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عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری داد ه های پژوهشی: مرور پيشينه ها

اسماعيل وزیری| نادر نقشينه | عبدالرضا نوروزی چاكلی | ميترا دیلمقانی| شهرام توفيقی 

چڪیده

هدف: شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر اشرتاک گذاری داده های پژوهشی.

روش شناسی: با جستجوی نظام مند در پایگاه های معترب علمی ابسکو، ساینس دایرکت، 

جی استور، پامبد، اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر محتوای کلیه مقاالت مرتبط با 

عوامل مؤثر بر اشرتاک گذاری داده های پژوهشی تحلیل شد. 

یافته ها: اجبار سازمان ها و حامیان مالی پژوهش ها، سیاست نارشان نرشیات علمی در 

اشتـراک گذاری داده های پژوهشــی، حمـایت سازمـانی و طـرح مدیریـت داده ها، وجـود 

واسپـارگاه ها و استانـداردهای داده ای و فراداده ای و میان کنش پذیـری میان آنها، بهره وری 

علمی، تجربه کاری، سن، نوع دوستی، حریم خصوصی، محرمانگی داده ها، قوانین و مقررات 

ملی و بین املللی، کسب رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان، مشوق ها و مکانیسم های 

انگیزشی، کسب اعتبار حرفه ای و دانشگاهی، همکاری و مشارکت علمی و تقدیر و تشکر 

رسمی از صاحبان داده ها از جمله عوامل مؤثر بر اشرتاک گذاری داده های پژوهشی است.

نتیجه گیری: با توجه به ارزش افزوده داده ها، رضوری است زیرساخت های الزم برای توسعه 

و استفاده هرچه مؤثرتر از داده های پژوهشی از سوی ذی نفعان این حوزه فراهم شود. 

سازماندهی مؤثر داده ها بهرتین راه بهینه سازی و رسمایه گذاری بر روی آنهاست. 

ڪلیدواژه ها 

داده های پژوهشی، اشرتاک گذاری، دسرتس پذیری، اشرتاک داده

NASTINFONASTINFO
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عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری داد ه های پژوهشی: مرور پيشينه ها

مقدمه
فناوریهایاطالعاتیارتباطیوکاربردآنهادرعلوممختلف،سببتولیدحجمانبوهی
ازدادههاشدهاست؛کهعالوهبرنقشآنهادرانجامپژوهشها،منجربهایجادالگوی
جدیدیدرعلمتحتعنوان"پارادایمچهارم"6یا"پژوهشهایمبتنیبرداده"شدهاست.
دراینپارادایم،همهآثارعلمی،متونپژوهشی7،ودادههایعلمی8مرتبطباآنهابهصورت
برخط9دردسترساست)هی،تنسلی،وتال2009،10(.پژوهشهایمبتنیبردادهازطریق
دسترسیپذیریواشتراکگذاریدادههایخامپژوهشیمیانجوامععلمیامکانپذیرمیشود
)کیم2013،11(.اشتراکگذاریدادههازمانیاتفاقمیافتدکهدانشمنداندادههایخودرابرای
استفادهسایرپژوهشگرانبااهدافعلمیمختلفدسترسپذیرسازند.پژوهشگرانمیتوانند
ازطریقروشهایمختلفازجملهضمیمهکردندادههابهمقالههایمنتشرشدهدرمجالت،
ارسالدادههابهوبگاههایسازمانیوفردی،ودیعهگذاشتندادههادرواسپارگاههایسازمانی
یاموضوعی،یاارسالدادههابهدرخواستهایفردیپژوهشگرانمانندپستالکترونیکی
دادههایخودرابهاشتراکبگذارند)تنوپیر12وهمکاران،2015؛کیم،2013(.واسپارگاههایی
ماننددرایاد13،فیگشیر14،بانکژن15وثبتجهانیواسپارگاهدادههایپژوهشی16ازجمله
زیرساختهاییهستندکهامکانبهاشتراکگذاریودسترسیبهدادههایپژوهشیراممکن
میسازند.بهدلیلاهمیتاینموضوع،بسیاریازدانشگاهها،ناشران،وحامیانپژوهشنیز
امکاناتیرابرایاشتراکگذاریودسترسیبهدادههافراهمکردهاند.بهطورمثال،نشریات

1. دانشـجوی دکترای مدیریت اطالعات 
دانشـگاه تهـران؛ عضو هیـأت علمی 

دانشـگاه زابل )نویسـنده مسئول(
evaziri@ut.ac.ir 

2. اسـتادیار گـــروه علـم اطالعـات و       
دانش شناسـی، دانشــكده مدیریـت، 

دانشـگاه تهـران 
nnaghshineh@gmail.com

3. دانشیــــار گـروه علـم اطالعــات و 
دانش شناسـی، دانشكده علوم انسانی، 

دانشـگاه شاهد
noroozi.reza@gmail.com 

4. استادیار دانشگاه صنعتی مالك اشتر
mdilmaghani@ut.ac.ir 

5. دانشـیار مدیریـت خدمـات بهداشـتی 
درمانـی، دانشــگاه علــوم پزشـكی 

بقیـه اهلل
shr_tofighi@yahoo.com 
6. Fourth Paradigm
7. Literature
8. Scientific Data
9. On-line
10. Hey, Tansley, & Tolle
11. Kim
12. Tenopir
13.  Dryad
14. Figshare
15. GenBank
16. Registry of Research data 

Repositories (re3data)  
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و کشور از سراسر جهان مشاهده کرد

       (www.re3data.org) 
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ساینس،نیچروکتابخانهعمومیعلم1،بستهبهحوزهموضوعیخود،واسپارگاههایموضوعی
مختلفیرابرایاشتراکگذاریودسترسیبهدادههاپیشنهادمیکنند.

اشتراکگذاریودسترسپذیریدادههایپژوهشیقابلیتهایزیادیبرایپیشرفت
علمیفراهمکردهاستوسببتسهیلدربازتولیدپژوهشهایبعدیشدهاست)فچر،
پژوهشهای انسجام تقویت پژوهشهایجدید، ترویج هبینگ2015،2(. فریسیک،و
پیشین،تسهیلفرصتهاییادگیریدانشجویان،جلوگیریازجمعآوریتکراریدادهها،
افزایشاثربخشیپژوهشها،افزایششهرتدانشگاهی،پذیرشسیاستهایحامیانمالی
پژوهشهاوسیاستنشریاتعلمی،اعتباریابیپژوهشها،آزمونفرضیههایجدیدبا
استفادهازدادههایموجودوکمکبهپیشبردعلم،ازجملةمزایایاشتراکگذاریدادههای
پژوهشیاست)راثی3وهمکاران،2012؛فینبرگ1994،4؛فینبرگ،مارتین،واستراف5،
1985؛برگمن،والیس،ونوئل2007،6؛کمپلوبندیوید2002،7؛برگمن،2010؛ویکرز8،

2006؛تنوپیروهمکاران،2011؛لوئیس9،لیزاوکمپل،2002(.
متونموردبررسینشانمیدهدکهعواملمتعددیبردسترسیواشتراکگذاری
دادههایپژوهشیتأثیرگذاراستکهشناساییآنهامیتواندنقشیمهمدرسیاستگذاری
وتدارکاقداماتوزیرساختهایالزمبرایاستفادهازقابلیتهاومزایایحاصلاز
اشتراکگذاریدادههاداشتهباشد.درداخلکشوربهصورتمشخصدراینحوزهمطالعهای
انجامنشدهاست.لذا،باتوجهبهپذیرشاشتراکگذاریدادههایپژوهشیدرمیانجوامع
علمیدرسطحجهانیبهعنوانیکهنجار،ضروریاستتمهیداتواقداماتالزمدر
راستایاستقرارنظاممدیریتواشتراکگذاریدادههایپژوهشیمدنظرسیاستگذارانو
برنامهریزانحوزهپژوهشوفناوریکشورقرارگیرد.ازاینرو،درپژوهشحاضرتالش
شدبااستفادهازمتونمرتبطبابررسیدقیقتریازعواملمؤثربراشتراکگذاریدادههای
پژوهشیانجامشود.شناساییاینعواملمیتواندزمینهسازدیگراقداماتموردنیازبرای
پذیرشواستقرارنظاماشتراکگذاریومدیریتدادههایپژوهشیودسترسیبهآنهادر

جامعهعلمیکشورباشد.

روش شناسی
پژوهـشحاضـربااستفـادهازروشتحلیـلمحتـواآثارعلمـیمنتشرشـدهدرحوزه
اشتـراکگذاریدادههـاوعواملمؤثـربرآنرابررسـیکرد.جامعـهآماریشامـلکلیه
بروندادهایعلمیاعمازمقاله،کتاب،پایاننامه،مقاالتهمایشهاومانندآنهاستکهبا
جستجودرپایگاههایوبآوساینس،اسکوپوس،وپابمد،گوگلاسکالر،جیاستور10،

1. Science, Nature, & 
Public Library of Science 
(PLOS)

2. Fecher, Friesike, & 
Hebing

3. Rathi
4. Fienberg
5. Fienberg, Martin, & Straf
6. Borgman, Wallis, & Noel
7. Campbell &Bendavid
8. Vickers
9. Louis
10. Jstor

عوامل مؤثر بر اشرتاک گذاری داد ه های 
پژوهشی: مرور پیشینه ها
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ابسکووپراکوئستبدونمحدودیتزمانیشناساییشد.تعدادمدارکبازیابیشدهاز
پایگاههایفوق3261عنوانبودکهپسازیکپارچهسازینتایججستجوبااستفادهاز
نرمافزارمدیریتاستناددهیاندنوت1عناوینتکرارییانامرتبطحذفشد.نهایتاًتعداد
54عنواناثرعلمیکهدسترسیبهمتنکاملآنهاامکانپذیربودبرایتجزیهوتحلیل

عواملانتخابشد.

یافته ها
درمطالعهمتونمرتبطمشخصگردیدبیشترمقاالتعلمیطیسالهایاخیرنگارشیافته
استکهاینمسئلهنشانازتوجهچشمگیرپژوهشگرانبهاشتراکگذاریدادههایپژوهشی
دارد.پژوهشهایانجامشدهقبلینیزنشاندادکهبروندادهایعلمیاینحوزه،طیسالهای
اخیر،رشدافزایشیداشتهاست)فچروهمکاران،2015(.عواملمؤثربراشتراکگذاری
دادههایپژوهشیکهدرمتونمختلفعلمیبرآنتأکیدشدهبوددرتصویر1ارائهشدهاست.

تصویر 1.عواملموثربراشتراکگذاریدادههایپژوهشی

عوامل سازمانی 
عواملسازمانیازمهمترینعواملتأثیرگذاربراشتراکگذاریدادههایپژوهشیاست.
الزاماتوسیاستهایسازمانهایحامیپژوهش،نشریات،حمایتسازمانیومدیریت

عوامل موثر بر اشرتاک گذاری

 داده های پژوهشی

عوامل فردی

عوامل  فنی

عوامل  سازمانی

عوامل  فرهنگی و رفتاری

عوامل  حقوقی و سیاسی

الزام سازمانی و حامیان پژوهش

الزام نرشیات

حامیت و منابع سازمانی

مدیریت داده ها

مکانیسم های انگیزشی 

رویت پذیری 

تقدیر و تشکر رسمی

همکاری و مشارکت علمی بیشرت

کسب شهرت و اعتبار علمی

حریم خصوصی و محرمانگی داده ها 

حساسیت و امنیت داده ها

مالکیت داده ها 

الزامات ملی و بین املللی

سطوح و نحوه دسرتسی به داده ها

ویژگیهای فردی

نگرش

سود درک شده

نوع دوستی

بهره وری علمی 

استاندارد داده ای و ابرداده ای 

زیر ساختی 

میانکش پذیری 

واسپار گاههای داده ای 

1. Endnote

اسامعیل وزیری و همکاران
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دادههارامیتوانازمهمتریناینعواملدانست.بدیهیاستپژوهشگرانبهندرتداوطلب
اشتراکگذاریدادههایشانهستنداماسیاستگذاریسازمانهاییکهحمایتمالیپژوهشها
راعهدهدارهستندوهمچنینالزاماتناشرانمجالتعلمیدربهاشتراکگذاریدادهها
میتواندنقشمؤثریدراینزمینهداشتهباشد.عالوهبرآن،باالرفتنسطحاستنادهاوافزایش
رؤیتپذیرینیزمشوقیبرایپژوهشگرانومراکزپژوهشیبهشمارمیرود.تحلیلهانشان
میدهدکهذینفعاننقشیمهمدرتشویقپژوهشگراندراشتراکگذاریدادههایپژوهشی
دارند)وبر،پیووار،وویزن2010،1(.بنگاههایمالیعلمیمانندمؤسسهملیسالمت2،
مؤسسهملیسرطان3،شورایپژوهشهایانگلستان4وبنیادملیعلوم5ازپژوهشهاییکه
بهآنهاپژوهانهتعلقمیگیرددرخواستاشتراکگذاریدادههایپژوهشیوطرحمدیریت
دادههایشانرادارند)زکرایس2010،6؛کلدیتز2009،7؛فنیلوزیمرمن2011،8؛بنیادملی
علوم،2011،مؤسسهملیسالمت،2014(.اینسازمانهاهرکدامبستهبهاهدافووظایف
خودسیاستهایاشتراکگذاریدادههایپژوهشیراتدوینکردهاندامابااینوجوددر

برخیسازمانها،اینالزامبهصورتمنسجماجرانشدهاست)فچروهمکاران،2015(.
عالوهبرسازمانها،ناشراننشریاتعلمینیزکهدارایسیاستگذاریهایاجرایی
برایاشتراکدادههستندتوانستهاندبررفتارپژوهشگرانخودتاثیرگذارند)پیوواروچاپمن،
2008؛مککین1995،9(.درنشریاتنیچروساینساشتراکگذاریدادههایخامپژوهشی

تولیداتعلمیشرطانتشارآنهاست)کیمواستانتون201210؛وندنایندن2011،11(.
درایننشریات،دادههابایددرواسپارگاهیعمومیبهاشتراکگذاشتهشودکهترجیحًا
بارشتهوحوزهموضوعیپژوهشگرانمتناسبباشد.برخیپژوهشهانشاندادهاندکهبیش
از50درصدنشریاتدانشگاهیدرانگلیسخطمشیاشتراکدادهدارند)وندنایندنو
همکاران،2011(.نشریاتکتابخانهعمومیعلمخطمشیدادهایجدیدیدرمارس2014
بهاجراگذاشت.اینخطمشی،نویسندگانخودراملزممیکردکهتوصیفمشخصیاز
نحوهدسترسیبهدادههایپژوهشیمقاالتمنتشرشدهارائهکنند)کتابخانهعمومیعلم،

.)2014
طرحمدیریتدادهها،عاملمهمومؤثردیگریاستکهبهتمایلپژوهشگراندرانتشار
واشتراکگذاریدادههاکمکمیکند)تنوپیروهمکاران،2011؛میچنر2015،12،برگمن
2010،زکرایس،2010(.مهارتهایمدیریتدادههایپژوهشیبرایسازماندهی،مدیریت
وآمادهسازیدادههابهدلیلانتشاردرواسپارگاههایملیوبینالمللیبهدلیلتاثیرگذاریبیشتر

موردتوجهقرارگرفتهاست)سایوگووپاردو2013،13(.
نیازمندوقت،زمان،وهزینهالزمازسوی آمادهسازیدادههابرایاشتراکگذاری

1. Weber, Piwowar, & 
Vision

2. National Institute of 
Health

3. National Institute of 
Cancer

4. National Research 
Council

5. National Science Foun-
dation

6. Zacharias
7. Colditz
8. Faniel & Zimmerman
9. McCain
10. Stanton
11. Van Den Eynden
12. Michener
13. Sayogo & Pardo

عوامل مؤثر بر اشرتاک گذاری داد ه های 
پژوهشی: مرور پیشینه ها
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پژوهشگرانیاستکهدادههاراتولیدمیکنند.بههمیندلیل،سیاستهایمدیریتداده،
قواعدوراهنمایچگونگیاستفادهمجددازدادههاواشتراکآنها،نقشیمهمدراینراستاایفا
میکند.بهطورمثال،واسپارگاههایدادهایمیتوانندتمهیداتالزمدراستناددهیبهدادههای
اشتراکگذاشتهشدهرافراهمکنند)تنوپیروهمکاران،2015(.ازهمینرو،مؤسسهتامسون
رویترزدرسال2012،محصولجدیدیباعنوان"پایگاهاستنادیدادههایپژوهشی"ارائه
کردتادسترسیواحدبهدادههاییراکهدرواسپارگاههایمختلفبهصورتپراکندهدر

سراسرجهاننگهداریمیشوندرافراهمنماید)تورسسالیناس2014،1(.
حمایتسازمانیدراشتراکگذاریدادههایپژوهشگرانبهمیزانحمایتیاطالقمیشود
کههرسازمانبرایدانشمنداندرزمانانجامپژوهشوبعدازآنفراهممیکند.پژوهشها
نشاندادهاندکهحمایتسازمانیتأثیرمثبتیبراشتراکگذاریدادههایپژوهشیدانشمندان
داشتهاست)سایوگووپاردو،2013؛لین2006،2؛بُک،زماد،کیم،ولی2005،3؛تنوپیرو
همکاران،2015؛2011؛کیموآدلر،2015(.زمان،هزینه،دانشومهارتالزمبرایآمادهسازی
واشتراکگذاریدادههاازعواملمهمدیگراستکهسازمانهاوحامیانپژوهشهاباتدارک
وفراهمآوریزیرساختهایالزممیتواننددراینزمینهگامهایجدیبردارند)فچرو
همکاران،2015(.ازجملهاینکهباحمایتمالی،آموزشی،فنی،ذخیرهسازیومدیریتدادهها

امکاناستفادهبهترومؤثرترازدادههارافراهممیکنند)سایوگووپاردو،2013(.
حمایتسازمانیازسویدیگر،درحفظکیفیتواجتنابازسوءتفسیروسوءاستفاده
ازدادههایپژوهشیمؤثرخواهدبود.برند4)2007(اذعانمیداردکهپژوهشگرانوقت
کافیبرایسازماندهیدادههاندارند؛بههمیندلیل،برایاستفادهمجددپژوهشگرانازآنها

نیازمندحمایتهایسازمانیبرایتوصیفوسازماندهیدادههایشانهستند.

عوامل فنی 
واسپـارگاههایسازمـانیوموضوعـی،استانــداردهایدادهایوفــرادادهای،نرمافـزارها،
زیرساختهاومیانکنشپذیریازجملهعواملیهستندکهبهاشتراکگذاریدادههاوترویج
آنکمکمیکنند)میچنر،2015؛کیم،2013؛کیموژانگ2015،5؛کیموآدلر،2015؛تنوپیر

وهمکاران،2011و2015(.
دسترسیگستردهبهدادههایپژوهشیواستفادهبهینهازآنهانیازمندزیرساختهای
فناوریطراحیشده،توافقگستردهبینالمللیدرخصوصمیانکشپذیری،سازگاریوکنترل
کیفیدادههاستکهامکاناستفادهازمزایاوقابلیتهایدسترسیواشتراکگذاریدادههای
پژوهشیرافراهمکند.اینزیرساختهابایدبهاندازهکافیمنعطف،ثابتویکپارچهباشندتا

1. Torres-Salinas
2. Lin
3. Bock, Zmud, Kim, & Lee
4. Brandt
5. Kim, & Zhang
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امکاناستفادهبلندمدتومتنوعازدادههاهنگامنیازفراهمشود)آرزبرگر1وهمکاران،2004(.
واسپارگاههایدادهاینیزباهدفاجازهبهجوامععلمیوپژوهشیبرایذخیرهسازی،
اشتراکگذاری،پرسوجووذخیرهسازیدادههاطراحیشدهاند)فِنِمانوتستاین2009،2(.
واسپارگاههایدادهایبهپژوهشگرانکمکمیکنندتانتایجپژوهشهارااعتباریابیکنند،
تحلیلهایدوبارهانجامدهند،اشتراکگذاریواستفادهمجددازدادهتسهیلشود،ودر
نهایتسببپیشرفتیافتههایعلمیشوند.همچنینامکانرؤیتپذیریبیشترنویسندگان
درسطحجهانیواستفادهازدادههاافزایشمییابد)شوارتز،پاپاس،وساندلو2010،3؛
مارسیالوهمینگر2010،4،کرجین،پالمر،کارلسون،وویت2010،5؛ویت2008،6؛کیمو
استانتون2012،7؛چودری2008،8؛تنوپیروهمکاران،2015؛وفدرر،لو،یوبرت،ولش،و

برندیز2015،9(.
فرادادههاواستانداردهایفرادادهایازدیگرعواملمؤثربراشتراکگذاریدادههاست.
فرادادهبهعنواندادهدربارهدادهتعریفمیشودکهباعثتغییرشکلدادههایسازماننیافته
واستانداردسازیآنهامیشود)زیمرمن2007،10(.استانداردهایفرادادهایباعثسازماندهی
مؤثردادهها،مدیریتواستفادهمجددازآنهامیشوندوایناستانداردهابرایدسترسیو
کشفدادههابسیارضروریهستند)وارد،وارن،وهانیش2014،11؛سوانوبراون2008،12(.
ازاینرو،درصورتیکهمجموعهدادههابااستفادهازفرادادههاواستانداردهایدادهایبهخوبی
سازماندهیومدیریتشوند،اشتراکگذاری،استفادهمجدد،وکشفودسترسیبهآنهارا
تسهیلمیکنندوقابلیتبازیابیآنهارابرایپژوهشهایبعدیامکانپذیرمیسازند)سوان
وبراون،2008وتنوپیروهمکاران،2011(.درواقع،دادههایعلمیدرصورتیکهبهدرستی
سازماندهیومدیریتشوندمیتواننددیدگاههایجدیدونوآوریهاییرادرپژوهشها
ایجادکنندکهازطریقجستجودرمجموعهدادههایفردیامکانپذیرنیست)کیم،2013(

مطالعاتنشانمیدهدکهتمرکززیادیبرتوسعهاستانداردهایفرادادهایبرایکشف
واستفادهمجددازدادههادرحوزههایعلمیمختلفانجامشدهاست)ازجملهکاراستی
وبیِکر2008،13؛دیاز،گرانل،گود،هورتا2011،14؛رایبزولی2010،15ومیلرند16وبیکر،
2010(.بهطورمثال،حوزهاکولوژی،علومزیستی،ستارهشناسیوکریستالوگرافیزبان
فرادادهایخودرابرایسازماندهیومدیریتدادههاتوسعهدادهاند)کاراستیوبیِکر،2008؛

پاتون2008،17؛وسوانوبراون،2008(.
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عوامل فردی 
عواملفردیازدیگرعواملتاثیرگذاربراشتراکگذاریدادههایپژوهشیاست.ویژگیهای
پژوهشگرانازقبیلنگرش،سوددرکشده،سابقهوتجربهکاری،سن،جنسیت،میزان
بهرهوریعلمی،آموزشوپژوهشمحوربودنآنها،رقابتباهمکاران،کارتیمیوگروهی،
ارتباطباصنعت،ونوعدوستیازجملهآیتمهاییاستکهدرزمرهعواملفردیقرارمیگیرد

ودرمطالعاتاشتراکگذاریدادههایپژوهشیبهآنهااشارهشدهاست.
پژوهشهانشانمیدهدکهپژوهشگرانیباملیتهایگوناگونرفتارمتفاوتیدر
اشتراکگذاریدادههایپژوهشیدارند.بهطورمثال،کشورهایامریکایشمالیواروپایی
تمایلبیشتریدراشتراکگذاریدادههایخوددارند)فرگوسن،2014؛تنوپیروهمکاران،
2011؛2015؛کیم،2013(.پژوهشگرانیکهباصنعتکارمیکنندیادرجستجویثبت
اختراعیاتجاریسازینتایجپژوهشهایخودهستندنیزتمایلکمتریبهاشتراکگذاری
دادههادارند)کمپلوبندیوید،2002؛فچروهمکاران،2015؛ووگلی1وهمکاران،2006(.
ویژگیهایپژوهشگرانازجملهسابقهکاری،درجهعلمی،سن،جنسیتومانندآنها
نیزمواردیبودهاستکهدرپژوهشتنوپیروهمکاران،2011؛کیموژانگ،2015؛کیموآدلر،
2015؛کیمواستانتون،2012؛کیموکیم،2015؛کیموبرنز،2016موردتوجهقرارگرفته
است.پژوهشگرانیباتجربهکاریوتاثیرعلمیبیشتر،تمایلبیشتریدراشتراکگذاری
دادههادارند.همچنیننویسندگانباتجربهتردادههایخودرابیشتربهاشتراکمیگذارندیااز
دادههایاشتراکیدیگرانمجدداًاستفادهمیکنند)پیووار2011،2(.پژوهشگرانجواناحساس
بهتریدرخصوصاستفادهمجددواشتراکدادهدارنددرحالیکهدادههایکمتری-به
نسبتپژوهشگرانمسنتر-بهاشتراکمیگذارند)تنوپیروهمکاران،2015(.پژوهشگران
پژوهشمحورتمایلبیشتریبهاشتراکگذاریدادههاداشتهاند)تنوپیروهمکاران،2011(.
همچنیننویسندگاندارایبهرهوریوتولیدعلمیبیشتربهنسبتسایرنویسندگاندادههای

بیشتریبهاشتراکمیگذارند)راثیوهمکاران،2012(.
دیدگاهونگرشپژوهشگراننیزبراشتراکگذاریدادههاتأثیرگذاراست،بهطوری
کهنگرشمثبتدراینزمینهمنجربهرفتارواقعیپژوهشگراندراشتراکگذاریدادههای
پژوهشیمیشود.عالوهبراین،بیننگرشپژوهشگرانبهاشتراکگذاریدادههاوسودو
خطردرکشدهحاصلازآنهارابطهمعناداریوجوددارد)کیموآدلر،2015؛کیم،2013؛
کیموژانگ،2015(.سودکاریدرکشدهمیتواندشاملپاداش،استنادودرنتیجهاعتبارو
رؤیتپذیریبیشترباشدودرنهایتافزایششهرتبرایپژوهشگرانوهمچنینافزایش
نگرشمثبتبهاشتراکگذاریدادههارابهدنبالداشتهباشد)کیم،2013؛تنوپیروهمکاران،

1. Vogeli
2. Piwowar
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2011؛2015؛دیاموند1986،1؛کیموآدلر،2015؛کیموژانگ،2015؛کیمواستانتون،
2012؛کیموبرنز،2016(.

عوامل حقوقی و سياسی 
الزاماتقانونیوسیاسیدراستفادهمجددازدادههاشاملحفظحریمخصوصی،محرمانگی،
حقمؤلف،حقاستفادهومالکیتآنها،کسبرضایتآگاهانه،مسائلمربوطبهامنیتملی،
قوانینملیوتوافقاتبینالمللیاستکهبراشتراکگذاریواستفادهصحیحومناسباز
آنهاتاثیرمیگذارد)زیمرمن،2007(.مطالعاتبسیاریبراهمیتحمایتازحفظحریم
خصوصیومحرمانگیدادههایتولیدشدهحینپژوهشویادادههایانسانیتاکیدداشتهاند.
موافقتصاحباندادهدراستفادهمجددازدادههاازجملهعواملومسائلحقوقیوسیاسی
استوشاملتعیینشرایطدسترسیبهدادهها،دریافتموافقتصاحبانداده،تقاضای
بررسیاثردرحالانجامتوسطصاحباناصلیدادهها،ارائهنسخهایازاثربهتولیدکننده
دادهها،وکسبمجوزقانونیبرایاستفادهمجددازدادههایتولیدشدهتوسطدیگراناست.
اهمیتاستنادبهدادههایپژوهشی،توافققانونی،مجوزوشرایطاستفادهوتاییداستفاده
مجددازدادههابهعنوانمسائلمهمدرحیطهحقوقیوسیاسیاشتراکگذاریدادههای

پژوهشیمطرحشدهاست)سایوگووپاردو،2013(.
قوانیــنملیوتوافقـاتبینالمللـینیزتاثیریمستقیـمبردسترسـیبهدادههاو
اشتـراکگذاریآنهادارند.قوانیـنحقمولف،سیاستهایاطالعاتی،دستورالعملهای
دادهها اشتراکگذاری برشرایطدسترسیو بینالمللی قراردادهایملیو سازمانیو
برایحمایت ارائهچارچوبحقوقی همکاران،2004(. و )آرزبرگر میگذارند تاثیر
ازاشتراکگذاریدادههابهصاحباندادهایناطمینانرامیدهدکهدادههایآنهامورد
سوءاستفادهقرارنمیگیردواینمسئلهمیتواندبهاشتراکگذاریبیشتردادههامنجرشود
)سایوگووپاردو،2013(.خطمشیهایمدیریتدادههاوقوانینالزمبرایحمایتاز
محرمانگیوحریمخصوصینقشیمهمدردسترسیبهدادههادارد)آرزبرگروهمکاران،
2004(.برخیپژوهشگرانبرضرورتبینامسازی2بهعنوانپیشفرضاشتراکگذاری
دادههایفردی،خصوصاًدادههایمربوطبهبیماراندرحوزههایبالینیتأکیدکردهاند

)راثیوهمکاران،2012؛بال،روبرتسوپارکر2015،3(.
تحریفیادستکاریدادهها،سوءاستفادهتجاریازآنها،سوءاستفادهرقابتی،سوءتفسیر
یاتفسیرناصحیحونیّتمبهمکاربرانازدیگرمسائلیاستکهضرورتتوجهبهالزامات
حقوقیوسیاسیاستفادهمجددازدادههارابیشترمیکند)فچروهمکاران،2015(وسبب

1. Diamond
2. De-identification
3. Bull, Roberts, & Parker
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میشودکهپژوهشگرانتاملبیشتریدرخصوصاشتراکگذاریدادههاداشتهباشند.

عوامل فرهنگی 
عواملفرهنگیناظربرمشارکتعلمی،همنویسندگی،فرایندپاداشدهی،کسبشهرت،
استناد،رویتپذیریوفرهنگسازیدرراستایبهبودنظاماشتراکگذاریدادههایپژوهشی
است.تدوینچارچوبهایرسمیبرایدسترسپذیریعمومبهدادههاباارائهمشوقها
وهنجارهایمناسبفرهنگیدرمیانجوامععلمیدراینزمینهنقشیمهمایفامیکند
)آرزبرگروهمکاران،2004(.پاداشدهیمناسبوکافیوراهکارهایتشویقیبرای
تولیدکنندگاندادههاودانشمندانیکهدادههایخودرابهاشتراکمیگذارندازعوامل
مؤثردراینراستاست)پاستل،شاپیرو،وبیسانز2002،1؛کاسلو2000،2؛2002؛بلومنثال3و
همکاران،1997؛تنوپیروهمکاران،2015؛آرزبرگروهمکاران،2004(.مکانیسمپاداشدهی
میتواندبهشکلهایمختلفازجملهایجادفرصتهایهمکاریومشارکتعلمیبیشتر،
همنویسندگیدرانتشارات،تقدیروتشکررسمی،شهرتواستنادصحیح،بازگشتسرمایه
واجازهقانونیبرایاستفادهازدادههاباشد)سایوگووپاردو،2013(.متونموردبررسی
نشاندادهاستکهوجودچنینمشوقهاییبرایپژوهشگرانیکهبهجمعآوری،کّمیسازی،
پاکسازیومدیریتدادههایپژوهشیپرداختهاندبهاشتراکگذاریبیشتردادههامنجرشده
است)تنوپیروهمکاران،2015(.اما،کمبودساختارمناسبپاداشدهیومکانیسمهاییبرای

بهبوددسترسیآزادبهدادههاهمچناناحساسمیشود)آرزبرگروهمکاران،2004(.
عالوهبرایجادزیرساختهاوسازوکارهایفنیاقدامدرزمینهمسائلفرهنگینیازمند
حمایتوتوجهازسویسازمانها،حامیانمالیپژوهشها،ونویسندگاناست.بهطور
مثال،تولیدکنندگانبایددادههایخودرادرواسپارگاههایدادهایمناسبقراردهندتاامکان
سازماندهیواستناددهیبهآنهافراهمشود.ناشران،نویسندگانمقاالترادرصورتاستفاده
مجددازدادههاملزمبهاستناددهیبهآنهاکنندوراهنمایمناسبیبرایآنهافراهمنمایند،
ونویسندگاننیزراهنماینشریاترامطالعهودرهنگاماستفادهازدادههایپژوهشیدر

بازتولیدآثارعلمیبهآنهااستناددهند.
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بحث و نتيجه گيری
اینپژوهشبهتحلیلمحتوایمقاالتمنتشرشدهدرزمینهاشتراکگذاریدادهها،شناسایی
عواملموثربردسترسپذیریواشتراکگذاریدادههایپژوهشیپرداخت.عواملشناسایی

شدهدرپنجبُعدسازمانی،فردی،حقوقی/سیاسیوفرهنگیورفتاریتقسیمبندیشد.
الزاماتاشتراکگذاریدادههایپژوهشی،حامیانمالیپژوهشها،سیاستنشریاتدر
اشتراکگذاری،حمایتسازمانیوطرحمدیریتدادهایازجملهعواملسازمانیهستند
کهدراشتراکگذاریدادههایپژوهشینقشدارند.واسپارگاههایدادهای،استانداردهای
دادهایوفرادادهای،زیرساختهاوتجهزاتفناوریازعواملیهستندکهازبُعدفنیبر
اشتراکگذاریدادههاموثرند.دربسیاریازمتونموردبررسیبراهمیتورابطهمیان
عواملفردیواشتراکگذاریدادههاتاکیدشدهبود.نگرش،سوددرکشده،سابقهو
تجربهکاری،سن،جنسیت،میزانبهرهوریعلمی،آموزشوپژوهشمحوربودنآنها،
رقابتباهمکاران،کارتیمیوگروهی،ارتباطباصنعت،ونوعدوستیازاهمعواملفردی
تاثیرگذاردراینمتونبود.حفظحریمخصوصی،محرمانگیوحساسیتدادهها،حقوق
تولیدکنندگان،مسائلمربوطبهامنیتملی،قوانینملیوتوافقاتبینالمللی،مالکیتوحق
استفادهازدادهها،حقمولفورضایتآگاهانهافرادازاشتراکگذاریدادههاازمجموعه
عواملیهستندکهدربُعدحقوقیوسیاسیمطرحهستند.دریافتاستناد،رویتپذیری
بیشتردرسطحجهانی،استفادهصحیحوقانونیازدادههایاشتراکی،تقدیروتشکررسمی
ازصاحبانوتولیدکنندگانوراهکارهایانگیزشیوتشویقیبرایاشتراکگذاریدادههارا

میتواندرزمرهعواملفرهنگیورفتاریجایگذاریکرد.
باتوجهبهنقشدادههایپژوهشیدرجوامععلمیوپیشبردعلموپژوهش،ارائه
چارچوبیبرایمدیریت،سازماندهی،دسترسپذیریواشتراکگذاریدادههاضروری
است.اینچارچوبنیازمندحمایتسازمانیمناسبدرسایهتوجهبهمسائلحقوقیو
سیاسی،فراهمآوریزیرساختهایسختافزاریونرمافزاریالزم،وتالشبرایارتقا
انگیزههایپژوهشگراندراشتراکگذاریدادههایپژوهشیبهمنظوراستفادهمؤثرتراز

آنهاست.
بدیهیاستپیشرفتدراشتراکگذاریدادههایپژوهشینیازمنددرکجامعیاز
عواملمؤثربرآناستوپذیرشآنتوسطذینفعاناینحوزهبهارزشها،قابلیتها،و
مزایایاشتراکگذاریدادههامربوطمیشود.استفادهازدادههابرایتصمیمگیریدرسطوح
ملیوجهانیضرورتیانکارناپذیراستوضروریاستاقداماتوزیرساختهایالزمدر
راستایتوسعهواستفادهمؤثرازدادههادرجامعهعلمیفراهمشود.ازهمینرو،سازماندهی
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مؤثردادههابادرنظرگرفتنعواملشناساییشده،بهترینراهبهینهسازیسرمایهگذاریبر
رویدادههاست.
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