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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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 دهیچک

و  یعلم تئیه یکمک به اعضا یبرا «یپژوهش یها داده تیریمد» با عنوان نینو خدمات ارائۀو  یدانشگاه یها کتابخانه خدمات توسعۀمنظور به:هدف

 یهتا  داده تیریمتد  یهتا  مؤلفته  ییشناستا  به دنبتال  مقاله نیا گران،ید یپژوهش یها از داده مندی بهرهخود و  یپژوهش یها داده تیریپژوهشگران در مد

متؤرر  منتد و   نظتام طتور   به یپژوهش یها داده تیریمد یساز ادهیپ یبرا یمدل منزلۀبه توانیمپژوهش نتیجه  از .است یدانشگاه یها کتابخانه در یپژوهش

 .کرد استفاده

در گام دوم با  .بود یپژوهش یها داده تیریمد یها مؤلفهبرای شناسایی  یفیک یمحتوا لیتحل نخستگام انجام شد.  مرحلهدر دو پژوهش  نیا :روش

در این زمینه برای اعتبارسنجی و پاالیش توزیع  یرانیا متخصصاننفر از 22بین ای تهیه و در دو دور دلفی نامه شده پرسش شناسایی یها مؤلفه استفاده از

 محاسبه شد. 79/2 با نتیجه کرونباخیآلفابیضرها،پرسشیدرونیهمسانو نامه پرسشییایپاازنانیاطمبرای .شد

( 3 ؛ی تانون  و یاصتول اخال ت   (2 ؛یزیت ربرنامته ( 1: شدشناسایی  یپژوهش یها داده تیریمد ه برای شش مرحله فرایندمؤلف  97 نخستدر گام : هاافتهي

 انتشتار  و ،یگتذار  شتترا  ا( 9 و ا؛هت داده حذف و حفاظت، ،یدار( نگه5 بان؛یپشت ۀنسخ ۀیتهو  یسازرهی( ذخ4 فراداده؛تولید  ،یمستندساز ،یدهسازمان

هتا حتذف، اصتال ،    از مؤلفه یبرخ نی. همچنافزودند ی بل ۀمرحل ششبه  را یفن( 2و  مشاوره و آموزش( 1 دیجد مرحلۀدو  متخصصانها . سپس داده

 شد دیمرحله تأک هشتمؤلفه در  59 بر تیجا شدند و درنهاادغام و جابه

شان داد دو مؤلفه ن جینتا ن،ی. عالوه بر ااند تیبااهم یدانشگاه یها کتابخانه در یپژوهش یها داده تیریمد در شده ییشناسا یها مؤلفه همه :یریگجهینت

و افراد  به ها داده تیریطر  مد نیتدو دارند؛ یا ژهیو تیاهم «هالیها و فا داده برایه فراداد تولید»و  «یداده پژوهش تیریمد طر و توسعه  نیتدو»

  زین یپژوهش یها لیو فاها  داده ه برایدفراداتولید  .بزنند نیتخماز  بل خود را  ۀپروژ یبرا الزم یانسان و یماد منابع تا کند یم کمک یپژوهش سساتمؤ

نیازا. کند یم جادیپژوهشگران ا گرید یرا برا یپژوهش یها و استفاده مجدد از داده ،یکشف، دسترس ،یابیامکان کاوش، باز ،یابید ت در باز شیبا افزا

 .باشند داشته یاژهیوتوجه  زین موضوع نیبه ا دیبا یپژوهش یهاداده تیریدر مد یدانشگاه یها کتابخانه ،رو

یپژوهش یها داده تیریمد یها مؤلفه ،یپژوهش یها داده تیری، مدیدانشگاهیها ه، کتابخانیروش دلف ،یفیک یمحتوا لیتحل :هادواژهیکل

 پژوهشی :نوعمقاله

 22/12/1422: رشيپذ؛25/12/1422 :آخريناصالحاتدريافت ؛27/11/1422 :افتيدرتاريخ

:استناد

های  های پژوهشی در کتابخانه های مدیریت داده شناسایی مؤلفه (.1421)و سیادت، سیدعلی  شعبانی، احمد ،علی، منصوری ،ناهید، سلیمانی

:NASTINFO.20 Doi/22.3125.212610.30484 .37-22، (1)33 ،اطالعاتهی ندسازماو  یمطالعات کتابدار دانشگاهی.
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 همقدم

 دادۀ. شود یممعتبر انجام  یپژوهش یها داده ۀیپاو بر  یپژوهش ندیفرادر  الب  یالملل نیدر سطح ب یمختلف یها  پژوهش انهیسال

 جیصورت نتا بهپژوهش پژوهشگران  انیو در جر ،2یوا ع سابقۀشواهد، و  ،1قیحقا ۀیپااست که بر  یزیهر چ یپژوهش

پرسش یها پاسخ ،4مصاحبه از حاصل یها رونوشت و یصوت یها لیفا ،یافزارنرم یها برنامهحاصل از  جینتا ،3ها شیآزما

 ادداشتیدفترچه گسترده، یها جدول اسناد، همچون یمتفاوت یها  الب در و ممکن یها صورت گرید به ای و عکس، ،5نامه

 ها،   الب گرید ای و ها،  نمونه ها،  تمیالگور ،الگوها ها،  تیساوب ،یاطالعات یها گاهیپا ،9روزانه یهاادداشتی ،9یشگاهیآزما

 در. شود منجر ها آن دییتأو  یپژوهش و اعتباربخش جینتا دیتا به تول شود یو پردازش م ،یسازرهیذخ ،یآور جمع د،یتول

 ارزش کسب و ،ینیبازآفر و بیترک ،مجدد استفادۀ ،یگذار  شوند، اشترا تیریمد یدرستبه ها داده نیا اگر موارد از یاریبس

تا بعد از  و شود یم آغاز پژوهش شروع از  بل (1 شکل) یپژوهش یها داده تیریخواهد شد. مد ریپذامکان ها داده نیا از

، بهلیوتحلهی، تجزیدارحفاظت، نگه ره،ی، ذخیآور، جمع8تیمالک» ندیفرااز  یانواع مختلف و ابدی یماتمام پژوهش ادامه 

 .ردیگیم را دربر «ها  و گزارش داده ،یگذار اشترا 

 
(Research Data Policy, 2019)يپژوهشیهادادهتيريمدنديفرا-1شکل

داری، کنترل و حفظ  دهی، نگه سازمانحوزۀ ای در  تجارب ارزنده ی کههای دانشگاهی و تحقیقات کتابخانهرود  نتظار میا

 داری ، و نگهتوسعهایجاد،  ی،ساز هینما، یسینو فهرستو همچنین  (Payal et al., 2019)گوناگون های  اطالعات در  الب

های  ی خدمات مدیریت دادهبخو بتوانند به ،دارند کاربران 7یارتقاو  ،، آموزشفراداده تولید(، Si et al., 2015ی )مخازن نهاد

 پژوهشی را نیز گسترش دهند. 

های دانشگاهی در  ها و کتابخانه  ویژه دانشگاه هب ،المللی ملی و بین ها و مؤسسات های جهانی سازمان رغم تمایل و تالش به

کاربرد  ۀنحوی که در عرص به ؛توجهی به این حوزه مشهود است پژوهشی، در ایران کم های مدیریت داده برایالمللی  سطح بین

ها   دهد که این نظام های مدیریت اطالعات پژوهشی نشان می ها و سیستم  سامانه ۀهای پژوهشی، بررسی اولی مدیریت داده

گیری  های گوناگون پژوهشی و بهره اجرای طر و هش به پژوها نیز با اینکه   و در دانشگاه اند نگرفته ربرهای پژوهشی را د داده

و  نشدهتوجه کافی  های پژوهشی دادهآن یعنی  نتیجۀاما به  ،شده ای ها برای تولید دانش و تولید رروت توجه عمده آن  از نتایج 

 نیافته است.  راه علمی ۀجامع بهروند معمول  و فرهنگ درحکمها هنوز  گذاری داده اشترا  

                                                      
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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 یها به بررس از پژوهش یمعدود فقطچنانچه  ؛شود یممشاهده  زین رانیا در شدهانجام یها پژوهش درتوجهی  کم البته این

 یها داده یگذار اشترا   دررر ؤعوامل م ییشناسا ،(الف1379 ،همکاران و یریوز) های پژوهشی  گذاری دادههای اشترا   چالش

 ،و همکاران یمانیسل) یپژوهش یها مجدد از داده ۀاستفادعناصر و الزامات  ییشناسا(، ب1379 ،و همکاران یریوز) یپژوهش

و همکاران،  یدیمج) الگوو ارائه  مراکز دانشگاهیدر ها  گزینش و مدیریت داده یازهاینشیپمسائل و  یبررس ایو  (،1377

ویژه در مؤسسات  به های پژوهشی مدیریت داده حوزهدر های جاری  حجم پژوهش ،اند. اما در خارج از کشور پرداخته (1379

 ها را به چند دسته تقسیم کرد. آن  توان   که می داشته استاخیر روند افزایشی های  آموزش عالی بسیار زیاد بوده و در سال

حیات چرخۀ در  های پژوهشی گذاری داده اشترا  بهپژوهشگران و استادان در انگیزۀ برخی مطالعات به دلیل اینکه تمایل و 

این گروه را و نیازهای را بررسی کرده های پژوهشی  درمورد مدیریت دادهات این گروه یاست، نظرداشته داده اهمیت وافری 

 Renwick et al., 2017; Schöpfel & Prost. 2016 ;) های پژوهشی به تصویر برای شرکت در فعالیت مدیریت داده

2019 Sulaiman,). ارتباط نحوۀ  بر و همچنینرا بررسی  از پژوهشگران تیها در حما نقش کتابخانهتر  ای های حرفه بحث

ادارۀ ی، واحد فناوری اطالعات، حامیان مالی پژوهشپژوهشی )همچون های  داده تیریمدنفعان  ذیکارکنان کتابخانه با دیگر 

 ,Steeleworthy, 2014 Wittenberg & Elings, 2017; Chiware & Becker ;) کنند میتأکید  پژوهش، و غیره(

ها و تنوع   وهیش و یبررس را یپژوهش یها داده تیریها در مد کتابخانه یفعل یها تیفعال وها  از مطالعات نقش یاتهدس. (2018

 یها داده تیریمدخدمات  ۀارائمراکز را در  نیا یو سطح آمادگ دهیکش ریرا به تصو یپژوهش یها داده تیریمد خدمات

 ,Piracha & Ameen, 2019;Tenopir et al., 2013; Si et al., 2015; Liu & Ding) است کرده یابیارز یپژوهش

2016; Krahe et al., 2020; ). های  یافته بیترک با ها  پژوهش یبرخ و نشده ختم مطلب نیا به فقط ها  پژوهش انجام روند

های موجود در این حوزه،  های پژوهشی و شناسایی شکاف خدمات مدیریت داده ۀارائها در  حاصل از وضعیت فعلی کتابخانه

و  های پژوهشی داده تیریمد یبرا اجرایی ۀبرنامیی کرده و شناسارا های پژوهشی  مدیریت داده ۀتوسع یبرا تیاولوهای  زمینه

 اند دهکرهای پژوهشی ارائه  تری درمورد مدیریت داده و بینش عمیق در این زمینهالگوسازی 
 (Avuglah & Underwood, 2019 Read et al., 2019; Avuglah, 2016; Blask & Förster, 2020; .)  

ها،  اصلی حمایت از پژوهش و منابع پژوهشی در دانشگاه مراکزمنزلۀ  دانشگاهی ایران به های با توجه به این موارد، کتابخانه

براساس اطالعات معتبر و  بایدریزی استقرار  که البته برنامه شوندهای پژوهشی پیشگام  باید در استقرار نظام مدیریت داده

مناسبی صورت پذیرد و از جویی در زمان و هزینه، ا دامات  تا با صرفه باشدو نیازهای وا عی معین در سطح سازمان  مطمئن

های پژوهشی در  استقرار نظام مدیریت داده برای اولیه مراحل از رو یکی . ازاینشودو اشتباهات پیشگیری    کاری دوباره

های مذکور است تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، امکانات موجود  های مدیریت داده های دانشگاهی، شناسایی مؤلفه کتابخانه

ریزی  گیری و برنامه تصمیمو با  شودهای انجام کار مشخص  ها، و موانع و محدودیت  ص و کمبودها، اولویت، نواالزمو 

های پژوهشی در  های مدیریت داده  پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی مؤلفه ،. در همین راستاشودصحیح مرتفع 

ریزی؛  های پژوهشی )برنامه مراحل مختلف مدیریت داده فرایندها، و خدمات( در  های دانشگاهی )الزامات، نقش کتابخانه

داری،  ؛ نگهپشتیبان ۀنسخ ۀتهیسازی، و  ذخیرهفراداده؛  دهی، مستندسازی، و تولید رعایت اصول اخال ی و  انونی؛ سازمان

کمک های پژوهشی  مدیریت داده های دانشگاهی برای ها(، به کتابخانه گذاری، و انتشار داده اشترا  ها؛  حفاظت، و حذف داده

. شودهای دانشگاهی استفاده  های پژوهشی در کتابخانه شدن و اجرای بهتر مدیریت داده راهنمایی برای عملیاتی در نقشو  کند

روشپژوهش
روش تحلیل گویی به سؤال پژوهش، از  . برای پاسخدارد  رار اکتشافی دسته در و کاربردی تحقیقات ۀ پژوهش حاضر در زمر

های پژوهشی در  مدیریت دادهمرتبط با های  مؤلفه در این پژوهش ابتدا دلفی استفاده شده است. و نیز روشمحتوای کیفی 

از  یکیمحتوا را  لیمحققان روش تحل. شداز ادبیات موضوع استخراج  ی کیفیاز تحلیل محتوا ها با استفاده  کتابخانه

روش،  نیشوند. ا یم ریو تفس فیها خالصه، توص  آن دادهۀ لیوس دانند که به یم یفیک مطالعات لیو تحل هیتجز یها روش
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 ییها لیدهد تحل یشکل استاندارد است که به محقق اجازه م کیاطالعات در  یده و سازمان یآور جمع یبرا یا هیرو مجموعه

و استنباط  یبند تلخیص، طبقه ل،یتحل یبرا ی. روشدهندمتون و مستندات انجام  یها و معنا یژگیاستنباط در مورد و یبرا

 ،یمفهوم یچارچوب ایبه الگو  دنیرس یتواند در راستا یو مدهد  یمحقق م بهمتن را  نیچند ی سهیکه امکان مقا میمفاه

 م،یمفاه نییبا تب یفیک یمحتوا لیتحل ،یبه کار رود. به طور کل هینظر نیها و تدو ها، استنباط از آن داده صیو تلخ فیتوص

ها، مشاهدات و مستندات  مصاحبهنهان در  یدر استنباط و آشکار کردن الگوها یسع میمفاه نیا نیاصطالحات و ارتباطات ب

 .دارد

 و ،اسکالر گوگل و اسکوپوس یاستناد یها گاهیدر پا پژوهش حوزه با مرتبط مقاالت شامل مرحله نیا در یآمار جامعۀ

 و 4کامپلت سرچ کیآکادم ،3جیس ،پروکوئست ،2امرالد، وایلى ،1(ری)الزو رکتیدا نسیسا» معتبر مانند یاطالعات یها گاهیپا

 مگ) کشور اتینشر اطالعات بانک» یفارس یها گاهیپا و ،«5 (ستایل) ابسترکتس یتکنولوژ اند نسیسا شنینفورمیا ،یبرریال

جست .اند شده هینما «(نورمگز) نور یتخصص مجالت گاهیپا و ،9(دیس) یدانشگاه جهاد یعلم اطالعات مرکز گاهیپا ،9(رانیا

 جینتا. شد انجام( 1 جدول) ها دواژهیاز کل یو با استفاده از مجموعه متنوع دواژهیو کل ده،یعنوان، چک لدیدر ف ها  گاهیوجو در پا

 . شد محدود «یفارس و یسیانگل» زبان و «مقاله» مدر  نوع ساسابر زین شدهیابیباز
 هاگاهيدرپاشدهجووجستیدیکلیهاواژه-1جدول

هایکلیدیواژه

Research data management 

Managing research data 

Management of research data 

Research data service 

Research data services 

Research data management service 

Research data management services 

 

و حذف  یافزار مندل ها در نرم  داده یساز کپارچهی از بعد یآمار جامعه که شد افتی مقاله 3225 مرحله نیا در ،اساس نیهم بر

 8هدفمند یریگ نمونه از مرحله، در این .بود فوق یها گاهیپا در شده هینما یعلم مقاله 2991 شامل ،یتکرار نیمقاالت با عناو

، موردمطالعهپدیده  به ها نسبت آن های ویژگی به باتوجهتصادفی،  انتخاب یجا بهکه در انتخاب مقاالت  معنی بدین .شد استفاده

به  پژوهش هدف و مسئله به های اساسی مربوط موضوع دربارۀ فراوانی واند اطالعاتبت پژوهشگر تا صورت گرفت انتخاب

مقاالت همچنین آورد. از همین رو در این مرحله مقاالت نامرتبط براساس عنوان، چکیده، و مقاالت فا د متن کامل، و  دست

 (. 2 شکل) شد یینها لیوتحلهیتجزمقاله  52و درنهایت تعداد  ندشد حذف نامرتبط از نظر محتوا

 

 

 

 

                                                      
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 

https://www.scopus.com/home.uri
https://scholar.google.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.emerald.com/insight/
https://www.proquest.com/
https://journals.sagepub.com/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete
https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-and-technology-abstracts
https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-and-technology-abstracts
https://www.magiran.com/
https://www.magiran.com/
https://www.magiran.com/
https://www.sid.ir/
https://www.sid.ir/
https://www.noormags.ir/
https://www.noormags.ir/
https://eprints.whiterose.ac.uk/11171/
http://www.sid.ir/
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يفیکیمحتوالیتحلمرحلةیبراييمراحلانتخابمقاالتنها-2شکل

 
 کیگرفت که در دور دوم تکن  رار رانیا درمتخصصان موضوع  اریاخت درنامه  در  الب پرسش شده ییشناسا یها مؤلفه  سپس

 که است یعلم ئتیه یاعضاپژوهش،  نیمتخصصان در ا ایکردند. منظور از خبرگان  دییمتخصصان اعتبار آن را تأ ،یدلف

 همه نیو همچن اند را داشته یپژوهش یها داده تیریمد ۀحوز در مقاله فیتأل ای نامهانیپا مشاورۀ و ییراهنما ۀسابق

. شد هیته طیشرا نیدواج از یفهرست بیترتنیاند. بد حوزه را داشته نیمقاله( در ا ای نامه انیارر )پا فیکه سابقۀ تأل یپژوهشگران

مشارکت  زین ینفر از متخصصان بود که در دور دوم دلف 22مشارکت  ،یپژوهش، در دور نخست دلف نیدر ا یآمار ی هجامع

 کامل کردند. 

 نامه و پرسش ییایپا از نانیاطم منظوربه. است شده دییات متخصصان تأینظر افتینامه براساس ارسال آن و در پرسش ییروا

 دستبه 79/0نامه  پرسش یکرونباخ برا یآلفا یکل زانیمشد.  کرونباخ استفاده یآلفا بیضر از آن، یها پرسش یدرون یهمسان

 یهمسان یها داده به ادیبه احتمال ز ابزار، نیا قیطر از ها  داده یگردآور تکرار با کند که  یم نیاست و تضم یآمد که ر م مناسب

  .افتی میخواه دست

هايافته

محتوالیتحلروش

 یپژوهش یها داده تیریمد ندیافر مرحله، نیا در است یگفتن. است شده استفاده یفیک یمحتوا لیپژوهش حاضر از تحل در

 یفیک یمحتوا لیکه در روش تحل یمؤلفه و کد  97طبقات  رار گرفت و  یبند میکار و اساس تقس یمبنا منزلۀبه( 1 ریتصو)

طبقه یا مفهوم )برنامه ریزی؛ رعایت اصول  ششدر  ه بودشد ییشناساها   های پژوهشی در کتابخانه مدیریت داده ۀحوزدر 

داری، حفاظت، و حذف  پشتیبان؛ نگه ۀنسخ ۀسازی، و تهی فراداده؛ ذخیره هی، مستندسازی، و تولیدد اخال ی، و  انونی؛ سازمان

 شده تعداد کل مقاالت بازیابی

N=3005 
 از حذف عناوین تکراریتعداد کل مقاالت بعد 

N= 2671 

 تعداد مقاالت برای بررسی چکیده

N=876 

 تعداد مقاالت برای بررسی محتوای کامل

N=138 

 مقاالت نهایی

N=50 

 دلیل عنوانشده بهتعداد مقاالت رد

N=1795 

 شده از نظر چکیدهتعداد مقاالت رد

N=738 

 شده از نظر محتواتعداد مقاالت رد

N=88 
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شده مربوط به  های )کدهای( استخراج مؤلفه ترتیب استقرار  1 وستیپ. شدبندی  ها( دسته گذاری و انتشار داده ها؛ اشترا   داده

 دهد.  ها را نشان می آن  مذکور و همچنین منابع  ۀگان ششهای دانشگاهی را در مفاهیم  های پژوهشی در کتابخانه مدیریت داده

  هاکتابخانه دريپژوهشیهادادهتيريمدیهامؤلفهةدربارازمتخصصانينظرسنج،يدوراولدلفجينتا

اعضای  ۀکلی ار، در اختی تحلیل محتوای کیفی ۀمرحلشده در  شناساییهای  مؤلفه ای حاصل از  نامه پرسش، یدر دور نخست دلف

. کنندمشخص دانشگاهی های  های پژوهشی کتابخانه مدیریت داده ۀچرخدر را  یکزان اهمیت هرینل  رار گرفت تا ماپ

. کنندو پیشنهاد  بیفزایندمدنظر خود را در این فهرست های  موجود، مؤلفههای  از آنان خواسته شد تا افزون بر مؤلفه همچنین،

و  3ها بیشتر از   مؤلفه  ۀهمبسته، به دلیل اینکه میانگین  ۀنام پرسشمیانگین و انحراف معیار  ۀمحاسبها و   بعد از دریافت پاسخ

باز در های  بررسی پاسخ به پرسشاما  ؛ها به لحاظ آماری حذف نشد  مؤلفه یک از  بود، هیچ 1از ها کمتر  آن  انحراف معیار 

جایی،  ه، اصال ، ادغام، جاب«آموزش و مشاوره» و «فنی»تغییراتی از  بیل افزودن دو مفهوم جدید  ،دور نخستهای  نامه پرسش

 شده در اختیار اعضای پانل  رار گرفت. دوم با اصالحات انجام دورنامۀ  پرسشبنابراین  ؛داشت بررمؤلفه را د و حذف چندین 

 هاکتابخانهدريپژوهشیهادادهتيريمدیهامؤلفهةدربارازمتخصصانينظرسنج،يجدوردومدلفينتا

نبود، هیچ کدی یک از کدها نیز کمتر از سه  یک از کدها باالتر از یک و میانگین هیچ هیچازآنجاکه در این دور، انحراف معیار 

کد تأیید و  59مفهوم، و  8اصلی،  ۀمقول 1ی دورهای بعدی دلفی نبود و درنهایت  رو، نیازی به ادامه حذف نشد و ازاین

 .(2 شکل) اعتباریابی شد

گیرینتیجه
هایی است که  و برگرفته از داده به کیفیت نتایج آن، وابسته  و   صحت   شود که   شماری در کشور انجام می های بی سالیانه پژوهش

بنابراین  شوند؛ میوتحلیل  آوری شده و بعد از توصیف و مستندسازی، پردازش و تجزیه در جریان پژوهش با د ت کافی جمع

درستی مدیریت شوند تا از بین  بهها  داده اهمیت دارد که زیرااست؛  یضرورای نوین و  های پژوهشی گستره مدیریت داده

 .شونداستفاده مجدداً و  شونداشترا  گذاشته  بهو  نیابندو تغییر  نشوند دستکارییا  نروند

 ۀکارنامای جدید است، اما نگاهی به  گذاری و مدیریت آن عرصه اشترا  های پژوهشی، و توجه به  اگرچه در ایران مبحث داده

ی های پژوهش داده مدیریت خدمات ۀارائ ،چندی پیشاز دهد که   های بزرگ در دنیا نشان می های دانشگاه های کتابخانه فعالیت

برای  ای عملی منسجم و یکپارچه ۀ. هرچند برنامکننددر این حوزه فعالیت  صد دارند بهتر از دیگران  یکو هررا شروع کرده 

های جهانی  پژوهش ۀعرصهای پژوهشی در  مدیریت داده منظور بههای دانشگاهی  شناسایی و انجام الزامات و خدمات کتابخانه

های جهان و  های پژوهشی در کتابخانه های مدیریت داده مؤلفه با شناسایی  داردپژوهش حاضر سعی  بنابراینوجود ندارد. 

د تا با ن، مدد رساندارندهای پژوهشی در کشور را  هایی که  صد آغاز مدیریت داده ها در ایران، به کتابخانه  مؤلفه سنجی  اعتبار

همچنین در جریان ؛ خود را پی گیرند ۀسسؤمهای پژوهشی  مناسب و تسریع هماهنگ بتوانند مدیریت دادهگذاری  اخذ سیاست

 کار با مشکالت و موانع کمتری مواجه شوند. 

 منظور بههای دانشگاهی  ها برای کتابخانه اهمیت آن دهندۀ شده، نشان شناساییهای  مؤلفه  ۀهمبرای  4کسب میانگین بیش از 

 طر  ۀتوسعتدوین و » ۀمؤلفبرای دو  5کسب میانگین  ،اما در این میان است؛های پژوهشی  گذاری مدیریت داده سیاست

 تولیددهی، مستندسازی،  سازمان»، و «ریزی برنامه»در دو مفهوم  «ها ها و فایل به داده هدفرادا تولید»و  «پژوهشی ۀدادمدیریت 

 طر که درصدد انجام  ،پژوهشیسسات ؤمبه محققان و  طر  مدیریت داده تدوینهاست.  اهمیت آن ۀدهند نشان «فراداده

 طر منابع مادی و انسانی الزم برای  ی همهکند تا بتوانند  می های بزرگ و حساس( هستند کمک هایی با داده طر ویژه  ه)ب

در حین کار ممکن است با مشکالت و  صورت در غیر این ؛آن باشندمین أتدرصدد  طر ،و  بل از اجرای  دنزنخود را تخمین 

 ۀتهیدانشگاهی باید با های  کتابخانه ،خود را به پایان برسانند. در این زمینه طر و نتوانند  شوندرو  روبه بسیاریهای  چالش

 پژوهشیی ها به داده هدفراداتولید  . همچنینکنندبه پژوهشگران در تدوین طر  مدیریت داده کمک  برخط ابزارهای الگوها و
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های  مجدد از داده ۀاستفادو کاوش، بازیابی، کشف، دسترسی، امکان  ،افزایش د ت در بازیابیپژوهشگران نیز با های  و فایل

درستی انجام  بهها   در کتابخانه های پژوهشی مراحل مدیریت داده همۀکند و اگر  می فراهمپژوهشی را برای دیگر پژوهشگران 

های دانشگاهی باید  رو کتابخانه ازاین ؛فایده خواهد بود بی های پژوهشی اختصاص نیابد، عمالً به دادهمناسب  ۀفرادادولی  شود

استفاده از این ابزار و استانداردها را نیز برای پژوهشگران در دستور کار  ۀنحوو البته آموزش  کنندای  ویژهبه این امر نیز توجه 

  رار دهند.

 

 پیشنهادها

 صورت کلی و عمومی  بهبررسی ادبیات موضوع و اعتبارسنجی متخصصان های مناسب در این پژوهش با توجه به  مؤلفه

هر کتابخانه و نیازهای امکانات زیرساخت، به شود   می ، پیشنهادهای دانشگاهی ایران هگیری کتابخان برای بهرهتدوین شد. 

  .توجه شود

 نفعان  ذیخدمات به ارائۀ های پژوهشی در سطح دانشگاهی و  مدیریت دادهرایند فآغاز برای  های دانشگاهی کتابخانه

های  تا با سرعت بیشتری به انجام مدیریت دادهبرند های پیشنهادی بهره  مؤلفهمفاهیم و از های پژوهشی،  مدیریت داده

 .کنندپژوهشی در دانشگاه مبادرت 

 

متخصصانتوسطيپژوهشیهادادهتيري(مدیهامؤلفه)یکدهاومیمفاهمقوله،ديیتأ-2جدول

 کدهامفاهیممقوله

ت داده
مدیری

 
ی پژوهشی

ها
 ریزی برنامه 

 

 دانشگاهپژوهشی در درون/ برون  ۀدادمدیریت نفعان  ذیشناسایی 

 های پژوهشی در کتابخانه مدیریت داده ریزی برای برنامهنفعان  ذینیازسنجی اولیه و مصاحبه با پژوهشگران و 
 دانشگاهپژوهشی در  ۀدادشناسایی خدمات مدیریت 

 پژوهشیهای  مناسب مدیریت داده ۀشیومتداول داده و تعیین های   الب تعیین انواع و

 های پژوهشی مدیریت داده خدماتو دستورالعمل، استانداردها،  خط مشی، ۀتوسعتدوین و 

 1یپژوهش یها داده تیریمد با رابطه در یسازمان استیس ۀتوسع و نیتدو
 بودجتته تتنیمأمربوط به ت یسازمان استیس نیتدو
 یپژوهش ۀداد تیریمد طر  ۀتوسعو  نیتدو
 نیریسا به یادادهخدمات  ۀارائدستورالعمل  نیتدو
 یپژوهش یها داده تیریمد یابیدستورالعمل ارز نیتدو
 های پژوهشی رسانی، و بازاریابی مدیریت داده اطالعریزی برای  برنامه

 پژوهشیهای  تعیین راهبردهای مدیریت و انتشار داده
 یگذار اشترا  ایمدت، بلندمدت و  کوتاه یدار نگه یباارزش برا یها داده قیو انتخاب د  یریگ میتصم

 کتابخانههای پژوهشی در  سایت مدیریت داده وب ۀتوسعایجاد و 

اصول رعایت 
 اخال ی و  انونی

 

 ، حریم خصوصی(لفؤمتدوین تمهیدات رعایت مسائل اخال ی و حقو ی )حق 

 پژوهشیهای  فایل تدوین تمهیدات برای ایجاد و کنترل دسترسی به داده و

 پژوهشی های سازمانی برای مدیریت داده برونتدوین الگوی همکاری درون/ 

 های پژوهشی برای مدیریت داده help desk مربوط به ارائه خدمات تدوین راهنمای

                                                      
 یپژوهش یها داده یگذار اشترا و حفاظت و حذف، و  یدار نگه بان،یپشت خۀنس ۀیته و یسازرهیذخ فراداده، دیتول و یمستندساز و یده سازمان ،ی انون و یاخال اصول  تیمربوط به رعا استیس. 1
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  انونی، اخال ی، تجاریهای  ارزیابی محدودیت

 پژوهشیهای  از دادهسایر پژوهشگران مجدد  ۀاستفادبرای از صاحبان داده  )موافقتنامه( کسب رضایتنامه

دهی،  سازمان
مستندسازی، 
 ایجاد فراداده

 

 .(..گذاری، ساختار، و )نام ها مدیریت فایل
 پژوهشیهای  نویسی و توصیف داده ها، حاشیه گذاری داده مستندسازی و نام

 ها ها و فایل دادهرای بده فرادا تولید
 نامه( ها و فرهنگ لغت داده )واژه شناسی ایجاد و استفاده از هستی

 پژوهشیهای  ی دادهزسا سازی و پا  یکدست اسکن،
 شده فعال( براساس استانداردهای تدوین ۀدادویژه  ه)ب گزینش داده

 مخزن سازی و تفسیر د یق داده یا مجموعه داده برای واسپاری در آماده
 کیفی( ۀویژه داد هها )ب بندی داده دهی و طبقه سازمان

 پژوهشی سازمان )الفبایی، موضوعی(های  داده ی ازایجاد فهرست

سازی و  ذخیره
نسخه  ۀتهی

 پشتیبان

 

 سازی ذخیرهکردن امکان متفاوت  فراهمو  اینترنتی، سایبری ،دیجیتالیفناوری اطالعات، های  سازی زیرساخت آماده
 )هارد، یو اس بی، وب(

 مدیریت داده پایگاه داری توسعه و نگه
 سازی اطالعات و داده مطابق با استانداردها دیجیتال

 آن یو ارتقا پژوهشیهای  ارزیابی کیفیت داده
 های پژوهشی مطابق با سیاست سازمانی رمزگذاری و حفظ امنیت داده

 داده برای پژوهشگرانهای  و فایل پژوهشیهای  سازی داده ذخیره
 های باارزش ویژه داده به پژوهشیهای  گیری از داده پشتیبان

 ای دادههای  دسترسی به پایگاه ایجاد رابط کاربری مناسب برای
 پژوهشی به مخزن سازمانیهای  در  بال سپردن دادهمختلف سازمانی های  و بخشتشویق پژوهشگران 

داری،  نگه
حفاظت، و حذف 

 ها داده

 

 پژوهشیهای  مدیریت داده وحیات داده،  ۀچرخدر طول  پژوهشیهای  اعتبارسنجی داده ارزش گذاری/ ارزیابی/

 یپژوهش یها داده مدت یطوالن/ کوتاه یدارنگه و حفظ راهبرد( ی)اجرا یساز یاتیعمل

 ها از مخزن براساس استانداردها یا مجموعه داده پژوهشیهای  حذف داده

 فنی
 واسپارگاه یا پایگاه داده مناسبانتخاب 

 در مخزن (DOI) فرد دائمی و منحصربههای  شناسه صتعیین و اختصا
 ها از آن حذف برخیهمچنین ها و  و فایل پژوهشیهای  مختلف داده )ویرایش( های کنترل نسخه و پیگیری

گذاری و  اشترا  
 ها انتشار داده

 
 

 های پژوهشی مدیریت داده طخبر و خط برونهای افزار نرم سیستم، ابزار، گیری ازداده، ه راهنمای بهر ۀتهی

 های پژوهشی در سیستم دادهراهنمای اشترا  و انتشار  ۀتهی

 اجتماعی ۀشبکداده و  تحلیلوتحلیل داده و  ایجاد امکان تجزیه
 پژوهشیهای  مصورسازی داده و کاوی، داده ،داده وتحلیل آوری و آموزش ابزار تجزیه فراهم

 پژوهشیهای  وتحلیل داده امکانات محاسباتی پیشرفته برای تجزیه
 پژوهشگران ۀاستفاد برایافزارهای آماری عمومی  دسترسی به نرمکردن امکان  فراهم

 براساس استانداردهای سازمانی پژوهشیهای  گذاری و انتشار داده اشترا  راهبردسازی )اجرای(  عملیاتی

 کشورها سایر پذیری( یا همکاری با )کنش پژوهشیهای  المللی داده بین ۀمبادلامکان سازی  فراهم

 مشاورهآموزش و 
 سازمان تدوین دستورالعمل آموزشی برای کتابداران و پژوهشگران

 سازمان تدوین دستورالعمل راهنمایی و مشاوره به کاربران و پژوهشگران
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 ها( ها، و حق مالکیت آن آموزش مسائل حقو ی )مالحظات اخال ی، حقوق مادی و معنوی داده
 پژوهشی(های  و کشف بهتر داده ،یابی، بازیابی مکانای ) خدمات داده ۀارائکمک به پژوهشگران در 



منابع

عناصر و  یی: شناسارانیدر ا یپژوهش یها (. استفاده مجدد از داده1377) عادل،  نژادیمانی، و سل نادر ، نهی، نفش فاطمه ، اینمی، فه آمنه ، یمانیسل

 .972–993،  (3)35،  رانیاطالعات ا یفناورپژوهشگاه علوم و الزامات. 

در  یپژوهش یها داده یها یازمندیو ن تیریمد یها وهیش ی(. بررس1377) فرزانهجواران،  یجهانشاه و، برزیفر ،ی، درودادلعنژاد، یمانیسل

 .358–327(، 2)39، پردازش و مدیریت اطالعات . پژوهشنامهرانیپژوهشگران علم اطالعات در ا

و  یرساننقد کتاب اطالع فصلنامه. یدانشگاه یهاکتابخانه یبرا نینو ینقش: پژوهشى هاىداده کالن تیری(. مد1374) میرزاده، مصراف
 .293–295(، 9)2، ارتباطات

و  یکتابدار. یدر مراکز علم یپژوهش یها داده تیریابعاد توسعه خدمات مد یی(. شناسا1422) ریام ،یبیغا و، هال، سام، شدهیرفعصاره، 
 .111–85(، 2)24، یرسان اطالع

 تیریمد و نشیگز مسائل و ها مدل ،ی(. مطالعه مبان1379) رضا محمود ،یهاشم و محمدرضا، ،یویگ یلیعا، اسمنادر نه،ی، نقشکبرا ،یدیمج

  .31–59، (2)4 ،تعامل انسان و اطالعات .یدانشگاه و یعلم یها طیمح در یپژوهش یها داده

. یالمللنیب و یمل یکردهایرو: یپژوهش یهاداده یگذار(. اشترا 1379) عبدالرضا ،یچاکل ی، و نوروز نادر ، نهی، نقش لیاسماع ، یریوز

 1244–1213 ،(3)33، پردازش و مدیریت اطالعات وهشنامهپژ

گذاری های اشترا چالش (.الف1379) هرامش ، یقیتوف و،  ترایم ، یلمقانی، د عبدالرضا ، یچاکل ی، نوروز نادر ، نهی، نقش لیاسماع ، یریوز

  .73–97(، 92)22،  سالمت تیریمدپزشکی ایران.  ۀحوزهای پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران  داده

 یگذاررر بر اشترا ؤعوامل م (.ب1379) هرامش ، یقیتوف و،  ترایم ، یلمقانی، د عبدالرضا ، یچاکل ی، نوروز نادر ، نهی، نقش لیاسماع ، یریوز

 .137–123،  (3)28،  اطالعات یو سازمانده یکتابدار یمطالعات مل ها. فصلنامهنهیشیپ مرور: یپژوهش یها داده
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1وستیپ
 آورده شده است. ها آن   منابع و یپژوهش یها داده تیریمد ۀگانشش میمفاه در شده( استخراجی)کدها یها مؤلفه  یری رارگ بیترتدر اینجا 



منابع کدهامفاهیم

 یزیر برنامه
 

 تیریمد نفعان یذ ییشناسا
 دانشگاهدر درون / برون  یپژوهشۀداد

آمپادو  (؛ 2219) همکاران و ریتنوپ(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2214کوتز ) 
(؛ 2219) یکولتا(؛ 2219و همکاران ) یپاتیتر(؛ 2219) ترزیپ (؛ 2219)

 و یموش(؛ 2222) میک(؛ 2222و همکاران ) قیعاش(؛ 2217بروچو و برنز )
 .(2221) همکاران و یبورکاکوت(؛ 2221) یو ساک یبرف(؛ 2222همکاران )

و مصاحبه با  هیاول یازسنجین
 یبرا نفعان یپژوهشگران و ذ

 یپژوهش یها داده تیریمد یزیر برنامه
 در کتابخانه

 یکرب(؛ 2214کوتز )(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217) نیا و امراچیپ
(؛ 2219) وریل(؛ 2219) یبودا و پکوسک(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2219)
 و الیپا(؛ 2217) سیرا(؛ 2219) ترزیپ(؛ 2219آمپادو )(؛ 2219) مته و وریچ

 همکاران وحمد (؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2218فدرر )(؛  2217) همکاران
(؛ 2222) میک(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2222و همکاران ) یموش(؛ 2221)
 همکاران و یمانیسل(؛ 1377) همکاران و یدیمج(؛ 2221) یو ساک یبرف
 (1422) همکاران وعصاره (؛ 1377)

 ۀداد تیریخدمات مد ییشناسا
 دانشگاهدر  یپژوهش

 (1377) همکاران ونژاد یمانیسل(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ

متداول داده و  یها و الب انواع نییتع
 یها داده تیریمناسب مد ۀویش نییتع

 یپژوهش

تنگ و هو (؛ 2217) سیرا (؛2215) همکاران و ماترن(؛ 2214کوتز )
 و یبورکاکوت(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2217بروچو و برنز )(؛ 2217)
 (1422عصاره و همکاران )(؛ 2221) نگیس

دستورالعمل،  ،یمش خط ۀو توسع نیتدو
 تیریخدمات مد واستانداردها، 

 یپژوهش یها داده

 انیعبدالد(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛ 2219آمپادو )(؛ 2219) مته و وریچ

 ران و کیفردر(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2217) همکاران و نیفریاب

آندوواره و موتوال (؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2217) نیام و راچایپ(؛ 2217)

 و یبورکاکوت(؛ 2222و همکاران ) یموش(؛  2222بنکار و بهارات )(؛  2222)

 (1379) همکاران و یدیمج(؛ 1379) همکاران و یریوز(؛ 2221) نگیس

در  ینهاد استیس ۀو توسع نیتدو
 یپژوهش یها داده تیریرابطه با مد

(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2217) نیام و راچایپ(؛ 2214) همکاران و لدینفیپ
 ترزیپ(؛ 2219آمپادو )(؛ 2219) همکاران و ریتنوپ(؛ 2219) مته و وریچ
 سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛ 2219)
و  یموش(؛  2222آندوواره و موتوال )(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2217)

 (1377نژاد و همکاران )یمانیسل(؛ 2221) یو ساک یبرف(؛ 2222همکاران )
 تتنیمأت به مربوط استیس نیتدو

 بودجتته
نژاد و همکاران یمانیسل(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2221حمد و همکاران )

(1377)  

داده  تیریمد طر  ۀتوسع و نیتدو
 یپژوهش

بودا و (؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2214) همکاران و لدینفیپ(؛ 2219) ترزیپ 
 و یپاتیتر(؛ 2219آمپادو )(؛ 2219) یکولتا (؛2219) وریل(؛ 2219) یپکوسک
تنگ و هو (؛  2217) همکاران و الیپا(؛  2217فوهر )(؛ 2219) همکاران

موتوال آندوواره و (؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2217) سیرا(؛ 2217)
و  یموش(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛  2222)

 نگیس و یبورکاکوت(؛ 2222) میک(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2222همکاران )
 (1422عصاره و همکاران )(؛ 1374زاده )صراف(؛ 2221)

خدمات به  ۀارائ دستورالعمل نیتدو
 سازمان از رونیب

 و کیفردر(؛  2217فوهر )(؛ 2217) سیرا(؛  2219) یس یل(؛ 2219آمپادو )
 و نگایچاو(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2222و همکاران ) یموش(؛ 2217) ران
 (2222) سندون و دایآلم(؛  2222) نیز

 یبرا یآموزش دستورالعمل نیتدو
 پژوهشگران و کتابداران

کوتز (؛ 2217) نیام و راچایپ(؛ 2219) ترزیپ(؛ 2214) همکاران و لدینفیپ
(؛ 2219) مته و وریچ(؛  2219وو و چن )(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2214)
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 یکولتا(؛ 2219) وریل(؛ 2219) یبودا و پکوسک(؛ 2219) همکاران و ریتنوپ
 و الیپا(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2219) همکاران وکاکس (؛ 2219)

(؛  2217فوهر )(؛ 2218فدرر )(؛ 2217تنگ و هو )(؛  2217) همکاران
بروچو و (؛ 2217) سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2217) ران و کیفردر
 سندون و دایآلم(؛ 2222) میک(؛ 2222) همکاران و یموش(؛ 2217برنز )

آندوواره و (؛  2222بنکار و بهارات )(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2222)
 و قیعاش(؛ 2221) همکاران و ندهیماس(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222موتوال )
صراف(؛ 2221) نگیس و یبورکاکوت(؛ 2221) الجرادات(؛ 2221) همکاران
(؛ 1377نژاد و همکاران )یمانیسل(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1374زاده )

 .(1422عصاره و همکاران )

 مشاوره و ییراهنما دستورالعمل نیتدو
 پژوهشگران و کاربران به

(؛ 2219) یبودا و پکوسک(؛  2222بنکار و بهارات )(؛ 2217بروچو و برنز )
 نیام و راچایپ(؛ 2214) همکاران و لدینفیپ(؛  2217) همکاران و الیپا
(؛ 2219) ترزیپ(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2217)

حمد و (؛ 2219) مته و وریچ(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو
 نژادیمانیسل(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2217) سیرا(؛ 2221همکاران )

(؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2221) همکاران و قیعاش(؛ 1377) همکاران و
(؛  2219وو و چن )(؛ 2222) میک(؛  2219کاکس و همکاران )(؛  2217فوهر )

 (2221) همکاران و ندهیماس(؛  2219) یو س یل
و  یابیارز یدستورالعمل چگونگ نیتدو

 یها داده تیریاخذ بازخورد در مد
 یپژوهش

 ( 2222) سندون و دایآلم(؛ 2218فدرر )(؛ 2219) وریل(؛ 2214کوتز )

 و ،یرسان اطالع یبرا یزیرهبرنام
 یپژوهش یها داده تیریمد یابیبازار

(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2217) همکاران و الیپا
(؛ 2217) سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219) همکاران و ریتنوپ
و  یس(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1377نژاد و همکاران )یمانیسل

(؛ 2214کوتز )(؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2218فدرر )(؛ 2215همکاران )
  (1379) همکاران و یدیمج(؛ 2219) وریل

 تیریمد تیساوب ۀو توسع جادیا
 کتابخانه در یپژوهش یها داده

حمد و (؛  2222) بکر و وریچ(؛  2217) همکاران و الیپا(؛ 2219) ترزیپ
و  یس(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2217) سیرا(؛ 2221همکاران )
(؛ 2219) یکولتا(؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2218فدرر )(؛ 2215همکاران )

  (2222) همکاران و یموش

اصول  تیرعا
 و یاخال 
 ی انون
 

 یمسائل اخال  تیرعا داتیتمه نیتدو
 میلف، حرمؤ)حق  یو حقو 
 (یخصوص

و  قیعاش(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
 (2219) یکولتا(؛ 2221همکاران )

 کنترل و جادیا یبرا داتیتمه نیتدو
 یپژوهش یهالیفا و داده به یدسترس

(؛ 2219) یکولتا(؛ 1377) همکاران و نژاد یمانیسل(؛  2222) نیز و نگایچاو
 (.1379) همکاران و یدیمج

درون/ برون یهمکار یالگو نیتدو
 یها داده تیریمد یبرا یسازمان
 یپژوهش

 نیز و نگایچاو(؛ 2219) همکاران و ریتنوپ(؛ 2219) یبودا و پکوسک
 و ندهیماس(؛ 2219) وریل(؛ 2214کوتز )(؛ 2219) مته و وریچ(؛  2222)

  (2221) همکاران

خدمات ۀ مربوط به ارائ یراهنما نیتدو
help desk یها داده تیریمد یبرا 

 یپژوهش

(؛  2222آندوواره و موتوال )(؛  2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
تنگ (؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2217) همکاران و الیپا(؛ 2219) ترزیپ

(؛ 2219) همکاران و ریتنوپ(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217و هو )
عصاره و (؛ 2217) سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛  2222) نیز و نگایچاو

 همکاران و یمانیسل(؛ 1377نژاد و همکاران )یمانیسل(؛ 1422همکاران )
 و قیعاش(؛ 2222) همکاران و قیعاش(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1377)

(؛  2217فوهر )(؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2218فدرر )(؛ 2221) همکاران
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(؛ 2219) یکولتا(؛ 2214کوتز )(؛ 2219) یکرب(؛  2219کاکس و همکاران )
و همکاران  یموش(؛ 2221) همکاران و ندهیماس(؛ 2219) وریل(؛ 2222) میک
 شولتز و ونی(؛  2219وو و چن )(؛ 1379) همکاران و یریوز(؛ 2222)
(2219) 

 یپژوهش یها صدور مجوز داده
 نیز و نگایچاو(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛ 2222) سندون و دایآلم
(؛  2217فوهر )(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2221همکاران ) حمد و(؛  2222)

  (2214کوتز )(؛  2219کاکس و همکاران )

و  یحقو  یها استیآموزش س
 و حقوق داده یمالحظات اخال 

(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2217تنگ و هو )(؛  2222بنکار و بهارات )
 همکاران و ندهیماس(؛ 2221) همکاران و قیعاش(؛ 1422عصاره و همکاران )

(2221)  

 تیحق مالک ۀنیآموزش و مشاوره در زم
 ها داده یمعنو و یماد

حمد و (؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2217تنگ و هو )(؛  2222بنکار و بهارات )
(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2221همکاران )
(؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2222) همکاران و قیعاش(؛ 1374زاده )صراف

(؛ 2221) همکاران و ندهیماس(؛ 2219) یکولتا(؛  2219کاکس و همکاران )
 (2222و همکاران ) یموش

 ،ی انون یها تیمحدود تیرعا یابیارز
 یتجار ،یاخال 

 (1422عصاره و همکاران )

 ،یسازمانده
 ،یمستندساز

 فراداده جادیا

 

 ساختار، ،یگذار )نام ها لیفا تیریمد
 .(..و

 .(2219) یکولتا(؛ 1374زاده )صراف(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2219آمپادو )

ها،  داده یگذار و نام یمستندساز
 یها داده فیو توص یسینو هیحاش
 یپژوهش

 نیز و نگایچاو(؛  2222)آندوواره و موتوال (؛ 2222) سندون و دایآلم
 نگیس و یبورکاکوت(؛ 2219) مته و وریچ(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222)
 یکرب(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1422همکاران )عصاره و (؛ 2221)
 .(2214کوتز )(؛ 2219)

 ها لیها و فا داده ه برایفراداد تولید

 نگیو س یبورکاکوت(؛ 2219) یبودا و پکوسک(؛  2222) آندوواره و موتوال
 همکاران و یپاتیتر(؛ 2219) ترزیپ(؛  2217) همکاران و الیپا(؛ 2221)
 یس(؛ 2217) سیرا(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219)

کوتز (؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 1374زاده )صراف(؛ 2215و همکاران )
 ( 2219) یس یل(؛ 2222) میک(؛ 2219) یکولتا(؛ 2214)

 و ها یشناس یهست از استفاده و جادیا
 نامه( )واژه داده لغت فرهنگ

(؛ 2217تنگ و هو )(؛  2217) همکاران و الیپا(؛  2222) سندون و دایآلم
 (2218فدرر )(؛ 2215و همکاران ) یس

 یزسا و پا  یساز دست کیاسکن، 
 یپژوهش یها داده

 (1422عصاره و همکاران )(؛  2222) سندون و دایآلم

اساس بر( فعال داده ژهیو ه)ب داده نشیگز
 شده نیتدو یاستانداردها

 یپاتیتر(؛  2217) همکاران و الیپا(؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219) همکاران و
و  یس(؛ 2217) سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219) ترزیپ(؛ 2219) مته

(؛  2219کاکس و همکاران )(؛  2217فوهر )(؛ 2218فدرر )(؛ 2215همکاران )
 و یدیمج(؛ 2222و همکاران ) یموش(؛ 2222) میک(؛ 2219) یکولتا

  (1379) همکاران

 ای داده قید  ریو تفس یساز آماده
 مخزن در یواسپار یبرا داده مجموعه

حمد (؛ 2219) همکاران و ریتنوپ(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2219) ترزیپ
(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2221و همکاران )

 (2222) میک(؛ 2219) یکولتا(؛  2219کاکس و همکاران )

 ژهیو هها )ب داده یبند و طبقه یده سازمان
 (یفیک داده

 همکاران و یپاتیتر(؛  2222آندوواره و موتوال )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 نگیس و یبورکاکوت(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219)
 یس(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1377نژاد و همکاران ) یمانیسل(؛ 2221)

 ( 2215و همکاران )
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 ها داده فهرست جادیا
(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2214) همکاران و لدینفیپ(؛ 2222) سندون و دایآلم
(؛ 2222) میک(؛  2219کاکس و همکاران )(؛ 1377) همکاران و یمانیسل
 (2222و همکاران ) یموش(؛ 2221) همکاران و ندهیماس

 یساز رهیذخ
نسخه  هیتهو 
 بانیپشت

 

 یپژوهش داده تیریمد از یبانیپشت

تنگ و (؛ 2217بروچو و برنز )(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
 مته و وریچ(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2217هو )
عصاره و همکاران (؛ 2217) سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219)
 و قیعاش(؛ 1374زاده )صراف(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1422)

 و ندهیماس(؛ 2219) یکولتا(؛  2219کاکس و همکاران )(؛ 2221) همکاران
  ( 2219وو و چن )(؛ 2222و همکاران ) یموش(؛ 2221) همکاران

 ،یتالیجید رساختیز یساز آماده
 یبریسا و ،ینترنتیا

 وریچ(؛ 2221) یو ساک یبرف(؛  2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
 و یریوز(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219) مته و

 (2222) همکاران و تزیدیهوف(؛ 1379) همکاران

 یفناور یها رساختیز یساز آماده
 اطالعات

 همکاران و ریتنوپ(؛  2217) همکاران و الیپا(؛ 2222) سندون و دایآلم
عصاره و همکاران (؛ 2221حمد و همکاران )(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2219)
 و قیعاش(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1422)

فوهر (؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2221) همکاران و قیعاش(؛ 2222) همکاران
 (2222) همکاران و تزیدیهوف(؛  2219) یس یل(؛ 2222) میک(؛  2217)

 داده تیریمد ستمیس یدار توسعه و نگه
 آن ابزار و

 مته و وریچ(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 ( 2222و همکاران ) یموش(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 2219)

 یساز رهیکردن امکان متفاوت ذخ فراهم
 (وب ،یب اس وی)هارد، 

 و الیپا(؛  2222بنکار و بهارات )(؛ 2219آمپادو )(؛ 2221) الجرادات
(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2217) همکاران

1377نژاد و همکاران )یمانیسل(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2217) سیرا
و  یدیمج(؛ 2219) وریل(؛  2217فوهر )(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 

 ( 2222و همکاران ) یموش(؛  1379همکاران )
اطالعات و داده مطابق با  یساز تالیجید

 استانداردها
(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2219) مته و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو

 (2215) همکاران و ماترن(؛  2217فوهر )(؛ 1374زاده )صراف

و اشترا  مجموعه  یآور فراهم د،یخر
 یا داده یها گاهیپا ایها  داده

(؛ 2219) یبودا و پکوسک(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
 2222) بکر و وریچ(؛ 2219) همکاران و ریتنوپ(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر
عصاره و همکاران (؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219) مته و وریچ(؛ 
 همکاران و قیعاش(؛ 1374زاده )صراف(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1422)
 (1379) همکاران و یدیمج(؛ 2218فدرر )(؛ 2221)

 مناسب(انتخاب مخزن مناسب )سرور 

(؛  2222آندوواره و موتوال )(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
 همکاران و الیپا(؛ 2219) یبودا و پکوسک(؛  2222بنکار و بهارات )

 همکاران و ریتنوپ(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2217)
 مته و وریچ(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2214)
عصاره و همکاران (؛ 2217) سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219)
 یس(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1377نژاد و همکاران )یمانیسل(؛ 1422)

(؛ 2221) همکاران و قیعاش(؛ 1374زاده )صراف(؛ 2215و همکاران )
کوتز (؛  2219کاکس و همکاران )(؛  2217فوهر )(؛ 2217) ران و کیفردر
 همکاران و ندهیماس(؛  2219) یس یل(؛ 2222) میک(؛ 2219) یکولتا(؛ 2214)
 (2222و همکاران ) یموش(؛ 1379و همکاران ) یدیمج(؛ 2221)

و  یدائم یها شناسه صاختصا و نییتع
 فرد در مخزن منحصربه

 وریچ(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 نگیس و یبورکاکوت(؛ 2217) سیرا(؛ 2219) مته و وریچ(؛  2222) بکر و
 کیفردر(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2221)
 ( 2222و همکاران ) یموش(؛ 2214کوتز )(؛ 2217) ران و



 

 1421(، بهار 1) 33هی اطالعات ندکتابداری و سازما مطالعات 39

منابع کدهامفاهیم

و  یپژوهش یها داده تیفیک یابیارز
 ارتقا آن

(؛ 2219) یکولتا(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛  2217) همکاران و الیپا
 (2222) همکاران و تزیدیهوف

 (  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2222) سندون و دایآلم  دتریانتقال داده به فرمت جد

 یها داده تیو حفظ امن یرمزگذار
 یسازمان استیس با مطابق یپژوهش

(؛  2222آندوواره و موتوال )(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2217تنگ و هو )

عصاره و (؛ 2221) همکاران و ندهیماس(؛ 2221) نگیس و یبورکاکوت
 همکاران و قیعاش(؛ 1377نژاد و همکاران ) یمانیسل(؛ 1422همکاران )

 (2221) همکاران و ندهیماس(؛ 2222)

و  یپژوهش یها داده یساز رهیذخ
 پژوهشگران یداده برا یها لیفا

بودا و (؛  2222بنکار و بهارات )(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2217) همکاران و الیپا(؛ 2219) یپکوسک

(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217تنگ و هو )
عصاره و همکاران (؛ 2221)حمد و همکاران (؛  2222) بکر و وریچ
 همکاران و قیعاش(؛ 1374زاده )صراف(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1422)
 (1379و همکاران ) یدیمج(؛ 2222) میک(؛ 2214کوتز )(؛ 2221)

به  یپژوهش یها از داده یریگ بانیپشت
 با ارزش یها داده ژهیو

 یپاتیتر(؛  2222آندوواره و موتوال )(؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 ( 1422عصاره و همکاران )(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2219) همکاران و

 یها کاربرپسند به داده یدسترس
 یپژوهش

(؛ 2221حمد و همکاران )(؛  2222) بکر و وریچ(؛ 2222) سندون و دایآلم
 (1379) همکاران و یریوز(؛ 2215و همکاران ) یس

 (1377) همکاران و یمانیسل(؛ 2221) الجرادات یومیکنسرس یدسترس

پژوهشگران در  بال سپردن  قیتشو
 یسازمان مخزن به یپژوهش یها داده

 همکاران و ریتنوپ(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2217) همکاران و الیپا
و  یس(؛ 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 2217) همکاران و انیعبدالد(؛ 2214)

 ( 2215همکاران )

 ،یدار نگه
 و حفاظت،
 ها داده حذف

 

 حفظ یاستراتژ( ی)اجرا یساز یاتیعمل
 یپژوهش یها داده یدار نگه و

 ( 2222) سندون و دایآلم

 ایمدت  کوتاه یساز رهیذخ نوع نییتع
 یپژوهش یها مدت دادهبلند

 (  2222) نیز و نگایچاو

 یها داده قید  انتخاب و یریگ میتصم
 بلندمدت یدار نگه یبرا ارزش با

 همکاران و ریتنوپ(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2222) سندون و دایآلم
و  یموش(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2219)

 (2222همکاران )
 که ییها مورد دادهدر یریگ میتصم
 به اشترا  گذاشته شوند توانند یم

 (  2222) نیز و نگایچاو

کوتاه/  یدار خدمات حفظ و نگه
 یپژوهش یها مدت داده یطوالن

آندوواره و (؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
(؛ 2217) همکاران و انیعبدالد(؛  2222بنکار و بهارات )(؛  2222موتوال )
(؛ 2215و همکاران ) یس(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو

(؛  2219کاکس و همکاران )(؛ 2222) همکاران و قیعاش(؛ 1374زاده )صراف
 (  1379) همکاران و یریوز(؛ 2221) همکاران و ندهیماس(؛ 2222) میک

مجموعه  ای یپژوهش یها حذف داده
 ها از مخزن براساس استانداردها داده

 همکاران و ریتنوپ(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2222) سندون و دایآلم
 ( 2222) میک(؛  2219کاکس و همکاران )(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 2219)

( شیرای)ویکنترل نسخه ها و یریگیپ
و  ها لیو فا یپژوهش یها مختلف داده

 از آن ها یحذف برخ نیهمچن

و  یموش(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 ( 2222همکاران )

 ی/اعتبارسنجیابی/ارزیگذار ارزش
در طول چرخه  یپژوهش یها داده
 یها داده تیریداده، و مد اتیح

 یپژوهش

 (2219) یکولتا(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2222) سندون و دایآلم
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 حذف و حیدر مورد تصح یرسان اطالع
 یپژوهش یها داده

 (2219) یکولتا

یگذار اشترا  
 انتشار و ،

 هاداده

 

و انتشار  تیریمد یراهبردها نییتع
 یپژوهش یها داده

  ( 2222) سندون و دایآلم

 )سنجش اررات( ریتار یبررس
و استفاده مجدد از  یگذار اشترا 
 یپژوهش یها داده

حمد و همکاران (؛  2222بنکار و بهارات )(؛  2222) سندون و دایآلم
 ( 2219) وریل(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2221)

ابزار،  داده، از یریگ بهره یراهنما جادیا
 برخط و خط برون یهافزارا  نرم ستم،یس
 یپژوهش یها داده تیریمد

 همکاران و یپاتیتر(؛ 2217بروچو و برنز )(؛  2222) سندون و دایآلم
 همکاران و ریتنوپ(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219)
عصاره و همکاران (؛ 2217) سیرا(؛ 2221حمد و همکاران )(؛ 2219)
صراف(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1377نژاد و همکاران )یمانیسل(؛ 1422)

 ران و کیفردر(؛ 2218فدرر )(؛ 2221) همکاران و قیعاش(؛ 1374زاده )
 ندهیماس(؛ 2222) میک(؛ 2219) یکولتا(؛  2219کاکس و همکاران )(؛ 2217)
 (2221) همکاران و

 یها داده انتشار و اشترا  یراهنما هیته
 ستمیس در یپژوهش

حمد (؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2219) یبودا و پکوسک(؛  2222)بنکار و بهارات 
نژاد و همکاران  یمانیسل(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2221و همکاران )

وو و چن (؛ 2221) همکاران و ندهیماس(؛ 2221) همکاران و قیعاش(؛ 1377)
(2219  ) 

تحلیل داده و  لیوتحل هیتجز امکان جادیا
 یاجتماع ۀداده و شبک

بنکار (؛  2222آندوواره و موتوال )(؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 نگایچاو(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217تنگ و هو )(؛  2222و بهارات )

حمد و همکاران (؛ 2219) مته و وریچ(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222) نیز و
 یس(؛ 1377) همکاران و نژادیمانیسل(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2221)

فدرر (؛ 2222) همکاران و قیعاش(؛1374زاده )صراف(؛ 2215و همکاران )
(؛  2219کاکس و همکاران )(؛  2217فوهر )(؛ 2217) ران و کیفردر(؛ 2218)

و همکاران  یموش(؛ 2221) همکاران و ندهیماس(؛ 2222) میک(؛ 2214کوتز )
(2222 ) 

و آموزش ابزار  یآور فراهم
 و ،یکاو داده، داده لیوتحل هیتجز

 یپژوهش یها داده یمصورساز

(؛ 2217تنگ و هو )(؛  2217) همکاران و الیپا(؛ 2222) سندون و دایآلم
عصاره و همکاران (؛ 2221حمد و همکاران )(؛  2222) نیز و نگایچاو
 همکاران و ندهیماس(؛  2219) یس یل(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1422)
(2221 ) 

 یبرا شرفتهیپ یامکانات محاسبات جادیا
 یپژوهش یها داده لیو تحل هیتجز

 نیز و نگایچاو(؛ 2219) همکاران و یپاتیتر(؛  2222) سندون و دایآلم
 ( 2222و همکاران ) یموش(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222)

به  یکردن امکان دسترس فراهم
 برای یعموم یآمار یافزارها نرم

 پژوهشگران  ۀاستفاد

 وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2217تنگ و هو )(؛ 2222) سندون و دایآلم
 ( 2218فدرر )(؛  2222) بکر و

)موافقتنامه( از صاحبان  تنامهیکسب رضا
 ریسامجدد  ۀاستفاد یداده برا

 یپژوهش یها پژوهشگران از داده
 ( 1377) همکاران و یمانیسل(؛ 2222) سندون و دایآلم

 ،یابی کمک به پژوهشگران در مکان
 یپژوهش یها و کشف بهتر داده ،یابیباز

آندوواره و (؛ 2219آمپادو )(؛ 2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
تنگ و هو (؛ 2219) ترزیپ(؛ 2214) همکاران و لدینفیپ(؛  2222موتوال )

 بکر و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2214) همکاران و ریتنوپ(؛ 2217)
نژاد  یمانیسل(؛ 1422عصاره و همکاران )(؛ 2221حمد و همکاران )(؛  2222)

کاکس و (؛ 1374زاده )صراف(؛ 2215و همکاران ) یس(؛ 1377و همکاران )
 و ندهیماس(؛  2219) یس یل(؛ 2222) میک(؛ 2214کوتز )(؛  2219همکاران )
 ( 2219وو و چن )(؛ 1379و همکاران ) یدیمج(؛ 2221) همکاران
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منابع کدهامفاهیم

 یها و انتشار داده یگذار اشترا 
 یبراساس استانداردها یپژوهش
 یسازمان

تنگ و هو (؛ 2219آمپادو )(؛  2222) سندون و دایآلم(؛ 2221) الجرادات
نژاد و یمانیسل(؛  2222) بکر و وریچ(؛  2222) نیز و نگایچاو(؛ 2217)

 ( 2215و همکاران ) یس(؛ 1377همکاران )
 یها داده یالملل نیامکان مبادله ب

با  یهمکار ای( یریپذ )کنش یپژوهش
 کشورها ریسا

 ( 1379و همکاران ) یدیمج(؛ 1377) همکاران و یمانیسل

 

 


