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Abstract
Purpose: In order to develop the services of academic libraries and provide new services called Research Data
Management (RDM) for helping faculty members and researchers in managing their own research data and
benefiting from the research data of others, this article seeks to identify the components of RDM in academic
libraries. The outcome can be used as a model for implementing RDM in a systematic and effective way.
Methods: This research was carried out in two steps. The first step was a qualitative content analysis to identify
components of RDM. In the second step using the identified compontents, a questionnaire was composed and
circulated in two Delphi rounds among 20 Iranian experts in the field for validation and refinement. To ensure
the reliability of the questionnaire and the internal consistency of questions, Cronbach's alpha coefficient was
calculated with a result of 0.97.
Findings: In the first step 69 components were identified for 6 steps of RDM process, 1) planning; 2) ethical and
legal issues; 3) organizing, documenting, generating metadata, 4) storing and backing up, 5) preserving,
protecting, deleting data, 6) sharing, and dissemination. Participants added two new steps 1) education and
counseling and 2) technical to the previous 6 steps. Also, some components were removed, modified, merged,
and moved, and finally 56 components were emphasized in 8 stages.
Conclusion: All identified components are important in the management of research data in academic libraries.
In addition, the results showed that the two components of "formulation and development of research data
management plan" and "generating metadata to data and files" are of particular importance. Developing data
management plan helps individuals and research institutes estimate the material and human resources needed for
projects in advance. Also, generating metadata by increasing percision, makes search, retrieval, discovery,
access, and reuse of data by other researchers. Academic libraries should consider this in research data
management activities.
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چکیده
هدف:بهمنظور توسعۀ خدمات کتابخانههای دانشگاهی و ارائۀ خدمات نوین با عنوان «مدیریت دادههای پژوهشی» برای کمک به اعضای هیئت علمی و
پژوهشگران در مدیریت دادههای پژوهشی خود و بهرهمندی از دادههای پژوهشی دیگران ،این مقاله به دنبتال شناستایی مؤلفتههتای متدیریت دادههتای
پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی است .از نتیجه پژوهش میتوان بهمنزلۀ مدلی برای پیادهسازی مدیریت دادههای پژوهشی بهطتور نظتاممنتد و متؤرر
استفاده کرد.
روش :این پژوهش در دو مرحله انجام شد .گام نخست تحلیل محتوای کیفی برای شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی بود .در گام دوم با
استفاده از مؤلفههای شناساییشده پرسشنامهای تهیه و در دو دور دلفی بین 22نفر از متخصصان ایرانی در این زمینه برای اعتبارسنجی و پاالیش توزیع
شد .برای اطمینان از پایایی پرسشنامه و همسانی درونی پرسشها ،ضریب آلفای کرونباخ با نتیجه  2/79محاسبه شد.
يافتهها :در گام نخست  97مؤلفه برای شش مرحله فرایند مدیریت دادههای پژوهشی شناسایی شد )1 :برنامتهریتزی؛  )2اصتول اخال تی و تانونی؛ )3
سازماندهی ،مستندسازی ،تولید فراداده؛  )4ذخیرهسازی و تهیۀ نسخۀ پشتیبان؛  )5نگهداری ،حفاظت ،و حذف دادههتا؛ و  )9اشتترا گتذاری ،و انتشتار
دادهها  .سپس متخصصان دو مرحلۀ جدید  )1آموزش و مشاوره و  )2فنی را به شش مرحلۀ بلی افزودند .همچنین برخی از مؤلفههتا حتذف ،اصتال ،
ادغام و جابهجا شدند و درنهایت بر  59مؤلفه در هشت مرحله تأکید شد
نتیجهگیری :همه مؤلفههای شناساییشده در مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی بااهمیتاند .عالوه بر این ،نتایج نشان داد دو مؤلفه
«تدوین و توسعه طر مدیریت داده پژوهشی» و «تولید فراداده برای دادهها و فایلها» اهمیت ویژهای دارند؛ تدوین طر مدیریت دادهها به افراد و
مؤسسات پژوهشی کمک میکند تا منابع مادی و انسانی الزم برای پروژۀ خود را از بل تخمین بزنند .تولید فراداده برای دادهها و فایلهای پژوهشی نیز
با افزایش د ت در بازیابی ،امکان کاوش ،بازیابی ،کشف ،دسترسی ،و استفاده مجدد از دادههای پژوهشی را برای دیگر پژوهشگران ایجاد میکند .ازاین
رو ،کتابخانههای دانشگاهی در مدیریت دادههای پژوهشی باید به این موضوع نیز توجه ویژهای داشته باشند.
کلیدواژهها :تحلیل محتوای کیفی ،روش دلفی ،کتابخانههای دانشگاهی ،مدیریت دادههای پژوهشی ،مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی
نوعمقاله :پژوهشی
تاريخدريافت1422/11/27 :؛ دريافتآخريناصالحات1422/12/25 :؛پذيرش1422/12/22 :
استناد:
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مقدمه
سالیانه پژوهشهای مختلفی در سطح بینالمللی در الب فرایند پژوهشی و بر پایۀ دادههای پژوهشی معتبر انجام میشود .دادۀ
پژوهشی هر چیزی است که بر پایۀ حقایق ،1شواهد ،و سابقۀ وا عی ،2و در جریان پژوهش پژوهشگران به صورت نتایج
آزمایشها ،3نتایج حاصل از برنامههای نرمافزاری ،فایلهای صوتی و رونوشتهای حاصل از مصاحبه ،4پاسخهای پرسش
نامه ،5عکس ،و یا به دیگر صورتهای ممکن و در البهای متفاوتی همچون اسناد ،جدولهای گسترده ،دفترچهیادداشت
آزمایشگاهی ،9یادداشتهای روزانه ،9پایگاههای اطالعاتی ،وبسایتها ،الگوها ،الگوریتمها ،نمونهها ،و یا دیگر البها،
تولید ،جمعآوری ،ذخیرهسازی ،و پردازش میشود تا به تولید نتایج پژوهش و اعتباربخشی و تأیید آنها منجر شود .در
بسیاری از موارد اگر این دادهها بهدرستی مدیریت شوند ،اشترا گذاری ،استفادۀ مجدد ،ترکیب و بازآفرینی ،و کسب ارزش
از این دادهها امکانپذیر خواهد شد .مدیریت دادههای پژوهشی (شکل  )1بل از شروع پژوهش آغاز میشود و تا بعد از
اتمام پژوهش ادامه مییابد و انواع مختلفی از فرایند «مالکیت ،8جمعآوری ،ذخیره ،حفاظت ،نگهداری ،تجزیهوتحلیل ،به
اشترا گذاری ،و گزارش دادهها» را دربر میگیرد.

دادههایپژوهشي( )Research Data Policy, 2019
شکل-1فرايندمديريت 

انتظار میرود کتابخانههای دانشگاهی و تحقیقاتی که تجارب ارزندهای در حوزۀ سازماندهی ،نگهداری ،کنترل و حفظ
اطالعات در البهای گوناگون ( )Payal et al., 2019و همچنین فهرستنویسی ،نمایهسازی ،ایجاد ،توسعه ،و نگهداری
مخازن نهادی ( ،)Si et al., 2015تولید فراداده ،آموزش ،و ارتقای 7کاربران دارند ،بتوانند بهخوبی خدمات مدیریت دادههای
پژوهشی را نیز گسترش دهند.
بهرغم تمایل و تالشهای جهانی سازمانها و مؤسسات ملی و بینالمللی ،بهویژه دانشگاهها و کتابخانههای دانشگاهی در
سطح بینالمللی برای مدیریت دادههای پژوهشی ،در ایران کمتوجهی به این حوزه مشهود است؛ بهنحوی که در عرصۀ کاربرد
مدیریت دادههای پژوهشی ،بررسی اولیۀ سامانهها و سیستمهای مدیریت اطالعات پژوهشی نشان میدهد که این نظامها
دادههای پژوهشی را دربر نگرفتهاند و در دانشگاهها نیز با اینکه به پژوهش و اجرای طر های گوناگون پژوهشی و بهرهگیری
از نتایج آنها برای تولید دانش و تولید رروت توجه عمدهای شده ،اما به نتیجۀ آن یعنی دادههای پژوهشی توجه کافی نشده و
اشترا گذاری دادهها هنوز درحکم فرهنگ و روند معمول به جامعۀ علمی راه نیافته است.
1. Facts
2. Factual Records
3. Results of Experiments
4. Interview Audio Recordings and Transcripts
5. Questionnaire Responses
6. Lab Notebooks
7. Diaries
8. Data Ownership
9. Conducting Training and Promotion
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البته این کمتوجهی در پژوهشهای انجامشده در ایران نیز مشاهده میشود؛ چنانچه فقط معدودی از پژوهشها به بررسی
چالشهای اشترا گذاری دادههای پژوهشی (وزیری و همکاران1379 ،الف) ،شناسایی عوامل مؤرر در اشترا گذاری دادههای
پژوهشی (وزیری و همکاران1379 ،ب) ،شناسایی عناصر و الزامات استفادۀ مجدد از دادههای پژوهشی (سلیمانی و همکاران،
 ،)1377و یا بررسی مسائل و پیشنیازهای گزینش و مدیریت دادهها در مراکز دانشگاهی و ارائه الگو (مجیدی و همکاران،
 )1379پرداختهاند .اما در خارج از کشور ،حجم پژوهشهای جاری در حوزه مدیریت دادههای پژوهشی بهویژه در مؤسسات
آموزش عالی بسیار زیاد بوده و در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است که میتوان آنها را به چند دسته تقسیم کرد.
برخی مطالعات به دلیل اینکه تمایل و انگیزۀ پژوهشگران و استادان در بهاشترا گذاری دادههای پژوهشی در چرخۀ حیات
داده اهمیت وافری داشته است ،نظریات این گروه درمورد مدیریت دادههای پژوهشی را بررسی کرده و نیازهای این گروه را
برای شرکت در فعالیت مدیریت دادههای پژوهشی به تصویر (; Renwick et al., 2017; Schöpfel & Prost. 2016

 .)Sulaiman, 2019بحثهای حرفهایتر نقش کتابخانهها در حمایت از پژوهشگران را بررسی و همچنین بر نحوۀ ارتباط
کارکنان کتابخانه با دیگر ذینفعان مدیریت دادههای پژوهشی (همچون حامیان مالی پژوهشی ،واحد فناوری اطالعات ،ادارۀ
پژوهش ،و غیره) تأکید میکنند (Chiware & Becker, ;Wittenberg & Elings, 2017 ; Steeleworthy, 2014

 .)2018دستهای از مطالعات نقشها و فعالیتهای فعلی کتابخانهها در مدیریت دادههای پژوهشی را بررسی و شیوهها و تنوع
خدمات مدیریت دادههای پژوهشی را به تصویر کشیده و سطح آمادگی این مراکز را در ارائۀ خدمات مدیریت دادههای
پژوهشی ارزیابی کرده است (;Tenopir et al., 2013; Si et al., 2015; Liu & Ding, Piracha & Ameen, 2019

; .)2016; Krahe et al., 2020روند انجام پژوهشها فقط به این مطلب ختم نشده و برخی پژوهشها با ترکیب یافتههای
حاصل از وضعیت فعلی کتابخانهها در ارائۀ خدمات مدیریت دادههای پژوهشی و شناسایی شکافهای موجود در این حوزه،
زمینههای اولویت برای توسعۀ مدیریت دادههای پژوهشی را شناسایی کرده و برنامۀ اجرایی برای مدیریت دادههای پژوهشی و
الگوسازی

در

این

زمینه

و

بینش

عمیقتری

درمورد

مدیریت

دادههای

پژوهشی

ارائه

کردهاند

(.) Read et al., 2019; Avuglah, 2016; Blask & Förster, 2020; Avuglah & Underwood, 2019

با توجه به این موارد ،کتابخانههای دانشگاهی ایران بهمنزلۀ مراکز اصلی حمایت از پژوهش و منابع پژوهشی در دانشگاهها،
باید در استقرار نظام مدیریت دادههای پژوهشی پیشگام شوند که البته برنامهریزی استقرار باید براساس اطالعات معتبر و
مطمئن و نیازهای وا عی معین در سطح سازمان باشد تا با صرفهجویی در زمان و هزینه ،ا دامات مناسبی صورت پذیرد و از
دوبارهکاری و اشتباهات پیشگیری شود .ازاینرو یکی از مراحل اولیه برای استقرار نظام مدیریت دادههای پژوهشی در
کتابخانههای دانشگاهی ،شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای مذکور است تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع ،امکانات موجود
و الزم ،نوا ص و کمبودها ،اولویتها ،و موانع و محدودیتهای انجام کار مشخص شود و با تصمیمگیری و برنامهریزی
صحیح مرتفع شود .در همین راستا ،پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی در
کتابخانههای دانشگاهی (الزامات ،نقشها ،و خدمات) در فرایند مراحل مختلف مدیریت دادههای پژوهشی (برنامهریزی؛
رعایت اصول اخال ی و انونی؛ سازماندهی ،مستندسازی ،و تولید فراداده؛ ذخیرهسازی ،و تهیۀ نسخۀ پشتیبان؛ نگهداری،
حفاظت ،و حذف دادهها؛ اشترا گذاری ،و انتشار دادهها) ،به کتابخانههای دانشگاهی برای مدیریت دادههای پژوهشی کمک
کند و در نقش راهنمایی برای عملیاتیشدن و اجرای بهتر مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی استفاده شود.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی و در دسته اکتشافی رار دارد .برای پاسخگویی به سؤال پژوهش ،از روش تحلیل
محتوای کیفی و نیز روش دلفی استفاده شده است .در این پژوهش ابتدا مؤلفههای مرتبط با مدیریت دادههای پژوهشی در
کتابخانهها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی از ادبیات موضوع استخراج شد .محققان روش تحلیل محتوا را یکی از
روشهای تجزیه و تحلیل مطالعات کیفی میدانند که بهوسیلۀ آن دادهها خالصه ،توصیف و تفسیر میشوند .این روش،
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مجموعه رویهای برای جمعآوری و سازماندهی اطالعات در یک شکل استاندارد است که به محقق اجازه میدهد تحلیلهایی
برای استنباط در مورد ویژگیها و معنای متون و مستندات انجام دهند .روشی برای تحلیل ،تلخیص ،طبقهبندی و استنباط
مفاهیم که امکان مقایسهی چندین متن را به محقق میدهد و میتواند در راستای رسیدن به الگو یا چارچوبی مفهومی،
توصیف و تلخیص دادهها ،استنباط از آنها و تدوین نظریه به کار رود .به طور کلی ،تحلیل محتوای کیفی با تبیین مفاهیم،
اصطالحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبهها ،مشاهدات و مستندات
دارد.
جامعۀ آماری در این مرحله شامل مقاالت مرتبط با حوزه پژوهش در پایگاههای استنادی اسکوپوس و گوگل اسکالر ،و
پایگاههای اطالعاتی معتبر مانند «ساینس دایرکت (الزویر) ،1وایلى ،امرالد ،2پروکوئست ،سیج ،3آکادمیک سرچ کامپلت 4و
الیبرری ،اینفورمیشن ساینس اند تکنولوژی ابسترکتس (لیستا)  ،»5و پایگاههای فارسی «بانک اطالعات نشریات کشور (مگ
ایران) ،9پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (سید) ،9و پایگاه مجالت تخصصی نور (نورمگز)» نمایه شدهاند .جست
وجو در پایگاهها در فیلد عنوان ،چکیده ،و کلیدواژه و با استفاده از مجموعه متنوعی از کلیدواژهها (جدول  )1انجام شد .نتایج
بازیابیشده نیز براساس نوع مدر «مقاله» و زبان «انگلیسی و فارسی» محدود شد.
واژههایکلیدیجستوجوشدهدرپايگاهها
جدول -1
واژههایکلیدی 

Research data management
Managing research data
Management of research data
Research data service
Research data services
Research data management service
Research data management services

بر همین اساس ،در این مرحله  3225مقاله یافت شد که جامعه آماری بعد از یکپارچهسازی دادهها در نرمافزار مندلی و حذف
مقاالت با عناوین تکراری ،شامل  2991مقاله علمی نمایه شده در پایگاههای فوق بود .در این مرحله ،از نمونهگیری هدفمند

8

استفاده شد .بدین معنی که در انتخاب مقاالت بهجای انتخاب تصادفی ،باتوجهبه ویژگیهای آنها نسبت به پدیده موردمطالعه،
انتخاب صورت گرفت تا پژوهشگر بتواند اطالعات فراوانی دربارۀ موضوعهای اساسی مربوط به مسئله و هدف پژوهش به
دست آورد .از همین رو در این مرحله مقاالت نامرتبط براساس عنوان ،چکیده ،و مقاالت فا د متن کامل ،و همچنین مقاالت
نامرتبط از نظر محتوا حذف شدند و درنهایت تعداد  52مقاله تجزیهوتحلیل نهایی شد (شکل .)2

)1. Science Direct (Elsevier
2. Emerald
3. Sage
4. Academic Search Complete
)5. Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA
6. Magiran
)7. Scientific Information Database (SID
8 Purposeful Sampling
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تعداد کل مقاالت بازیابیشده

N=3005
تعداد کل مقاالت بعد از حذف عناوین تکراری

N= 2671

تعداد مقاالت ردشده بهدلیل عنوان

N=1795

تعداد مقاالت برای بررسی چکیده
تعداد مقاالت ردشده از نظر چکیده

N=876

N=738

تعداد مقاالت برای بررسی محتوای کامل
N=138

تعداد مقاالت ردشده از نظر محتوا
N=88

مقاالت نهایی
N=50
شکل-2مراحلانتخابمقاالتنهاييبرایمرحلةتحلیلمحتوایکیفي 

سپس مؤلفههای شناساییشده در الب پرسشنامه در اختیار متخصصان موضوع در ایران رار گرفت که در دور دوم تکنیک
دلفی ،متخصصان اعتبار آن را تأیید کردند .منظور از خبرگان یا متخصصان در این پژوهش ،اعضای هیئت علمی است که
سابقۀ راهنمایی و مشاورۀ پایاننامه یا تألیف مقاله در حوزۀ مدیریت دادههای پژوهشی را داشتهاند و همچنین همه
پژوهشگرانی که سابقۀ تألیف ارر (پایاننامه یا مقاله) در این حوزه را داشتهاند .بدینترتیب فهرستی از واجدین شرایط تهیه شد.
جامعهی آماری در این پژوهش ،در دور نخست دلفی ،مشارکت  22نفر از متخصصان بود که در دور دوم دلفی نیز مشارکت
کامل کردند.
روایی پرسشنامه براساس ارسال آن و دریافت نظریات متخصصان تأیید شده است .بهمنظور اطمینان از پایایی پرسشنامه و
همسانی درونی پرسشهای آن ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان کلی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  0/79بهدست
آمد که ر م مناسبی است و تضمین میکند که با تکرار گردآوری دادهها از طریق این ابزار ،به احتمال زیاد به دادههای همسانی
دست خواهیم یافت.

يافتهها 

روشتحلیلمحتوا 
در پژوهش حاضر از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .گفتنی است در این مرحله ،فرایند مدیریت دادههای پژوهشی
(تصویر  )1بهمنزلۀ مبنای کار و اساس تقسیمبندی طبقات رار گرفت و  97مؤلفه و کدی که در روش تحلیل محتوای کیفی
در حوزۀ مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانهها شناسایی شده بود در شش طبقه یا مفهوم (برنامه ریزی؛ رعایت اصول
اخال ی ،و انونی؛ سازماندهی ،مستندسازی ،و تولید فراداده؛ ذخیرهسازی ،و تهیۀ نسخۀ پشتیبان؛ نگهداری ،حفاظت ،و حذف

مؤلّفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی /سلیمانی و همکاران

دادهها؛ اشترا گذاری و انتشار دادهها) دستهبندی شد .پیوست  1ترتیب استقرار مؤلفههای (کدهای) استخراجشده مربوط به
مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی را در مفاهیم ششگانۀ مذکور و همچنین منابع آنها را نشان میدهد.
کتابخانهها

دادههایپژوهشيدر
مؤلفههایمديريت 
نتايجدوراولدلفي،نظرسنجيازمتخصصاندربارة 
در دور نخست دلفی ،پرسشنامهای حاصل از مؤلفههای شناساییشده در مرحلۀ تحلیل محتوای کیفی ،در اختیار کلیۀ اعضای
پانل رار گرفت تا میزان اهمیت هریک را در چرخۀ مدیریت دادههای پژوهشی کتابخانههای دانشگاهی مشخص کنند.
همچنین ،از آنان خواسته شد تا افزون بر مؤلفههای موجود ،مؤلفههای مدنظر خود را در این فهرست بیفزایند و پیشنهاد کنند.
بعد از دریافت پاسخها و محاسبۀ میانگین و انحراف معیار پرسشنامۀ بسته ،به دلیل اینکه میانگین همۀ مؤلفهها بیشتر از  3و
انحراف معیار آنها کمتر از  1بود ،هیچیک از مؤلفهها به لحاظ آماری حذف نشد؛ اما بررسی پاسخ به پرسشهای باز در
پرسشنامههای دور نخست ،تغییراتی از بیل افزودن دو مفهوم جدید «فنی» و «آموزش و مشاوره» ،اصال  ،ادغام ،جابهجایی،
و حذف چندین مؤلفه را دربر داشت؛ بنابراین پرسشنامۀ دور دوم با اصالحات انجامشده در اختیار اعضای پانل رار گرفت.
دادههایپژوهشيدرکتابخانهها
مؤلفههایمديريت 
نتايجدوردومدلفي،نظرسنجيازمتخصصاندربارة 
ازآنجاکه در این دور ،انحراف معیار هیچیک از کدها باالتر از یک و میانگین هیچیک از کدها نیز کمتر از سه نبود ،هیچ کدی
حذف نشد و ازاینرو ،نیازی به ادامهی دورهای بعدی دلفی نبود و درنهایت  1مقولۀ اصلی 8 ،مفهوم ،و  59کد تأیید و
اعتباریابی شد (شکل .)2

نتیجهگیری 

سالیانه پژوهشهای بیشماری در کشور انجام میشود که صحت و کیفیت نتایج آن ،وابسته به و برگرفته از دادههایی است که
در جریان پژوهش با د ت کافی جمعآوری شده و بعد از توصیف و مستندسازی ،پردازش و تجزیهوتحلیل میشوند؛ بنابراین
مدیریت دادههای پژوهشی گسترهای نوین و ضروری است؛ زیرا اهمیت دارد که دادهها بهدرستی مدیریت شوند تا از بین
نروند یا دستکاری نشوند و تغییر نیابند و بهاشترا گذاشته شوند و مجدداً استفاده شوند.
اگرچه در ایران مبحث دادههای پژوهشی ،و توجه به اشترا گذاری و مدیریت آن عرصهای جدید است ،اما نگاهی به کارنامۀ
فعالیتهای کتابخانههای دانشگاههای بزرگ در دنیا نشان میدهد که از چندی پیش ،ارائۀ خدمات مدیریت دادههای پژوهشی
را شروع کرده و هریک صد دارند بهتر از دیگران در این حوزه فعالیت کنند .هرچند برنامۀ عملی منسجم و یکپارچهای برای
شناسایی و انجام الزامات و خدمات کتابخانههای دانشگاهی بهمنظور مدیریت دادههای پژوهشی در عرصۀ پژوهشهای جهانی
وجود ندارد .بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای جهان و
اعتبارسنجی مؤلفهها در ایران ،به کتابخانههایی که صد آغاز مدیریت دادههای پژوهشی در کشور را دارند ،مدد رسانند تا با
اخذ سیاستگذاری مناسب و تسریع هماهنگ بتوانند مدیریت دادههای پژوهشی مؤسسۀ خود را پی گیرند؛ همچنین در جریان
کار با مشکالت و موانع کمتری مواجه شوند.
کسب میانگین بیش از  4برای همۀ مؤلفههای شناساییشده ،نشاندهندۀ اهمیت آنها برای کتابخانههای دانشگاهی بهمنظور
سیاستگذاری مدیریت دادههای پژوهشی است؛ اما در این میان ،کسب میانگین  5برای دو مؤلفۀ «تدوین و توسعۀ طر
مدیریت دادۀ پژوهشی» و «تولید فراداده به دادهها و فایلها» در دو مفهوم «برنامهریزی» ،و «سازماندهی ،مستندسازی ،تولید
فراداده» نشاندهندۀ اهمیت آنهاست .تدوین طر مدیریت داده به محققان و مؤسسات پژوهشی ،که درصدد انجام طر
(بهویژه طر هایی با دادههای بزرگ و حساس) هستند کمک میکند تا بتوانند همهی منابع مادی و انسانی الزم برای طر
خود را تخمین زنند و بل از اجرای طر  ،درصدد تأمین آن باشند؛ در غیر اینصورت در حین کار ممکن است با مشکالت و
چالشهای بسیاری روبهرو شوند و نتوانند طر خود را به پایان برسانند .در این زمینه ،کتابخانههای دانشگاهی باید با تهیۀ
الگوها و ابزارهای برخط به پژوهشگران در تدوین طر مدیریت داده کمک کنند .همچنین تولید فراداده به دادههای پژوهشی
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و فایلهای پژوهشگران نیز با افزایش د ت در بازیابی ،امکان کاوش ،بازیابی ،کشف ،دسترسی ،و استفادۀ مجدد از دادههای
پژوهشی را برای دیگر پژوهشگران فراهم میکند و اگر همۀ مراحل مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانهها بهدرستی انجام
شود ولی فرادادۀ مناسب به دادههای پژوهشی اختصاص نیابد ،عمالً بیفایده خواهد بود؛ ازاینرو کتابخانههای دانشگاهی باید
به این امر نیز توجه ویژهای کنند و البته آموزش نحوۀ استفاده از این ابزار و استانداردها را نیز برای پژوهشگران در دستور کار
رار دهند.

پیشنهادها


مؤلفههای مناسب در این پژوهش با توجه به بررسی ادبیات موضوع و اعتبارسنجی متخصصان بهصورت کلی و عمومی
تدوین شد .برای بهرهگیری کتابخانههای دانشگاهی ایران ،پیشنهاد میشود به زیرساخت ،امکانات و نیازهای هر کتابخانه
توجه شود.



کتابخانههای دانشگاهی برای آغاز فرایند مدیریت دادههای پژوهشی در سطح دانشگاهی و ارائۀ خدمات به ذینفعان
مدیریت دادههای پژوهشی ،از مفاهیم و مؤلفههای پیشنهادی بهره برند تا با سرعت بیشتری به انجام مدیریت دادههای
پژوهشی در دانشگاه مبادرت کنند.
دادههایپژوهشيتوسطمتخصصان 
جدول-2تأيیدمقوله،مفاهیموکدهای(مؤلفههای)مديريت 

مقوله 

کدها

مفاهیم 

شناسایی ذینفعان مدیریت دادۀ پژوهشی در درون /برون دانشگاه
نیازسنجی اولیه و مصاحبه با پژوهشگران و ذینفعان برای برنامهریزی مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانه
شناسایی خدمات مدیریت دادۀ پژوهشی در دانشگاه
تعیین انواع و البهای متداول داده و تعیین شیوۀ مناسب مدیریت دادههای پژوهشی

مدیریت دادههای پژوهشی

تدوین و توسعۀ خط مشی ،دستورالعمل ،استانداردها ،و خدمات مدیریت دادههای پژوهشی
برنامهریزی

تدوین و توسعۀ سیاست سازمانی در رابطه با مدیریت دادههای پژوهشی

1

تدوین سیاست سازمانی مربوط به تأمیتتن بودجتته
تدوین و توسعۀ طر مدیریت دادۀ پژوهشی
تدوین دستورالعمل ارائۀ خدمات دادهای به سایرین
تدوین دستورالعمل ارزیابی مدیریت دادههای پژوهشی
برنامهریزی برای اطالعرسانی ،و بازاریابی مدیریت دادههای پژوهشی
تعیین راهبردهای مدیریت و انتشار دادههای پژوهشی
تصمیمگیری و انتخاب د یق دادههای باارزش برای نگهداری کوتاهمدت ،بلندمدت و یا اشترا گذاری
ایجاد و توسعۀ وبسایت مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانه
تدوین تمهیدات رعایت مسائل اخال ی و حقو ی (حق مؤلف ،حریم خصوصی)

رعایت اصول
اخال ی و انونی

تدوین تمهیدات برای ایجاد و کنترل دسترسی به داده و فایلهای پژوهشی
تدوین الگوی همکاری درون /برونسازمانی برای مدیریت دادههای پژوهشی
تدوین راهنمای مربوط به ارائه خدمات  help deskبرای مدیریت دادههای پژوهشی

 .1سیاست مربوط به رعایت اصول اخال ی و انونی ،سازماندهی و مستندسازی و تولید فراداده ،ذخیرهسازی و تهیۀ نسخۀ پشتیبان ،نگهداری و حفاظت و حذف ،و اشترا گذاری دادههای پژوهشی
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مقوله 

کدها

مفاهیم 
ارزیابی محدودیتهای انونی ،اخال ی ،تجاری

کسب رضایتنامه (موافقتنامه) از صاحبان داده برای استفادۀ مجدد سایر پژوهشگران از دادههای پژوهشی
مدیریت فایلها (نامگذاری ،ساختار ،و)...
مستندسازی و نامگذاری دادهها ،حاشیهنویسی و توصیف دادههای پژوهشی
سازماندهی،
مستندسازی،
ایجاد فراداده

تولید فراداده برای دادهها و فایلها
ایجاد و استفاده از هستیشناسیها و فرهنگ لغت داده (واژهنامه)
اسکن ،یکدستسازی و پا سازی دادههای پژوهشی
گزینش داده (بهویژه دادۀ فعال) براساس استانداردهای تدوینشده
آماده سازی و تفسیر د یق داده یا مجموعه داده برای واسپاری در مخزن
سازماندهی و طبقهبندی دادهها (بهویژه دادۀ کیفی)
ایجاد فهرستی از دادههای پژوهشی سازمان (الفبایی ،موضوعی)
آمادهسازی زیرساختهای فناوری اطالعات ،دیجیتالی ،اینترنتی ،سایبری و فراهمکردن امکان متفاوت ذخیرهسازی
(هارد ،یو اس بی ،وب)
توسعه و نگهداری پایگاه مدیریت داده

ذخیرهسازی و
تهیۀ نسخه
پشتیبان

دیجیتال سازی اطالعات و داده مطابق با استانداردها
ارزیابی کیفیت دادههای پژوهشی و ارتقای آن
رمزگذاری و حفظ امنیت دادههای پژوهشی مطابق با سیاست سازمانی
ذخیرهسازی دادههای پژوهشی و فایلهای داده برای پژوهشگران
پشتیبانگیری از دادههای پژوهشی بهویژه دادههای باارزش
ایجاد رابط کاربری مناسب برای دسترسی به پایگاههای دادهای
تشویق پژوهشگران و بخشهای مختلف سازمانی در بال سپردن دادههای پژوهشی به مخزن سازمانی

نگهداری،
حفاظت ،و حذف
دادهها

ارزش گذاری /ارزیابی /اعتبارسنجی دادههای پژوهشی در طول چرخۀ حیات داده ،و مدیریت دادههای پژوهشی
عملیاتیسازی (اجرای) راهبرد حفظ و نگهداری کوتاه /طوالنی مدت دادههای پژوهشی
حذف دادههای پژوهشی یا مجموعه دادهها از مخزن براساس استانداردها
انتخاب واسپارگاه یا پایگاه داده مناسب

فنی

تعیین و اختصاص شناسههای دائمی و منحصربهفرد ( )DOIدر مخزن
پیگیری و کنترل نسخههای (ویرایش) مختلف دادههای پژوهشی و فایلها و همچنین حذف برخی از آنها
تهیۀ راهنمای بهرهگیری ازداده ،ابزار ،سیستم ،نرمافزارهای برونخط و برخط مدیریت دادههای پژوهشی
تهیۀ راهنمای اشترا و انتشار دادههای پژوهشی در سیستم

اشترا گذاری و
انتشار دادهها

ایجاد امکان تجزیهوتحلیل داده و تحلیل داده و شبکۀ اجتماعی
فراهمآوری و آموزش ابزار تجزیهوتحلیل داده ،دادهکاوی ،و مصورسازی دادههای پژوهشی
امکانات محاسباتی پیشرفته برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشی
فراهمکردن امکان دسترسی به نرمافزارهای آماری عمومی برای استفادۀ پژوهشگران
عملیاتیسازی (اجرای) راهبرد اشترا گذاری و انتشار دادههای پژوهشی براساس استانداردهای سازمانی
فراهمسازی امکان مبادلۀ بینالمللی دادههای پژوهشی (کنشپذیری) یا همکاری با سایر کشورها

آموزش و مشاوره

تدوین دستورالعمل آموزشی برای کتابداران و پژوهشگران سازمان
تدوین دستورالعمل راهنمایی و مشاوره به کاربران و پژوهشگران سازمان

28

27

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  ،)1( 33بهار 1421

مقوله 

کدها

مفاهیم 

آموزش مسائل حقو ی (مالحظات اخال ی ،حقوق مادی و معنوی دادهها ،و حق مالکیت آنها)
کمک به پژوهشگران در ارائۀ خدمات دادهای (مکانیابی ،بازیابی ،و کشف بهتر دادههای پژوهشی)
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پیوست 1
در اینجا ترتیب رارگیری مؤلفههای (کدهای) استخراجشده در مفاهیم ششگانۀ مدیریت دادههای پژوهشی و منابع آنها آورده شده است.

مفاهیم 

منابع 

کدها

کوتز ()2214؛ سی و همکاران ()2215؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ آمپادو
شناسایی

مدیریت

ذینفعان

دادۀپژوهشی در درون  /برون دانشگاه

()2219؛ پیترز ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛
بروچو و برنز ()2217؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ کیم ()2222؛ موشی و
همکاران ()2222؛ برفی و ساکی ()2221؛ بورکاکوتی و همکاران (.)2221
پیراچا و امین ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ کوتز ()2214؛ کربی

نیازسنجی

اولیه
و

پژوهشگران

و

مصاحبه

ذینفعان

با
برای

برنامهریزی مدیریت دادههای پژوهشی
در کتابخانه

()2219؛ سی و همکاران ()2215؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ لیور ()2219؛
چیور و مته ()2219؛ آمپادو ()2219؛ پیترز ()2219؛ رایس ()2217؛ پایال و
همکاران ()2217؛ فدرر ()2218؛ تنگ و هو ()2217؛ حمد و همکاران
()2221؛ موشی و همکاران ()2222؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ کیم ()2222؛
برفی و ساکی ()2221؛ مجیدی و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران
()1377؛ عصاره و همکاران ()1422

شناسایی

مدیریت

خدمات

دادۀ

پژوهشی در دانشگاه

تنوپیر و همکاران ()2214؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377

تعیین انواع و البهای متداول داده و

کوتز ()2214؛ ماترن و همکاران ()2215؛ رایس ()2217؛ تنگ و هو

تعیین شیوۀ مناسب مدیریت دادههای

()2217؛ بروچو و برنز ()2217؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بورکاکوتی و

پژوهشی

سینگ ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422
چیور و مته ()2219؛ آمپادو ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ عبدالدیان

تدوین و توسعۀ خطمشی ،دستورالعمل،

ابیفرین و همکاران ()2217؛ حمد و همکاران ()2221؛ فردریک و ران

مدیریت

()2217؛ پیراچا و امین ()2217؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال

استانداردها،
برنامهریزی

و

خدمات

دادههای پژوهشی

()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ موشی و همکاران ()2222؛ بورکاکوتی و
سینگ ()2221؛ وزیری و همکاران ()1379؛ مجیدی و همکاران ()1379
پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیراچا و امین ()2217؛ سی و همکاران ()2215؛

تدوین و توسعۀ سیاست نهادی در
رابطه با مدیریت دادههای پژوهشی

چیور و مته ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ آمپادو ()2219؛ پیترز
()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس
()2217؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ موشی و
همکاران ()2222؛ برفی و ساکی ()2221؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377

تدوین سیاست مربوط به تأمیتتن

حمد و همکاران ()2221؛ چاوینگا و زین ()2222؛ سلیمانینژاد و همکاران

بودجتته

()1377
پیترز ()2219؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ سی و همکاران ()2215؛ بودا و
پکوسکی ()2219؛ لیور ()2219؛ کولتای ()2219؛ آمپادو ()2219؛ تریپاتی و

تدوین و توسعۀ طر

مدیریت داده

پژوهشی

همکاران ()2219؛ فوهر ()2217؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنگ و هو
()2217؛ رایس ()2217؛ فردریک و ران ()2217؛ آندوواره و موتوال
()2222؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ چاوینگا و زین ()2222؛ موشی و
همکاران ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ کیم ()2222؛ بورکاکوتی و سینگ
()2221؛ صرافزاده ()1374؛ عصاره و همکاران ()1422

تدوین دستورالعمل ارائۀ خدمات به
بیرون از سازمان

آمپادو ()2219؛ لی سی ()2219؛ رایس ()2217؛ فوهر ()2217؛ فردریک و
ران ()2217؛ موشی و همکاران ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چاوینگا و
زین ()2222؛ آلمیدا و سندون ()2222

تدوین دستورالعمل آموزشی برای

پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیترز ()2219؛ پیراچا و امین ()2217؛ کوتز

کتابداران و پژوهشگران

()2214؛ سی و همکاران ()2215؛ وو و چن ()2219؛ چیور و مته ()2219؛

34

مؤلّفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی /سلیمانی و همکاران

مفاهیم 

منابع 

کدها

تنوپیر و همکاران ()2219؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ لیور ()2219؛ کولتای
()2219؛ کاکس و همکاران ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ پایال و
همکاران ()2217؛ تنگ و هو ()2217؛ فدرر ()2218؛ فوهر ()2217؛
فردریک و ران ()2217؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ بروچو و
برنز ()2217؛ موشی و همکاران ()2222؛ کیم ()2222؛ آلمیدا و سندون
()2222؛ چاوینگا و زین ()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ آندوواره و
موتوال ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ الجرادات ()2221؛ بورکاکوتی و سینگ ()2221؛ صراف
زاده ()1374؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛
عصاره و همکاران (.)1422
بروچو و برنز ()2217؛ بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛
پایال و همکاران ()2217؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیراچا و امین
()2217؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ پیترز ()2219؛
تدوین دستورالعمل راهنمایی و مشاوره

چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ حمد و

به کاربران و پژوهشگران

همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد
و همکاران ()1377؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ فردریک و ران ()2217؛
فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کیم ()2222؛ وو و چن ()2219؛
لی و سی ()2219؛ ماسینده و همکاران ()2221

تدوین دستورالعمل چگونگی ارزیابی و
اخذ بازخورد در مدیریت دادههای

کوتز ()2214؛ لیور ()2219؛ فدرر ()2218؛ آلمیدا و سندون ()2222

پژوهشی
پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛
برنامهریزی

اطالعرسانی،

برای

و

بازاریابی مدیریت دادههای پژوهشی

تنوپیر و همکاران ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛
سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی و
همکاران ()2215؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ کوتز ()2214؛
لیور ()2219؛ مجیدی و همکاران ()1379
پیترز ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و

ایجاد و توسعۀ وبسایت مدیریت

همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سی و

دادههای پژوهشی در کتابخانه

همکاران ()2215؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ کولتای ()2219؛
موشی و همکاران ()2222

تدوین تمهیدات رعایت مسائل اخال ی
و

حقو ی

(حق

مؤلف،

حریم

خصوصی)

رعایت اصول
اخال ی و
انونی

الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ کولتای ()2219

تدوین تمهیدات برای ایجاد و کنترل

چاوینگا و زین ()2222؛ سلیمانی نژاد و همکاران ()1377؛ کولتای ()2219؛

دسترسی به داده و فایلهای پژوهشی

مجیدی و همکاران (.)1379

تدوین الگوی همکاری درون /برون

بودا و پکوسکی ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین

دادههای

()2222؛ چیور و مته ()2219؛ کوتز ()2214؛ لیور ()2219؛ ماسینده و

سازمانی

برای

مدیریت

پژوهشی

همکاران ()2221
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون () 2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛
پیترز ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنگ

تدوین راهنمای مربوط به ارائۀ خدمات

و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛

 help deskبرای مدیریت دادههای

چاوینگا و زین ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و

پژوهشی

همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران
()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ فوهر ()2217؛
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مفاهیم 

منابع 

کدها

کاکس و همکاران ()2219؛ کربی ()2219؛ کوتز ()2214؛ کولتای ()2219؛
کیم ()2222؛ لیور ()2219؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ موشی و همکاران
()2222؛ وزیری و همکاران ()1379؛ وو و چن ()2219؛ یون و شولتز
()2219
آلمیدا و سندون ()2222؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین
()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ سی و همکاران ()2215؛ فوهر ()2217؛

صدور مجوز دادههای پژوهشی

کاکس و همکاران ()2219؛ کوتز ()2214
آموزش

سیاستهای

حقو ی

و

مالحظات اخال ی و حقوق داده

بنکار و بهارات ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ حمد و همکاران ()2221؛
عصاره و همکاران ()1422؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ ماسینده و همکاران
()2221
بنکار و بهارات ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و

آموزش و مشاوره در زمینۀ حق مالکیت
مادی و معنوی دادهها

همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سی و همکاران ()2215؛
صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ فردریک و ران ()2217؛
کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ ماسینده و همکاران ()2221؛
موشی و همکاران ()2222

ارزیابی رعایت محدودیتهای انونی،
اخال ی ،تجاری
مدیریت فایلها (نامگذاری ،ساختار،
و)...
مستندسازی

و

نامگذاری

دادهها،

حاشیهنویسی و توصیف دادههای
پژوهشی

عصاره و همکاران ()1422
آمپادو ()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ صرافزاده ()1374؛ کولتای (.)2219
آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ چاوینگا و زین
()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ بورکاکوتی و سینگ
()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ کربی
()2219؛ کوتز (.)2214
آندوواره و موتوال ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ بورکاکوتی و سینگ
()2221؛ پایال و همکاران ()2217؛ پیترز ()2219؛ تریپاتی و همکاران

تولید فراداده برای دادهها و فایلها

()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ رایس ()2217؛ سی
و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ فردریک و ران ()2217؛ کوتز
()2214؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219

ایجاد و استفاده از هستیشناسیها و
سازماندهی،

فرهنگ لغت داده (واژهنامه)

مستندسازی،

اسکن ،یکدستسازی و پا سازی

ایجاد فراداده

دادههای پژوهشی

آلمیدا و سندون () 2222؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنگ و هو ()2217؛
سی و همکاران ()2215؛ فدرر ()2218
آلمیدا و سندون () 2222؛ عصاره و همکاران ()1422
آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی
و همکاران ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و

گزینش داده (بهویژه داده فعال) براساس

مته ()2219؛ پیترز ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ سی و

استانداردهای تدوینشده

همکاران ()2215؛ فدرر ()2218؛ فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛
کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ موشی و همکاران ()2222؛ مجیدی و
همکاران ()1379

آمادهسازی و تفسیر د یق داده یا
مجموعه داده برای واسپاری در مخزن

پیترز ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ حمد
و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سی و همکاران ()2215؛
کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ تریپاتی و همکاران

سازماندهی و طبقهبندی دادهها (بهویژه

()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ چیور و بکر ()2222؛ بورکاکوتی و سینگ

داده کیفی)

()2221؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی
و همکاران ()2215
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مفاهیم 

منابع 

کدها

آلمیدا و سندون ()2222؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ تنگ و هو ()2217؛
سلیمانی و همکاران ()1377؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کیم ()2222؛

ایجاد فهرست دادهها

ماسینده و همکاران ()2221؛ موشی و همکاران ()2222
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بروچو و برنز ()2217؛ تنگ و
هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته
پشتیبانی از مدیریت داده پژوهشی

()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ ماسینده و
همکاران ()2221؛ موشی و همکاران ()2222؛ وو و چن ()2219

آمادهسازی

زیرساخت

دیجیتالی،

اینترنتی ،و سایبری

الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون () 2222؛ برفی و ساکی ()2221؛ چیور
و مته ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ سی و همکاران ()2215؛ وزیری و
همکاران ()1379؛ هوفیدیتز و همکاران ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنوپیر و همکاران

آمادهسازی

زیرساختهای

فناوری

اطالعات

()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ عاشیق و
همکاران ()2222؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ فردریک و ران ()2217؛ فوهر
()2217؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219؛ هوفیدیتز و همکاران ()2222

توسعه و نگهداری سیستم مدیریت داده

آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته

و ابزار آن

()2219؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ موشی و همکاران ()2222
الجرادات ()2221؛ آمپادو ()2219؛ بنکار و بهارات ()2222؛ پایال و

فراهمکردن امکان متفاوت ذخیرهسازی
ذخیره سازی

(هارد ،یو اس بی ،وب)

رایس ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران (1377
)؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ فوهر ()2217؛ لیور ()2219؛ مجیدی و

و تهیه نسخه
پشتیبان

همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین ()2222؛

همکاران ()1379؛ موشی و همکاران ()2222
دیجیتالسازی اطالعات و داده مطابق با

چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ عصاره و همکاران ()1422؛

استانداردها

صرافزاده ()1374؛ فوهر ()2217؛ ماترن و همکاران ()2215
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛

خرید ،فراهمآوری و اشترا

مجموعه

دادهها یا پایگاههای دادهای

تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ چیور و بکر (2222
)؛ چیور و مته ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سی و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران
()2221؛ فدرر ()2218؛ مجیدی و همکاران ()1379
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛
بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ پایال و همکاران
()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران
()2214؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته

انتخاب مخزن مناسب (سرور مناسب)

()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی
و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2221؛
فردریک و ران ()2217؛ فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کوتز
()2214؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219؛ ماسینده و همکاران
()2221؛ مجیدی و همکاران ()1379؛ موشی و همکاران ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چیور

تعیین و اختصاص شناسههای دائمی و

و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ رایس ()2217؛ بورکاکوتی و سینگ

منحصربهفرد در مخزن

()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ فردریک
و ران ()2217؛ کوتز ()2214؛ موشی و همکاران ()2222
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کدها

منابع 

مفاهیم 

ارزیابی کیفیت دادههای پژوهشی و

پایال و همکاران ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ کولتای ()2219؛

ارتقا آن

هوفیدیتز و همکاران ()2222

انتقال داده به فرمت جدیدتر

آلمیدا و سندون ()2222؛ چاوینگا و زین ()2222
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛

رمزگذاری و حفظ امنیت دادههای
پژوهشی مطابق با سیاست سازمانی

تنگ و هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛
بورکاکوتی و سینگ ()2221؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ عصاره و
همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ عاشیق و همکاران
()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و
پکوسکی ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛

ذخیرهسازی دادههای پژوهشی و

تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ چاوینگا و زین ()2222؛

فایلهای داده برای پژوهشگران

چیور و بکر ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سی و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران
()2221؛ کوتز ()2214؛ کیم ()2222؛ مجیدی و همکاران ()1379

پشتیبانگیری از دادههای پژوهشی به

آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ تریپاتی

ویژه دادههای با ارزش

و همکاران ()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ عصاره و همکاران ()1422

دسترسی

کاربرپسند

به

دادههای

آلمیدا و سندون ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛

پژوهشی

سی و همکاران ()2215؛ وزیری و همکاران ()1379

دسترسی کنسرسیومی

الجرادات ()2221؛ سلیمانی و همکاران ()1377

تشویق پژوهشگران در بال سپردن
دادههای پژوهشی به مخزن سازمانی
عملیاتیسازی (اجرای) استراتژی حفظ
و نگهداری دادههای پژوهشی
تعیین نوع ذخیرهسازی کوتاهمدت یا
بلندمدت دادههای پژوهشی
تصمیمگیری و انتخاب د یق دادههای
با ارزش برای نگهداری بلندمدت
تصمیمگیری درمورد دادههایی که
میتوانند به اشترا گذاشته شوند

پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنوپیر و همکاران
()2214؛ عبدالدیان و همکاران ()2217؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی و
همکاران ()2215
آلمیدا و سندون () 2222
چاوینگا و زین ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران
()2219؛ چاوینگا و زین ()2222؛ عصاره و همکاران ()1422؛ موشی و
همکاران ()2222
چاوینگا و زین ()2222
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و

نگهداری،
حفاظت ،و

خدمات حفظ و نگهداری کوتاه/

حذف دادهها

طوالنیمدت دادههای پژوهشی

موتوال ()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ عبدالدیان و همکاران ()2217؛
چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ سی و همکاران ()2215؛
صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ کاکس و همکاران ()2219؛
کیم ()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ وزیری و همکاران ()1379

حذف دادههای پژوهشی یا مجموعه

آلمیدا و سندون ()2222؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران

دادهها از مخزن براساس استانداردها

()2219؛ سی و همکاران ()2215؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کیم ()2222

پیگیری و کنترل نسخه های(ویرایش)
مختلف دادههای پژوهشی و فایلها و
همچنین حذف برخی از آن ها

آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ موشی و
همکاران ()2222

ارزشگذاری/ارزیابی/اعتبارسنجی
دادههای پژوهشی در طول چرخه
حیات داده ،و مدیریت دادههای
پژوهشی

آلمیدا و سندون ()2222؛ عصاره و همکاران ()1422؛ کولتای ()2219
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مفاهیم 

منابع 

کدها
اطالعرسانی در مورد تصحیح و حذف
دادههای پژوهشی
تعیین راهبردهای مدیریت و انتشار
دادههای پژوهشی
بررسی

(سنجش

تاریر

اررات)

اشترا گذاری و استفاده مجدد از
دادههای پژوهشی

کولتای ()2219
آلمیدا و سندون ()2222
آلمیدا و سندون () 2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ حمد و همکاران
()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ لیور ()2219
آلمیدا و سندون () 2222؛ بروچو و برنز ()2217؛ تریپاتی و همکاران
()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران

ایجاد راهنمای بهرهگیری از داده ،ابزار،

()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران

سیستم ،نرمافزارهای برونخط و برخط

()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ صراف

مدیریت دادههای پژوهشی

زاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران
()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ ماسینده
و همکاران ()2221
بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ حمد

تهیه راهنمای اشترا

و انتشار دادههای

پژوهشی در سیستم

و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران
()1377؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ وو و چن
()2219
آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ بنکار
و بهارات ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ چاوینگا
و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ حمد و همکاران

اشترا گذاری
 ،و انتشار

ایجاد امکان تجزیهوتحلیل داده و تحلیل

()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سی

داده و شبکۀ اجتماعی

و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛عاشیق و همکاران ()2222؛ فدرر
()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛

دادهها

کوتز ()2214؛ کیم ()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ موشی و همکاران
()2222
فراهمآوری

و

تجزیهوتحلیل

داده،

آموزش
دادهکاوی،

ابزار
و

مصورسازی دادههای پژوهشی

آلمیدا و سندون ()2222؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنگ و هو ()2217؛
چاوینگا و زین ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سی و همکاران ()2215؛ لی سی ()2219؛ ماسینده و همکاران
()2221

ایجاد امکانات محاسباتی پیشرفته برای

آلمیدا و سندون () 2222؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهشی

()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ موشی و همکاران ()2222

فراهمکردن

امکان

دسترسی

نرمافزارهای

آماری

عمومی

به
برای

استفادۀ پژوهشگران

آلمیدا و سندون ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور
و بکر ()2222؛ فدرر ()2218

کسب رضایتنامه (موافقتنامه) از صاحبان
داده

برای

استفادۀ

مجدد

سایر

آلمیدا و سندون ()2222؛ سلیمانی و همکاران ()1377

پژوهشگران از دادههای پژوهشی
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و
موتوال ()2222؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیترز ()2219؛ تنگ و هو
کمک به پژوهشگران در مکانیابی،
بازیابی ،و کشف بهتر دادههای پژوهشی

()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر
()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد
و همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ کاکس و
همکاران ()2219؛ کوتز ()2214؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219؛ ماسینده و
همکاران ()2221؛ مجیدی و همکاران ()1379؛ وو و چن ()2219

37

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  ،)1( 33بهار 1421

مفاهیم 

کدها
اشترا گذاری
پژوهشی

و

براساس

منابع 
دادههای

الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون () 2222؛ آمپادو ()2219؛ تنگ و هو

انتشار

استانداردهای

()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ سلیمانینژاد و

سازمانی

همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215

پژوهشی (کنشپذیری) یا همکاری با

سلیمانی و همکاران ()1377؛ مجیدی و همکاران ()1379

امکان

مبادله

بینالمللی

دادههای

سایر کشورها



