از معیــار اطمینانپذیــری
کــه از معیارهــای مطرحشــده توســط «گوبــا» 9و «لینکلــن» 10اســت ،اســتفاده شــد؛ بــه ایــن
صــورت کــه دو نفــر بــرای انجــام مصاحبــه بهصــورت جداگانــه امــا مــوازی انتخــاب و
3. Genbank

2. Zendo

1. Mendeley Data

6. Respondent-driven sampling

5. UK Data Service

4. Drayad

9. Guba

8. dependability

7. MaxQDA
10. Lincoln
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یافتههــای آنهــا بــا هــم مقایســه شــد.
 .4یافتهها
 .1-4تحلیل محتوای متون

بــرای پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش از روش تحلیــل محتــوای متــون اســتفاده شــد؛ بــه
ایــن صــورت کــه بعــد از جسـتوجوی نظاممنــد در پایگاههــای اطالعاتــی معتبــر و بررســی
مقــاالت بازیابیشــده در نهایــت 43 ،مقالــه تحلیــل محتــوا و تمامــی عوامــل مســتخرج از
آنهــا بهعنــوان یــک کــد در نظــر گرفتــه شــدند .پــس از بررســی کدهــا بــا توجــه بــه مفهــوم
آنهــا ارتباطــات مشــخص شــد .ســپس ،کدهــای بــا مفاهیــم مشــابه در کنــار یکدیگــر قــرار
گرفتــه و مقولههــا بهدســت آمــد .ایــن شــیوة تبدیــل مفاهیــم بــه مقولههــا ادامــه پیــدا کــرد
تــا ابعــاد اصلــی اولیــه شناســایی شــدند .بــه ایــن ترتیــب ،بــا تحلیــل محتــوای متــون  135کــد
در  19مقولــه و  3بُعــد اصلــی شــامل عوامــل انســانی (بــا  5مقولــه) ،عوامــل ســازمانی (بــا 7
مقولــه) و زیرســاختها (بــا  7مقولــه) ،شناســایی شــده و کدهــا ،مقولههــا و ابعــاد بــههمــراه
منابــع پشــتیبانیکننده و فراوانــی هــر کــدام در قالــب جدولــی ارائــه شــد .امــا بهدلیــل حجــم
زیــاد و جلوگیــری از تکــرار (زیــرا کدهــا ،مقولههــا و ابعــاد نهایــی بهطــور مشــروح در
جــدول شــماره  ،4همیــن مقالــه آمدهانــد) ،بــرای نشــان دادن شــیوة کار و یافتههــای بخــش
تحلیــل محتــوای متــون ،تنهــا دو مؤلفــه از بعـ ِد زیرســاخت در جــدول شــماره  ،3ارائــه شــده
اســت.
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جدول  .3بخشی از کدها ،مقولهها و ابعادِ حاصل از مرحلة فراترکیب
ابعاد

مقولهها

کدها

زیرساخت سختافزار لزوم طراحی مخازن
داده

منابع

فراوانی

;Kim and Nah 2018; Sposito 2017; Yoon and Kim 2017

9

Carlson and Anderson 2007; Faniel and Zimmerman
;2011; Duke and Porter 2013; Curty and Qin 2014
Chao 2011; Mooney and Newton 2012

لزوم طراحی
زیرساخت
برای پشتیبانی
از جمعآوری،
مدیریت و کشف
داده

ابرداده

Sands et al. 2012; Wilson et al. 2011; Wallis, Rolando,
;Borgman 2013; Sposito 2017; Rolland and Lee 2013

7

;Thanos 2017; Murillo 2014

امکانات
ذخیرهسازی در
مقیاس باال

;Wilson et al. 2011

1

کامپیوترهای با
ظرفیت باال برای
دسترسی و ذخیره
دادهها

;Wilson et al. 2011

1

توسعة ابزار مدیریت
داده

;Yoon and Kim 2017

1

نگهداری از
زیرساختها

;Rolland and Lee 2013

1

اختصاص شناساگر
منحصربهفرد

Schöpfel et al. 2015; Curty et al. 2017; Holub et al.

تعریف
استانداردهای
ابردادهای برای
الصاق به دادهها
نیاز به توصیف
و ساختاریافتگی
دادهها برای کشف
آنها

2018; Bishop 2014; Thanos 2017; Chao 2011; Mooney

7

;and Newton 2012
;Tenopir, et al. 2015; Wallis, Rolando, Borgman 2013
Commission notice 2014; McAllister 2018; Sposito

11

2017; Murillo 2014; Yoon and Kim 2017; Thanos
2017; Duke and Porter 2013; Chao 2011; Mooney and
;Newton 2012
;Murillo 2014; Darby, et al. 2012; Schöpfel et al. 2015

3
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مقولهها

ابعاد

زیرساخت ابرداده

کدها

منابع

فراوانی

مستندسازی دادهها

Pasquetto, Randles and Borgman, 2017; Mannheimer,

16

Sterman, and Borda 2016; Faniel and Zimmerman
2011; Vision and Piwowar 2013; Commission notice
2014; Yardley, et al. 2014; Yoon 2016; Rolland and Lee
2013; Carlson and Anderson 2007; Thanos 2017; Curty
;and Qin 2014; Moore 2006; Mooney and Newton 2012
;Faniel and Jacobsen 2010

 .2-4مصاحبه

بــرای پاســخ بــه ســؤال دوم پژوهــش در ایــن مرحلــه ،از آنجــا کــه ابعــاد مســتخرج از مرحلــة

تحلیــل محتــوای متــون بومــی نیســتند و بهمنظــور تجدیــد نظــر و اصــاح و تعدیــل ایــن عناصــر و
ابعــاد ،از نظــرات  19تــن از خبــرگان اســتفاده شــد کــه البتــه بــرای رســیدن بــه پاسـخهای آگاهانــه

بهطــور خــاص ایــن مصاحبههــا بــا پژوهشــگرانی کــه بــا مقولــة اســتفادة مجــدد آشــنایی و یــا تجربــة

آن را داشــتند ،انجــام شــد .مصاحبههــا بــا نرمافــزار «مکسکیــودا» کدگــذاری شــد .کدگــذاری

دادههــای حاصــل از مصاحبــه مشــکلتر از کدگــذاری دادههــای حاصــل از پیمایــش اســت و طبیعتـاً
مراحــلِ بیشــتر و طوالنیتــری دارد .یکــی از معیارهــای دســتهبندی در ایــن کدگــذاری ،یافتــن

شــباهتها و تفاوتهــا و پیــدا کــردن الگوهایــی در دادههــای بهدســتآمده اســت (اســتراوس

و کوربیــن  .)22-21 ،1990تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبــه منجــر بــه شناســایی  348کــد در

 3بُعــد شــد .بــا اینکــه عوامــل مســتخرج از تحلیــل محتــوا مبنــای هدایــت مصاحبههــا بــود ،امــا
کدهــای حاصــل از مصاحبــه بــا کدهــای حاصــل از تحلیــل محتــوا در برخــی مقولههــا و کدهــا

یکســان نبودنــد .بهطــور مثــال ،مصاحبهشــوندگان بــه فــراداده کمتــر پرداختنــد ،امــا بُعــد ســازمانی
در مصاحبههــا بیشــتر مــورد توجــه بــود.

 .5بحث

در نتیجــة ادغــام نتایــج حاصــل از دو مرحلــة تحلیــل محتــوای متــون و مصاحبــه بــا
خبــرگان ،در نهایــت ،ابعــاد 3گانــه و مقولههــای 21گانــة اســتفادة مجــدد از دادههــای
پژوهشــی در ایــران حاصــل شــد .جــدول شــماره  ،4ابعــاد و مقولههــای زیرمجموعــه هــر
یــک از آنهــا را نشــان میدهــد .ایــن ســه بعــد عبارتانــد از :زیرســاختهای فنــی و
محتوایــی ،منابــع انســانی ،و عوامــل ســازمانی.
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جدول  .4ابعاد و مؤلفههای استفادة مجدد حاصل از مرور متون و مصاحبه

1

بعد زیرساختها
مدیریت دادهها ()12

ارزیابی و مدیریت دادهها قبل از استفادة مجدد

مشخص کردن متغیرها در فایل مجموعة داده

نظارت بر روششناسی پژوهشها بهمنظور پرهیز از
دادهسازی

مشخص کردن معیارها در یک فایل الصاقی

مشخصکردن قالب مشخص برای دادهها در هر رشته

اصل استقالل مقالة اصلی

ارائة اطالعات زمینهای (بافتی) در مورد دادهها

مشخص بودن منشأ داده

مشخص بودن واحد اندازهگیری

لینک دادهها به پایاننامهها و مقاالت چاپشده در
مجالت

طبقهبندی دادهها قبل از استفادة مجدد

لزوم تگگذاری دادهها قبل از طبقهبندی

فرادادهها ()4

توجه به مستندسازی و ساختاریافتگی دادهها

اختصاص شناساگر منحصربهفرد به هر مجموعة داده

تعریف استانداردهای ابردادهای برای الصاق به دادهها

چگونگی ارتباط (الصاق) ابرداده با داده

زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی ()6

نیاز به سختافزارهای شبکه

نیاز به خطوط وایرلس

نیاز به زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی

گسترش شبکه با پهنای باند باال

استفاده از رایانش ابری

سازگاری زیرساختهای ارتباطی با زیرساختهای
نرمافزاری و سختافزاری

زیرساختهای سختافزاری ()10

نیاز به رسانههای ذخیرهسازی داده

نیاز به سیستم پردازشگر یا سیپییو قوی چندهستهای

کامیپوترهای با ظرفیت باال برای ذخیره ،مدیریت و
دسترسی به دادهها

نیاز به حافظة داخلی یا حافظة نهان

فراهمنمودن سرور بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی نیاز به دیسکهای سخت قوی
لزوم توجه به نگهداری از زیرساختها

نیاز به رید کردن 1چندین هارد یا نوار مغناطیسی

نیاز مخزن به پشتیبانی کافی و لحظهای

توجه به نوع داده در تهیة زیرساختها
1. raid
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زیرساختهای نرمافزاری ()15

ایجاد یک پایگاه دادة مجتمع یا چند پایگاه جداگانه
برای انواع داده

نیاز به نرمافزارهای خاص با توجه به نوع داده

طراحی یک رابط کاربر کاربرپسند

نیاز به نرمافزار مشابهتجو

طراحی رابط کاربر گرافیکی

نیاز به نرمافزارهای بیوانفورماتیک

لزوم طراحی موتور کاوش

نیاز به نرمافزارهای آماری

طراحی یک پلتفرم با قابلیت جستوجوی یکپارچه

لزوم طراحی پایگاهی برای دادههای کیفی

طراحی فهرستی از دادهها

طراحی پایگاهی برای پشتیبانی از دادههای چندرسانهای

طراحی هستیشناسی (آنتولوژی) دامنة خاص

لزوم طراحی سیستمهای ورودی و خروجی

1

توجه به خدمات نوین در دنیای دیجیتال (از جمله آراِساِس ،2آلرت 3و غیره)
اقدامات امنیتی ()5

حفظ امنیت دادهها

نیاز به زیرساختهای سایبری

توجه به سرقت و هک دادهها

محافظت فیزیکی از دادهها در مخازن

لزوم توجه به ابزارهای پشتیبانگیری
مسائل اقتصادی ()5

نیاز به منابع مالی برای شروع کار

تأمین قسمتی از بودجه با ارزش افزوده حاصل از استفادة
مجدد از دادهها

نیاز به منابع مالی برای نگهداری و تعمیر

لزوم داشتن شفافیت در مسائل اقتصادی

دریافت هزینه در قبال خدمات مخزن
بعد منابع انسانی
نیروی انسانی ()10

لزوم بهکارگیری نیروی انسانی خاصی جهت سنجش
کیفیت داده

لزوم بهکارگیری متخصصان حقوقی

لزوم بهکارگیری نیروی انسانی خاص جهت نگهداری و لزوم بهکارگیری متخصصان علم اطالعات
مدیریت داده
نیاز بهکارگیری پژوهشگران خیلی قوی

لزوم بهکارگیری متخصصان علمسنجی

لزوم بهکارگیری متخصصان داده و دادهکاوی

کاهش نقش نیروی انسانی بهمنظور کاهش خطا در
مخازن

3. alert
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لزوم بهکارگیری متخصصان سختافزار و نرمافزار

لزوم بهکارگیری متخصصان موضوعی (با توجه به حوزة
موضوعی مخزن)

مسائل اجتماعی ()5

ترمیم سرمایة اجتماعی پایین و عدم اعتماد مردم به دولت ترویج مشارکت عمومی
ترمیم عدم اعتماد مردم به پژوهشگران

لزوم افزایش اعتماد اجتماعی

توجه به منافع (سود) عمومی
اخالق حرفهای ()3

باال بردن روحیة مشارکت و اعتماد

احساس مسئولیت

نهادینهکردن بحث عدالت و انصاف
نگرش و انگیزش ()6

تشویق پژوهشگران در قبال سپردن دادهها

تغییر سیستم ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاهها

نیاز به تغییر نگرش محققان نسبت به استفادة مجدد

طراحی سیستمهای پاداش

نیاز به اعتمادسازی بین پژوهشگران

استفاده از مکانیسمهای تشویقی برای محقق صاحب داده
و استفادهکننده

اقدامات فرهنگی ()6

فرهنگسازی برای کار گروهی

نیاز به تبلیغات از طریق رسانههای علمی

عدم دادهسازی در کارهای گروهی

طراحی یک کاتالوگ برای معرفی خدمات ارائهشده

پایین بودن میزان خطا در پژوهشهای گروهی

نیاز به فرهنگسازی برای استفادة مجدد

آموزش ()6

لزوم تدوین برنامههای آموزش رسمی

توجه به سوادهای مورد نیاز (سواد اطالعاتی ،دیجیتالی،
رسانهای ،و )...

آشنایی نیروی انسانی با اطالعات مرتبط با نوع داده

برگزاری دورههای مشاوره برای کاربران

نیاز به برگزاری آموزشهای ضمن خدمت برای
کارکنان

نیاز به آموزش و توانمندسازی پژوهشگران

بعد سازمانی
مسائل بوروکراتیک ()8

توجه به رهبری سازمان

خارج شدن تولید علم و داده از حیطه دولتی
(خصوصیسازی)

طراحی استراتژی برای سازمان

نیاز به ساختار دقیق ،منظم و مشخص برای سازمان
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لزوم توجه به تقسیم کار

توجه به ساختار سلسلهمراتبی سازمان

تناسب تعداد نیروی انسانی با حجم کار

نیاز به برنامهریزی مدون

اعتبار سازمان ()3

مدیریت بهتر دادهها با سازمان تخصصیتر

اعتماد محققان بر اساس اعتبار سازمان

کنترل بهتر کیفیت داده با سازمان تخصصیتر
الزامات سازمانی ()6

تأسیس مؤسساتی که داده تولید کنند (کارشان صرفاً
تولید داده باشد)

نیاز به منابع مالی برای سازمان

الزام دانشگاهها به طراحی مخزن داده

جذب پژوهشگر توسط سازمان

نیاز به قدرت اجرایی سازمان

توجه به مأموریتها و امکانات سازمان

سازمان متولی ()12

سازمانی میتواند متولی باشد که دسترسی به داده داشته
باشد.

مشارکت شرکتهای خصوصی بهعنوان سازمان متولی

نیاز به طراحی مخزن در سطح کشور نه مؤسسات

شبکههای تحقیقاتی بهعنوان سازمان متولی

همکاری و مشارکت چند سازمان بهعنوان سازمان متولی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بهعنوان سازمان
متولی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهعنوان سازمان
متولی

انجمنهای تخصصی بهعنوان سازمان متولی

وزارت بهداشت بهعنوان سازمان متولی

ایرانداک بهعنوان سازمان متولی

وزارت علوم بهعنوان سازمان متولی

کتابخانة ملی بهعنوان سازمان متولی

ارتباطات ملی و بینالمللی ()7

مبادلة بینالمللی داده (کنشپذیری یا همکاری با سایر
کشورها)

الگوبرداری و استفاده از قابلیتهای شبکههای علمی در
برقراری ارتباطات

برقراری امکان ارتباط و مکاتبه بین صاحبان داده با
مدیران سیستم

جلب پشتیبانی مؤسسات ،دانشگاهها ،جوامع علمی و
پژوهشگران

همکاری مجالت با مخازن

کمک گرفتن از مسئوالن امور پژوهشی دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی

لزوم برقراری ارتباط بین محقق صاحب داده با استفادهکنندة مجدد
مسائل اخالقی و حقوقی ()12

توجه به مسائل اخالقی و لزوم تدوین راهنمای اخالقی
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رعایت کپیرایت و مالکیت معنوی دادهها

مشخصکردن سهم و تعهد هر دو محقق

مشخصکردن نحوة استناد صحیح به مجموعة دادههای
مخزن

کسب اجازه از محقق اول

تدوین دستنامة مخصوص شیوة استناددهی

استناددهی به محقق اول

رعایت حریم خصوصی و محرمانه ماندن اطالعات

پرداخت هزینه به محقق صاحب داده

تضمین جلوگیری از سوء استفادة از داده

دادن امتیازات خاص به محقق اول

خطمشیهای اجرایی ()15

الگو گرفتن از قابلیتهای شبکههای اجتماعی

تسهیل چاپ مقاله برای تشویق محقق به سپردن داده به
مخازن

ایجاد امکان آشنایی و همکاری افراد با زمینة پژوهشی
مشابه

پرهیز از دوبارهکاری و تکرار مخازن موجود خارج از
کشور

مشخصکردن و بهکارگیری راههای دریافت داده از
محققان

الزام در دریافت داده به همراه نسخة پایاننامه یا مقاله

امکان ثبت درخواست داده در سامانه

ایجاد امکان اطالعرسانی به اعضا در صورت انتشار دادة
جدید

امکان ارسال درخواست داده از سامانه به محقق صاحب
داده
معرفی بخشی از دادهها بهعنوان نمونه در ابتدا
طراحی یک سیستم مشاوره و پرسش و پاسخ

نیاز به سیستم ارزیابی و نظارت

تعامل با کاربر و شناسایی نیازهای کاربر (گرفتن بازخورد
از ذینفعان)
توجه به بحث آمارگیری در مواقع نیاز

بهرهگیری از شاخصهای کتابشناختی برای اندازهگیری میزان استفادة مجدد از دادهها
کیفیت داده ()6

لزوم سنجش کیفیت دادهها

لزوموجود فرایندی برای داوری دادهها

لزوم وجود معیارهایی خاص برای سنجش کیفیت دادهها طراحی سیستمی شفاف برای اندازهگیری و ارزشدهی
به دادهها
بررسی و توجه به اندازه و حجم دادهها

عدم دستکاری داده در مخازن

قوانین و استانداردها ()6

نیاز به تدوین چارچوب قانونی خاص (با قوانین شفاف)

نیاز به استانداردهای بازیابی و ذخیرهسازی داده

عقد قرارداد بین استفادهکنندة مجدد و مخزن

وضع قانونی بهمنظور استعالم از مخزن قبل از چاپ
مقاالت

نیاز به تدوین استانداردهای داده (در کل چرخة حیات
داده)

نظارت بر اجرای صحیح قوانین
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سیاستهای دسترسی به دادهها ()8

لزوم قرار دادن محدودیت در دسترسی به دادهها

دسترسی کنسرسیومی

لزوم ایجاد حساب کاربری برای هر کاربر

مشخص و شفاف بودن شرایط دسترسی به دادهها

قرار دادن سطوح دسترسی به خدمات مخزن

تنظیم موافقتنامه (رضایتنامه) برای کسب اجازه در
استفادة مجدد

دسترسی آزاد و آسان

فراهم آوردن امکان استفادة مجدد از داده بعد از یک بازة
زمانی مشخص

 .1-5بُعد زیرساختها

دسترســی و اســتفادة مجــدد از دادههای موجــود در اولین گام نیازمند زیرساختهاســت
و بــدون وجــود ســطح معتدلــی از آنهــا اســتفادة مجــدد از دادههــا امکانپذیــر نخواهــد
بــود« .والیــس ،روالنــدو و بورگمــن» عنــوان میکننــد کــه علیرغــم اقبــال کنونــی بــه
بحثهــای مدیریــت و اســتفادة مجــدد از دادههــا ،زیرســاختها و انگیزههــای الزم بــرای
ایــن امــور وجــود نــدارد (« .)Wallis, Rolando, Borgman 2013افخمــی» نیــز معتقــد اســت
کــه اســتفادة بهینــه و حداکثــری از منابــع دسترســی آزاد و همگانــی پژوهشــگران بــدون
وجــود زیرســاختهای قــوی کــه بتوانــد در درازمــدت نیازهــای مختلــف پژوهشــگران
و تغییــرات مــداوم در فنــاوری اطالعــات را پوشــش دهــد ،بهدســت نخواهــد آمــد
( .)1389بُعــد زیرســاخت شــامل مؤلفههــای مدیریــت داده و ابــرداده ،زیرســاختهای
ســختافزاری ،نرمافــزاری ،ارتباطــی و مخابراتــی ،مســائل اقتصــادی و امنیتــی اســت.
در زمینــة زیرســاختهای ســختافزاری بیشــتر از همــه بــر نیــاز بــه کامپیوترهــای بــا
ظرفیتهــای بــاال بــرای ذخیــره و دسترســی بــه دادههــا و امکانــات ذخیرهســازی در مقیــاس
بــاال ( )Wilson et al. 2011تأکیــد شــده اســت و مصاحبهشــوندگان نیــز مــواردی ماننــد
سیســتم پردازشــگر قــوی چندهســتهای ،حافظــة داخلــی یــا حافظــة نهــان ،1حافظههــای بــا
حجــم بســیار بــاال و دیس ـکهای ســخت 2بــا ظرفیــت بــاال را عنــوان کردهانــد .در بحــث
زیرســاختهای نرمافــزاری نیــز ،مــواردی ماننــد نرمافــزار رایــگان و آســان بــرای انتقــال
دادههــا ( )Faniel and Zimmerman 2011لــزوم طراحــی پایــگاه دادة متناســب بــا انــواع دادههــا،
رابــط کاربــر گرافیکــی ،نرمافزارهــای آمــاری ،بیوانفورماتیکــی و مشــابهتجو عنــوان
2. hard disk
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شــدند .مؤلفــة بعــدی ایــن بُعــد زیرســاختهای ارتباطــی اســت .گســترس شــبکه بــا پهنــای
بانــد بــاال از جملــة ایــن زیرســاختها محســوب میشــود ( .)Wilson et al. 2011برخــی
مصاحبهشــوندگان معتقدنــد کــه مشــکل اصلــی مــا در کشــور بحــث زیرســاختهای
ارتباطــی اســت« :شــرکتهایی در کشــور هســتند کــه نرمافزارهــای بســیار جامعتــر از

ایــن هــم طراحــی کــردن .بــه نظــر مــن مشــکل نرمافــزاری و ســختافزاری در کشــور
نداریــم .مشــکل اصلــی مــا در زیرســاختهای ارتباطیــه» .اســتفادة بهینــه از دادههــای

پژوهشــی تنهــا در صورتــی امکانپذیــر اســت کــه هزینههــای مدیریــت دادههــا بهعنــوان
یــک هزینــة ثابــت و جــزء الینفــک فراینــد پژوهــش در نظــر گرفتــه شــود (افخمــی .)1389
مســائل اقتصــادی از دیگــر مــواردی بــود کــه در بحــث زیرســاختها مــورد توجــه قــرار
گرفــت .نیــاز بــه ســرمایهگذاری کافــی و لــزوم تأمیــن منابــع مالــی Pasquetto, Randles,
 ،)and Borgman 2017; Darby et al. 2012; Commission notice 2014تأمیــن هزینههــای تعمیــر
و نگهــداری زیرســاختها و شــفافیت در مســائل مالــی ( )Commission notice 2014در
مقولــة مســائل اقتصــادی مطــرح شــدند .البتــه ،بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه شــد کــه خــو ِد بحــث
اســتفادة مجــدد از دادههــای دیگــران بــرای مقاصــد جدیــد میتوانــد باعــث بازگشــت
ســرمایه و جبــران هزینههــا شــود .همانگونــه کــه یکــی از مصاحبهشــوندگان معتقــد
اســت «زیرســاختهای اقتصــادی و تأمیــن بودجــه بــرای ایجــاد پایــگاه داده میتوانــد
از ارزش افــزودة حاصــل از همیــن اســتفادة مجــدد از دادههــا تأمیــن شــود ».وجــود پنــج
کــد در تحلیــل محتــوای متــون نشــاندهندة ایــن اســت کــه بحثهــای امنیتــی جایــگاه
ویــژهای در ایــن حــوزه دارنــد .مصاحبههــا نیــز بــه ایــن مطلــب صحــه گذاشــتند« :بــه نظــر

مــن بیشــتر ،حفاظــت از دادههــا مهمــه .مــن بهعنــوان یــک محقــق توقــع دارم از جایــی
دادههــا را بگیــرم کــه امنیــت داشــته باشــه» .بایــد ابــزار و امکانــات حفاظــت از جامعیــت و

امنیــت دادههــا در برابــر تهدیداتــی چــون از بیــن رفتــن ،گــم شــدن ،تغییــرات ناخواســته و
دسترســی غیرمجــاز بهصــورت عمــدی و یــا غیرعمــدی پیشبینــی شــود .از ســوی دیگــر،
پایــگاه داده و ابــزار ذخیرهســازی آنهــا بایــد در مقابــل خطــرات محیطــی چــون گرمــا،
گردوخــاک ،شــوکهای الکتریکــی ،ربایــش و تخلیههــای الکتریکــی مصــون باشــد.
عــاوه بــر حفاظــت فیزیکــی دادههــا ،تمهیداتــی نیــز دربــارة مســئلة کنتــرل و جلوگیــری از
افشــای آمــاری کــه منجــر بــه شناســایی افــراد و اطالعــات مربــوط بــه آنهــا میشــود ،بایــد
اندیشــیده شــود (افخمــی  .)1389دادههــای علمــی در صورتــی کــه بهدرســتی ســازماندهی و
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مدیریــت شــوند ،میتوانــد دیدگاههــای جدیــد و نوآوریهایــی را در پژوهشهــا ایجــاد
کنــد .بنابرایــن ،بایــد قبــل از هــر اقدامــی بــرای اســتفادة مجــدد از دادههــا ،مدیریتــی صحیــح
بــر روی آنهــا اعمــال و اســتانداردهای ابــردادهای بــه ایــن دادههــا الصــاق شــود .ابــرداده
بهعنــوان اطالعاتــی دربــارة محتــوا ،کیفیّــت ،شــرايط ،علّــت و ديگـــر خصوصیّــات داده
تعریــف میشــود و تهیــة آن نیازمنــد رعايــت الزامــات و اســتانداردهاي ويــژهاي اســت
(فرجــی ســبکبار و همــکاران .)1392
 .2-5بعد منابع انسانی

بُعــد عوامــل انســانی شــامل محققانــی اســت کــه دادههای خــود را بــرای اســتفادة مجدد
بــه مخــازن میســپارند؛ محققانــی کــه از دادههــای مخــازن اســتفاده میکننــد و همچنیــن
کســانی کــه در رونــد آمادهســازی دادههــا همــکاری میکننــد .ایــن بعــد شــامل مؤلفههــای
نیــروی انســانی ،آمــوزش ،نگــرش و انگیــزش ،اقدامــات فرهنگــی و مســائل اجتماعــی
اســت .در بحــث نیــروی انســانی ،نویســندگان بــه لــزوم بهکارگیــری افــراد بــا تخصصهــای
مرتبــط اشــاره کردهانــد ( )Darby et al. 2012مصاحبهشــوندگان نیــز بــر ایــن مســئله تأکیــد
دارنــد« :مــن فکــر میکنــم بــرای نیــروی انســانی بهکمــک متخصصــان فنــاوری اطالعــات،

مســئولین پژوهشــی دانشــگاهها ،ســردبیران و داوران مجــات علمــی پژوهشــی ،متخصصــان
علــم اطالعــات و علمســنجی نیــازه» .بعــد از بهکارگیــری و مدیریــت کارشناســان متخصص،

لــزوم آمــوزش رســمی و توانمندســازی آنــان مطــرح میشــود (Tenopir et al. 2015; Bishop

 )2014; Wilson et al. 2011; Darby et al. 2012البتــه بحــث آمــوزش پژوهشــگران نیــز یــک
ضــرورت محســوب میشــود (.)Prince et al. 2017; Wallis, Rolando, and Borgman 2013
آموزشهــای ضــروری از نظــر پژوهشــگران عبارتانــد از :ســازماندهی فایلهــا ،پیونــد
یادداشــتها بــه محتــوا ،پشــتیبانگیری ،آگاهــی از اینکــه چــه ابزارهــای نرمافــزاری در
دســترس هســتند و کدامیــک از نرمافزارهــا بــرای مقابلــه بــا چالشهــای تحقیــق خــاص
مناســب اســت ،و ســاختاربندی دادههــا بهویــژه در پایگاههــای دادة رابطــهای (Wilson et
 .)al. 2011دیــدگاه و نگــرش محققــان در خصــوص اســتفادة مجــدد از دادههــای موجــود،
مؤلفــة بعــدی ایــن بُعــد اســت .بایــد نظــام تشــویق و ترغیــب در جهــت دسترســی آزادانــه و
عمومــی بــه دادههــا را پیشبینــی نمــود؛ هرچنــد قوانیــن و مقــررات در تســهیل دسترســی
بــه دادههــا ضروریانــد ،ولــی در عیــن حــال هنجارهــا و مشــوقها بــرای پژوهشــگران مفیــد
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خواهــد بــود .از جملــه مســائل فرهنگــی در ایــن زمینــه تغییــر نــگاه پژوهشــگران اســت .شــاید
بتــوان گفــت فاکتورهــای فرهنگــی و اجتماعــی از تأثیرگذارتریــن فاکتورهــا در اســتفادة
مجــدد از دادههــا هســتند (Curty et al. 2017; Faniel and Zimmerman 2011; Wallis, Rolando
 .)and Borgman 2013; Darby et al. 2012عــاوه بــر مســائل فرهنگــی ،بــه مســائل اجتماعــی
همچــون لــزوم اعتمــاد اجتماعــی و توجــه بــه ســرمایة اجتماعــی نیــز بایــد توجــه شــود.
بهطــور مثــال ،یکــی از مصاحبهشــوندگان معتقــد اســت کــه «یــک بیمــاری تاریخــی در

ایــران داریــم بــه نــام عــدم اعتمــاد یــا ســرمایة اجتماعــی پاییــن .عــدم اعتمــاد بیــن مــردم
و دولــت .مــردم بــه پژوهشــگران هــم اعتمــاد کمــی دارنــد» .بــه اعتقــاد ایشــان مــا بــرای
رســیدن بــه دادههــای صحیــح و قــوی ،نیــاز بــه ترمیــم ایــن وضعیـ ِ
ـت جامعــه داریــم« .ترمیــم
ایــن اعتمــاده هــم جــزو زیرســاخته و جــزو کارهایــی اســت کــه در کوتاهمــدت نمیتوانیــم
بهــش برســیم ،یــک بیماریــه کــه در طوالنــی مــدت بهوجــود آمــده .تــا اون عــدم اعتمــاده
رو درســت نکنیــم دادههامــون قــوی نیســت .هــر چقــدر هــم کــه پژوهشــگر قــوی عمــل کنــه
مــن مطمئنــم کــه جوابهایــی کــه از جامعــه آمــاری دریافــت میکنــه ،بــه خاطــر عــدم
اعتمــاد ،واقعــی نیســتند پــس مــن ترجیــح مـیدم خــودم داده جمــع کنــم» .اخــاق حرفـهای

نیــز از مقولههایــی اســت کــه در بعــد منابــع انســانی مــورد توجــه بــود .در ایــن بعــد بــر بــاال
بــردن مشــارکت و کار گروهــی تأکیــد شــد .بهطــور مثــال ،مصاحبهشــوندهای معتقــد اســت
ک ـه« :اگــر کارهــای پژوهشــی بهصــورت گروهــی انجــام بشــه میــزان خطــا کمتــر میشــه.
همــه کــه بــا هــم باشــیم میــزان خطــا میــاد پاییــن و دادهســازی هــم نمیشــه».
 .3-5بعد سازمانی

از آنجــا کــه ســازمانها و ناشــران بهشــدت میتواننــد رفتــار پژوهشــی محققــان را
تحــت تأثیــر قــرار دهنــد ،عوامــل ســازمانی از جملــه الزامــات و اعتبــار ســازمان ،سیاسـتها
و خطمشــیهای ســازمان ،مســائل اخالقــی و حقوقــی ،کیفیــت داده ،و سیاســتهای
دسترســی بــه داده از عوامــل تأثیرگــذار بــر اســتفادة مجــدد هســتند .زمــان ،هزینــه ،دانــش و
مهــارت الزم بــرای آمادهســازی دادههــا ،بهمنظــور اســتفادة مجــدد توســط دیگــران ،خــارج
از تــوان پژوهشــگر اســت و بایســتی یــک ســازمان ،متولــی ایــن امــر شــود کــه در مــورد
ســازمان متولــی بیــن مصاحبهشــوندگان اختــاف نظــر بــود؛ وزارتخانههــا (وزارت علــوم،
وزارت بهداشــت و وزارت ارتباطــات)« ،پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران»،
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دانشــگاهها ،ســازمانهای خصوصــی و «کتابخانــة ملــی» از جملــه گزینههایــی بودنــد کــه
بهعنــوان ســازمان متولــی مطــرح شــدند .امــا اکثــر مصاحبهشــوندگان همعقیــده بودنــد کــه
ســازمان متولــی بایــد ســاختار دقیــق و منظــم ،امکانــات فنــی و اقتصــادی ،و قــدرت اجرایــی
باالیــی داشــته باشــد .فــارغ از اینکــه ایــن ســازمان دولتــی یــا خصوصــی باشــد ،نیــاز بــه
یکســری سیاســتها ،خطمشــیها و قوانیــن دارد .بــ ه جــرأت میتــوان ادعــا کــرد کــه
یکــی از چالشهــای اساســی در بحــث اســتفادة مجــدد از دادههــا ،بحثهــای مربــوط بــه
مســائل اخالقــی و قانونــی آن اســت .عــدم اطمینــان قانونــی میتوانــد مانعــی اساســی بــر ســر
راه اســتفادة مجــدد از دادههــا باشــد و در مقابــل ،ارائــة چارچــوب قانونــی بــرای حمایــت
از پژوهشــگران بــه آنــان انگیــزه خواهــد داد .حفــظ حریــم خصوصــی ،محرمانگــی ،حــق
مؤلــف ،1حــق اســتفادة و مالکیــت آنهــا ،کســب رضایــت آگاهانــه ،مســائل مربــوط بــه
امنیــت ملــی ،قوانیــن ملــی و توافقــات بینالمللــی ،رایجتریــن مســائل حقوقــی مربــوط بــه
اســتفادة مجــدد از دادههــا هســتند (Schöpfel et al. 2015; Darby et al. 2012; Fecher, Friesike
 .)and Hebing 2015; Houlb et al. 2018; Commission notice 2014تحریــف یــا دســتکاری
دادههــا ،سوءاســتفادة تجــاری و رقابتــی از آنهــا ،و سوءتفســیر کاربــران از دیگــر مســائلی
اســت کــه ضــرورت توجــه بــه الزامات حقوقــی و سیاســی اســتفادة مجــدد از دادهها را بیشــتر
میکنــد ( .)Fecher, Friesike, and Hebing 2015تدویــن یــک چارچــوب بــر اســاس قوانیــن
ملــی و توافقهــای بینالمللــی ،پایبنــدی بــه مســائل اخالقــی ،کســب رضایــت آگاهانــه
از محققــان و پرهیــز از هرگونــه ضــرر و زیــان بــه دیگــران از مــواردی اســت کــه مــورد
توجــه مصاحبهشــوندگان بــود .حتــی مصاحبهشــوندهای بــه لــزوم تدویــن یــک راهنمــای
اخالقــی مســتقل بــرای اســتفادة مجــدد اشــاره کــرد .مطالعــات نشــان میدهنــد کــه مســئلة
اســتناددهی بــه مجموعــة دادههــا ،همچنیــن نیــاز بــه تدویــن اســتانداردهای شــفاف و دقیـ ِ
ـق
اســتناددهی بــرای هماهنگــی در اســتناددهی ،از الزامــات رونــد اســتفاده از دادههــای دیگــران
اســت (Curty and Qin 2014; Pasquetto, Randles, and Borgman 2017; Bishop and Bishop
.)& Kuula-Lummi 2017; Wallis, Rolando, and Borgman 2013; Piwowar and Vision 2013
«مونــی و نیوتــن» معتقدنــد کــه تصمیــم نویســنده بــرای اســتناددهی بــه دادههــا تحــت تأثیــر
اســتانداردهایی قــرار میگیــرد کــه توســط دســتنامههای اســتناد ،سیاســتهای مجلــه ،و
1. copyrigth
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ارائهدهنــدگان دادههــا تدویــن شــدهاند ( .)Mooney and Newton 2012بنابرایــن ،ســه عنص ـ ِر
ســبک ،اســتانداردهای اســتناد و رفتــار نویســنده بایــد در بحــث اســتناددهی مــورد توجــه
قــرار گیرنــد .برخــی پژوهشــگران شــرط اســتفادة مجــدد از دادههــا را ســنجش کیفیــت آنها
ذکــر کردهانــد (Darby et al. 2012; Curty et al. 2017; Commission notice 2014; Holub et al.
 .)2018; Schöpfel et al. 2015; Faniel and Zimmerman 2011; Vision & Piwowar 2013ارزش
دادههــا بــه کیفیــت آنهــا بســتگی دارد .کیفیــت بدینمعناســت کــه شــرایط مبهــم مرتبــط
بــا تولیــد دادههــا (ماننــد تکنیکهــای جمــعآوری ،آرشــیو ،مقیاسهــای اندازهگیــری
و توزیــن آنهــا) توضیــح داده شــود .اســتانداردهای افزایــش کیفیــت بایــد بــا مشــاوره بــا
پژوهشــگران هــر حــوزة علمــی تدویــن شــود (افخمــی  .)1389مؤلفــة بعــدی ایــن بُعــد
بحــث قابلیــت و کنتــرل دسترســی بــه دادههاســت .نویســندگان زیــادی طرفــدار دسترســی
آزاد بــه دادههــا هســتند (Bishop and Kuula-Lummi 2017; Mannheimer, Sterman and Borda
;2016; Tenopir et al. 2015; Schöpfel and Južnič 2015; Bishop 2014; Faniel et al. 2013

 .)Tenopir et al. 2011; Curty 2016; Vision & Piwowar 2013; Prince et al. 2018ایــن در حالــی
اســت کــه دسترســی آســان و بلندمــدت بــه دادههــا ( )Commission notice 2014و ســهولت
کشــف دادههــا (;Darby et al. 2012; Curty 2016; Wilson et al. 2011; Vision & Piwowar 2013
; )Commission notice 2014منجــر بــه افزایــش تمایــل پژوهشــگران بــرای اســتفادة مجــدد از
دادههــا خواهــد شــد .در دادههــای پژوهشــی کــه بــا بودجــة عمومــی تولیــد شــدهاند ،اصــل
بــر ایــن اســت کــه دسترســی حداکثــری و ارزان باشــد .البتــه ،محدودیتهــای قانونــی و
اخالقــی در دسترســی در چارچــوب سیاس ـتها وجــود دارد .از جملــة ایــن محدودیتهــا
دالیــل امنیتــی ،حفاظــت از حقــوق کاربــر ،و یــا حفــظ اســرار افــراد اســت (افخمــی .)1389
 .6نتیجهگیری

پیشــرفتهای ســریع در فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی همــة جنبههــای زندگــی بشــر را

تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .یکــی از مباحثــی کــه چنــد ســالی اســت تحــت تأثیــر ایــن فناوریهــا
مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،بحــث تولیــد روزافــزون دادههــای پژوهشــی اســت .دسترســی گســترده
بــه دادههــای پژوهشــی و اســتفادة مجــدد از آنهــا باعــث بازگشــت ســرمایه و حفــظ ارزش دادههــا

خواهــد شــد .در همیــن راســتا ،ایــن پژوهــش بهوســیلة تحلیــل محتــوای متــون و مصاحبــه بــا خبرگان

بــهشناســایی عناصــر الزم بهمنظــور اســتفادة مجــدد از دادههــای پژوهشــی در ایــران پرداخــت.
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عناصــر شناساییشــده در  3بعــد زیرســاختها ،منابــع انســانی ،و عوامــل ســازمانی تقســیمبندی
شــدند .زیرســاختهای ســختافزاری ،نرمافــزاری ،ارتباطــی ،مســائل اقتصــادی ،مســائل امنیتــی

و فــراداده از جملــة زیرســاختها هســتند .مؤلفههــای بُعــد عوامــل انســانی شــامل نیــروی انســانی،

آمــوزش ،اقدامــات فرهنگــی ،نگــرش و انگیــزش ،اخــاق حرفــهای و مســائل اجتماعــی اســت.
توجــه بــه مســائل اخالقــی و حقوقــی ،کیفیــت داده ،سیاســتهای دسترســی ،مالکیــت معنــوی
و اســتناددهی ،الــزام و اعتبــار ســازمانی ،خطمشــیهای اجرایــی و مســائل بوروکراتیــک از
مؤلفههــای اصلــی بُعــد ســازمانی اســت .بــا توجــه بــه نقــش دادههــا در رونــد پژوهشهــا و توســعة

مفهــوم اســتفادة مجــدد از دادههــای موجــود در دنیــا ،ایــن مفهــوم بایســتی بــه فرهنــگ و رویکــرد
معمــول و متــداول در جامعــة علمــی کشــور بــدل گــردد .طبیعــی اســت کــه اجــرای ایــن رویکــرد
بــا چالشهــا و مشــکالت فنــی و غیرفنــی زیــادی مواجــه شــود .ایــن چالشهــا تــا حــدودی بــا

حمایــت تمامــی نهادهــا و ســازمانهای درگیــر در امــر پژوهــش و یــک برنامهریــزی دقیــق و مــدون
تعدیــل خواهنــد شــد .پیشــنهادهایی کــه حاصــل از مــرور متــون و مصاحبهانــد و میتواننــد زمینــة

اســتفادة مجــدد از دادههــای موجــود را فراهــم کننــد ،عبارتانــد از :طراحــی یــک مخــزن ملــی

بــاز بهصــورت یکپارچــه و جامــع بهمنظــور میزبانــی دادههــای پژوهشــی در کشــور؛ انتخــاب یــک
ســازمان بــا قــدرت اجرایــی بــاال و ســاختاری دقیــق بهعنــوان ســازمان متولــی؛ تدویــن سیاسـتهایی

شــفاف؛ تــدارک زیرســاختهای الزم فنــی و غیرفنــی؛ الــزام مؤسســات پژوهشــی کشــور بــه ارائــة
دادههــای پژوهشــی همــراه بــا طرحهــای پژوهشــی ،پایاننامههــا و مقــاالت؛ در نظــر گرفتــن
ســازوکارهایی بــرای ســنجش کیفیــت دادههــا؛ تعییــن ســطح دسترســی بــه دادههــا بــرای افــراد
عضــو و غیرعضــو بــا مجوزهــای خــاص؛ اتخــاذ تدابیــر امنیتــی؛ تدویــن اســتانداردهای ابــردادهای

خــاص؛ برنامهریــزی بــرای تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی؛ تشــویق پژوهشــگران و ایجــاد انگیــزه

در آنهــا بهمنظــور اســتفادة مجــدد از دادههــای موجــود؛ برگــزاری دورههــای آموزشــی رســمی و

خــاص بــرای آمــوزش اســتفادة مجــدد.
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مدیریــت پژوهــش و فنــاوری ،دانشــگاه امــام صــادق (ع) .تهــران.
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: از اینترنت، جایگاه ایران در تولید علم جهان ارتقا یافت.1397 .پایگاه استنادی جهان اسالم
)1398/01/31  (دسترسی درhttps://isc.gov.ir/fa/news/995

 بازمفهومســازی ســواد اطالعاتــی بــرای تیمهــای.1397 . و محمدرضــا اســمعیلی، نــادر نقشــینه، فاطمــه،رنجبــری
.1684-1659 :)4( 33  فصلنامــه پــردازش و مدیریــت اطالعــات.طراحــی نرمافــزار کتابخانــه

 ارائــه مــدل.1392.  و محمدرضــا آقانژاداحمدچالــي، منصــور رضاعلــی، علــی منصوریــان، حســنعلي،فرجــي ســبكبار

:)1( 45  پژوهشهــای جغرافیــای انســانی. مکانــی بخشــی شــهرداری دادة زیرســاختمدیریــتبــرايمفهومــي

.44-23

.19-5 :)3( 2  مدیریت فرهنگ سازمانی. روایی در تحقیق.1384 . و محسن علیزاده، ابوالحسن،فقیهی
 اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی.1396 . و عبدالرضــا نــوروزی چالکــی، نــادر نقشــینه، اســماعیل،وزیــری
.1040-1013 :)3( 33  فصلنامــه پژوهشــنامه پــردازش و مدیریــت اطالعــات.رویکــردی جهانــی و ملــی

 مطالعــات. عوامــل مؤثــر بــر اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی.1396 . و شــهرام توفیقــی، میتــرا دیلمقانــی،_____
.139-123 :)3( 28 ملــی کتابــداری

.93-79 :)2( 70  فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت. ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ.1396 ._____
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آمنه سلیمانی

 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه،1359 آﻣﻨﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ

تهران،ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ
دانشـگاه
و دان،اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲاطالعات
دکتری علم
،1359ﺗﻬﺮان
متولـد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
شناسـیوب
،وبشﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
دانشـجویذﺧﻴﺮه و
 ﻧﻈﺎمﻫﺎي.اﺳﺖ
.است
 اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داده و اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺠﺪد از دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻋﻼﺋﻖ،دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
 مدیریـت، وب نامرئـی، وب معنایـی،و بازیابـی اطالعـات.اﺳﺖ
ذخیـره
نظامهـای

 اشـتراکگذاری داده و اسـتفادة مجـدد از دادههـای،دادههـای پژوهشـی
.پژوهشـی از عالئـق پژوهشـی وی اسـت

 داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و دان ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه،1345 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻬﻴﻢﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
 ﻓﺮاﻫﻢآوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻮدﻛﺎن، آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت،اﻗﺘﺼﺎدي
.از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ

 داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ،1340 ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
 اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
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ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻧﻈﺎمﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،وب ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
آﻣﻨﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1359داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻼﺋﻖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ،
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻧﻈﺎمﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،وب
دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داده و اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺠﺪد از دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از

ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻧﻈﺎمﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،وب ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داده و اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺠﺪد از دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻋﻼﺋﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻫﺎي
داده
وي اﺳﺖ.

دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داده و اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺠﺪد از دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻋﻼﺋﻖ

اﺳﺖ.
استفادة مجدد از دادههایﭘﮋوﻫﺸﻲ
شناسایی عناصر و الزامات | سلیمانی دهدیوان و دیگران
ويایران:
پژوهشی در
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﻓﻬﻴﻢنیاﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1345داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و دان ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓ
ﺎﻃﻤﻪفهیم
فاطمه

دان .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
اﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
داﻧﺸﻜﺪه
مـدرک،داﻧﺸﻴﺎر
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﻲتداﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان و
اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي
داراي
1345
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻓﻬﻴﻢﻧﻴﺎ
ﺎﻃﻤﻪ
ﻓ
دانشـگاه
شناسـی
داﻧﺸﮕﺎهش
ﻋﻠﻢدان
اطالعـات و
دکتـری علـم
دارای
،1345
متولـد
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻬﻴﻢﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1345داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و دان ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﻛﻮدﻛﺎن
ت
داﻧﺸﮕﺎهﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖآوري و
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﺮاﻫﻢ
ﻋﻠﻢ
آﻣﻮزش
اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺼﺎدي،
اﻗﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﻜﺪه
داﻧﺸﻴﺎر
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎنمﻫﻢ
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
ت
تهرانﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
دانشـگاهاﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
داﻧﺸﻜﺪه
داﻧﺸﻴﺎر
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
است.
مدیریت
دانشـکده
دانشـیار
اکنون
ایشـانﻫﻢه
اسـت.
تهران

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻮدﻛﺎنﻛﻮدﻛﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎو
آوري
ش ﻋﻠﻢ
آﻣﻮز
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺼﺎدي،
اﻗﺘاز اﻗﺘ
ﻓﺮاﻫﻢو
اﻃﻼﻋﺎت،آوري
ﻓﺮاﻫﻢ
اﻃﻼﻋﺎت،
ﻋﻠﻢ
اﻃﻼﻋﺎت،زش
آﻣﻮ
اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺼﺎدي،
آوری
تم
فراه
اطالعـات،
آمـوزش علم
اطالعات،
مدیریت
اقتصـادی،
مطالعـات

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲازوي
ﻋﻼﻳﻖ
واز ﺟﻤﻠﻪ
عالیق پژوهشـی وی اسـت.
جمله
کـودکان
مطالعـات

ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1340داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ

نقشینهﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
نادر

دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ
داﻧﺶوﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
ﻣﺪركﻣﺪرك
دارايداراي
،1340،1340
ﺳﺎل ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ
ﻧﺎدرﻧﺎدر

دﻳﺠﻴﺘﺎل و
دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﺣﻔﺎﻇﺖ،
مـدرکﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
شناسـی
رﺧﻨﻪدانش
اطالعـات و
دکتـری علـم
اﺳﺖ .دارای
ﺗﻬﺮان،1340
داﻧﺸﮕﺎهسـال
متولـد

داﻧﺶوﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮناﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮانﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
 Digital emergenceاز ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

اطالعـات و
علـم
گـروه
اسـتادیار
اکنـون
ﻣﺮﺑﻮطهم
ایشـان
اسـت.
تهـران
دانشـگاه
دﻳﺠﻴﺘﺎل و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ،رﺧﻨﻪ
دﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
دﻳﺠﻴﺘﺎل و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ،رﺧﻨﻪ
دﻳﺠﻴﺘﺎل،
زﻧﺪﮔﻲزﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه

اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 Digitalاز
emergence
اسـت.
تهـران
دانشـگاه
دانششناسـی
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﺋﻖﻋﻼﺋﻖ
 Digitalاز
emergence

مســائل مربــوط بــه زندگــی دیجیتــال ،حفاظــت ،رخنــه دیجیتــال و

ﻋﺎدل ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻧﮋاد ،داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن

 Digital emergenceاز عالئق پژوهشی ایشان است.

ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻋﺎدل ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻧﮋاد ،داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻋﻠﻢ و
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ
ﻣﺪرك ودﻛﺘﺮي
داراي
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
دادهﻋﺎدل
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده-
ﺳﻨﺠﻲ و
اﻃﻼﻋﺎت،
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه
ﻧﮋاد ،،ﻧﻈﺎم
ﻛﺎوي
ﻛﺎوي ،ﻣﺘﻦ
نژادﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
سلیمانی
عادل
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻼﻳﻖ ﻋﻠﻢ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن واﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ از
ﻫﺎي
داده-
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﻨﺠﻲ و
شناسـی ﻋﻠﻢ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲشاﻃﻼﻋﺎت،
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و
مـدرکﻛﺎوي،
ﻛﺎوي ،ﻣﺘﻦ
داده
اکنون
ایشـان هم
اسـت.
اطالعات و دان
ﻧﻈﺎمعلـم
دکتـری
دارای

دادهﻛﺎوي ،ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،ﻧﻈﺎمﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده-

ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان
اسـتادیار بخـش علـم اطالعـات و دانششناسـی
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
است.

دادهکاوی ،متـنکاوی ،نظامهـای ذخیـره و بازیابـی اطالعـات ،علمسـنجی و

مدیریـت دادههـای پژوهشـی از جملـه عالیـق پژوهشـی ایشـان اسـت.
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