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Abstract 
Objectives: The development of information and communication technologies has made it 

possible to reuse the research data of researchers in conducting new studies. Data sharing occurs 

when scientists make their data available for use by other researchers to conduct research or 
other research activities. The current research aimed to investigate the status of research data 

sharing among researchers in Iran in the technical and engineering fields from the individual, 
organizational and technical dimensions. 

Methods: This research was applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of 

the data collection method. The research population consisted of Iranian researchers in the field 
of engineering in Iran who had scientific production in the WOS database in 2021. Due to the 

lack of email registration of all the authors, it was not possible to accurately estimate the 

statistical population. Therefore, to determine the statistical sample using Cochran's formula, 
411 people were randomly selected from the population. The data collection tool was a 

questionnaire designed electronically and sent to the statistical sample. SPSS software was used 

to analyze the findings. 
Results: The results showed that organizational and technical factors have a significant 

effect on the individual's behavior in sharing research data. Technical factors had a greater 

impact on individual behavior than organizational factors. Individual factors had no significant 
effect on data-sharing behavior. Also, the relationship between hidden technical and 

organizational factors was positive and significant. In addition, the findings showed that gender 

has a significant effect on individual factors and researchers' job has a significant effect on 
organizational factors. There was no significant difference between demographic variables 

including age, work experience, academic rank and degree, and technical, organizational, and 

individual factors. In addition, the research results showed that many researchers consider the 
concern about the time-consuming nature of data, misusing, and misinterpreting shared data as 

reasons for not wanting to share research data. Despite the requirement for the researchers in 

this field to deliver the research data and the relative provision of hardware and infrastructure 
facilities to implement this, the appropriate training courses for training management and data 

sharing are not conducted by the organizations. 
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There was no adequate financial or intellectual support, and no proper infrastructure for 

sharing data in publications. Technical factors affecting the sharing of research data, such as the 

familiarity and use of metadata standards for data sharing and accessibility, as well as the 
familiarity and use of thematic, public, and organizational repositories were in an unfavorable 

situation. 

Conclusions: Considering the research results and the research data sharing and related 
factors among the researchers in the field of engineering and technology have been neglected, it 

is necessary for the research stakeholders in the field of technology and engineering to receive 

appropriate organizational, technical and financial support in order to increase knowledge and 
willingness of researchers to share data. Furthermore, creating culture-building and 

understanding the capabilities of research data is also required to provide the necessary training 

to researchers in the field of engineering. 

 

Keywords: Sharing Research data, Engineering researchers, Data sharing, Data 

accessibility, Iran. 
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 چکیده

های پژوهشی  های اطالعاتی و ارتباطی سبب شده است که امکان استفاده مجدد از داده  توسعه فناوری :هدف
های  مندان دادهافتد که دانش ها زمانی اتفاق می گذاری داده اشتراک های جدید فراهم شود.  پژوهشگران در انجام پژوهش

های پژوهشی در دسترس قرار دهند. هدف  خود را جهت استفاده سایر پژوهشگران برای انجام پژوهش یا دیگر فعالیت
های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران از  گذاری داده  پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اشتراک

 ابعاد فردی، سازمانی و فنی بود.
ها از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه   ژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری دادهاین پ :روش

اند،  دارای تولید علمی بوده WOSدر پایگاه  2222پژوهش را پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران که در سال 
رو  دقیق جامعه آماری مشخص نبود. از اینتشکیل دادند که به دلیل عدم ثبت ایمیل تمامی نویسندگان، امکان برآورد 

نفر به طور تصادفی از میان پژوهشگران فوق انتخاب  422برای تعیین نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 
ای بود که به روش الکترونیکی طراحی و برای نمونه آماری ارسال گردید. از  شد. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه

 ها استفاده شد. اس. برای تجزیه و تحلیل یافته اس. .پی. زار اساف نرم
داری دارند.  های پژوهشی تاثیر معنی گذاری داده نتایج نشان داد عوامل سازمانی و فنی بر رفتار فرد در اشتراک ها:  یافته

ها تاثیر  گذاری داده رفتار اشتراکعوامل فنی تاثیر بیشتری بر روی رفتار فرد نسبت به عوامل سازمانی داشت. عوامل فردی بر 
ها نشان داد  دار بود. عالوه بر این، یافته داری نداشت. همچنین ارتباط بین عوامل پنهان فنی و سازمانی، مثبت و معنی معنی

داری دارد. بین متغیرهای  جنسیت بر روی عوامل فردی و شغل پژوهشگران بر روی عوامل سازمانی تاثیر معنی
داری  شامل سن، سابقه کاری، مرتبه علمی و مدرک تحصیلی و عوامل فنی، سازمانی و فردی تفاوت معنی شناختی جمعیت

بر بودن مستندسازی   گیر و زمان  بر این، نتایج پژوهش نشان داد بسیاری از پژوهشگران نگرانی از وقت وجود نداشت. عالوه
 دانند.  های پژوهشی می  گذاری داده  را از دالیل عدم تمایل به اشتراکهای اشتراکی   ها، سوءاستفاده و سوءتفسیر از داده  داده

                                                           
های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه فنی و   گذاری داده  (. عوامل موثر بر اشتراک1041بهروزفر، هدایت؛ وزیری، اسماعیل ) استناد به این مقاله:. 1

 DOI: 10.22091/stim.2022.7989.1760. 444-177(، ص3)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتمهندسی ایران. 

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  05/06/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  00/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  00/06/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©

https://doi.org/10.22091/stim.2022.7989.1760
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افزاری و   آوری نسبی امکانات سخت  های پژوهش و فراهم  رغم وجود الزام پژوهشگران این حوزه به تحویل داده علی
ها انجام   ا توسط سازمانه  های آموزشی مناسب برای آموزش مدیریت و اشتراک داده  زیرساختی جهت اجرای این امر، دوره

ها در نشریات در   گذاری داده  های مناسب برای اشتراک گیرد و زیرساخت  شود، حمایت مادی و معنوی مناسب صورت نمی  نمی
ای  از استانداردهای فراداده های پژوهشی مانند آشنایی و استفاده  گذاری داده  عوامل فنی مؤثر بر اشتراک شود.  نظر گرفته نمی

های موضوعی، عمومی و سازمانی در  ها، همچنین آشنایی و استفاده از واسپارگاه پذیری داده گذاری و دسترس ت اشتراکجه
 وضعیت نامطلوبی قرار داشت.

های پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در  گذاری داده با توجه به نتایج پژوهش و نظر به اینکه اشتراک گیری: نتیجه
ی و مهندسی مهجور مانده است، ضروری است ذینفعان پژوهش در حوزه فنی و مهندسی میان پژوهشگران حوزه فن

ها به عمل   گذاری داده  حمایت سازمانی، فنی و مالی مناسب را به منظور افزایش شناخت و تمایل پژوهشگران در اشتراک
های پژوهشی به پژوهشگران  دهسازی و شناخت قابلیت دا های الزم به منظور فرهنگ آورند. همچنین الزم است آموزش

 حوزه فنی و مهندسی ارائه شود. 

 

 ها. پذیری داده  های پژوهشی، حوزه فنی و مهندسی، دسترس  گذاری داده، داده  اشتراک ها: کلیدواژه
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 مقدمه . 1

سرعت روزافزون و شتاب بیش از پیش توسعه علم و دانش مرهون تسهیل و تسریع در فرایند 
های موضوعی مختلف علمی است. انقالب   وهشگران و دانشمندان در حوزهارتباط علمی پژ

اطالعاتی و ارتباطی محصول همین دیدگاه است که با افزایش سرعت دسترسی به اطالعات و 
دانش موجود، دیگر نیازی به تکرار کارهای گذشتگان نیست و باید ادامه کار وی انجام شود و 

های اطالعاتی متعدد موجود در بستر شبکه   حرکت نمود. پایگاه توسعه یابد، یعنی همواره به جلو
های   های علمی محققان را در اختیار جستجوگران حوزه  جهانی وب، به سرعت آخرین یافته

های علمی صدچندان  پذیری نوشته دهند و از این رهگذر میزان رؤیت  موضوعی مختلف قرار می
گذاری  یرند. عالوه بر آن، پژوهشگران نیز به خاطر اشتراکگ  شده و به سرعت مورد استناد قرار می

 کنند.  های خود، استناد و اعتبار بیشتری دریافت می فعالیت
های اطالعاتی و ارتباطی سبب شده است که امکان   افزون بر آنچه گفته شد، توسعه فناوری

ید فراهم شود. به بیانی های جد  های پژوهشی پژوهشگران در انجام پژوهش  استفاده مجدد از داده
های خام سایر   های پژوهشی فراهم شده است و مبتنی بر داده  گذاری داده  دیگر، امکان اشتراک

(. 60۴۴و همکاران،  2؛ تنوپیر60۴3، 1توان پژوهش جدیدی انجام داد )کیم  پژوهشگران می
ته شوند و مورد استفاده های علمی، زمانی ارزش بیشتری دارند که به اشتراک گذاش بنابراین، داده

های خود را جهت  افتد که دانشمندان داده ها زمانی اتفاق می گذاری داده قرار بگیرند. اشتراک
های پژوهشی در دسترس قرار دهند  استفاده سایر پژوهشگران برای انجام پژوهش یا دیگر فعالیت

 (.60۴3و همکاران،  5؛ همتن60۴۴، 4؛ ویتالک6002، 3)باتلر
تر بازتولید و نتایج به  های مشابه را سریع  توان پژوهش  های پژوهشی می  گذاری داده  اکبا اشتر

توان در زمان   بر این، از این طریق می های پیشین را اعتباریابی نمود. عالوه  دست آمده از پژوهش
یشین از های انجام شده پ  جویی نمود. بازتولید پژوهش  های آن صرفه  انجام پژوهش و نیز هزینه

های آن سبب سنجش بهتر پژوهش، افزایش شهرت دانشگاهی، اعتبار   گذاری داده طریق اشتراک
                                                           

1. Kim 
2. Tenopir 

3. Butler 

4. Whitlock 

5. Hamton 
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کاری،  شود. کاهش دوباره المللی می پذیری بیشتر پژوهشگران در سطوح ملی و بین علمی و رؤیت
 هایی با هدف مشابه و ایجاد امکان ظهور و بروز  گذاری بر روی پژوهش  کاهش هزینه سرمایه

های اشتراکی و افزایش منفعت اجتماعی از دیگر مزایای   های نو و بدیع از مجموعه داده  پرسش
، 2؛ فیشر و زیگموند606۴، 1های پژوهشی است )ماالسویک و مارتینز گذاری داده اشتراک
شود تا پژوهشگران به تدریج به سوی انجام آن حرکت کنند و   (. مزایای فوق سبب می60۴0

ها و نشریات علمی در نقاط مختلف دنیا به دنبال   المللی و نیز پایگاه  شی ملی و بینمؤسسات پژوه
های فنی متناسب با آن باشند. به عنوان نمونه، مطابق با  ایجاد سازوکارهای قانونی و زیرساخت

گذاری تمامی نتایج  در پیش گرفته است، اشتراک 6002هایی که کمیسیون اروپا از سال   سیاست
هایی که  هایی که از بودجه عمومی حمایت شده و فرایند داوری را طی کرده است و نیز داده پژوهش

بایست به صورت رایگان در اختیار سایر  اند، می هایی شده باعث به وجود آمدن چنین پژوهش
(. نشریات 60۴۱، 3ها اجباری است )گوئج و رامجو  پژوهشگران قرار بگیرند و دسترسی آزاد به آن

ها در یک حوزه خاص دارای واسپارگاه  های پژوهشی آن ، نویسندگان مقاالتی را که داده4نیچر
کنند.  ها به دیگر نویسندگان هنگام نیاز ملزم می باشد، به ارسال مستقیم داده عمومی نمی

های پژوهشی خود را به  های موردنظر این سازمان، داده توانند در سایت نویسندگان همچنین می
 های خام پژوهشی تولیدات علمی شرط گذاری داده ذارند. در این نشریه، به اشتراکودیعه بگ
ها است که ترجیحًا باید در یک واسپارگاه عمومی متناسب با رشته و حوزه موضوعی  انتشار آن

، 9؛ کیم و استانتن60۴۴، 8، بیشاپ و هورتن7، والرد6، کورتی5مربوط بارگذاری شود )وندن ایدن
60۴6 .) 

های پژوهشی، عوامل مختلفی نیز مانع از انجام و رواج آن   گذاری داده  رغم مزایای اشتراک  علی
                                                           

1. Mallasvik & Martins 

2. Fischer & Zigmond 

3. Guedj & Ramjoue 
4. Nature 
5. Van den Eynden 
6. Corti 

7. Woollard 

8. Bishop & Horton 

9. Kim & Stanton 
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شود. نداشتن و یا ضعف انگیزه کافی، پایین بودن سطح دانش درباره   در میان پژوهشگران می
، های باال  گذاری داده، بودجه ناکافی و هزینه های بازتولید، عدم شناخت مناسب از اشتراک  قالب

های حقوق مالکیت   های پژوهش، چالش  عدم اطمینان در از دست دادن قدرت کنترل بر داده
های   گذاری داده معنوی و تهدیدات بالقوه امنیت ملی از جمله موانع تحقق مطلوب اشتراک

رغم  (. بنابراین، علی60۴0؛ فیشر و زیگموند، 60۴۴، 2، سوگدن و آلبرتس1پژوهشی است )هانسن
های مالی و تشویقی مختلف از سوی مؤسسات علمی و پژوهشی در نقاط مختلف   همه حمایت

های پژوهشی، هنوز برخی از پژوهشگران از انجام این کار سرباز   گذاری داده  دنیا جهت اشتراک
های  رو است که محققان در سال (. از این600۸، 3؛ رودریگز60۴۴نهند )تنوپیر و همکاران،   می

ها،   های پژوهشی و استفاده بهینه از آن  گذاری داده  بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک متمادی، پیرامون
( 60۴3) 4های مختلفی ارائه شده است. سایوگو و پاردو  اند و مدل  های متعددی انجام داده  پژوهش

های اشتراک داده را در پنج ُبعد فناوری، اجتماعی، سازمانی و  در پژوهش خود موانع و محدودیت
و  5هویس پن بندی کردند. ون ها دسته اقتصادی، حقوقی و سیاسی و بافت بومی و خاص بودن داده

های پژوهشی در نظام  گذاری داده های اشتراک ( در پژوهشی موانع و چالش60۴۱همکاران )
شامل موانع فنی، موانع زبانی، موانع   اطالعات سالمت را بررسی کردند و آنها را در شش دسته

ی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی و موانع قانونی قرار دادند. کیم و همکاران نیز طی انگیزش
های  گذاری داده های مختلفی عوامل مؤثر بر رفتار اشتراک در پژوهش 60۴9تا  60۴6های  سال

پژوهشی را براساس تحلیل متون و مصاحبه با پژوهشگران مورد نظر به سه دسته عوامل فردی، 
نویسندگی  اند. در ُبعد فردی عواملی مانند سود درک شده مانند هم بندی کرده تقسیم سازمانی و فنی

ها،  تفسیر از داده استفاده و سوء و مشارکت علمی بیشتر، خطر درک شده مانند امکان سوء
ها، تالش درک شده مانند اختصاص وقت و هزینه زیاد جهت گردآوری،  کاری و سرقت داده دست

ها و  ها، در ُبعد سازمانی عواملی مانند الزام سازمان گذاری داده ت و اشتراکسازماندهی، مدیری
ها به   ها و الزامات آن نامه ها، فشارهای قانونی مانند قوانین و آیین حامیان مالی پژوهش

                                                           
1. Hanson 
2. Sugden & Alberts 
3. Rodriguez 

4. Sayogo & Pardo 
5 .Van Panhuis 
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ها، فشارهای هنجاری که مورد توجه جوامع علمی قرار دارد، در ُبعد فنی نیز  گذاری داده اشتراک
های اطالعاتی و نحوه مدیریت  مباحث آموزش پژوهشگران در خصوص فناوری عواملی چون

ای   ای و فراداده ای موضوعی و سازمانی و استانداردهای داده های داده ها، وجود واسپارگاه داده
؛ 60۴6؛ کیم و استانتن، 60۴2، 2؛ کیم و برنز60۴۱، 1؛ کیم و آدلر60۴3شناسایی شدند )کیم، 

 (. 60۴9؛ کیم، 60۴۱، 3کیم و ژانگ
های پژوهش   گذاری داده  دهد که اشتراک  های انجام شده در ایران نیز نشان می  بررسی پژوهش

رو الزم است  در میان پژوهشگران ایرانی مهجور مانده و اطالع زیادی درباره آن وجود ندارد. از این
های موضوعی مختلف   در حوزه تر این موضوع در میان پژوهشگران ایرانی  تا به بررسی بیشتر و دقیق

پرداخته شود. برخالف حوزه موضوعی سالمت، بهداشت و پزشکی که محور بسیاری از مقاالت 
های مختلف آن   های پژوهشی از جنبه  گذاری داده  خارجی و اندک مقاالت داخلی با عنوان اشتراک

، آلن و 6فرید  -ی؛ روحان60۴2و همکاران،  5؛ پیسانی60۴9، کیم و کیم، 4بوده است )جو
(، حوزه موضوعی فنی و مهندسی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، 60۴2، 8؛ وارن60۴9، 7بارنت

های پژوهشی در میان پژوهشگران  گذاری داده  در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر وضعیت اشتراک
اهد گرفت. براساس حوزه فنی و مهندسی ایران از ابعاد فردی، سازمانی و فنی مورد بررسی قرار خو

گاهی از وضعیت عملکرد این پژوهشگران می ساز  تواند زمینه نتایج این پژوهش، ضمن آ
 تر توسط ذینفعان پژوهش در حوزه فنی و مهندسی باشد.  های جدی فعالیت

 پیشینة پژوهش. 2

ف های پژوهشی در ایران نشان داد، برخال گذاری داده های موجود درباره اشتراک مرور پیشینه
هایی که از بیست سال گذشته تا به امروز در خارج از ایران انجام شده  تعداد نسبتًا زیاد پژوهش

                                                           

1. Kim & Adler 

2. Kim & Burns 
3. Kim & Zhang 
4. Joo 
5. Pisani 
6. Rowhani-Farid 
7. Allen & Barnett 
8. Warren 
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اند که به برخی از  های اخیر انجام داده های معدودی در سال است، پژوهشگران ایرانی پژوهش
 شود. ها اشاره می آن

های  گذاری داده به اشتراک»(، در پژوهشی با عنوان ۴3۸9وزیری، نقشینه و نوروزی )
ها و قوانین مرتبط با  ، رویکردها، اقدامات، سیاست«پژوهشی: رویکردهای جهانی و ملی

های  های مربوط به پایگاه سایت ها و وب نامه های پژوهشی در مقاالت، آیین گذاری داده اشتراک
اد، در سطح ای مورد بررسی قرار دادند. این پژوهش نشان د علمی و غیرعلمی را با روش کتابخانه

گذاری  ها و مراکز جهانی، برخی از ناشران نشریات علمی نیز اشتراک المللی، عالوه بر سازمان بین
 دانند. های پژوهشی را برای انتشار مقاله الزامی می داده

های   گذاری داده  عوامل مؤثر بر اشتراک»( در پژوهشی با عنوان ۴3۸2وزیری و همکاران )
های معتبر را استخراج و  مند، مقاالت منتشر شده در پایگاه  از روش مرور نظام، با استفاده «پژوهشی

های پژوهشی را   گذاری داده  مورد بررسی قرار دادند و براساس آن فهرستی از عوامل موثر بر اشتراک
ها، سیاست ناشران نشریات  ها و حامیان مالی پژوهش  اند؛ از جمله: اجبار سازمان  معرفی نموده

ها، وجود   های پژوهشی، حمایت سازمانی و طرح مدیریت داده  گذاری داده  ی در اشتراکعلم
وری علمی،   ها، بهره  پذیری میان آن کنش ای و میان ای و فراداده  ها و استانداردهای داده  واسپارگاه

 ها، قوانین و مقررات ملی و  دوستی، حریم خصوصی، محرمانگی داده  تجربه کاری، سن، نوع
گاهانه از مشارکت  بین های انگیزشی، کسب  ها و مکانیسم  کنندگان، مشوق  المللی، کسب رضایت آ

 ها.   ای و دانشگاهی، همکاری و مشارکت علمی و تقدیر و تشکر رسمی از صاحبان داده  اعتبار حرفه
  حلقه ها گذاری داده اشتراک»(، در پژوهشی با عنوان ۴3۸۹نژاد ) سلیمانی، درودی و سلیمانی

گذاری داده در بین پژوهشگران حوزه  گمشده در زنجیره پژوهش کشور: بررسی وضعیت اشتراک
های پژوهشی در بین پژوهشگران دانشگاه علوم  گذاری داده ، به ارزیابی وضعیت اشتراک«پزشکی

های  ساخته بود. یافته ای محقق های پژوهش، پرسشنامه پزشکی کرمان پرداختند. ابزار گردآوری داده
گذاری داده،  حاصل از این پیمایش نشان داد که از نظر پاسخگویان، سازمان آنها در زمینه اشتراک

تنها از نظر عوامل فرهنگی، در وضعیت مطلوب قرار گرفته است و )به ترتیب( در چهار بعد دیگِر 
 عوامل انسانی، فنی، حقوقی و سازمانی در وضعیت نسبتًا مطلوب است.

های   (، نیز در پژوهشی، عناصر و الزامات استفاده مجدد از داده۴3۸۸اران )سلیمانی و همک
بندی نمودند.   ها، منابع انسانی و عوامل سازمانی تقسیم  پژوهشی در ایران را در سه ُبعد زیرساخت

افزاری، ارتباطی، مسائل اقتصادی، مسائل   افزاری، نرم  های سخت  ها شامل زیرساخت  زیرساخت
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های ُبعد انسانی شامل نیروی انسانی، آموزش، اقدامات فرهنگی، نگرش و   فراداده، مؤلفه امنیتی و
های اصلی ُبعد سازمانی شامل مسائل اخالقی   ای و مسائل اجتماعی و مولفه  انگیزش، اخالق حرفه

های دسترسی، مالکیت معنوی و استناددهی، الزام و اعتبار   و حقوقی، کیفیت داده، سیاست
 های اجرایی و مسائل بروکراتیک شناسایی شدند.   مشیء نی، خطسازما

(، در پژوهشی به بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر رفتار 60۴6کیم و استانتن )
های پژوهشی دانشمندان پرداختند. نتایج نشان داد فشار قانونی شامل الزام  گذاری داده اشتراک

دوستی در سطح فردی، ارتباط مثبت  درک شده و نوع نشریات، فشار هنجاری در سطح رشته، سود
های پژوهشگران دارد. فشار  گذاری داده دار و تالش درک شده، ارتباط منفی با رفتار اشتراک و معنا

ای در سطح رشته و خطرات درک شده  ها، وجود واسپارگاه داده قانونی شامل حامیان مالی پژوهش
 ای پژوهشگران ندارد. گذاری داده رفتار اشتراکای با  گونه رابطه در سطح فردی، هیچ

(، در پژوهشی به بررسی عوامل فردی، نهادی و سازمانی مؤثر بر 60۴۱کیم و آدلر )
های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی پرداختند. نتایج نشان  گذاری داده اشتراک

ها  گذاری داده ، نسبت به اشتراکداد بین مزیت درک شده و خطر درک شده بر نگرش پژوهشگران
ها و تالش درک شده، تأثیر  گذاری داده رابطه معناداری وجود دارد. بین نگرش نسبت به اشتراک

ها، رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین بین فشار حامیان  گذاری داده هنجاری و اشتراک
ای دانشمندان رابطه معناداری ه گذاری داده ای و اشتراک پژوهش، سیاست نشریات واسپارگاه داده

 وجود ندارد. 
(، در پژوهشی اهمیت نسبی عوامل سازمانی، رشته تحقیقاتی و 6060) 1میسون، باکس و برنز

های پژوهشگران در آژانس ملی  گذاری داده های به اشتراک حوزه کاربردی را در تأثیرگذاری بر شیوه
حالی که تحقیقات قبلی بر روی تأثیرات تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا نشان دادند. در 

ها متمرکز بوده است، این مطالعه نشان داد عوامل سازمانی،  گذاری داده انضباطی بر اشتراک
 های پژوهشگران دارند. گذاری داده های به اشتراک ترین تأثیر را بر شیوه قوی

در رابطه با فهم و  پژوهشی عمیق 60۴۹تا  60۴9های   ( نیز طی سال6060تنوپیر و همکاران )
عمل به مدیریت داده شامل ذخیره، اشتراک، استفاده و بازاستفاده از داده از سوی پژوهشگران در 

                                                           
1. Mason, Box & Burns 
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دهندگان اذعان   درصد پاسخ ۹۱سرتاسر جهان را از طریق توزیع پرسشنامه انجام دادند. بیش از 
د و چنانچه به راحتی قابل های خود را با دیگران به اشتراک بگذارن  کردند که مایل هستند داده

آوری شده توسط دیگران استفاده خواهند کرد. بر این مبنا، کمک  های جمع  دسترس باشد، از داده
سازی بلندمدت و  برای ذخیره  پذیری به مخازن داده  مدیران داده یا کتابداران داده، راحتی دسترس

گاهی و کمک به ای مدت، و برنامه کوتاه های مناسب پردازش داده، به   جاد روشهای آموزشی برای آ
 وضوح مورد نیاز است.

(، در پژوهشی تصویر کاملی از جستجو، استفاده مجدد و 6060) 1و استاکر سر، دانگل
محقق در این  ۴3های پژوهشی در علم مواد و مهندسی مواد را ترسیم کردند. با   گذاری داده اشتراک

با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار زمینه مصاحبه عمیق انجام شد و متن آن 
اند و اغلب نیاز به   های پژوهشی در علم و مهندسی مواد بسیار متنوع گرفت. نتایج نشان داد داده

شوندگان  ها و فرآیند تولید کامل برای استفاده مجدد احتمالی دارند. مصاحبه توصیف دقیق داده
هایشان  ها مواجه هستند؛ زیرا پروژه  گذاری داده انونی برای اشتراکهای ق اذعان داشتند با محدودیت

ها و   شود. همچنین زمان مورد نیاز برای توصیف دقیق داده تا حدی توسط صنعت تأمین مالی می
 ها است.  گذاری داده ترین مانع برای اشتراک ها، بزرگ  فرآیند تولید آن

گذاری  توصیف موانع مربوط به اشتراک(، با هدف 606۴) 3و شعبانی ، بوری2دورینت
گذاری داده، پژوهشی انجام دادند. بنابر  های اشتراک های گروهی و پیامدهای آن برای پلتفرم داده

ها، از دست دادن کنترل،   این پژوهش، اعتبار و به رسمیت شناختن، سوءاستفاده بالقوه از داده
قی و قانونی، عناصری هستند که بر فرهنگی و موانع اخال-کمبود منابع، عوامل اجتماعی

های اصلی زیربنایی این   گذارند. ارزش  ها تأثیر می  گذاری داده  ها در مورد به اشتراک  گیری  تصمیم
دالیل برابری، تعامل، اعتماد، شفافیت، رضایت و خیرخواهی است. محققان این پژوهش نتیجه 

گذاری داده دارند که یا کار مشترک انجام   شتراکگرفتند که تولیدکنندگان داده، زمانی تمایل به ا
 دهند و یا اینکه از لحاظ مالی منتفع شوند.

مشیء و مصاحبه روایی به  (، در پژوهشی با استفاده از تحلیل خط606۴ماالسویک و مارتینز )
                                                           

1. Suhr, Dungl & Stocker 

2. Devriendt 

3. Borry & Shabani 
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های پژوهشی محققان حوزه   گذاری داده های کیفی، به بررسی رفتارهای اشتراک  عنوان روش
ها نشان داد قواعد و مقررات سازمانی به عنوان   ی در نروژ و بریتانیا پرداختند. یافتهمهندس
 های پژوهشی تاثیرگذار هستند.  گذاری داده  کننده، بر رفتارهای اشتراک  تعدیل

المللی   های انجام شده در سطح بین  ها نشان داد برخالف تعداد بسیار زیاد پژوهش  مرور پیشینه
اخیر، این موضوع در ایران در ابتدای مسیر خود قرار دارد و تعداد نسبتًا اندکی  طی بیست سال

ها درصدد بررسی و شناخت و شناسایی عوامل   پژوهش انجام شده است که بیشتر این پژوهش
اند و به جز حوزه موضوعی پزشکی، به بررسی   های پژوهشی بوده  گذاری داده  عمده مؤثر بر اشتراک

بحث در میان پژوهشگران سایر موضوعات پرداخته نشده است. افزون بر این، وضعیت این م
های پژوهشی از سوی پژوهشگران   گذاری داده  ها نشان دادند بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک  پیشینه

های عمدتًا کیفی و از طریق مصاحبه انجام گرفته است.   مختلف در کشورهای متفاوت با روش
بر ایران، در سایر نقاط دنیا نیز پژوهش در حوزه موضوعی فنی و  دهد عالوه  می همچنین نتایج نشان

های پژوهشی به ندرت انجام شده است. لذا، هدف   گذاری داده  مهندسی به لحاظ بررسی اشتراک
های   گذاری داده اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل فردی، فنی و سازمانی موثر بر اشتراک

 هشگران حوزه فنی و مهندسی ایران است. پژوهشی در میان پژو

 های پژوهش پرسش. 3

های پژوهشی در میان  گذاری داده عوامل موثر بر اشتراکهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی 
 های زیر است: پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران است. این پژوهش درپی پاسخ به پرسش

های پژوهشی از نظر پژوهشگران  اری دادهگذ ( وضعیت عوامل فردی مؤثر بر میزان اشتراک۴
 حوزه فنی و مهندسی ایران چگونه است؟

های پژوهشی از نظر  گذاری داده ( وضعیت عوامل سازمانی مؤثر بر میزان اشتراک6
 پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران چگونه است؟

ظر پژوهشگران های پژوهشی از ن گذاری داده ( وضعیت عوامل فنی مؤثر بر میزان اشتراک3
 حوزه فنی و مهندسی ایران چگونه است؟

 روش پژوهش. 1

ها از نوع توصیفی پیمایشی   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده
فنی و  های پژوهشی در میان پژوهشگران گذاری داده به بررسی عوامل موثر بر اشتراک بود و
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در  606۴ری پژوهش شامل پژوهشگرانی است که در سال مهندسی کشور پرداخت. جامعه آما
ای است که  ساخته ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه محقق مقاله داشتند. WoSپایگاه 

های پژوهشی طراحی شد. سواالت پرسشنامه در قالب  گذاری داده براساس ادبیات مرتبط با اشتراک
کم، کم، کم تا متوسط، متوسط، زیاد و خیلی زیاد و  ای به صورت اصاًل، خیلی طیف چند گزینه

 ای ساخته شد.  سواالت بلی و خیر، سواالت باز و چندگزینه
، ثبت ایمیل تمامی  WoSبا توجه به اینکه هنگام ثبت مقاله در نشریات نمایه شده در پایگاه

نتشرشده نیز ممکن نویسندگان الزامی نیست، لذا امکان برآورد دقیق جامعه آماری برای مقاالت م
رو، با توجه به نامعلوم بودن جامعه آماری، به منظور تعیین نمونه آماری از فرمول  باشد. از این نمی

 پژوهشگر در نظر گرفته شد. ۱۴۴به شکل زیر استفاده شد. نمونه آماری به تعداد  1کوکران

 
z= ۴.۸2؛   p=q=0.5 ؛   d: )مقدار اشتباه مجاز )مقدار خطا 

و انتقال خروجی  606۴در سال  WoS، پس از جستجوی مدارک علمی در پایگاه بدین منظور
ایمیل از پژوهشگران حوزه فنی و  ۴000، بیش از 2اکسل افزار بیب آنها از پایگاه مذکور به نرم

مهندسی شناسایی شدند. پرسشنامه مذکور با استفاده از یک نامه جهت مشارکت آنها در انجام 
نفر به عنوان نمونه آماری به  ۱00و از طریق رایانامه برای  3لوک افزار آوت از نرمپیمایش، با استفاده 

پرسشنامه و بررسی آنها، چندین  ۱6۱صورت تصادفی انتخاب و ارسال شد که پس از دریافت 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار  ۱۴۴پرسشنامه به دلیل مخدوش و کامل نبودن حذف و تعداد 

نظران و متخصصان،  ی روایی ابزار مورد استفاده در این پژوهش، از نظر صاحبگرفت. جهت بررس
( استفاده شد. به منظور ۹2۸/0و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ )

 استفاده گردید.  6۴نسخه  SPSSافزارهای  های آماری مربوطه از نرم تحلیل

 های پژوهش یافته. 5

درصد مرد و بقیه  ۹۴کننده در این پژوهش، بیش از  نفر شرکت ۱۴۴ها، از مجموع   مطابق با یافته
                                                           

1. Cochran 
2. Bibexcel 

3. Outlook 
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اند. به   ها مدرک خود را دکتری تخصصی اعالم نموده  درصد آن 2۹(. بیش از ۴زن بودند )جدول 
سال سن داشتند. بررسی مرتبه  ۱۱تا  6۱گویان بین  درصد از پاسخ ۹6لحاظ سّنی نیز، بیش از 

درصد در مرتبه استادیاری و  ۱۱ها یعنی حدود   ندگان نیز نشان داد بیشتر آنکن  علمی شرکت
 دانشیاری قرار داشتند. 

 گویان شناختی پاسخ اطالعات جمعیت -1جدول 

 

 گذاری تجربه اشتراک
 مجموع

 خیر بلی

 جنسیت
 338 229 229 مرد

 73 54 29 زن

 سن )سال(

 289 228 62 35تر از  کم

 262 226 55 45تا  35

 62 29 32 45بیشتر از 

 شغل

 264 97 67 هیأت علمی آموزشی

 44 26 28 هیأت علمی پژوهشی

 62 48 24 دانشجو

 242 92 49 سایر

 مدرک تحصیلی

 282 277 225 دکتری تخصصی

 222 73 38 کارشناسی ارشد

 28 23 5 سایر

 مرتبه علمی

 33 25 28 استاد

 53 23 32 دانشیار

 227 87 42 یاراستاد

 22 22 22 مربی

 276 226 52 سایر

های  گذاری داده همانطور که قباًل اشاره شد، عوامل فردی، فنی و سازمانی موثر بر اشتراک
پژوهشی در میان پژوهشگران فنی و مهندسی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش 

های پژوهشی   گذاری داده  میزان اشتراک( بیانگر وضعیت مطلوب عوامل فردی مؤثر بر 6)جدول 
ها توسط سایرین در صورت  انتشار زودهنگام نتایج حاصل از داده»(. سه گویه ۱.6۱است )

ارزشمند »و « ها در جهت اهداف دیگر نگرانی در خصوص استفاده از داده»، «ارسال داده به آنها
، به لحاظ فردی بسیار تأثیرگذار «آنهاگذاری  ها از نظر تجاری و در نتیجه عدم اشتراک بودن داده
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عامل فردی میان پژوهشگران زن و مرد حوزه فنی و  ۱(، تنها در 6اند. در جدول )  توصیف شده
دار وجود داشت. بین سایر متغیرها نیز در برخی موارد تفاوت  مهندسی ایران تفاوت معنی

 مشاهده شد.های مربوط به عوامل فردی  داری بین عوامل فردی و گویه معنی
 شناختی داری متغیرهای جمعیت وضعیت عوامل فردی و تفاوت معنی -2جدول 

 های پژوهشی گذاری داده و عوامل فردی موثر بر اشتراک

 میانگین عوامل
انحراف 

 معیار

 شناختی و عوامل فردی داری متغیرهای جمعیت تفاوت معنی

 مرتبه سن شغل مدرک جنسیت

 2.32 2.24 2.95 2.59 2.55 2.48 5.2 ها دهبر بودن گردآوری دا زمان

بر بودن مستندسازی  گیر و زمان وقت
 ها داده

5.22 2.43 2.49 2.76 2.72 2.28 2.29 

گذاری  بر بودن اشتراک گیر و زمان وقت
 ها داده

4.5 2.52 2.27 2.22 2.27 2.22 2.23 

ها  انتشار زودهنگام نتایج حاصل از داده
رسال داده به توسط سایرین در صورت ا

 آنها

5.7 2.28 2.22 2.75 2.32 2.45 2.29 

ها در  نگرانی در خصوص استفاده از داده
 جهت اهداف دیگر

5.7 2.42 2.22 2.96 2.75 2.93 2.29 

ها از نظر تجاری و  ارزشمند بودن داده
 گذاری آنها در نتیجه عدم اشتراک

5.7 2.26 2.29 2.35 2.22 2.22 2.23 

تن ایراد و اشکال در نگرانی جهت یاف
 ها داده

4.3 2.75 2.52 2.25 2.94 2.26 2.27 

استفاده و یا  نگرانی جهت سوء
 های اشتراکی تفسیر از داده سوء

5.36 2.5 2.224 2.32 2.45 2.38 2.22 

نگرانی در خصوص مسائل مربوط به 
 ها حریم خصوصی و محرمانه بودن داده

5.34 2.4 2.23 2.22 2.64 2.52 2.28 

نگرانی در خصوص سایر 
های قانونی و حقوقی مانند   محدودیت

 ها حق مولف و مالکیت داده

5.52 2.36 2.23 2.62 2.22 2.22 2.22 

 ---- 5.24 میانگین عوامل فردی

(، از نظر پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران، عوامل سازمانی مؤثر بر میزان 3طبق جدول )
(. در میان این 6.۹6هشی در وضعیت نسبتًا مطلوبی قرار دارند )های پژو  گذاری داده  اشتراک

 وضعیت مناسبی ،«ها توسط سازمان های آموزش مدیریت و اشتراک داده  برگزاری دوره»ها،   گویه
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الزام پژوهشگران در هنگام »ریزی بیشتری است. در مقابل، گویه   ( و نیازمند توجه و برنامه6ندارد )
، در وضعیت مطلوبی «های پژوهشی به حامی مالی پژوهش تحویل داده انجام طرح پژوهشی بر

هایی که پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی مشغول   که بیانگر آن است در مجموعه (۱.۴۸قرار دارد )
آوری امکانات   فراهم»فعالیت هستند، احتمااًل از این گویه بیشتر استفاده شده است. 

ای/ موضوعی( الزم جهت  اری )مانند پایگاه داده یا واسپارگاه دادهافز افزاری، زیرساختی و نرم سخت
ای بوده که از وضعیت مطلوبی برخوردار است   نیز گویه« ها گذاری داده پذیری و اشتراک دسترس

(، بیانگر 3های جدول ) گذار و اساس تحقق گویه قبلی است. بررسی داده  ( و به نوعی پایه3.۴9)
های مرتبط با عوامل سازمانی است. نتایج  شناختی و گویه های جمعیتداری متغیر رابطه معنی

 دار زیادی بین این متغیرها وجود ندارد. دهد که تفاوت معنی نشان می
 شناختی داری متغیرهای جمعیت وضعیت عوامل سازمانی و نیز بررسی تفاوت معنی -3جدول 

 های پژوهشی گذاری داده و عوامل سازمانی موثر بر اشتراک

 میانگین عوامل
انحراف 

 معیار

شناختی و  داری متغیرهای جمعیت تفاوت معنی

 عوامل سازمانی

 مرتبه سن شغل مدرک جنسیت

افزاری، زیرساختی و آوری امکانات سخت  فرآهم
ای/  افزاری )مانند پایگاه داده یا واسپارگاه داده نرم

گذاری  پذیری و اشتراک موضوعی( الزم جهت دسترس
 اه داده

3.27 2.66 2.55 2.55 2.42 2.22 2.87 

ها و فرایندهای مشخص  نامه وجود قوانین، آیین
 ها گذاری داده جهت اشتراک

2.63 2.66 2.39 2.39 2.96 2.36 2.23 

الزام پژوهشگران در هنگام انجام طرح پژوهشی بر 
 های پژوهشی به حامی مالی پژوهش تحویل داده

4.29 2.83 2.22 2.22 2.57 2.66 2.34 

 2.48 2.84 2.84 2.72 2.72 2.64 2.99 ها در نشریات علمی گذاری داده تاکید بر اشتراک

های مورد نیاز برای در نظر گرفته شدن زیرساخت
 ها در نشریات گذاری داده اشتراک

2.8 2.58 2.42 2.42 2.82 2.32 2.33 

حمایت مادی و معنوی مناسب از طرف سازمان در 
 ها شتراک دادهخصوص مدیریت و ا

2.23 2.49 2.25 2.25 2.62 2.78 2.25 

های پژوهشی توسط  گذاری داده تاکید بر اشتراک
 سازمان

2.59 2.55 2.55 2.55 2.87 2.22 2.35 

های آموزش مدیریت و اشتراک   برگزاری دوره
 ها توسط سازمان داده

2 2.4 2.93 2.93 2.44 2.85 2.36 

 ----- 2.82 میانگین عوامل سازمانی
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های پژوهشی از  گذاری داده  (، وضعیت عوامل فنی مؤثر بر میزان اشتراک۱مطابق با جدول )
(. در میان 6.66نظر پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار ندارد )

 گذاری و ای جهت اشتراک از استانداردهای فراداده استفاده»های این ُبعد، وضعیت گویه   گویه
( و در مقابل وضعیت گویه 6.03تر توصیف شده است )  ، نامناسب«ها پذیری داده دسترس

 ،Dryad ،Genbankموضوعی، عمومی و سازمانی مانند  (repository)  های با واسپارگاه آشنایی»
mendely data تری برخوردار  ( از وضعیت مناسب6.۱۱« )ها گذاری داده و... جهت اشتراک

( بیانگر آن است که تفاوتی میان جنسیت و وضعیت عوامل فنی مؤثر بر ۱ل )است. نتایج جدو
 های پژوهشی وجود ندارد.  گذاری داده اشتراک

شناختی و عوامل فنی موثر بر  داری متغیرهای جمعیت وضعیت عوامل فنی و نیز بررسی تفاوت معنی -4جدول 

 های پژوهشی گذاری داده اشتراک

 میانگین عوامل
انحراف 

 ارمعی

داری متغیرهای  تفاوت معنی

 شناختی و عوامل فنی جمعیت

 مرتبه سن شغل مدرک جنسیت

مانند  (Mtadataای ) آشنایی با استانداردهای فراداده
MARC ،MODS ها و... جهت مدیریت و سازماندهی داده 

2.28 2.62 2.55 2.59 2.32 2.88 2.48 

گذاری  تراکای جهت اش از استانداردهای فراداده استفاده
 ها پذیری داده  و دسترس

2.23 2.52 2.25 2.52 2.44 2.97 2.39 

موضوعی،  (repository) های با واسپارگاه آشنایی
، Dryad ،Genbankعمومی و سازمانی مانند 

mendely data ها گذاری داده و... جهت اشتراک 

2.44 2.76 2.76 2.27 2.65 2.62 2.27 

موضوعی، عمومی و سازمانی  های استفاده از واسپارگاه
 ها جهت دسترسی و اشتراک داده

2.25 2.64 2.99 2.39 2.78 2.89 2.59 

 ------ 2.22 میانگین عوامل فنی

دهد که به جز چند مورد که به  مرور اجمالی آنچه در سطور پیشین به آن اشاره شد، نشان می
ن حوزه فنی و مهندسی ایران و شناختی پژوهشگرا ها پرداخته شد، میان متغیرهای جمعیت آن

داری  های پژوهشی، تفاوت معنی گذاری داده وضعیت عوامل فردی، سازمانی و فنی مؤثر بر اشتراک
 وجود ندارد.

 گیرینتیجه. 6

های پژوهشی در میان   گذاری داده  پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت اشتراک
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ن کار پیمایشی براساس عوامل مؤثر فردی، پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی انجام شد. برای ای
های این پیمایش نشان داد به جز عوامل فردی، وضعیت دیگر   سازمانی و فنی انجام گرفت. یافته

 های پژوهشی نامطلوب است.   گذاری داده  عوامل مؤثر در اشتراک
ج پژوهش (، نتای60۴6( و کیم و استانتون )606۴مشابه با پژوهش دورینت، بوری و شعبانی )
ها، سوءاستفاده بر بودن مستندسازی دادهگیر و زماننشان داد بسیاری از پژوهشگران نگرانی از وقت

های پژوهشی میگذاری دادههای اشتراکی را از دالیل عدم تمایل به اشتراکو سوءتفسیر از داده
ها کنترل خود را بر   دانند. یکی از مواردی که مورد توجه پژوهشگران این پژوهش بود اینکه آن

ها   ها کاماًل نگران هستند. آن  دهند و از آینده این داده  های حاصل از پژوهش خود از دست می داده
ها، استفاده   های گردآوری شده آن  دانند که چه فرد یا افرادی و با چه هدف یا اهدافی از داده نمی

یابد. همین امر در پژوهش ماالسویک و   یها افزایش م  خواهد نمود و عالوه بر آن، حجم کاری آن
های مؤثر   رسد در نظر گرفتن تشویق  رو، به نظر می ( نیز تصریح شده است. از این606۴مارتینز )

ها و نهادهایی که   های پژوهشی از سوی سازمان گذاری داده  مالی و معنوی در جهت اشتراک
گاهی  پژوهشگران به آن انی مطلوب به پژوهشگران در این زمینه، رس ها وابسته هستند و نیز آ

 ضروری است. 
رغم   نگاهی به وضعیت عوامل سازمانی از دید پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی نشان داد علی

آوری نسبی امکانات   های پژوهش و فراهم  وجود الزام پژوهشگران این حوزه به تحویل داده
های آموزشی مناسب برای آموزش مدیریت   ورهافزاری و زیرساختی جهت اجرای این امر، د  سخت

شود، حمایت مادی و معنوی مناسب صورت   ها انجام نمی  ها توسط سازمان  و اشتراک داده
شود.   ها در نشریات در نظر گرفته نمی  گذاری داده  های مناسب برای اشتراک  گیرد و زیرساخت  نمی

لزوم کمک مدیران داده یا کتابداران داده جهت ( نیز در پژوهش خود به 6060تنوپیر و همکاران )
گاهی  های پژوهش و نیز وجود برنامه  سازی و بازیابی داده  راهنمایی نحوه ذخیره های آموزشی برای آ

بر این، پژوهش سر، دانگل و  کنند. عالوه  های مناسب پردازش داده اشاره می  و کمک به ایجاد روش
های قانونی موجود در برخی از   انی اشاره داشته و محدودیت( نیز به عوامل سازم6060استاکر )
داند. در همین زمینه، مطابق با پژوهش   ها می  های پروژه ها را مانعی برای اشتراک داده  سازمان

گذاری   (، پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی در خصوص اشتراک606۴ماالسویک و مارتینز )
منافع سازمانی یا منافع عمومی و پژوهشی اشتراک داده قرار  های پژوهشی بین در نظر گرفتن  داده
ها تأثیر منفی   گذاری داده ها بر اشتراک  گیرند و فشارهای سازمانی ممکن است بر تمایل آن  می
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 کننده در این زمینه است.  ترین عوامل تعدیل بگذارد. بنابراین، عوامل سازمانی یکی از مهم
فنی وضعیت بدتری نسبت به سایر عوامل مورد بررسی دارد و  پژوهش حاضر نشان داد، عوامل

تر، به نظر  های این عامل، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. به بیان دقیق  کدام از گویه  هیچ
های پژوهشی مانند   گذاری داده  پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران، عوامل فنی مؤثر بر اشتراک

ها، آشنایی  پذیری داده  گذاری و دسترس ای جهت اشتراک اردهای فرادادهاز استاند آشنایی و استفاده
های موضوعی، عمومی و سازمانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.  و استفاده از واسپارگاه

کید نموده و بیان   ( نیز بر ضرورت انجام فهرستنویسی داده60۴۸) 2و اسپیرز 1زویدرویک ها تأ
ها باید به همراه فهرستنویسی انجام گیرد تا راحتی دسترسی اتفاق   دادهگذاری   کنند که اشتراک می

ها دشوار   گذاری داده  بیفتد و این کار بهتر است با کمک متخصصان انجام شود تا کار اشتراک
اند که عدم آشنایی و نداشتن   های متعدد دیگری نیز گزارش داده  بر این، پژوهش نشود. عالوه

ترین   ترین و اصلی های پژوهشی، یکی از مهم  گذاری داده  ورد نیاز در اشتراکهای کافی م  مهارت
و همکاران،  5؛ هوتکوپ60۴9و همکاران،  4؛ کلمنت60۴۱و همکاران،  3موانع است )بول

های موضوعی مختلف با استفاده از   رسد، اکثر پژوهشگران در حوزه  (. بنابراین، به نظر می60۴۹
های سازمانی آشنایی چندانی ندارند و به همین علت تمایل   ای و واسپارگاه  هاستانداردهای فراداد

تری دارند تا خود را دچار چالش مواجهه و استفاده از این ابزارها کنند. یکی از عوامل سازمانی  کم
که از نظر پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و در سطرهای پیشین 

ها   های آموزشی مناسب برای آموزش مدیریت و اشتراک داده  اره شد، عدم برگزاری دورهبه آن اش
ها است که با وضعیت نامطلوب عوامل فنی کاماًل مرتبط است. بنابراین، توجه کافی   توسط سازمان

 های پژوهشی ضروری است.  گذاری داده و دقیق به امر آموزش نحوه اشتراک
دهد، مطابق با نظر پژوهشگران حوزه فنی و   انجام شد، نشان می بررسی آنچه در این پژوهش

های پژوهشی مطلوب بوده، ولی   گذاری داده  مهندسی ایران، وضعیت عوامل فردی مؤثر بر اشتراک
وضعیت عوامل فنی و سازمانی نامطلوب است. پژوهشگران و متخصصان حوزه فنی و مهندسی 

                                                           
1. Zuiderwijk 

2. Spiers 

3. Bull 

4. Clement 
5. Houtkoop 
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بر افزایش حجم  و نیز حفظ منافع فردی و سازمانی، عالوههایی در خصوص مسائل قانونی   نگرانی
های پژوهشی دارند. از طرف دیگر، پژوهشگران با   گذاری داده  کاری خود در مواجهه با اشتراک

های موضوعی و سازمانی آشنایی ندارند که این خود بر مشکالت قبلی   ها و واسپارگاه  فراداده
 گردد:  رو پیشنهاد می افزاید. از این  می

ها انجام   گذاری داده ( حمایت مادی و معنوی مناسب از پژوهشگران در خصوص اشتراک۴
 ها برگزار شود.   های آموزشی مناسب جهت رفع موانع فنی آن  گیرد و دوره

های مختلف مرتبط با پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی   ها و بخش  ( ضروری است سازمان6
ای مختلف و متعدد مالی و معنوی را برای افزایش تمایل پژوهشگران به ه ها و حمایت  ایران تشویق

 این کار در نظر بگیرند. 

ها   نامه های مختلف مرتبط با پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران، آیین  ها و بخش  ( سازمان3
های   تی که دادهها و مقاال  ای تنظیم نمایند که امتیازات بیشتری برای طرح ها را به گونه  و بخشنامه

 گذارند، در نظر گیرند.   خود را به اشتراک می

های سازمانی فراهم آورند که   افزاری مناسبی چون واسپارگاه  افزاری و نرم  ( امکانات سخت۱
 ها الزامی و اجباری باشد.   ها سهل و ساده بوده و اشتراک داده در آن  استفاده از آن

ها   ها استفاده شود تا آن  یران داده به عنوان دستیاران این واسپارگاه( از کتابداران داده و یا مد۱
 پژوهشگران را در ورود داده کمک و یاری رسانند. 

های آنالین، ارسال   های اجتماعی، دوره  های مختلفی چون استفاده از شبکه  ها و روش  ( از راه2
ای در جهت آموزش مداوم و   و کتابخانه های آموزشی  های آموزشی و وبالگ ایمیل، برگزاری کارگاه

 متنوع پژوهشگران استفاده شود.
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