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چڪیده
هدف :شناسایی عوامل و مؤلفههای مؤثر بر اشرتاکگذاری دادههای پژوهشی.
ششناسی :با جستجوی نظاممند در پایگاههای معترب علمی ابسکو ،ساینس دایرکت،
رو 
جیاستور ،پامبد ،اسکوپوس ،وبآو ساینس و گوگل اسکالر محتوای کلیه مقاالت مرتبط با
عوامل مؤثر بر اشرتاکگذاری دادههای پژوهشی تحلیل شد.
یافت هها :اجبار سازمانها و حامیان مالی پژوهشها ،سیاست نارشان نرشیات علمی در
اشتـراکگذاری دادههای پژوهشــی ،حمـایت سازمـانی و طـرح مدیریـت دادهها ،وجـود
واسپـارگاهها و استانـداردهای دادهای و فرادادهای و میانکنشپذیـری میان آنها ،بهرهوری
علمی ،تجربه کاری ،سن ،نوعدوستی ،حریم خصوصی ،محرمانگی دادهها ،قوانین و مقررات
ملی و بیناملللی ،کسب رضایت آگاهانه از مشارکتکنندگان ،مشوقها و مکانیسمهای
انگیزشی ،کسب اعتبار حرفهای و دانشگاهی ،همکاری و مشارکت علمی و تقدیر و تشکر
رسمی از صاحبان دادهها از جمله عوامل مؤثر بر اشرتاکگذاری دادههای پژوهشی است.

ڪلیدواژهها
دادههای پژوهشی ،اشرتاکگذاری ،دسرتسپذیری ،اشرتاک داده

دوره بیست و هشتم ،شامره سوم ،پائیز 1396

نتیجهگیری :با توجه به ارزش افزوده دادهها ،رضوری است زیرساختهای الزم برای توسعه
و استفاده هرچه مؤثرتر از دادههای پژوهشی از سوی ذینفعان این حوزه فراهم شود.
سازماندهی مؤثر دادهها بهرتین راه بهینهسازی و رسمایهگذاری بر روی آنهاست.
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مقدمه

فناوریهای اطالعاتی ارتباطی و کاربرد آنها در علوم مختلف ،سبب تولید حجم انبوهی
از دادهها شده است؛ که عالوه بر نقش آنها در انجام پژوهشها ،منجر به ایجاد الگوی
جدیدی در علم تحت عنوان "پارادایم چهارم" 6یا "پژوهشهای مبتنی بر داده" شده است.
در این پارادایم ،همه آثار علمی ،متون پژوهشی ،7و دادههای علمی 8مرتبط با آنها ب هصورت
برخط 9در دسترس است (هی ،تنسلی ،و تال .)2009 ،10پژوهشهای مبتنی بر داده از طریق
دسترسیپذیری و اشتراکگذاریدادههای خام پژوهشی میان جوامع علمی امکانپذیر میشود
(کیم .)2013 ،11اشتراکگذاری دادهها زمانی اتفاق میافتد که دانشمندان دادههای خود را برای
استفاده سایر پژوهشگران با اهداف علمی مختلف دسترسپذیر سازند .پژوهشگران میتوانند
از طریق روشهای مختلف از جمله ضمیمه کردن دادهها به مقالههای منتشرشده در مجالت،
ارسال دادهها به وبگاههای سازمانی و فردی ،ودیعه گذاشتن دادهها در واسپارگاههای سازمانی
یا موضوعی ،یا ارسال دادهها به درخواستهای فردی پژوهشگران مانند پست الکترونیکی
دادههای خود را به اشتراک بگذارند (تنوپیر 12و همکاران2015 ،؛ کیم .)2013 ،واسپارگاههایی
مانند درایاد ،13فیگ شیر ،14بانک ژن 15و ثبت جهانی واسپارگاه دادههای پژوهشی 16از جمله
زیرساختهایی هستند که امکان بهاشتراکگذاری و دسترسی به دادههای پژوهشی را ممکن
میسازند .بهدلیل اهمیت این موضوع ،بسیاری از دانشگاهها ،ناشران ،و حامیان پژوهش نیز
امکاناتی را برای اشتراکگذاری و دسترسی به دادهها فراهم کردهاند .بهطور مثال ،نشریات
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ساینس ،نیچر و کتابخانه عمومی علم ،1بسته به حوزه موضوعی خود ،واسپارگاههای موضوعی
مختلفی را برای اشتراکگذاری و دسترسی به دادهها پیشنهاد میکنند.
اشتراکگذاری و دسترسپذیری دادههای پژوهشی قابلیتهای زیادی برای پیشرفت
علمی فراهم کرده است و سبب تسهیل در بازتولید پژوهشهای بعدی شده است (فچر،
فریسیک ،و هبینگ .)2015 ،2ترویج پژوهشهای جدید ،تقویت انسجام پژوهشهای
پیشین ،تسهیل فرصتهای یادگیری دانشجویان ،جلوگیری از جمعآوری تکراری دادهها،
افزایش اثربخشی پژوهشها ،افزایش شهرت دانشگاهی ،پذیرش سیاستهای حامیان مالی
پژوهشها و سیاست نشریات علمی ،اعتباریابی پژوهشها ،آزمون فرضیههای جدید با
استفاده از دادههای موجود و کمک به پیشبرد علم ،از جملة مزایای اشتراکگذاری دادههای
پژوهشی است (راثی 3و همکاران2012 ،؛ فینبرگ1994 ،4؛ فینبرگ ،مارتین ،و استراف،5
1985؛ برگمن ،والیس ،و نوئل2007 ،6؛ کمپل و بندیوید2002 ،7؛ برگمن2010 ،؛ ویکرز،8
2006؛ تنوپیر و همکاران2011 ،؛ لوئیس ،9لیزا و کمپل.)2002 ،
متون مورد بررسی نشان میدهد که عوامل متعددی بر دسترسی و اشتراکگذاری
دا دههای پژوهشی تأثیرگذار است که شناسایی آنها میتواند نقشی مهم در سیاستگذاری
و تدارک اقدامات و زیرساختهای الزم برای استفاده از قابلیتها و مزایای حاصل از
اشتراکگذاری دا دهها داشته باشد .در داخل کشور ب هصورت مشخص در این حوزه مطالعهای
انجام نشده است .لذا ،با توجه به پذیرش اشتراکگذاری دادههای پژوهشی در میان جوامع
علمی در سطح جهانی بهعنوان یک هنجار ،ضروری است تمهیدات و اقدامات الزم در
راستای استقرار نظام مدیریت و اشتراکگذاری دادههای پژوهشی مدنظر سیاستگذاران و
برنامهریزان حوزه پژوهش و فناوری کشور قرار گیرد .از این رو ،در پژوهش حاضر تالش
شد با استفاده از متون مرتبط با بررسی دقیقتری از عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دادههای
پژوهشی انجام شود .شناسایی این عوامل میتواند زمینهساز دیگر اقدامات مورد نیاز برای
پذیرش و استقرار نظام اشتراکگذاری و مدیریت دادههای پژوهشی و دسترسی به آنها در
جامعه علمی کشور باشد.

روششناسی

پژوهـش حاضـر با استفـاده از روش تحلیـل محتـوا آثار علمـی منتشرشـده در حوزه
اشتـراکگذاری دادههـا و عوامل مؤثـر بر آن را بررسـی کرد .جامعـه آماری شامـل کلیه
بروندادهای علمی اعم از مقاله ،کتاب ،پایاننامه ،مقاالت همایشها و مانند آنهاست که با
جستجو در پایگاههای وبآو ساینس ،اسکوپوس ،و پابمد ،گوگل اسکالر ،جیاستور،10
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ابسکو و پراکوئست بدون محدودیت زمانی شناسایی شد .تعداد مدارک بازیابیشده از
پایگاههای فوق  3261عنوان بود که پس از یکپارچهسازی نتایج جستجو با استفاده از
نرمافزار مدیریت استناددهی اندنوت 1عناوین تکراری یا نامرتبط  حذف شد .نهایت ًا تعداد
 54عنوان اثر علمی که دسترسی به متن کامل آنها امکان پذیر بود برای تجزیه و تحلیل
عوامل انتخاب شد.

یافتهها

در مطالعه متون مرتبط مشخص گردید بیشتر مقاالت علمی طی سالهای اخیر نگارش یافته
است که این مسئله نشان از توجه چشمگیر پژوهشگران به اشتراکگذاری دادههای پژوهشی
دارد .پژوهشهای انجامشده قبلی نیز نشان داد که بروندادهای علمی این حوزه ،طی سالهای
اخیر ،رشد افزایشی داشته است (فچر و همکاران .)2015 ،عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری
دادههای پژوهشی که در متون مختلف علمی بر آن تأکید شده بود در تصویر  1ارائه شده است.
الزام سازمانی و حامیان پژوهش
الزام نرشیات
حامیت و منابع سازمانی
مدیریت دادهها
ویژگیهای فردی
نگرش
سود درک شده
نوع دوستی
بهرهوری علمی

عوامل سازمانی

عواملفردی

عوامل فرهنگی و رفتاری

عوامل موثر بر اشرتاک گذاری
داده های پژوهشی
استاندارد دادهای و ابردادهای
زیرساختی
میانکش پذیری
واسپارگاههای داده ای

عوامل حقوقی و سیاسی

عوامل فنی

مکانیسمهایانگیزشی
رویت پذیری
تقدیر و تشکر رسمی
همکاری و مشارکت علمی بیشرت
کسب شهرت و اعتبار علمی

حریمخصوصیومحرمانگیدادهها
حساسیت و امنیت داده ها
مالکیتدادهها
الزاماتملیوبیناملللی
سطوح و نحوه دسرتسی به داده ها

تصویر  .1عوامل موثر بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی

عوامل سازمانی

1. Endnote
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عوامل سازمانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی است.
الزامات و سیاستهای سازمانهای حامی پژوهش ،نشریات ،حمایت سازمانی و مدیریت

فصلنامه مطالعاتملی ڪتابداریو سازماندهیاطالعات | دوره  ، 28شامره ( 3پائیز )1396

عوامل مؤثر بر اشرتاکگذاری دا دههای
پژوهشی:مرورپیشینهها

دادهها را میتوان از مهمترین این عوامل دانست .بدیهی است پژوهشگران ب هندرت داوطلب
ی سازمانهایی که حمایت مالی پژوهشها
اشتراکگذاری دادههایشان هستند اما سیاستگذار 
را عهدهدار هستند و همچنین الزامات ناشران مجالت علمی در ب هاشتراکگذاری دادهها
میتواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد .عالوه بر آن ،باال رفتن سطح استنادها و افزایش
رؤیتپذیری نیز مشوقی برای پژوهشگران و مراکز پژوهشی بهشمار میرود .تحلیلها نشان
میدهد که ذینفعان نقشی مهم در تشویق پژوهشگران در اشتراکگذاری دادههای پژوهشی
دارند (وبر ،پیووار ،و ویزن .)2010 ،1بنگاههای مالی علمی مانند مؤسسه ملی سالمت،2
مؤسسه ملی سرطان ،3شورای پژوهشهای انگلستان 4و بنیاد ملی علوم 5از پژوهشهایی که
به آنها پژوهانه تعلق میگیرد درخواست اشتراکگذاری دادههای پژوهشی و طرح مدیریت
دادههایشان را دارند (زکرایس2010 ،6؛ کلدیتز2009 ،7؛ فنیل و زیمرمن2011 ،8؛ بنیاد ملی
علوم ،2011 ،مؤسسه ملی سالمت .)2014 ،این سازمانها هرکدام بسته به اهداف و وظایف
خود سیاستهای اشتراکگذاری دادههای پژوهشی را تدوین کردهاند اما با این وجود در
برخی سازمانها ،این الزام بهصورت منسجم اجرا نشده است (فچر و همکاران.)2015 ،
عالوه بر سازمانها ،ناشران نشریات علمی نیز که دارای سیاستگذاریهای اجرایی
برای اشتراک داده هستند توانستهاند بر رفتار پژوهشگران خود تاثیر گذارند (پیووار و چاپمن،
2008؛ مککین .)1995 ،9در نشریات نیچر و ساینس اشتراکگذاری دادههای خام پژوهشی
تولیدات علمی شرط انتشار آنهاست (کیم و استانتون2012 10؛ ون دن ایندن.)2011 ،11
در این نشریات ،دادهها باید در واسپارگاهی عمومی به اشتراک گذاشته شود که ترجیح ًا
با رشته و حوزه موضوعی پژوهشگران متناسب باشد .برخی پژوهشها نشان داده اند که بیش
از  50درصد نشریات دانشگاهی در انگلیس خطمشی اشتراک داده دارند (ون دن ایندن و
همکاران .)2011 ،نشریات کتابخانه عمومی علم خطمشی دادهای جدیدی در مارس 2014
به اجرا گذاشت .این خطمشی ،نویسندگان خود را ملزم میکرد که توصیف مشخصی از
نحوه دسترسی به دادههای پژوهشی مقاالت منتشرشده ارائه کنند (کتابخانه عمومی علم،
.)2014
طرح مدیریت دادهها ،عامل مهم و مؤثر دیگری است که به تمایل پژوهشگران در انتشار
و اشتراکگذاری دادهها کمک میکند (تنوپیر و همکاران2011 ،؛ میچنر ،2015 ،12برگمن
 ،2010زکرایس .)2010 ،مهارتهای مدیریت دادههای پژوهشی برای سازماندهی ،مدیریت
و آمادهسازی دادهها بهدلیل انتشار در واسپارگاههای ملی و بینالمللی بهدلیل تاثیرگذاری بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است (سایوگو و پاردو.)2013 ،13
آمادهسازی دادهها برای اشتراکگذاری نیازمند وقت ،زمان ،و هزینه الزم از سوی
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پژوهشگرانی است که دادهها را تولید میکنند .به همین دلیل ،سیاستهای مدیریت داده،
قواعد و راهنمای چگونگی استفاده مجدد از دادهها و اشتراک آنها ،نقشی مهم در این راستا ایفا
میکند .بهطور مثال ،واسپارگاههای دادهای میتوانند تمهیدات الزم در استناددهی به دادههای
اشتراکگذاشتهشده را فراهم کنند (تنوپیر و همکاران .)2015 ،از همینرو ،مؤسسه تامسون
رویترز در سال  ،2012محصول جدیدی با عنوان "پایگاه استنادی دادههای پژوهشی" ارائه
کرد تا دسترسی واحد به دادههایی را که در واسپارگاههای مختلف بهصورت پراکنده در
سراسر جهان نگهداری میشوند را فراهم نماید (تورس سالیناس.)2014 ،1
حمایت سازمانی در اشتراکگذاری دادههای پژوهشگران به میزان حمایتی اطالق میشود
که هر سازمان برای دانشمندان در زمان انجام پژوهش و بعد از آن فراهم میکند .پژوهشها
نشان دادهاند که حمایت سازمانی تأثیر مثبتی بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی دانشمندان
داشته است (سایوگو و پاردو2013 ،؛ لین2006 ،2؛ بُک ،زماد ،کیم ،و لی2005 ،3؛ تنوپیر و
همکاران2015 ،؛ 2011؛ کیم و آدلر .)2015 ،زمان ،هزینه ،دانش و مهارت الزم برای آمادهسازی
و اشتراکگذاری دادهها از عوامل مهم دیگر است که سازمانها و حامیان پژوهشها با تدارک
و فراهمآوری زیرساختهای الزم میتوانند در این زمینه گامهای جدی بردارند (فچر و
همکاران .)2015 ،از جمله اینکه با حمایت مالی ،آموزشی ،فنی ،ذخیرهسازی و مدیریت دادهها
امکان استفاده بهتر و مؤثرتر از دادهها را فراهم میکنند (سایوگو و پاردو.)2013 ،
حمایت سازمانی از سوی دیگر ،در حفظ کیفیت و اجتناب از سوء تفسیر و سو ء استفاده
از دادههای پژوهشی  مؤثر خواهد بود .برند )2007( 4اذعان میدارد که پژوهشگران وقت
کافی برای سازماندهی دادهها ندارند؛ به همین دلیل ،برای استفاده مجدد پژوهشگران از آنها
نیازمند حمایتهای سازمانی برای توصیف و سازماندهی دادههایشان هستند.

عوامل فنی

1. Torres-Salinas
2. Lin
3. Bock, Zmud, Kim, & Lee
4. Brandt
5. Kim, & Zhang
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واسپـارگاههای سازمـانی و موضوعـی ،استانــداردهای دادهای و فــرادادهای ،نرمافـزارها،
زیرساختها و میانکنشپذیری از جمله عواملی هستند که به اشتراکگذاری دادهها و ترویج
آن کمک میکنند (میچنر2015 ،؛ کیم2013 ،؛ کیم و ژانگ2015 ،5؛ کیم و آدلر2015 ،؛ تنوپیر
و همکاران 2011 ،و .)2015
دسترسی گسترده به دادههای پژوهشی و استفاده بهینه از آنها نیازمند زیرساختهای
فناوری طراحیشده ،توافق گسترده بینالمللی در خصوص میانکشپذیری ،سازگاری و کنترل
کیفی دادههاست که امکان استفاده از مزایا و قابلیتهای دسترسی و اشتراکگذاری دادههای
پژوهشی را فراهم کند .این زیرساختها باید به اندازه کافی منعطف ،ثابت و یکپارچه باشند تا
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امکان استفاده بلندمدت و متنوع از دادهها هنگام نیاز فراهم شود (آرزبرگر1و همکاران.)2004 ،
واسپارگاههای دادهای نیز با هدف اجازه به جوامع علمی و پژوهشی برای ذخیرهسازی،
سوجو و ذخیرهسازی دادهها طراحی شدهاند (فِنِما نوتستاین.)2009 ،2
اشتراکگذاری ،پر 
واسپارگاههای دادهای به پژوهشگران کمک میکنند تا نتایج پژوهشها را اعتباریابی کنند،
تحلیلهای دوباره انجام دهند ،اشتراکگذاری و استفاده مجدد از داده تسهیل شود ،و در
نهایت سبب پیشرفت یافتههای علمی شوند .همچنین امکان رؤیتپذیری بیشتر نویسندگان
در سطح جهانی و استفاده از دادهها افزایش مییابد (شوارتز ،پاپاس ،و ساندلو2010 ،3؛
مارسیال و همینگر ،2010 ،4کرجین ،پالمر ،کارلسون ،و ویت2010 ،5؛ ویت2008 ،6؛ کیم و
استانتون2012 ،7؛ چودری2008 ،8؛ تنوپیر و همکاران2015 ،؛ و فدرر ،لو ،یوبرت ،ولش ،و
برندیز.)2015 ،9
فرادادهها و استانداردهای فرادادهای از دیگر عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دادههاست.
فراداده بهعنوان داده درباره داده تعریف میشود که باعث تغییر شکل دادههای سازماننیافته
و استانداردسازی آنها میشود (زیمرمن .)2007 ،10استانداردهای فرادادهای باعث سازماندهی
مؤثر دادهها ،مدیریت و استفاده مجدد از آنها میشوند و این استانداردها برای دسترسی و
کشف دادهها بسیار ضروری هستند (وارد ،وارن ،و هانیش2014 ،11؛ سوان و براون.)2008 ،12
از اینرو ،در صورتیکه مجموعه دادهها با استفاده از فرادادهها و استانداردهای دادهای بهخوبی
سازماندهی و مدیریت شوند ،اشتراکگذاری ،استفاده مجدد ،و کشف و دسترسی به آنها را
تسهیل میکنند و قابلیت بازیابی آنها را برای پژوهشهای بعدی امکانپذیر میسازند (سوان
و براون 2008 ،و تنوپیر و همکاران .)2011 ،در واقع ،دادههای علمی در صورتیکه ب ه درستی
سازماندهی و مدیریت شوند میتوانند دیدگاههای جدید و نوآوریهایی را در پژوهشها
ایجاد کنند که از طریق جستجو در مجموعه دادههای فردی امکانپذیر نیست (کیم)2013 ،
مطالعات نشان میدهد که تمرکز زیادی بر توسعه استانداردهای فرادادهای برای کشف
و استفاده مجدد از دادهها در حوزههای علمی مختلف انجام شده است (از جمله کاراستی
و بی ِکر2008 ،13؛ دیاز ،گرانل ،گود ،هورتا2011 ،14؛ رایبز و لی 2010 ،15و میلرند 16و بیکر،
 .)2010بهطور مثال ،حوزه اکولوژی ،علومزیستی ،ستارهشناسی و کریستالوگرافی زبان
فرادادهای خود را برای سازماندهی و مدیریت دادهها توسعه دادهاند (کاراستی و بی ِکر2008 ،؛
پاتون2008 ،17؛ و سوان و براون.)2008 ،

1. Arzberger
2. Fennema-Notestine
& 3. Schwartz, Pappas,
Sandlow
4. Marcial & Hemminger
5. Cragin, Palmer, Carlson,
& Witt
6. Witt
7. Kim & Stanton
8. Choudhury
9. Federer, Lu, Joubert, Welsh,
& Brandys
10. Zimmerman
11. Ward, Warren, & Hanisch
12. Swan & Brown
13. Karasti & Baker
& 14. Diaz, Granell, Gould,
Huerta
15. Ribes & Lee
16. Millerand
17. Paton
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عوامل فردی

1. Vogeli
2. Piwowar
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عوامل فردی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی است .ویژگیهای
پژوهشگران از قبیل نگرش ،سود درکشده ،سابقه و تجربه کاری ،سن ،جنسیت ،میزان
بهرهوری علمی ،آموزش و پژوهشمحور بودن آنها ،رقابت با همکاران ،کار تیمی و گروهی،
ارتباط با صنعت ،و نوعدوستی از جمله آیتمهایی است که در زمره عوامل فردی قرار میگیرد
و در مطالعات اشتراکگذاری دادههای پژوهشی به آنها اشاره شده است.
پژوهشها نشان میدهد که پژوهشگرانی با ملیتهای گوناگون رفتار متفاوتی در
اشتراکگذاری دادههای پژوهشی دارند .بهطور مثال ،کشورهای امریکای شمالی و اروپایی
تمایل بیشتری در اشتراکگذاری دادههای خود دارند (فرگوسن2014 ،؛ تنوپیر و همکاران،
2011؛ 2015؛ کیم .)2013 ،پژوهشگرانی که با صنعت کار میکنند یا در جستجوی ثبت
اختراع یا تجاریسازی نتایج پژوهشهای خود هستند نیز تمایل کمتری به اشتراکگذاری
دادهها دارند (کمپل و بن دیوید2002 ،؛ فچر و همکاران2015 ،؛ ووگلی 1و همکاران.)2006 ،
ویژگیهای پژوهشگران از جمله سابقه کاری ،درجه علمی ،سن  ،جنسیت و مانند آنها
نیز مواردی بوده است که در پژوهش تنوپیر و همکاران2011 ،؛ کیم و ژانگ2015،؛ کیم و آدلر،
2015؛ کیم و استانتون2012 ،؛ کیم و کیم2015 ،؛ کیم و برنز 2016 ،مورد توجه قرار گرفته
است .پژوهشگرانی با تجربه کاری و تاثیر علمی بیشتر ،تمایل بیشتری در اشتراک گذاری
دادهها دارند .همچنین نویسندگان باتجربهتر دادههای خود را بیشتر بهاشتراک میگذارند یا از
دادههای اشتراکی دیگران مجددا ًاستفاده میکنند (پیووار .)2011 ،2پژوهشگران جوان احساس
بهتری در خصوص استفاده مجدد و اشتراک داده دارند در حالی که دادههای کمتری  -به
نسبت پژوهشگران مسنتر  -به اشتراک میگذارند (تنوپیر و همکاران .)2015 ،پژوهشگران
پژوهشمحور تمایل بیشتری به اشتراکگذاری دادهها داشتهاند (تنوپیر و همکاران.)2011 ،
همچنین نویسندگان دارای بهرهوری و تولید علمی بیشتر به نسبت سایر نویسندگان دادههای
بیشتری بهاشتراک میگذارند (راثی و همکاران.)201۲ ،
دیدگاه و نگرش پژوهشگران نیز بر اشتراکگذاری دادهها تأثیرگذار است ،بهطوری
که نگرش مثبت در این زمینه منجر به رفتار واقعی پژوهشگران در اشتراکگذاری دادههای
پژوهشی میشود .عالوه بر این ،بین نگرش پژوهشگران به اشتراکگذاری دادهها و سود و
خطر درک شده حاصل از آنها رابطه معناداری وجود دارد (کیم و آدلر2015 ،؛ کیم2013 ،؛
کیم و ژانگ .)2015 ،سود کاری درکشده میتواند شامل پاداش ،استناد و در نتیجه اعتبار و
رؤیتپذیری بیشتر باشد و در نهایت افزایش شهرت برای پژوهشگران و همچنین افزایش
نگرش مثبت به اشتراکگذاری دادهها را بهدنبال داشته باشد (کیم2013 ،؛ تنوپیر و همکاران،
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2011؛ 2015؛ دیاموند1986 ،1؛ کیم و آدلر2015 ،؛ کیم و ژانگ2015 ،؛ کیم و استانتون،
2012؛ کیم و برنز.)2016 ،

عوامل حقوقی و سیاسی

الزامات قانونی و سیاسی در استفاده مجدد از دادهها شامل حفظ حریم خصوصی ،محرمانگی،
حق مؤلف ،حق استفاده و مالکیت آنها ،کسب رضایت آگاهانه ،مسائل مربوط به امنیت ملی،
قوانین ملی و توافقات بینالمللی است که بر اشتراکگذاری و استفاده صحیح و مناسب از
آنها تاثیر میگذارد (زیمرمن .)2007 ،مطالعات بسیاری بر اهمیت حمایت از حفظ حریم
خصوصی و محرمانگی دادههای تولیدشده حین پژوهش و یا دادههای انسانی تاکید داشتهاند.
موافقت صاحبان داده در استفاده مجدد از دادهها از جمله عوامل و مسائل حقوقی و سیاسی
است و شامل تعیین شرایط دسترسی به دادهها ،دریافت موافقت صاحبان داده ،تقاضای
بررسی اثر در حال انجام توسط صاحبان اصلی دادهها ،ارائه نسخهای از اثر به تولیدکننده
دادهها ،و کسب مجوز قانونی برای استفاده مجدد از دادههای تولید شده توسط دیگران است.
اهمیت استناد به دادههای پژوهشی ،توافق قانونی ،مجوز و شرایط استفاده و تایید استفاده
مجدد از دادهها بهعنوان مسائل مهم در حیطه حقوقی و سیاسی اشتراکگذاری دادههای
پژوهشی مطرح شده است (سایوگو و پاردو.)201۳ ،
قوانیــن ملی و توافقـات بینالمللـی نیز تاثیری مستقیـم بر دسترسـی به دادهها و
کگذاری آنها دارند .قوانیـن حق مولف ،سیاستهای اطالعاتی ،دستورالعملهای
اشتـرا 
سازمانی و قراردادهای ملی و بینالمللی بر شرایط دسترسی و اشتراکگذاری دادهها
تاثیر میگذارند (آرزبرگر و همکاران .)2004 ،ارائه چارچوب حقوقی برای حمایت
از اشتراکگذاری دادهها به صاحبان داده این اطمینان را میدهد که دادههای آنها مورد
سوءاستفاده قرار نمیگیرد و این مسئله میتواند به اشتراکگذاری بیشتر دادهها منجر شود
(سایوگو و پاردو .)201۳ ،خطمشیهای مدیریت دادهها و قوانین الزم برای حمایت از
محرمانگی و حریم خصوصی نقشی مهم در دسترسی به دادهها دارد (آرزبرگر و همکاران،
 .)2004برخی پژوهشگران بر ضرورت بینامسازی 2بهعنوان پیشفرض اشتراکگذاری
دادههای فردی ،خصوص ًا دادههای مربوط به بیماران در حوزههای بالینی تأکید کردهاند
(راثی و همکاران201۲ ،؛ بال ،روبرتس و پارکر.)2015 ،3
تحریف یا دستکاری دادهها ،سوءاستفاده تجاری از آنها ،سوءاستفاده رقابتی ،سوء تفسیر
یا تفسیر ناصحیح و نیّت مبهم کاربران از دیگر مسائلی است که ضرورت توجه به الزامات
حقوقی و سیاسی استفاده مجدد از دادهها را بیشتر میکند (فچر و همکاران )2015 ،و سبب

1. Diamond
2. De-identification
3. Bull, Roberts, & Parker
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میشود که پژوهشگران تامل بیشتری در خصوص اشتراکگذاری دادهها داشته باشند.

عوامل فرهنگی

1. Postle, Shapiro & Biesanz
2. Coslow
3. Blumenthal
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عوامل فرهنگی ناظر بر مشارکت علمی ،همنویسندگی ،فرایندپاداشدهی ،کسب شهرت،
استناد ،رویتپذیری و فرهنگسازی در راستای بهبود نظام اشتراکگذاری دادههای پژوهشی
است .تدوین چارچوبهای رسمی برای دسترسپذیری عموم به دادهها با ارائه مشوقها
و هنجارهای مناسب فرهنگی در میان جوامع علمی در این زمینه نقشی مهم ایفا میکند
(آرزبرگر و همکاران .)2004 ،پاداشدهی مناسب و کافی و راهکارهای تشویقی برای
تولیدکنندگان دادهها و دانشمندانی که دادههای خود را به اشتراک میگذارند از عوامل
مؤثر در این راستاست (پاستل ،شاپیرو ،و بیسانز2002 ،1؛ کاسلو2000،2؛ 2002؛ بلومنثال 3و
همکاران1997 ،؛ تنوپیر و همکاران2015 ،؛ آرزبرگر و همکاران .)2004 ،مکانیس م پاداشدهی
میتواند به شکلهای مختلف از جمله ایجاد فرصتهای همکاری و مشارکت علمی بیشتر،
همنویسندگی در انتشارات ،تقدیر و تشکر رسمی ،شهرت و استناد صحیح ،بازگشت سرمایه
و اجازه قانونی برای استفاده از دادهها باشد (سایوگو و پاردو .)۲۰۱۳ ،متون مورد بررسی
نشان داده است که وجود چنین مشوقهایی برای پژوهشگرانی که به جمعآوری ،ک ّمیسازی،
پاکسازی و مدیریت دادههای پژوهشی پرداختهاند به اشتراکگذاری بیشتر دادهها منجر شده
است (تنوپیر و همکاران .)2015 ،اما ،کمبود ساختار مناسب پاداشدهی و مکانیسمهایی برای
بهبود دسترسی آزاد به دادهها همچنان احساس میشود (آرزبرگر و همکاران.)2004 ،
عالوه بر ایجاد زیرساختها و سازوکارهای فنی اقدام در زمینه مسائل فرهنگی نیازمند
حمایت و توجه از سوی سازمانها ،حامیان مالی پژوهشها ،و نویسندگان است .ب هطور
مثال ،تولیدکنندگان باید دادههای خود را در واسپارگاههای دادهای مناسب قرار دهند تا امکان
سازماندهی و استناددهی به آنها فراهم شود .ناشران ،نویسندگان مقاالت را در صورت استفاده
مجدد از دادهها ملزم به استناددهی به آنها کنند و راهنمای مناسبی برای آنها فراهم نمایند،
و نویسندگان نیز راهنمای نشریات را مطالعه و در هنگام استفاده از دادههای پژوهشی در
بازتولید آثار علمی به آنها استناد دهند.
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بحث و نتیجهگیری

کگذاری دادهها ،شناسایی
این پژوهش به تحلیل محتوای مقاالت منتشر شده در زمینه اشترا 
عوامل موثر بر دسترسپذیری و اشتراکگذاری دادههای پژوهشی پرداخت .عوامل شناسایی
شده در پنج بُعد سازمانی ،فردی ،حقوقی/سیاسی و فرهنگی و رفتاری تقسیم بندی شد.
الزامات اشتراکگذاری دادههای پژوهشی ،حامیان مالی پژوهشها ،سیاست نشریات در
اشتراکگذاری ،حمایت سازمانی و طرح مدیریت دادهای از جمله عوامل سازمانی هستند
که در اشتراکگذاری دادههای پژوهشی نقش دارند .واسپارگاههای دادهای ،استانداردهای
دادهای و فرادادهای ،زیرساختها و تجهزات فناوری از عواملی هستند که از بُعد فنی بر
اشتراکگذاری دادهها موثرند .در بسیاری از متون مورد بررسی  بر اهمیت و رابطه میان
عوامل فردی و اشتراکگذاری دادهها تاکید شده بود .نگرش ،سود درک شده ،سابقه و
تجربه کاری ،سن ،جنسیت ،میزان بهرهوری علمی ،آموزش و پژوهشمحور بودن آنها،
رقابت با همکاران ،کار تیمی و گروهی ،ارتباط با صنعت ،و نوعدوستی از اهم عوامل فردی
تاثیرگذار در این متون بود .حفظ حریم خصوصی ،محرمانگی و حساسیت دادهها ،حقوق
تولیدکنندگان ،مسائل مربوط به امنیت ملی ،قوانین ملی و توافقات بینالمللی ،مالکیت و حق
استفاده از دادهها ،حق مولف و رضایت آگاهانه افراد از اشتراکگذاری دادهها از مجموعه
عواملی هستند که در بُعد حقوقی و سیاسی مطرح هستند .دریافت استناد ،رویتپذیری
بیشتر در سطح جهانی ،استفاده صحیح و قانونی از دادههای اشتراکی ،تقدیر و تشکر رسمی
از صاحبان و تولیدکنندگان و راهکارهای انگیزشی و تشویقی برای اشتراکگذاری دادهها را
میتوان در زمره  عوامل فرهنگی و رفتاری جای گذاری کرد.
با توجه به نقش دادههای پژوهشی در جوامع علمی و پیشبرد علم و پژوهش ،ارائه
چارچوبی برای مدیریت ،سازماندهی ،دسترسپذیری و اشتراکگذاری دادهها ضروری
است .این چارچوب نیازمند حمایت سازمانی مناسب در سایه توجه به مسائل حقوقی و
سیاسی  ،فراهمآوری زیرساختهای سختافزاری و نر مافزاری الزم  ،و تالش برای ارتقا  
انگیزههای پژوهشگران در اشتراکگذاری دادههای پژوهشی به منظور استفاده مؤثرتر از
آنهاست.
بدیهی است پیشرفت در اشتراکگذاری دادههای پژوهشی نیازمند درک جامعی از
عوامل مؤثر بر آن است و پذیرش آن توسط ذینفعان این حوزه به ارزشها ،قابلیتها ،و
مزایای اشتراکگذاری دادهها مربوط میشود .استفاده از دادهها برای تصمیمگیری در سطوح
ملی و جهانی ضرورتی انکارناپذیر است و ضروری است اقدامات و زیرساختهای الزم در
راستای توسعه و استفاده مؤثر از دادهها در جامعه علمی فراهم شود .از همین رو ،سازماندهی
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