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Abstract
Introduction:

The purpose of this study was to identify the dimensions effective for research data
management in medical universities in 7th country Zone.

Materials

The present research is an analytical survey that was conducted in 2020 in the
university libraries of medical sciences in 7th country Zone. The data of the qualitative
section were collected by a structured questionnaire by Delphi-fuzzy method and the
data of the quantitative section were the result of the qualitative section and a
researcher-made questionnaire was used to collect them. The statistical population of
the study included 127 librarians of medical universities in 7th country Zone. In a
small part of descriptive statistics, confirmatory factor analysis tests were used to
present the research model and structural equation modeling technique.

& Methods:

Results: The average factor loads of all data management components were higher than 0.8 and
acceptable. With a 99% confidence in the good fit of the 12-component measurement
models (infrastructure; regulatory role; reuse; budget; organization; intelligence
services; sharing; training and updating; distribution and dissemination; policymaking; storage and preservation; data content protection) were recorded. The results
of t-test in a small part showed that there was a significant difference (t value = 80.50)
between the desired and existing status of data management in the libraries of medical
universities of 7th country Zone.
Conclusion: The state of data management in university libraries of medical sciences (7th country
Zone) faces challenges in achieving organizational goals; therefore, paying attention
to and strengthening the various dimensions identified by this research in data
management will provide the basis for achieving organizational and research goals
and improving the level of medical education and health activities in medical
universities.
Key words: Data management, Research data, Academic library.
Received: 22.04.2021

Revised: 25.07.2021

Accepted: 28.08.2021

How to cite: Ghahnaviyeh H, Rasouli Azad MR, Babalhavaeji F, Hariri N. Identify the Dimensions and Provide an Appropriate Model for
Research Data Management in Medical Sciences in 7th Country Zone. J Isfahan Dent Sch 2022; 17(4): 435-447.

435

1400  زمستان،4  شماره،17  دوره،مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

مقاله اصیل پژوهشی
مجله دانشکده
دندانپزشکی اصفهان
 435 :)4(17 :1400تا 447

ابعاد مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی علوم پزشکی قطب  ۷کشور
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 .1دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2نویسنده مسؤول :استادیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
Email: mrrazad@gmail.com
 .3دانشیار ،گروه علوم ارتباطات و دانششناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 .4استاد ،گروه علوم ارتباطات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :هدف از این پژوهش ،شناسایی ابعاد مؤثر مدیریت دادههای پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی ،قطب ۷
کشور بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعهی آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است که در سال  1399در کتابخانههای
دانشگاهی علوم پزشکی قطب  ۷کشور انجام شد .دادههای بخش کیفی با پرسشنامهی ساختاریافته به روش
دلفیفازی گردآوری شده و در بخش کمی ،دادهها منتج از نتایج بخش کیفی بوده که برای گردآوری آنها از
پرسشنامهی محققساخته استفاده شد .جامعهی آماری پژوهش 12۷ ،نفر از کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی
قطب  ۷کشور بودند .در بخش کمی ،از آزمون رتبهبندی  ،Friedmanآزمون کفایت نمونهگیری Bartlett's
 ،Test of Sphericityآزمون  ،t-testآزمونای تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری
استفاده شده است.
يافتهها :میانگین بارهای عاملی همهی مؤلفههای مدیریت داده باالتر از  0/8و قابل قبول بوده است .با اطمینان 99
درصد ،نکوئی برازش مدلهای اندازهگیری در بخش کیفی ،سبب اکتشاف مؤلفههای 12گانه زیرساخت داده،
نقش نظارتی ،استفادهی مجدد ،بودجه ،سازماندهی ،خدمات اطالعاتی ،اشتراکگذاری ،آموزش و بهروزرسانی،
توزیع و انتشار ،سیاستگذاری ،ذخیره و نگهداری ،حفاظت محتوای دادهها و تأیید آنها توسط خبرگان شد .نتایج
آزمون  tدر بخشکمی نشان داد که بین وضعیت مطلوب و موجود مدیریت داده در کتابخانههای دانشگاههای
علوم پزشکی قطب  ،۷تفاوت معنیداری ( )t-value = 18/050وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب
در حد پایینتر از متوسط بوده است.
نتیجهگیری :وضعیت مدیریت دادهها در کتابخانههای دانشگاهی علوم پزشکی (قطب  ۷کشوری) در دستیابی به اهداف
سازمانی ،با چالشهایی مواجه است؛ لذا توجه و تقویت ابعاد مختلف شناسایی شده توسط این پژوهش در مدیریت
دادهها ،زمینه را برای دستیابی به اهداف سازمانی ،پژوهشی و ارتقای سطح فعالیتهای آموزش پزشکی و سالمت
در دانشگاههای علوم پزشکی فراهم خواهد ساخت.
کلید واژهها :طراحی داده ،سیستمهای مدیریت داده ،مراکز آموزشی.
تاریخ ارسال1400/02/02 :

تاریخ اصالح1400/05/03 :

تاریخ پذیرش1400/06/06 :
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ابعاد مدیریت دادههای پژوهشی

مقدمه

اختیار مصرفكننده قرار میدهد .وجود زیرساخت

امروزه با افزایش چشمگیر حجم دادههای ناشی از پژوهش،

اطالعرسانی یا زیرساخت اطالعات و یا زیربنای اطالعاتی،

مسألهی مدیریت دادههای پژوهشی به دلیل توسعهی

جنبههایی از جامعه است كه به فراهم آوردن وسایل و

فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،جنبش دسترسی آزاد به

امكانات انتقال اطالعات مانند نشر ،آموزش و خدمات

اطالعات ،تمایل زیاد پژوهشگران به ارائهی دستاوردهای

اطالعرسانی میپردازد ( .)6 ،5لذا این پژوهش با هدف

علمی خود به جامعه ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است (.)1

شناسایی ابعاد مدیریت دادههای پژوهشی در كتابخانههای

فلسفهی وجودی دانشگاه ،آموزش و پژوهش است .از این رو

دانشگاههای علوم پزشكی قطب  7كشور انجام شد.

تمامی فعالیتهای دانشگاهی باید در جهت رسیدن به این دو
هدف اصلی جهت و سو داده شود .دانشگاههای امروز ،توجه

مواد و روشها

عمدهای به پژوهش و سرمایهگذاری در این عرصه دارند.

پژوهش حاضر یک مطالعهی آمیخته (كیفی -كمی) از نوع

برونداد همه این فعالیتها ،تولید حجم عظیمی از دادهها و

اكتشافی است كه در سال  1399در كتابخانههای دانشگاهی

اطالعات پژوهشی است كه میتواند در برنامهریزی،

علوم پزشكی قطب  7كشور انجام شد .در بخش كمی ،از

پیادهسازی طرحها ،و ارزیابی نتایج آنها در سطوح ملی،

آزمون رتبهبندی  ،Friedmanآزمون كفایت نمونهگیری

استانی و محلی مورد استفاده قرار گیرد .از این دادهها میتوان

 ،Bartlett's Test of Sphericityآزمون  ،t-testآزمونهای

فراتر از هدف اولیهی سازمانی استفاده كرد .به بیان دیگر،

تحلیل عاملی تأییدی و تكنیک مدلیابی معادالت ساختاری

بخش عظیمی از دادههای پژوهشی میتواند در موارد

استفاده شده است .در این مطالعه كه با هدف كشف مؤلفهها

گوناگون ،اعم از تعریف طرحهای جدید و جلوگیری از

و شاخصهای مرتبط با مدیریت دادههای پژوهشی ،از نقطه

تكرار و همپوشانی ،و نیز در زمینههای دیگر استفاده نمود .بر

نظرات خبرگان و متخصصان موضوعی از روش دلفی در سه

این اساس ،دادههای پژوهشی از ارزش افزوده باالیی

فاز بهره گرفته شد .در بخش كمی ،دادهها كه منتج از نتایج

برخوردار هستند (.)2

بخش كیفی بوده و برای گردآوری آنها از پرسشنامهی

در دنیای اطالعات ،مدیریت مقادیر انبوه دادهها ،دارای

محققساخته شامل  38پرسش منتج از گویههای بخش كیفی

اهمیت شایان توجهی است .لذا در تمامی رشتهها ،نیاز به

استفاده شده است .روایی محتوایی و صوری ابزار پژوهش در

مدیریت مطلوب دادههای تولید شده حاصل از پژوهشها در

بخش كمی به تأیید خبرگان رسیده و برای تعیین پایایی از

حال افزایش است و اطمینان از كیفیت پژوهش به منظور به

ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد كه ضریب آن برابر با

اشتراکگذاری دادهها با محققان دیگر نیز مطرح است (.)3

 0/877به دست آمد كه حاكی از تناسب پایایی پرسشنامه

دادههای پژوهشی ،دادههایی هستند كه پژوهشگران برای

بوده است (جدول .)1

اجرای پژوهش خود ،در اختیار دارند و در نهایت دادههایی

با هدف دسترسی بهتر به جامعه و به دلیل اشتغال نگارنده

نیز به عنوان نتیجه از انجام پژوهش حاصل خواهد شد .در واقع

و آگاهی از مشكالت موجود در مدیریت دادهها در مجموعه

میتوان گفت :داده پژوهشی دادهای است كه در بافت و بستر

قطب  7وزارت بهداشت ،جامعه آماری بخش كیفی ،شامل

پژوهش علمی خلق و یا گردآوری میشود ( .)4رویههای

خبرگان علم اطالعات و دانششناسی و مدیران اجرایی در

گزینش داده ،امكان دسترسی مستمر به دادهها را فراهم

مجموعه كتابخانههای علوم پزشكی قطب  7كشور بوده كه

میكند و سرعت دسترسی به دادههای قابل اعتماد را افزایش

 20نفر از آنها به شیوه هدفمند ،انتخاب و نظرسنجی از ایشان

میدهد كه این فرایند طیفی از دادههای دسترسپذیر را در

انجام شد .در بخش كمی ،جامعهی آماری شامل  127نفر از
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ابعاد مدیریت دادههای پژوهشی

مدیران و كاركنان كتابخانههای دانشگاهی وابسته به وزارت

مقوله -شاخصهای پژوهش و با تأكید بر شاخصهای

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی قطب  7كشور در

باقیمانده پس از تحلیل دلفی ،پژوهشگر 12 ،مؤلفه و 38

شهرهای اصفهان ،یزد ،كاشان و شهركرد بوده كه در سال

شاخص را از مجموع كل ،شناسایی نموده است .همچنین از

 1399در این كتابخانهها شاغل بودند و به روش تصادفی

روش تحلیل عاملی اكتشافی و نرمافزار Partial least ( PLS

طبقهای انتخاب شدند.

 ،)squaresبرای كشف عوامل مؤثر در مدیریت دادهها،

جدول  :1پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ

مؤلفه
زیرساختهای داده
سیاستگذاری و رهبری
نقش نظارتی
خدمات اطالعاتی کتابخانه
بودجه
آموزش و بروزرسانی
توزیع و انتشار اطالعات پژوهشی
اشتراکگذاری داده
سازماندهی داده
حفاظت محتوایی اطالعاتی داده
ذخیره و نگهداری داده
استفادهی مجدد از دادههای پژوهشی

آلفای کرونباخ
0/8۷۷
0/8۷1
0/851
0/84۷
0/839
0/820
0/819
0/813
0/846
0/851
0/۷81
0/۷61

در فرایند محاسبات آماری ،از روش دلفی فازی در  3فاز

آزمون رتبهبندی  Friedmanبرای تعیین اولویت مؤلفهها و از
آزمون كفایت نمونهگیری بارتلت Bartlett's Test of

 Sphericityجهت اطمینان از تناسب دادهها در ماتریسهای
همبستگی پایه تحلیل ،استفاده شد (جدول  .)2در نهایت برای
تحلیل واریانس و تعیین میانگین مؤلفههای اكتشافی از آزمون
 t-testاستفاده شده است.
جدول  :2نتایج شاخص  KMOو Bartlett's Test of
Sphericity

0/869

شاخص KMO
Chi-squared
آزمون Bartlett

درجهی آزادی
مقدار p

49۷0/۷
1548
0/01

یافتهها

برای شناسایی عوامل مؤثر در مدیریت داده و رسیدن به

یافتههای به دست آمده از تحلیل پرسشنامهی محققساخته در

اجماع خبرگان استفاده شده است .بدین معنا كه در فاز اول

راستای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش در قالب  12مقوله

پس از شناسایی مقولهها و شاخصهای منتج از مبانی نظری و

و  38گویه دستهبندی گردید كه نتایج به تفصیل آمده است

سوابق پژوهشی در مدیریت داده 19 ،مقوله و  56شاخص

(جدول  .)3با استفاده از آزمون فریدمن ،رتبهبندی مؤلفههای

شناسایی گردید كه پس از بررسی اساتید و مشاوران و حذف

شناسایی شده در ارائه الگوی مدیریت داده در كتابخانههای

مقولههای كم كاربرد و مترادف ،به  13مؤلفه و  56شاخص

علوم پزشكی قطب  7كشور به ترتیب شامل سیاستگذاری و

تقلیل یافت .این مؤلفه ،شاخصها با فرمول مینكووسكی

رهبری ،زیرساختها ،نقش نظارتی ،بودجه ،ذخیره و

فازیسازی شده ،در فرم اول پرسشنامه درج و بین  20نفر

نگهداری ،سازماندهی ،حفاظت محتوا ،استفادهی مجدد ،توزیع

جامعه خبرگان توزیع شد .میزان عدم توافق خبرگان در قالب

و انتشار ،خدمات اطالعاتی ،اشتراکگذاری ،آموزش و

اختالف میانگین فازی شده سؤالهای ،33 ،30 ،24 ،20 ،7 ،3

بهروزرسانی دادهها بوده است (جدول .)4

 37 ،36 ،35در فاز اول و دوم بیشتر از حـد آسـتانه ( )0/1بوده

بارهای عاملی به دست آمده از گویههای پرسشنامهی

است .لذا به غیر از سؤالهای یاد شده ،نظرسنجی برای سایر

كمی مدیریت دادههای پژوهشی در كتابخانههای دانشگاهی

سؤالها متوقف شد و این  9سؤال در فاز سوم مجدداً مورد

وابسته به وزارت بهداشت ،قطب  7كشور و همچنین ضریب

ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با توجه به حذف  7مورد از
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ابعاد مدیریت دادههای پژوهشی

معنیداری یا همان  t-valueبزرگتر از  1/96میباشد،
جدول  :3ابعاد مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانه های دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

مفاهیم

مقوله

داشتن سیاستگذاری مدون ،مشارکت کتابداران ،ایجاد کمیتهی راهنما ،اختصاص پست سازمانی ،مشارکت
کتابخانه در کار گروه نظارتی
ایجاد کار گروهی برای نظارت؛ مشارکت کتابخانه در کارگروه
ایجاد زیرساختهای نرمافزاری ،تدوین قوانین اصولی ،استفاده از امکانات پژوهش سایر مراکز
سیاستگذاری در ذخیره و نگهداری دادهها در کتابخانه ،توسعهی فناوریها
اختصاص بودجهی خاص ،اختصاص بودجه ،استفاده رایگان پژوهشگران ،تسهیالت به پژوهشگران
تدوین سیاستهای الزم برای استفاده مجدد ،ایجاد کمیتههای تخصصی در کاربست یافتههای پایاننامهها و
طرحها
ایجاد وب سایت ،ایجاد مرکز مشاوره در کتابخانه ،نصب نرمافزارهای مناسب ،یکپارچه کردن خدمات
کتابخانه
ایجاد لینکهای الزم در وبسایت کتابخانه ،ایجاد زیر ساختهای الزم برای تسهیل در انتشار داده ،ایجاد
خدمات آگاهیرسانی جاری (چکیده ،نمایه ،اصطالحنامه) ،ایجاد خدمات اشاعه گزینشی اطالعات
برگزاری کالسهای آموزشی ،آموزش نرمافزارهای مرتبط ،سیاستگذاری برای به روزرسانی ،ایجاد تقویم
زمانبندی
ایجاد تسهیالت برای به اشتراکگذاری ،ایجاد و اختصاص فضاهای مناسب ،مدیریت به اشتراکگذاری
ایجاد فایل و رکورد ،اختصاص کدهای شناسایی ،اختصاص کدهای (نشانگر شیء دیجیتال) ،ایجاد دادههای
مفهومی ،یکپارچهسازی ،استانداردسازی سازماندهی
ایجاد خطمشی برای حفاظت ،پیروی از استانداردها ،ایجاد دیوار آتش برای حفاظت از داده ،نرمافزارهای
مناسب ،اختصاص کدهای دسترسی به پژوهشگران

سیاستگذاری و رهبری
نقش نظارتی
زیرساختها
ذخیره و نگهداری
بودجه
استفادهی مجدد
خدمات اطالعاتی
توزیع و انتشار
آموزش و به روزرسانی
اشتراکگذاری
سازماندهی
حفاظت محتوای اطالعات

جدول  :4نتیجهی آزمون  Friedmanابعاد مدیریت دادههای پژوهشی ()n = 127

ردیف

متغیر

میانگین رتبه

رتبه

1
2
3
4
5
6
۷
8
9
10
11
12

سیاستگذاری و رهبری
نقش نظارتی
ذخیره و نگهداری داده
زیرساختها
بودجه
آموزش و به روزرسانی
اشتراکگذاری
سازماندهی داده
حفاظت محتوای اطالعات
استفادهی مجدد
خدمات اطالعاتی
توزیع و انتشار

0/814
0/854
0/۷۷1
0/86۷
0/849
0/825
0/842
0/849
0/۷58
0/851
0/849
0/822

8
2
9
1
4
6
5
4
10
3
4
۷
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آموزش و به روزرسانی
بودجه

اشتراکگذاری داده

][+

سازماندهی داده

][+
][+

][+

حفاظت محتوایی
اطالعاتی داده

زیرساختهای داده
0/819

][+

0/817

0/827
ذخیره و نگهداری داده

][+

0/818
0/816

0/854

نقش نظارتی

][+

0/854

0/835
مدیریت
دادههای پژوهشی

0/828
سیاستگذاری و رهبری

][+

استفادهی مجدد از داده

0/854

0/841

][+

][+

][+

0/854
0

][+

][+

خدمات اطالعاتی کتابخانه
توزیع و انتشار
اطالعات پژوهشی

شکل  :1بارهای عاملی مدل نهایی مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی قطب  7وابسته به وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی کشور

معنیداری همهی مؤلفهها را تأیید كرده است؛ مطابق با

كه بر اساس آن ،یافتههای زیر منطبق بر عوامل 12گانه و با

یافتههای جدول  ،4تمامی معیارها در مورد متغیرهای پنهان در

تأكید بر بیشترین میزان موافقت خبرگان مورد بحث قرار

محدودهی مجاز و قابل قبول قرار دارد؛ بنابراین میتوان

خواهند گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش و با هدف كشف

مناسب بودن مدل پیشنهادی برای مدیریت دادههای پژوهشی

مقولهها و شاخصهای مدیریت داده در پاسخ به پرسش اصلی

در كتابخانههای دانشگاهی قطب  7كشور را تأیید كرد .در

پژوهش یعنی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی در

پژوهش حاضر مدل پیشنهادی بر مبنای  12مقوله منتج از

كتابخانههای دانشگاهی علوم پزشكی قطب  7كشور كدامند؟

بخش كیفی و كمی و باعنایت به یافتههای پژوهش كه

نتایج نشان داد كه بر اساس مطالعات انجام شده ،پیشینههای

وضعیت مدیریت دادههای پژوهشی در كتابخانههای مورد

پژوهش و اجماع نظرات خبرگان ،پس از اجرای سومین فاز

نظر پژوهش را پایینتر از سطح مطلوب نشان داده طراحی و

دلفی 12 ،مؤلفه و  38گویه باقیمانده از این فرایند ،برای

پیشنهاد نموده است (شكل .)1

ارائهی مدل پژوهش مناسب بودند كه ترتیب و اولویت آنها
بر اساس جدول  3ذكر شده است.

بحث

صراف زاده ( ،) 7در پژوهشی با عنوان مدیریت كالن

اجرای تحلیل عاملی متغیرها بر اساس ماتریس همبستگی و

داده های پژوهشی ،بیان داشته كه كتابخانه های امروز از

موافقت حاصل در جامعه مورد مطالعه قابل توجیه است ،نتایج

ابتدا تا انتهای فرایند پژوهش ،اطالعیابی ،راهنمایی و

آزمون كرویت بارتلت در پژوهش حاضر كمتر از  0/01بوده

مشاوره به پژوهشگران و انتشار مقاالت شان ،در كنار آن ها
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بوده و به آن ها یاری می رسانند .وی معتقد است ،ذخیره و

اشتراکگذاری دادههای پزشكی ،كاهش هزینهها و

نگهداری كالن داده ها ،امكان استفاده ی مجدد از آن ها را

صرفهجویی در زمان ،ابزاری برای فعالیتهای رسمی سایر

در آینده و توسط دیگر پژوهشگران امكانپذیر میكند كه

پژوهشگران عرصهی پزشكی بدون بروكراسی اداری ،با

این مهم می تواند برای جامعهی دانشگاهی بسیار مفید باشد.

تأكید بر قوانین و مقررات مصوب باشد.

نتایج این پژوهش با یافته های مطالعه ی حاضر همخوانی
داشته است.

بررسی مقولهی ذخیره و نگهداری داده؛ نشاندهندهی آن
بود كه سیاستگذاری در ذخیره و نگهداری ،توسعهی

مقوله -شاخص هایی كه در پی خواهند آمد در

فناوریها و زیرساخت نرمافزاری بیش از سایر شاخصهای

پیشینه های پژوهشی مورد بررسی ،فاقد مشابهت بوده و برای

مورد نظر در این مقوله مورد تأكید جامعهی آماری قرار گرفته

اولین بار در پژوهش اكتشافی آمیختهی فعلی به آنها

است .با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطالعات و

پرداخته شده كه از دستاوردهای قابل توجه این پژوهش

ارتباطات ،تعیین سیاستهای الزم برای نگهداری تمامی

است .آنچه در این میان اهمیت دارد آن است كه مدیریت

دادههایی كه به صورت مستمر در علوم پزشكی مورد استفاده

داده ،بخشی از مدیریت اطالعات بوده كه ارتباط آن با

قرار میگیرند و نیز سختافزارها و نرمافزارهای مورد نیاز

حوزه ی كاری كتابخانه های دانشگاهی ،بطور مستقیم و

برای این بخش ،از جمله نیازهای اساسی یک مركز اطالعاتی

غیرمستقیم با سالمت جامعه مرتبط است.

استاندارد و كارآمد در حوزهی پزشكی است.

بر اساس نتایج ،كتابخانه های علوم پزشكی قطب 7

در بررسی مقولهی بودجه ،نتایج نشان داد كه اختصاص

كشور ،می بایستی در مقولهی سیاستگذاری و رهبری به

تسهیالت به پژوهشگران پزشكی برای تولید داده و اختصاص

ترتیب در شاخصهای سیاستگذاری مدون و ایجاد

بودجهی خاص برای دادهپردازی ،مهمترین شاخصهای

كمیته ی راهنمایی برای مدیریت داده ،تالش كنند .زیرا

مورد اشاره در كتابخانههای علوم پزشكی بوده است .با عنایت

بدون خط مشی مدون و ایجاد كمیته های الزم در مدیریت

به هزینهكرد ،ارقام قابل توجهی برای خرید تولیدات خارج از

داده ،بخش قابل توجهی از فعالیت های پژوهشی و آموزشی

سازمان اعم از چاپی و غیرچاپی ،الزم است تا مدیران كالن،

دانشگاهها ی علوم پزشكی فاقد استانداردهای الزم برای

با هدف افزایش انگیزه و تولید اطالعات كارآمد و روزآمد

عرضه و استفاده خواهد بود.

پزشكی ،بودجهی خاصی برای این بخش پیشبینی كنند تا

در بررسی نتایج مقولهی نقش نظارتی ،دانشگاههای مورد
نظر بایستی مفاهیم ایجاد كارگروه برای نظارت و نیز

عالوه بر ارتقای سطح علمی افراد ،به ارتقای سازمانی
دانشگاههای علوم پزشكی نیز منجر گردد.

مشاركت كتابخانه در كارگروههای مدیریت داده را بیش از

در بررسی مقولهی استفادهی مجدد از داده؛ تدوین

سایر شاخصها در این مقوله مدنظر قرار دهند .الزام در ایجاد

سیاستهای الزم و ایجاد كمیتهی تخصصی در خصوص

كارگروههای مدیریت داده و نیز مشاركت متخصصین شاغل

پایاننامه و طرحهای پژوهشی در حوزهی علوم پزشكی ،از

در كتابخانه ،الزمهی حركت در مسیر مطلوب تولید

جمله اولویتهایی بود كه توسط متخصصین جامعهی آماری

اطالعات ،اطالعرسانی و اشاعهی اطالعات پزشكی مطابق با

به آن اشاره شده است .با توجه به استفادهی مكرر از دادهها

استانداردهای علم اطالعات ،خواهد بود.

در تشكیالت پژوهشی و آموزشی دانشگاههای علوم پزشكی،

در ارزیابی مقولهی زیر ساخت داده؛ ایجاد امكانات برای

وجود سیاستهای دسترسی و استفاده و نیز ایجاد كمیتهای

استفادهی سایر مراكز آموزشی و پژوهشی و تدوین قوانین

كه این سیاستها را تدوین و اجرا كند ،الزامی و راهگشای

اصولی و پایه ،میتواند عالوه بر اجرای فرایند به

متخصصان این حوزه خواهد بود.
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در ارزیابی مقولهی خدمات اطالعاتی مبتنی بر داده در

به خود اختصاص دادهاند .این مسأله حاكی از آن است كه

كتابخانههای علوم پزشكی؛ شاخصهای مفهوم ایجاد

كتابداران دادهها ،نیاز به پرورش و آموزش بیشتر داشته و در

وبسایت مناسب و ایجاد زیرساختهای الزم برای تسهیل

حال حاضر به دالیل متعدد ناشی از كمبود بودجه و نبود

در انتشار اطالعات ،بیشترین سهم در نظرات مأخوذهی

مدیریت با نگاه تخصصی در فرایند دادهپردازی و مدیریت

متخصصان كتابخانههای علوم پزشكی را به خود اختصاص

داده در كتابخانههای علوم پزشكی مورد نظر ،كاركنان و

داده است .كتابخانه بدون زیرساختهای خدمات اطالعاتی،

متخصصان شاغل در این مجموعه از اجرای كالسهای ضمن

خدمات استانداردی ارائه نخواهد كرد .به ویژه آنكه در

خدمت اینچنینی عقب ماندهاند كه در فرایند ارائهی خدمات

كتابخانههای تخصصی پزشكی ،امكان دسترسی و مبادلهی

مبتنی بر داده توسط ایشان بسیار مؤثر بوده و خواهد بود.

اطالعات از طریق موقعیتها و مكانهای پراكنده باید فراهم

در ارزیابی مقولهی به اشتراکگذاری داده؛ مفهوم مدیریت

شده و به استفادهكنندگان امكان دهد تا اطالعات را از طریق

و ایجاد و اختصاص فضای مناسب برای به اشتراکگذاری داده

سازمان متبوع خویش ،اینترنت و یا همكاری بین كتابخانهای،

بیشترین امتیاز را از نگاه متخصصان كتابخانههای علوم پزشكی به

به راحتی و به شكل تعاملی گردآوری و اشاعه دهند.

خود اختصاص دادهاند .این شاخصها نیز نشاندهندهی نبود

یافتههای سلیمانی و همكاران ( )8كه به شناسایی عناصر

نگرش مدیریتی مناسب در فرایند به اشتراکگذاری است كه

و الزامات استفادهی مجدد از دادههای پژوهشی در ایران

امروزه بخش قابل توجهی از نیازهای مخاطبان متخصص در

پرداختهاند ،مؤلفهها در سه بعد :عوامل انسانی ،سازمانی و

حوزهی پزشكی را پوشش میدهد.

زیرساختهای استفادهی مجدد از دادههای پژوهشی مورد

در بررسی مقولهی سازماندهی داده در كتابخانههای علوم

بررسی قرار دادند كه نتایج به دست آمده در این مطالعه همسو

پزشكی ،شاخص ایجاد فایل و ركورد برای داده و اختصاص

و مطابق با مطالعهی حاضر بود.

كدهای شناسایی برای دادههای پژوهشی ،مهمترین مفاهیم

بررسی نتایج مقوله ی توزیع و انتشار اطالعات پژوهشی،

مورد نظر متخصصان بوده و میتوان چنین نتیجه گرفت كه

نشان داد كه ایجاد زیرساخت های الزم برای تسهیل در

فرایندهای سازماندهی داده از همان روشهای سنتی در

انتشار و ایجاد لینکهای الزم در وبسایت كتابخانههای

عرصهی خدمات اینچنینی بهره میگیرد و هنوز تفكر جدیدی

علوم پزشكی به منظور اتصال به داده های پژوهشی سایر

در عرصهی مدیریت داده برای این بخش حاكم نشده است.

مراكز دانشگاهی و پژوهشی در این حوزه و سایر حوزههای

ارزیابی مقولهی حفاظت محتوای اطالعاتی داده ،در

وابسته ،اهمیت زیادی داشته است .این مهم در دنیای سراسر

كتابخانههای علوم پزشكی نشان داد كه اختصاص كدهای

اشتراک اطالعات امروزی ،بسیار كاربردی و مشكلگشا

دسترسی به پژوهشگران و ایجاد خطمشی برای حفاظت از

بوده چرا كه عالوه بر صرفه جویی در هزینه ،فرصتها برای

داده ،مهمترین شاخصهای مورد نیاز این مقوله است .یعنی

پژوهندگان حوزه ی پزشكی ،حجم زیادی از اطالعات را نیز

بخش قابل توجهی ار دادهها و اطالعات منتج از آن به راحتی

اشاعه میدهد.

توسط متخصصان علوم پزشكی برداشت و از مجموعه خارج

در ارزیابی مقولهی آموزش و بهروزرسانی دادهها در

میشود در حالیكه نیازسنجی در این حوزه انجام نشده و

حوزهی دانشگاههای علوم پزشكی؛ مفهوم برگزاری

مجوز الزم برای سطح دسترسی افراد به دادهها تعریف نشده

كالسهای آموزشی برای كاركنان حوزهی دادههای

است .این مهم میتواند منجر به سوء استفاده احتمالی ،افزایش

پژوهشی و نرمافزارهای مربوطه و ایجاد تقویم زمانبندی و

هزینههای سربار در بودجه و نیز كاهش اعتبار نتایج

برنامهریزی برای برگزاری دورهی آموزشی ،بیشترین نمره را

پژوهشهای تولید شده از این اطالعات شود.
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یافتههای پژوهش حاضر در حوزهی مدیریت دادهها با

یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ولیزاده حقی و

یافتههای پژوهش مجیدی و همكاران ( )8همسو بوده است.

همكاران ( )11با عنوان بررسی زیرساختهای ارائهی

ایشان در پژوهش خود مبانی ،مدلها و مسائل گزینش و

خدمات اطالعاتی در كتابخانههای تخصصی شهر تهران

مدیریت دادههای پژوهشی در محیطهای علمی و دانشگاهی،

همخوانی داشته است .در این پژوهش نتایج نشان داد كه

به گزینش و مدیریت دادههای پژوهشی حوزهی آموزشی و

وجود زیرساختهای خدمات اطالعاتی در كتابخانههای

پژوهشی در علم اطالعات و دانششناسی را بررسی نمودند.

تخصصی ،امكان دسترسی و مبادلهی اطالعات را از

مفاهیم ،مدلها ،ابعاد و چالشهای گزینش و مدیریت داده

موقعیتها و مكانهای پراكنده را فراهم كند و به

های پژوهشی در محیطهای علمی و دانشگاهی نقاط مشترک

استفادهكنندگان امكان میدهد تا اطالعات را از طریق مركز،

آنها با این پژوهش بوده است.

از طریق اینترنت و هم از طریق همكاری بین كتابخانهای ،به

 Qinو همكاران ( ،)9معتقدند یكی از خدمات معمول

راحتی و به شكل تعاملی گردآوری و اشاعه دهند.

مدیریت دادههای پژوهشی كتابخانههای دانشگاهی ،مشاوره

 Chenو  )12( Wuدر پژوهش خود نیازهای مدیریت

برای رفع نیازهای پژوهشگران است كه با خدمات سنتی

دادههای پژوهشی شیمی و شناخت وضعیت دادههای

گذشته متفاوت میباشد .كتابداران میتوانند در نقش مربی،

پژوهشی آن در فرایند پژوهشگری و پژوهشهای شیمی از

مشاور پژوهشی باشند یا احتماالً با بخش خدمات فناوری

جنبههای تولید و جمعآوری ،ضبط دادههای مدیریت و به

اطالعات و مدیران همكاری كنند .آنها میتوانند در ایجاد

اشتراکگذاری و پردازش آنها ،حفظ و تهیهی نسخهی

مخازن دادههای سازمانی یا فهرست دادهها ،البته با همكاری

پشتیبان ،انتشار و به اشتراکگذاری دادهها را مطالعه كردند؛

خدمات فناوری اطالعات ،نقشی مؤثری داشته باشند.

نتایج ایشان نیز در مؤلفههای مذكور با نتایج پژوهش حاضر

یافتههای ایشان با مؤلفههای این پژوهش همخوانی داشت .در

همسو و هماهنگ بوده است.

نهایت نتایج پژوهش نشان داد كه بارهای عاملی مناسب برای

 Chigwadaو همكاران ( )13در پژوهش خود به بررسی

مدیریت دادههای پژوهشی در كتابخانههای دانشگاهی علوم

خدمات مدیریت دادههای پژوهشی در كتابخانههای

پزشكی قطب  7كشور ،همگی باالتر از  0/6و در محدودهی

دانشگاهی پرداختند .یافتههای آنها نه تنها تعدادی از

قابل قبول قرار داشتهاند كه نشاندهندهی تأثیر شاخصها در

تفاوتهای مكانی و سازمانی در خدمات و ابزارهای مدیریت

شكلگیری مؤلفههای الگو هستند.

داده را نشان داد ،بلكه تأثیر سطح آمادگی و درجهی توسعه

وزیری و همكاران ( )10در پژوهشی ،عوامل مؤثر بر

در نقشهای مدیریت داده را بر انواع خدمات مدیریت داده

اشتراک دادههای پژوهشی و مؤلفههای مؤثر بر آن را بررسی

كه در آنجا عرضه شده را نیز نشان داده است .بر اساس نتایج

كردند .یافتههای آنها نشان داد كه سازمانها و حامیان مالی

آنها ،خدمات مدیریت داده ،تعهد نهادی به منابع و

پژوهشهای آنها ،باید سیاست ناشران نشریات علمی در

فرصتهای آموزش ،حیاتی است .به عنوان یک حرفه

اشتراک دادههای پژوهشی ،حمایت سازمانی و طرح مدیریت

نوظهور ،كتابداران دادهها ،نیاز به پرورش و آموزش بیشتر

دادهها ،نوعدوستی ،حریم خصوصی ،محرمانگی ،قوانین و

دارند .نتایج ایشان در طراحی مدل پژوهش با یافتههای

مقررات ملی و بینالمللی ،كسب رضایت آگاهانه از

پژوهش حاضر همسو بود.

مشاركتكنندگان ،مكانیزمهای انگیزشی ،كسب اعتبار

یافتههای  Nindو همكاران ( )14كه در پژوهش خود

حرفهای و دانشگاهی را رعایت كنند .این نتایج با یافتههای

استفاده از یک ابزار منبع باز برای بارگیری ،مدیریت ،پاالیش

پژوهش حاضر همخوانی داشت.

و مراقبت مدتدار از دادههای پژوهش را ضرروی میداند تا
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به عنوان مجموعه دادههای قابل باز تولید و تجدیدپذیر برای

تا با دادههای تولید شده به سوی رقابتپذیری سوق داده

محققین و گروههای پژوهشی همكاران تعریف شود ،همسو

شود.

و مطابقت داشت.
این پژوهش برای اولین بار در حوزهی كتابخانههای

نتیجهگیری

دانشگاهی علوم پزشكی قطب  7كشور ،انجام شده و در

نتایج پژوهش ،نشان داد كه مدیریت دادهها دركتابخانههای

بررسی نتایج و سوابق پژوهشهای پیشین ،تاكنون هیچ

دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پژوهشی با این وسعت ( 12مقوله و  38شاخص) در عرصهی

پزشكی قطب  7كشور پایین تر از سطح مطلوب است.

مدیریت داده انجام نشده ،لذا توصیه میشود تا تعمیم نتایج به

كتابداران و مدیران كتابخانهها در ارزیابی مقوله-

سایر سازمانها و مراكز دانشگاهی ،با احتیاط انجام شود.

شاخص های اكتشافی ،به ترتیب :سیاستگذاری و رهبری،

همچنین وابستگی نتایج پژوهش به شرایط ویژهی زمانی و

زیرساخت ،نقش نظارتی ،بودجه ،ذخیره و نگهداری،

مكانی ،گستردگی موضوع و ابعاد مختلف نادیده آن ،از

سازماند هی ،حفاظت محتوا ،استفادهی مجدد ،توزیع و

محدودیتهای دیگر این مطالعه به شمار میرود.

انتشار ،خدمات اطالعاتی ،اشتراک گذاری ،آموزش و به

همچنین پیشنهاد میشود تا كتابخانهها با به

روزرسانی داده ها را به عنوان مهمترین شاخصها در این

اشتراکگذاری داده های پژوهشی و قابلیتهای آنها آشنا

فرایند دانسته اند .لذا تقویت این ابعاد میتواند زمینه را برای

شوند .چارچوبی قانونی و حقوقی برای مدیریت دادههای

دستیابی به اهداف پایدار سازمانی فراهم كرده و منجر به

پژوهشی در سطح دانشگاهها ،سازمان ها و حتی در سطح

ارتقای كتابخانه های دانشگاهی مورد نظر شود .مدل

كشور ،با در نظر گرفتن مسائل مرتبط با دادهها ،مسائل ملی

پیشنهادی بر مبنای یافته های پژوهش ،حاوی گزینههایی

و رویكردهای بین المللی ،حساسیت داده ها ،مالكیت و حق

است كه در عصر فناوری اطالعات ،میتواند راهگشای

مؤلف ،هم نویسندگی و مشاركت علمی و سایر موارد

مدیران و دستاندركاران سیاست های پژوهشی در

مرتبط ،تدوین شود .استفاده از تكنیک های نیازسنجی،

دانشگاه های علوم پزشكی باشد تا به مطلوبیت و برازش الزم

خواسته های كاربران در كتابخانه ها مورد بررسی قرار گیرد

در تمامی فر ایندهای پژوهشی دست یابند.
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میزان اهمیت

استفاده مجدد از دادههای پژوهشی
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بسیار موافقم

بودجه

موافقم

ذخیره و نگهداری دادههای پژوهشی

نظری ندارم

نقش نظارتی

مخالفم

سیاستگذاری و رهبری

بسیار مخالفم

مقوله

مفاهیم
 .1داشتن سیاستگذاری مدون
 .2مشارکت کتابداران در سیاستگذاری
 -3ایجاد کمیتهی راهنمایی و مشارکت کتابدار
 .4ایجاد کارگروهی را برای نظارت
 .5مشارکت کتابخانه در کار گروه نظارتی
 .6سیاستگذاری در ذخیره و نگهداری
 .۷توسعهی فناوریهای و زیرساخت نرمافزاری
 .8ایجاد امکانات برای استفاده از سایر مراکز
 .9اختصاص بودجهی خاص
 .10اختصاص بودجه به کتابخانه
 .11اختصاص بودجه برای استفادهی رایگان
 .12اختصاص تسهیالت به پژوهشگران
 .13تدوین سیاستهای الزم برای استفادهی مجدد
 .14ایجاد کمیتههای تخصصی
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لطفاً میزان اهمیت مقولهها و زیر مقولههای ذكر شده را ذكر فرمایید.
میزان اهمیت

بسیار موافقم

موافقم

نظری ندارم

آموزش
به روزرسانی

مخالفم

توزیع و انتشار
اطالعات
پژوهشی

بسیار مخالفم

مقوله

خدمات
اطالعاتی
کتابخانهها

مفاهیم

 .15ایجاد وبسایت مناسب
 .16ایجاد مرکز مشاوره
 .1۷نصب نرمافزارهای مناسب
 .18یکپارچه کردن خدمات کتابخانه با گروههای آموزشی و
پژوهشی
 .19ایجاد دسترسی به دادههای باز
 .20ایجاد لینکهای الزم در وبسایت کتابخانه
 .21ایجاد زیرساختهای الزم برای تسهیل در انتشار
 .22ایجاد خدمات آگاهیرسانی جاری (چکیده ،نمایه،
اصطالحنامه)
 .23ایجاد خدمات اشاعهگزینشی اطالعات
 -24برگزاری کالسهای آموزشی
 .25سیاستگذاری برای به روزرسانی
 .26ایجاد تقویم زمانبندی و برنامهریزی
میزان اهمیت

بسیارموافقم

موافقم

نظری ندارم

سازماندهی دادههای
پژوهشی

مخالفم

اشتراکگذاری داده

بسیار مخالفم

مقوله

مفاهیم
 .2۷ایجاد تسهیالت برای به اشتراکگذاری
 .28ایجاد و اختصاص فضاهای مناسب برای به اشتراکگذاری
 .29مدیریت به اشتراکگذاری
 .30ایجاد فایل و رکورد
 .31اختصاص کدهای شناسایی
 .32اختصاص کدهای (نشانگر شیء دیجیتال)
 .33ایجاد دادههای مفهومی برای بازیابیهای معنایی

حفاظت محتوایی اطالعاتی
دادههای پژوهشی

 .34ایجاد خطمشی برای حفاظت
 .35پیروی از استانداردهای حفاظت
.36ایجاد دیوار آتش برای حفاظت
 .3۷اختصاص بودجهای الزم برای خرید نرمافزار
 .38اختصاص کدهای دسترسی به پژوهشگران
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