اشتراکگذاری دادهها حلقهی گمشده در زنجیره پژوهش کشور:
بررسی وضعیت اشتراکگذاری داده در بین پژوهشگران حوزه پزشکی
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چکیده

تسهیل پژوهشها و تولید حجم عظیمی از دادهها در نتیجهی پیشرفت در فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،منجر به ارائه پارادایم
جدیدی در پژوهشهای علمی تحت عنوان پارادایم چهارم پژوهش یا پژوهشهای داده محور شد در این پارادایم تاکید بر
پژوهشهایی است که مبتنی بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی هستند .اشتراکگذاری داده منجر به بازتولید نتایج پژوهش و
استفاده مجدد از دادههای پیشین در پژوهشهای جدید خواهد شد و گامی مهم در جهت ترویج علم آزاد ،دسترسی آزاد و حرکت
در مسیر پیشرفت علمی است .پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت اشتراکگذاری دادههای پژوهشی در بین پژوهشگران دانشگاه
علوم پزشکی کرمان میپردازد .این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است .جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان بالغ بر  521نفر تشکیل میدهند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  220نفر برآورد شد .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامهایی محققساخته است که که روایی آن از طریق صوری و مقایسه با معیار سنجیده شده است و ضریب آلفای
کرونباخ  ./886نشان دهنده اعتبار پرسشنامه میباشد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی مورد نیاز ،همچون فراوانی،
درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتههای حاصل از این پیمایش حاکی از این است
که از نظر پاسخگویان سازمان آنها در زمینه اشتراکگذاری داده ،تنها از نظر عوامل فرهنگی در وضعیت مطلوب قرار گرفته است و
(به ترتیب) در چهار بعد دیگرِ عوامل انسانی ،فنی ،حقوقی و سازمانی در وضعیت نسبتا مطلوب است.
کلیدواژه :اشتراکگذاری ،اشتراک داده ،دادههای پژوهشی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دسترسپذیری داده
مقدمه
در سـالهای اخیـر ،پیشرفتهای شتابان در فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات باعث سرعت گرفتن پژوهشهـای الکترونیکی و در
نتیجه تولید حجم عظیمی از دادههـای دیجیتال شده است .به واسطه تولید حجم عظیمی از دادهها و نقش فناوریهای اطالعاتی و
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ارتباطی پارادایم جدیدی در پژوهشهای علمی از 1990توسط جیم گری 1ارائه شد که از آن تحت عنوان پارادایم چهارم 2پژوهش
یا پژوهشهای داده محور یاد میشود .در این پارادایم ،تنها بر پژوهشهایی تاکید میشود که مبتنی بر دادههای به اشتراک گذاشته
شده هستند به طوری که در این پارادایم پژوهشگران ،دیگر به دنبال تولید داده و جمعآوری آنها نیستند بلکه از دادههای تولید
شده توسط سایر پژوهشگران استفاده میکنند (وزیری ،نقشینه و نوروزی .)1396 ،در همین راستا بسیاری از سازمانهای
خصوصی سیاستهای تشویقی برای دسترسی آزاد به دادههای پژوهشی را در دستور کار خود قرار دادهاند همچنین در طول دهه
گذشته تعداد زیادی از دولتها و سازمانهای تامین مالی پژوهشها ،اشتراکگذاری دادههای پژوهشی را به عنوان ابزاری برای
توسعهی برنامههای خود در زمینههای پژوهشی ،آموزشی ،کسب و کار و سایر اهدافشان ارتقا دادهاند (پاسکوئتو ،راندلز و
بورگمن .)2017 ،3اشتراکگذاری دادهها عموما به عمل انتشار داده در یک فرم که میتواند توسط افراد دیگر مورد استفاده قرار
گیرد ،اشاره میکند .بدین ترتیب ،اشتراکگذاری دادهها شامل بسیاری از ابزارهای انتشار داده میشود و کمی درباره قابلیت استفاده
از این دادهها میگوید .نمونههایی از اشتراک عبارتند از مبادالت خصوصی بین محققین؛ ارسال مجموعه دادهها در وب سایتهای
محققان یا آزمایشگاهها؛ قرار دادن مجموعه دادهها در آرشیوها ،مخازن ،مجموعههای خاص حوزه یا مجموعه کتابخانهها و اتصال
دادهها به عنوان ضمیمه در مقاالت مجالت (والیس ،روالندو و بورگمن .)2013 ،4بورگمن ( )2011در تعریف دیگری اشتراک-
گذاری داده را انتشار دادههای تحقیقاتی برای استفاده توسط دیگران ،میداند .انتشار ممکن است در فرمهای مختلف انجام بگیرید،
از تبادل خصوصی تا درخواست برای سپردن در مجموعه دادههای عمومی.
روشهای به اشتراکگذاری دادهها بر حسب دامنه ،نوع داده ،کشور ،مجله ،سازمان تامین مالی و سایر عوامل متفاوت است که این
باعث تفاوت در توانایی کشف ،بازیابی و تفسیر دادههای به اشتراک گذاشته شده میشود .با وجود اینکه ویژگیهای اشتراک-
گذاری دادهها بر اساس حوزه ،کشور و موسسات به طور گستردهای متفاوتند اما در همه موارد اهداف مشترکی دارند .بورگمن
( )2015بسیاری از این سیاستها را تحلیل کرد و دریافت که استداللها برای به اشتراکگذاشتن دادهها را میتوان به چهار دسته
کلی تقسیم کرد:
-

دسترسی عمومی به دادهها
5

-

بازتولید پژوهش

-

استفاده از سرمایهگذاریهای پیشین در پژوهشهای جدید

-

گسترش پژوهش و نوآوری و خالقیت
6

اکنون تاکید سیاست علم بر اشتراکگذاری دادهها و دادههای باز است (پاسکوئتو ،راندلز و بورگمن.)2017 ،
ون دن و بیشاپ )2014( 7انگیزههای به اشتراکگذاری دادهها را به چهار حوزه اصلی تقسیم میکنند:
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-

گاهی ،به اشتراکگذاری داده بخشی ضروری از فرایند پژوهش است ،به عنوان مثال زمانی که پروژه مستلزم همکاری بین
رشتهها ،موسسات و شرکتهای تجاری است.

-

در برخی موارد اشتراکگذاری دادهها میتواند برای محققان با منافع شغلی مستقیم همراه باشد ،مانند بیشتر دیده شدن در
محیط کار یا محیط علمی که احتماالً به استنادات بیشتر ،توسعه همکاریهای جدید و تبادل اطالعات متقابل منجر شود که
به نوبه خود منجر به افزایش تعداد حجم کار و یا تایید همکاران میگردد.

-

گاهی اوقات ،به اشتراک گذاری در واقع تنها راه همکاری درون گروهی در یک گروه تحقیقی یا یک رشته خاص به حساب
میآید.

-

و در نهایت در برخی از موارد ،تأمینکنندگان مالی یا ناشران ،محققان را ملزم به اشتراک گذاری دادهها کرده و (در حالت ایده
آل) برای پشتیبانی از دادههای آنان زیرساختها و خدمات داده در اختیارشان قرار میدهند.

محققان دیگر نیز معتقدند که اشتراکگذاری دادهها باعث تسهیل پژوهشهای آتی ،ترجمه سریعتر یافتههای پژوهش به عملکرد
بالینی ،بهبود بازتولید علمی ،شفافیت پژوهشها ،افزایش مشارکت و انجام پژوهشهای میان رشتهای و طراحی کارآزماییهای
جدید میشود و به آموزش پژوهشگران و دانشجویان تازهکار کمک میکند (وزیری و دیگران )1396 ،همچنین افزایش و سرعت
بخشیدن به پروسههای علمی برای پیشرفتهای علمی و پیشرفت جامعه از مزایای دیگر اشتراک داده است (تنوپیر 1و همکاران،
.)2011
در مجموع بر اساس پژوهشهای انجام گرفته میتوان گفت مالکیت دادهها ،کمکهای قبلی از همکاران ،سیاستهای ژورنالها و
الزامات آژانسهای مالی ،برخی از انگیزهها برای اشتراکگذاری دادهها است (بلومنتال 2و همکاران2006 ،؛ تنوپیر و همکاران،
 )2011با توجه به این پژوهشها ،علی رغم اینکه مزایای اشتراکگذاری دادههای پژوهشی در بین محققان و جوامع علمی به
خوبی به رسمیت شناخته شده است اما هنوز هم برخی از تحقیقات موجود در زمینه به اشتراک گذاری داده ها ،عوامل مختلفی را
که مانع رفتارهای به اشتراکگذاری تولیدکنندگان داده میشوند ،را بررسی کردهاند آنها دالیل عدم به اشتراک گذاری دادهها را
نگرانیهای مالی ،کمبود زمان ،عدم پشتیبانی سازمانی ،فقدان مستندسازی و پیچیدگی استانداردهای ابرداده و همچنین مشکل
پیشبینی کاربران مورد نظر دانستهاند (کراگین ،پالمر ،کارسون و ویت2010 ،3؛ برین هولتز و بیتز2003 ، 4؛ تنوپیر و همکاران،
2011؛ زیمرمن )2003 ،5و این بدین معنی است که علی رغم همه حمایتها ،سیاستها و استقبال از اشتراکگذاری دادهها هنوز
در سطح بین المللی همهی دادهها به اشتراک گذاشته نمیشوند در داخل کشور نیز بررسیها نشاندهنده این هستند که اشتراک-
گذاری داده هنوز به یک روند متداول و عرف در جامعه علمی بدل نشده است که این نشاندهنده لزوم تحقیق و مطالعهی بیشتر
در این حوزه موضوعی است .در همین راستا در این پژوهش درصدد بررسی وضعیت اشتراکگذاری داده در کشورمان برآمدیم و
از آنجایی که سیاستهای اشتراکگذاری و انتشار آزاد دادهها طوالنیترین تاریخ را در علوم پزشکی دارند (پاسکوئتو ،راندلز و
بورگمن )2017 ،به همین دلیل این مطالعه در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
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پیشینه پژوهش
مروری بر متون و مقاالت نشان میدهد با وجود این که بیش از دو دهه از مطرح شدن بحث اشتراکگذاری داده در سطح بین-
المللی میگذرد ،پژوهشهای زیادی در این حوزه در ایران انجام نشده است در ادامه به بررسی چند مورد از آنها میپردازیم.
وزیری ،نقشینه و نوروزی ( )1396در تحقیقی با عنوان "به اشتراکگذاری دادههای پژوهشی :رویکردهای جهانی و ملی" با روش
کتابخانهای به بررسی رویکردها ،اقدامات ،سیاستها و قوانین مرتبط با اشتراکگذاری دادههای پژوهشی در مقاالت ،آیین نامهها و
وبسایتهای سازمانهای مشمول در پایگاههای علمی و غیرعلمی پرداختند .آنها معتقدند که عالوه بر سازمانها و مراکز جهانی،
ناشران نشریات علمی نیز در سطح بین المللی اشتراک گذاری دادههای پژوهشی را به عنوان یک الزام در نظر گرفته و شرط
انتشارات مقاالت را در دسترسی و اشتراک گذاری دادههای پژوهشی قرار دادهاند .وزیری و دیگران (1396الف) در پژوهشی دیگر
تحت عنوان "عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی :مرور پیشینهها" با مرور نظاممند مقاالت منتشر شده در پایگاههای
معتبر ،عوامل موثر بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی را اینگونه برشمردهاند :اجبار سازمانها و حامیان مالی پژوهشها ،سیاست
ناشران نشریات علمی در اشتراکگذاری دادههای پژوهشی ،حمایت سازمانی و طرح مدیریت دادهها ،وجود واسپارگاهها و
استانداردهای دادهای و فرادادهای و میانکنشپذیری میان آنها ،بهرهوری علمی ،تجربه کاری ،سن ،نوعدوستی ،حریم خصوصی،
محرمانگی دادهها ،قوانین و مقررات ملی و بینالمللی ،کسب رضایت آگاهانه از مشارکتکنندگان ،مشوقها و مکانیسمهای
انگیزشی ،کسب اعتبار حرفهای و دانشگاهی ،همکاری و مشارکت علمی و تقدیر و تشکر رسمی از صاحبان دادهها .وزیری و
دیگران (1396ب) در تحقیقی با عنوان "چالشهای اشتراکگذاری دادههای پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران"
به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ،چالشهای اشتراک گذاری دادههای پژوهشی را این موارد عنوان کردهاند :بر اساس
میانگین رتبه ،نگرانی از سوء استفاده و سوء تفسیر از دادهها ( ،)9/02امکان انتشار زود هنگام دادههای اشتراکی توسط دیگران قبل
از انتشار آنها توسط پژوهشگر اصلی ( )8/71و نبود ساز و کارهای انگیزشی مناسب ( ،)8/60مهمترین چالشهای اشتراکگذاری
دادههای پژوهشی از نظر پژوهشگران حوزه پزشکی بودند .همچنین آنان به این نتیجه رسیدند که در بین دو گروه مردان و زنان و
محققان بالینی و غیربالینی حوزه پزشکی ایران از نظر میزان اشتراکگذاری ،تفاوت معنادار بود.
برخالف تعداد اندک پژوهشها در ایران ،با جستجو در پایگاههای اطالعاتی معتبر به پیشینههای خارجی بیشتری در این حیطهی
موضوعی برخورد کردیم ،از آن جمله :پیووار و چاپمن )2010( 1در پژوهش خود با تحلیل کتابسنجی به شناسایی ویژگیهای
محققان حوزه زیست شناسی که داده های خود را با دیگران به اشتراک میگذارند پرداختند نتایج نشان داد پژوهشگرانی با تجربه
کاری و تأثیر علمی بیشتر نسبت به دیگران تمایل بیشتری به اشتراک گذاری داده های پژوهشی دارند .همچنین نویسندگان باتجربه
تر ،داده های خود را به اشتراک می گذارند یا از داده های به اشتراک گذاشته دیگران مجدداً استفاده می کنند .کرگین 2و دیگران
( )2010در پژوهش خود به موضوع اشتراک داده ،داده کوچک و مخازن سازمانی پرداختند .سایگو و پاردو ( ) 2013در تحقیق
خود نشان دادند که  93درصد پاسخگویان به اهمیت تشکر رسمی از فراهم کنندگان داده و همچنین  60درصد نیز به همکاری
علمی در اشتراک گذاری داده اشاره کرده اند .ون دن و بیشاپ ( )2014مطالعهای تحت عنوان «کاشت بذر :مشوقها و انگیزههای
به اشتراک گذاری دادههای پژوهش» منتشر نمودند که چشمانداز بینالمللی خوبی در مورد مسائل مربوط به مدیریت دادههای
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تحقیق و به اشتراک گذاری آنها بیان کرد آنان در این مقاله تالش کردند با انجام یکسری مصاحبه دالیل تصمیم محققان برای به
اشتراک گذاشتن دادههای خود را کشف کنند .مک میالن )2014( 1در پژوهشی با عنوان کشف و اشتراک گذاری دادهها :آنچه
کتابداران باید بدانند ،به بحث در مورد این موضوع پرداختند که چه کتابدارانی باید بدانند که پژوهشگران چگونه داده های خود را
مدیریت می کنند و به اشتراک می گذارند .هدف از آن ،کمک به کتابداران در مشارکت و هماهنگی در پژوهش و آموزش است.
وی معتقد است که کتابداران نیاز به توسعه مهارت هایی دارند که کارهای سنتی را با نیازهای داده محور پژوهش های علمی،
توسعه می دهد تا بتوانند نیازهای مدیریت داده محققان را پشتیبانی کنند .فچر 2و همکاران ( )2015در پژوهش خود نشان دادند
که رشد مقاالت حوزه اشتراک گذاری داده های پژوهشی طی سالهای اخیر از روند رو به رشدی برخوردار بوده است .کاپولوگو
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و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان به اشتراک گذاری و ثبت داده ها در پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،چشم انداز فعلی
پایگاه های اطالعاتی  PMو  ،RDSمخازن داده ،کاربرد بالینی و مفاهیم عملی اشتراک دادهها و چالشها و جهتگیریهای آینده را
مورد بررسی قرار دادند.
بررسی مطالعات متعدد نشان داد که به اشتراک گذاری داده ها و استفاده مجدد از آنها از طریق عواملی نظیر اجتناب از تکرار کار،
پاسخ به سواالت جدید با داده های موجود و تشویق تنوع در تجزیه و تحلیل ،باعث پیشرفت علمی میشوند (بورگمن2012 ،4؛
لورد و مک دونالد .)2003 ،5در کنار به اشتراک گذاشتن نتایج طرحهای تحقیقاتی ،آژانسهای مالی و نشریات به دانشمندان فشار
آوردند تا دادههای خود را نیز در دسترس دیگران بگذارند .آژانسهای مالی در حال حاضر نیاز به برنامههای به اشتراکگذاری داده
ها دارند و ناشران تهدید کردهاند که مقاالت را منتشر نمیکنند اگر محققان دادههای خود را در دسترس عموم قرار ندهند
(بلومنتال و همکاران2006 ،؛ مک کین1995 6؛ سایگو و پردو .)2013 ،7شهرت علمی یکی دیگر از عواملی است که در به اشتراک
گذاری داده های محققان تاثیر دارد .بیمیلی پژوهشگران برای اشتراکگذاری دادههاشان ،میتواند این احتمال را که دادههای آنها
جعلی هستند ،به وجود بیاورد .بدین ترتیب ،به اشتراک گذاری داده ها میتواند نشان دهنده قابل اطمینان بودن پژوهشگر باشد
(برین هولتز و بیتز 2003؛ سی سی )1988 ،8و در نهایت برخی از پژوهشها نیز روشهای به اشتراکگذاری دادهها را تجزیه و
تحلیل کردهاند (بورگمن2012 ،؛سی سی1988 ،؛ لورد و مک دونالد.)2003 ،
روش شناسی
پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیث گردآوری دادهها از نوع توصیفی پیمایشی است .جامعه پژوهش را کلیه اعضای
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بالغ بر  521نفر تشکیل میدهند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  220نفر
برآورد شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهایی محققساخته است که پایایی و روایی آن در اجرای مقدماتی تائید گردید .برای
سنجش پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ تمامی ابعاد به طور جداگانه محاسبه شد (جدول شماره یک) و در مجموع ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه  0/88محاسبه شد که نشاندهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه است.
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جدول  .1پایایی متغیرهای مربوط به اشتراک گذاری داده های پژوهشی

بعد

عوامل انسانی

امکانات فنی

وضعیت سازمان

مسائل حقوقی

عوامل فرهنگی

آلفای کرونباخ

0.650

0.861

0.611

0.767

0.824

وزیری و دیگران ( 1396الف) در پژوهش خود عوامل موثر بر اشتراکگذاری داده را در پنج بعد عوامل فردی ،فرهنگی و رفتاری،
سازمانی ،فنی ،و حقوقی و سیاسی خالصه کردهاند (شکل  .)1بر این اساس پرسشنامهی پژوهش حاضر عالوه بر سواالت
دموگرافیکِ بخش اول ،در بخش دوم حاوی گویههای مربوط به وضعیت اشتراک گذاری دادهها در پنج بعدِ عوامل حقوقی و
سیاسی ،فردی ،سازمانی ،فنی ،فرهنگی و رفتاری در قالب طیف لیکرت است.

شکل  .1عوامل موثر بر اشتراکگذاری دادههای پژوهشی (منبع :وزیری و دیگران1396 ،الف)

امتیاز هر سوالِ پرسشنامه از یک تا پنج است به این صورت که هر پاسخ از نمره یک برای کامال مخالف تا نمره پنج برای کامال
موافق دریافت میکند .در نهایت جهت سنجش وضعیت مطلوبیت هر بعد ،از جدول استاندارد بازرگان وهمکاران ( )1386استفاده
میشود.
جدول .2استاندارد بازرگان و همکاران برای ارزیابی از نتایج بدست آمده

یافتهها

امتیاز

2/33-1

3/67-2/34

5-3/68

میزان مطلوبیت

نامطلوب

نسبتا مطلوب

مطلوب

الف .یافتههای جمعیت شناختی
همان گونه که جدول شماره  3نشان میدهد از  221نفر عضو هیات علمی که در این پژوهش شرکت کردهاند  39/4درصد را زنان
و  60/6درصد را مردان تشکیل دادهاند 84/6 .درصد از آنها مدرک خود را دکتری 13/6 ،درصد کارشناسی ارشد و  1/8درصد
پست دکتری عنوان کردهاند 8/6 .درصد از پاسخگویان این پژوهش بین  5تا  10سال و  48/9درصد بین 10تا  15سال سابقه
کاری داشته اند 31/2 ،درصد بین  15تا  20سال و  11/3درصد بین  20تا  25سال در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشغول به کار
بودهاند .وضعیت سنی شرکت کنندگان نیز نشان داد که  1/8درصد بین  30تا  35سال 52/9 ،درصد بین  35تا  36/7 ،40درصد
بین  40تا  45سال و  6/3درصد نیز بیشتر از  45سال سن داشتهاند .از لحاظ مرتبه علمی  5/4درصد پاسخدهندگان دارای درجه
استادی و  10درصد حائز درجه دانشیاری هستند 58/8 ،درصد استادیار و  25/8درصد نیز مربی هستند.
جدول .3توزیع فراوانی نمونه بر اساس اطالعات دموگرافیک پژوهشگران
داده های جمعیت شناختی

متغیر

فراوانی

درصد

جنسیت

زن

87

39.4

مرد

134

60.6

دکتری

137

84.6

کارشناسی ارشد

30

13.6

پست دکتری

4

1.8

کمتر از  5سال

0

0

 5تا  10سال

19

8.6

 10تا  15سال

108

48.9

 15تا  20سال

69

31.2

 20تا  25سال

25

11.3

 30تا  35سال

4

1.8

 35تا  40سال

117

52.9

 40تا  45سال

81

36.7

 45تا  50سال

14

6.3

 50تا  55سال

0

0

بیش از  55سال

5

2.3

استاد

12

5.4

دانشیار

22

10

استادیار

130

58.8

مربی

57

25.8

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

سن

مرتبه علمی

ب .یافتههای حاصل از بررسی وضعیت اشتراکگذاری داده
جهت پاسخ دادن به سوال پژوهش ،وضعیت اشتراکگذاری دادهها در بین پژوهشگران را در پنج بعد بررسی کردیم که پس از
آنالیز دادههای حاصل از پرسشنامه به نتایج زیر رسیدیم:
همانگونه که جدول شماره  4نشان میدهد وضعیت اشتراکگذاری دادههای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر
عوامل انسانی با میانگین ( 3/67و با توجه به جدول استاندارد بازرگان و همکاران) در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار گرفته است .در
میان متغیرهای بُعد عوامل انسانی ،درک اهمیت و ضرورت اشتراک گذاری داده با میانگین  4/21از وضعیت بهتری نسبت به سایر
گویهها برخوردار بوده و این گویه به همراه گویهی آگاهی از اهداف و مزایای اشتراکگذاری ،در وضعیت مطلوب قرار دارد و
سایر گویهها همگی وضعیت نسبتا مطلوبی در اشتراکگذاری داده دارند.
جدول  .4نتایج وضعیت اشتراک گذاری داده از نظر عوامل انسانی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

بازه اطمینان در سطح  95درصد
کران باال

کران پایین

پذیرش اشتراک گذاری داده توسط پژوهشگران سازمان

3.59

0.755

3.69

3.49

درک اهمیت و ضرورت اشتراک گذاری داده توسط پژوهشگران سازمان

4.21

0.459

4.27

4.15

آگاهی از اهداف و مزایای اشتراک گذاری داده توسط پژوهشگران سازمان

4.17

0.520

4.24

4.10

آشنایی با چگونگی اشتراک گذاری در بین پژوهشگران سازمان

3.60

0.629

3.68

3.51

اشتراک گذاری داده توسط پژوهشگران سازمان

2.90

0.500

2.97

2.84

استفاده از داده های به اشتراک گذاشته شده توسط سایر پژوهشگران

3.52

0.576

3.60

3.45

عوامل انسانی ( 6گویه)

3.67

0.331

3.71

3.62

نمودار .1وضعیت اشتراک گذاری داده از نظر عوامل انسانی

جدول  .5نتایج وضعیت اشتراکگذاری داده از نظر عوامل فنی
متغیر

میانگین

انحراف

بازه اطمینان در سطح  95درصد

معیار

کران باال

کران پایین

به کارگیری کامپیوترهای با ظرفیت باال برای ذخیره ،مدیریت و دسترسی به داده ها

4.18

0.842

4.29

4.06

وجود یک پلت فرم قابل جستجو برای دسترسی به داده ها

2.06

0.742

2.16

1.96

وجود یک فضای مجازی برای بحث و همکاری در مورد داده ها

1.97

0.700

2.07

1.88

وجود یک فضای فیزیکی برای بحث و همکاری در مورد داده ها

2.01

0.783

2.12

1.91

به کارگیری امکانات نرم افزاری مناسب برای اشتراک گذاری و دسترسی به داده ها

2.22

0.939

2.10

2.35

به کارگیری سختافزارهای شبکه برای تبادل داده

3.09

1.100

3.24

2.94

تدابیر الزم جهت حفاظت از داده ها

2.61

0.865

2.73

2.50

حفاظت از دادهها از نظر فیزیکی

2.51

0.961

2.63

2.38

به کارگیری استانداردهای ابرداده ای به منظور مستندسازی داده ها

1.61

0.931

1.73

1.48

مناسب بودن سرعت دسترسی و تبادل داده بین قسمت های مختلف

3.31

0.970

3.44

3.18

وجود منابع مالی کافی برای اشتراک گذاری داده ها

2.90

0.934

3.02

2.78

عوامل فنی ( 11گویه)

2.58

0.579

2.66

2.51

همانطور که در جدول شماره  6قابل مشاهده است از نظر پاسخگویان ،وضعیت اشتراکگذاری دادههای پژوهشی از نظر عوامل
سازمانی نیز با میانگین ( 2/35و با توجه به جدول استاندارد بازرگان و همکاران) در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار گرفته است .در
بین گویههای این بعد به ترتیب برگزاری دورههای آموزشی ،حمایت مدیران عالی سازمان ،استانداردها و آئیننامهها ،وجود برنامه
خاصی برای اشتراکگذاری داده و در نهایت کانالهای ارتباطی میان پژوهشگران از وضعیت نامطلوبی برخوردارند و پژوهشگران
معتقدند که علیرغم همه این کمبودها سازمان متبوع آنها از ظرفیت الزم جهت اجرای برنامههای مدیریت داده برخوردار است.
جدول  .6نتایج وضعیت اشتراکگذاری داده از نظر عوامل سازمانی
گویه

میانگین

انحراف

بازه اطمینان در سطح 95

معیار

درصد
کران باال

کران پایین

حمایت مدیران عالی سازمان به اشتراک گذاری داده

1.89

0.792

1.99

1.78

وجود برنامه خاصی به منظور اشتراک گذاری در سازمان

2.05

0.770

2.15

1.95

وجود ظرفیت الزم جهت اجرای مدیریت داده در سازمان

3.85

0.921

3.97

3.72

حمایت سازمان جهت اشتراک گذاری داده ها

2.34

1.257

2.51

2.17

وجود استانداردها و آئئن نامه های خاصی جهت اشتراک گذاری داده ها در سازمان

1.92

1.179

2.08

1.77

وجود ارتباطات و روابط رسمی و از پیش تعیین شده در سازمان

2.35

0.921

2.47

2.23

برگزاری دورههای آموزشی جهت ارتقای سطح مهارتهای کارکنان و پژوهشگران در زمینه اشتراک داده

1.43

0.497

1.50

1.37

وجود کانال های ارتباطی میان پژوهشگران

2.27

0.887

2.38

2.15

ساختار سازمانی فعلی مانع جریان ارتباطات برای اشتراک گذاری داده می شود

3.09

0.633

3.17

3.01

عوامل سازمانی ( 9گویه)

2.35

0.411

2.41

2.29

یافتههای پژوهش (جدول شماره  )7نشان میدهند که وضعیت اشتراکگذاری دادههای پژوهشی از نظر عوامل حقوقی با میانگین
( 2/36با توجه به جدول استاندارد بازرگان و همکاران) در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار گرفته است .البته شرکت کنندگان در
پژوهش معتقدند که سازمان آنها از نظر چارچوبهای قانونی ،کنترل نحوه دسترسی به دادهها و الزام سازمان به اشتراک گذاری
دادهها در پایان طرحهای تحقیقاتی ،در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و در رعایت حریم خصوصی و حق مولف وضعیت مطلوبی
دارد همچنین یافتهها نشان میدهند که برخی مجالت الزاماتی را در اشتراکگذاری داده برای پژوهشگران وضع کردهاند.

جدول  .7نتایج وضعیت اشتراکگذاری داده از نظر عوامل حقوقی و سیاسی
گویه

میانگین

انحراف معیار

بازه اطمینان در سطح  95درصد
کران باال

کران پایین

وجود چارچوب های حقوقی و قانونی خاصی برای اشتراک گذاری داده

2.14

0.744

2.23

2.04

رعایت حریم خصوصی و محرمانگی داده

2.41

0.637

2.49

2.32

رعایت حق مولف و مالکیت داده

2.62

0.750

2.72

2.52

کنترل سطح و نحوه دسترسی به داده ها

2.21

0.407

2.26

2.15

الزام سازمان به اشتراک داده ها در پایان طرح پژوهشی

2.18

0.548

2.25

2.10

الزام مجالت و ژورنالها به اشتراک گذاری داده

2.61

0.642

2.69

2.52

عوامل حقوقی و سیاستها ( 6گویه)

2.36

0.401

2.41

2.31

نتایج آمده در جدول شماره  8بیانگر این است که دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر عوامل فرهنگی در زمینه اشتراکگذاری
دادهها ،با میانگین ( 3/95با توجه به جدول استاندارد بازرگان و همکاران) در وضعیت مطلوبی به سر میبرد .از میان گویههای این
بعد فقط دو گویهی مکانیسم های تشویقی و انگیزشی و کاهش رقابت ناسالم در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند و  8متغیر دیگر
در وضعیت مطلوب هستند.
جدول  .8نتایج وضعیت اشتراکگذاری داده از نظر عوامل فرهنگی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

بازه اطمینان در سطح  95درصد
کران باال

کران پایین

وجود مکانیسم های تشویقی و انگیزشی جهت اشتراک گذاری داده

2.39

0.906

2.51

2.27

کاهش رقابت ناسالم بین همکاران در نتیجه اشتراک گذاری داده

3.12

0.995

2.25

2.99

افزایش یادگیری در سازمان در نتیجه اشتراک گذاری داده

3.87

0.590

3.95

3.80

اشتراک عقاید در سازمان در نتیجه اشتراک گذاری داده

3.76

0.425

3.82

3.71

افزایش خالقیت و نوآوری در سازمان در نتیجه اشتراک گذاری داده

4.20

0.569

4.27

4.12

روزآمد بودن پژوهشگران در نتیجه اشتراک گذاری داده

4.01

0.603

4.09

3.93

ایجاد اعتماد بین همکاران در نتیجه اشتراک گذاری داده

4.18

0.598

2.26

4.10

افزایش همکاری و مشارکت علمی در سطح ملی و بین المللی در نتیجه اشتراک گذاری داده

4.64

0.526

4.71

4.57

کسب استناد بیشتر پژوهشگران در نتیجه اشتراک گذاری داده

4.71

0.502

4.78

4.64

بهبود اعتبار و جایگاه علمی و حرفه ای پژوهشگران در نتیجه اشتراک گذاری داده

4.60

0.535

4.67

4.53

عوامل فرهنگی ( 10گویه)

3.95

0.354

3.99

3.90

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتراکگذاری دادههای پژوهشی در بین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام
شد به این منظور پیمایشی در پنج بعدِ عوامل سیاسی و حقوقی ،ساختاری ،انسانی ،فرهنگی و فنی ،در بین  221نفر از پژوهشگران
این دانشگاه انجام شد .یافتههای حاصل از این پیمایش حاکی از این است که از نظر پاسخگویان سازمان آنها در زمینه اشتراک-
گذاری داده ،تنها از نظر عوامل فرهنگی در وضعیت مطلوب قرار گرفته است و (به ترتیب) در چهار بعد دیگرِ عوامل انسانی ،فنی،
حقوقی و سازمانی در وضعیت نسبتا مطلوب است.
این که عوامل سازمانی ضعیفترین وضعیت را در بین سایر عوامل به خود اختصاص داده ،نشاندهنده این واقعیت است که این
دانشگاه به منظور ارتقا اشتراک داده در میان اعضای هیات علمی ،نیاز به بازنگری در ساختار سازمانی خود دارد .از آنجایی که در
این بعد (به ترتیب) برگزاری دورههای آموزشی ،حمایت مدیران عالی سازمان ،استانداردها و آئیننامهها ،وجود برنامه خاصی برای
اشتراکگذاری داده و در نهایت کانالهای ارتباطی میان پژوهشگران از وضعیت نامطلوبی برخوردارند ،بنابراین میتوان این طور
استنباط کرد در صورتی که مدیران عالی این سازمان از برنامههای اشتراکگذاری داده پشتیبانیهای الزم را انجام دهند و از سوی
دیگر در خطمشیها و برنامههای راهبردی سازمان به موضوع اشتراک داده توجه کافی شده ،به طبع آن بخشنامهها ،آیئننامهها و
استانداردهای الزم در این راستا تدوین شده ،برنامههای مدون و خاصی برای اشتراک داده به صورت رسمی و حتی الزامی در
سازمان اجرا شده ،کانالهای ارتباطی مناسبی برای ارتباط پژوهشگران سازمان در نظر گرفته شود ،شاهد خواهیم بود که اشتراک
داده در بین پژوهشگران این سازمان به یک روند علمی متداول تبدیل خواهد شد .پاسخگویان پژوهش حاضر معتقدند که علی-
رغم وضعیتِ نامطلوبِ برخی عوامل سازمانی ،سازمان متبوع آنها از ظرفیت الزم جهت اجرای برنامههای مدیریت داده برخوردار
است .از آنجایی که طرح مدیریت دادهها عامل مهم و موثر دیگری است که به تمایل پژوهشگران در انتشار و اشتراک دادهها کمک
میکند (تنوپیر و همکاران2011 ،؛ برگمن2010 ،؛ نقل در وزیری و همکاران1396 ،الف) وضعیت مطلوب این متغیر امیدوار کننده
است زیرا با اجرای برنامههای مدیریت داده ،سازمان قادر خواهد بود با برنامههای صحیح و مدونی به سازماندهی ،مدیریت و
آمادهسازی دادههای به اشتراک گذاری شده برای استفادههای آتی ،پرداخته و به این ترتیب زمینه اشتراک داده در سازمان را فراهم
نماید و در نهایت به منظور آشنایی و آمادهسازی پژوهشگران لزوم برگزاری دورههای آموزشی خاصی احساس میشود ،یون
( )2017معتقد است استفاده از شبکه های علمی راه جایگزین موثری برای یادگیری در مورد داده های جدید است که در دسترس
عموم نیستند و یا در مخازن ذخیره شدهاند در اینجا مکالمات شخصی یا گاه به گاه اغلب موانع دسترسی به داده ها را کاهش می-
دهد .اشتراک گذاری به عنوان یک مزیت بزرگ در زمینه یادگیری در مورد دادهها شناخته میشود و یا مجوزی برای استفاده مجدد
از داده ها است.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که عوامل حقوقی و سیاسی ،بعد از عوامل سازمانی نیازمند بیشترین توجه هستند .هر
چند پاسخدهندگان معتقدند که در سازمان آنها حریم خصوصی ،محرمانگی دادهها و حق کپیرایت رعایت میشود اما از نظر
چارچوبهای قانونی ،کنترل نحوه دسترسی به دادهها و الزام سازمان در اشتراکگذاری دادهها در پایان طرحهای تحقیقاتی ،این
دانشگاه در وضعیت مطلوبی نیست همچنین یافتهها نشان میدهند که برخی مجالت الزاماتی را در اشتراکگذاری داده برای
پژوهشگران وضع کردهاند .بدیهی است که پژوهشگران کمتر داوطلب اشتراک گذاری دادههایشان هستند اما سیاست گذاری
سازمانهایی که حمایت مالی پژوهشها را بر عهده دارند و همچنین الزامات ناشران مجالت علمی در به اشتراکگذاری دادهها
میتواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد (وزیری و دیگران1396 ،الف) .تعدادی از ناشران و تأمین کنندگان ،از جمله
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اخیرا سیاست هایی را اتخاذ کرده اند که محققین باید دادههای مربوط به نتایج و انتشارات خود را به اشتراک بگذارند .چنین

سیاستهایی به افزایش بازتولید ادبیات منتشر شده کمک میکند و همچنین حجم بیشتری از دادهها را برای استفاده مجدد و آنالیز
مجدد فراهم میکند (ون دن و بیشاپ .)2014 ،قوانین ملی و توافقات بین المللی تاثیر مستقیم بر دسترسی به دادهها و اشتراک-
گذاری آنها دارند قوانین حق مولف ،سیاستهای اطالعاتی ،دستورالعملهای سازمانی و قراردادهای ملی و بین المللی بر شرایط
دسترسی و اشتراک دادهها تاثیر میگذارند .ارائه چارچوب حقوقی برای حمایت از اشتراکگذاری دادهها به صاحبان داده این
اطمینان را میدهد که دادههای آنها مورد سواستفاده قرار نمیگیرد و این مسئله میتواند به اشتراکگذاری بیشتر دادهها منجر شود
(وزیری و همکاران1396 ،الف) .مسائل مربوط به مالکیت و امنیت نیز میزان آنچه به اشتراک گذاشته میشود را تعیین میکند
(بیرد 1و همکاران .)1998 ،هنگامی که پروژههای تحقیقاتی توسط سازمانهای دولتی فدرال ،سازمانهای بشردوستانه یا صنایع
خصوصی تامین مالی میشود ،مقررات مربوط به اعطای تسهیالت اغلب بر نحوه حفظ و انتشار دادهها (فیشبین )1991 ،و همچنین
قانون آزادی اطالعات تأثیر می گذارد .یک راه حل ساده برای به اشتراک گذاری دادهها و مسائل مربوط به مالکیت ،توافق در
اشتراک گذاری داده است .موافقت نامههای به اشتراک گذاری دادهها باید برای هر پروژه مشخص باشد و شامل سطح تعیین شده
از ارائه داده (مثال در داخل گروه ،تنها درون محدوده ،قابل دسترسی عمومی) و سطح کنترل اعمال شده برای دسترسی به دادهها
باشد و کامال مشخص کند که آیا الزم است یک دوره ممنوعیت دسترسی در مورد دادهها اعمال شود؟ چگونه به دادهها هنگام
استفاده توسط دیگران استناد شود؟ و مسائلی از این دست (کولب و دیگران .)2013 ،درصد زیادی از پژوهشهای انجام شده در
این حوزه حمایت از حریم خصوصی و محرمانگی دادهها را از مهمترین عوامل موثر بر اشتراک داده دانستهاند .از آنجایی که
سیاستها میتوانند تاثیر قابل توجهی در افزایش قابل مالحظهی اشتراکگذاری دادهها داشته باشد توصیه میشود وضعیت سیاسی
و حقوقی سازمان در این زمینه مورد اصالح و بازنگری قرار گیرد
دسترسی و اشتراکگذاری دادهها در اولین گام نیازمند زیرساختهای فنی است در واقع در این راستا شاید بتوان زیرساختها را
ابزار اصلی دانست و بدون وجود سطح معتدلی از آنها اشتراک دادهها امکانپذیر نخواهد بود .بدون زیرساخت اشتراک معنی نمی-
دهد .زیرساخت است که اشتراک را افقی کرده است پس هر جا که زیرساخت بد باشد اشتراک شکل نمیگیرد و اشتراک به
صورت عمودی یعنی از باال به پایین شکل میگیرد (امیری ،انتظاری و مرتجعی .)1395 ،نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که
زیرساختهای سختافزاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان را در وضعیت مطلوبی قرار دارند اما از میان همه عوامل فنی،
استانداردهای ابردادهایی بیشتر از همه نیاز به توجه دارند .استانداردهای فرادادهای باعث سازماندهی موثر و مدیریت دادهها می-
شوند و برای کشف دادهها نیز بسیار ضروی هستند و در صورتی که مجموعه دادهها با استفاده از فرادادهها و استانداردهای دادهای
به خوبی سازماندهی و مدیریت شوند ،اشتراک گذاری ،کشف و دسترسی به آنها تسهیل میشود (وزیری و همکاران1396 ،الف)
در گام بعدی برای برای بحث و همکاری در مورد دادهها وجود فضای مجازی در کنار یک فضای فیزیکی کامال ضروری به نظر
میرسد .نظر به این که فلسفه و غایت هدف اشتراک گذاری ،دسترسی به دادههاست و از آنجایی که برای افزایش دسترسی به داده
ها به یک پلت فرم قابل جستجو و امکانات نرم افزاری نیاز است شاید گام بعدی که توصیه میشود توجه و اهتمام به این مسئله
است .باید به محققین در مورد امنیت و حفاظت از دادهها اطمینان داده شود.
در بُعد عوامل انسانی ،پژوهشگران شرکت کننده در پیمایش اهمیت و ضرورت اشتراک گذاری داده را درک کردهاند و نسبت به
اهداف و مزایای اشتراکگذاری آگاهی دارند .وزیری و همکاران ( )1396معتقدند که دیدگاه و نگرش پژوهشگران بر اشتراک
Beard
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دادهها تاثیرگذار است به طوری که نگرش مثبت در این زمینه منجر به رفتار واقعی پژوهشگران در اشتراکگذاری دادههای
پژوهشی میشود .پژوهشگران معتقدند که با چگونگی اشتراک گذاری داده آشنا هستند و اشتراک گذاری داده را پذیرفته اند
همچنین از دادههای اشتراک گذاشته توسط دیگران استفاده میکنند این نتایج نشاندهنده این مطلب است که نیروی انسانی این
سازمان پتانسیل الزم جهت اشتراک گذاری داده را دارا میباشد بنابراین باید از پتانسیل نهایت استفاده را برده و سایر عوامل را
تقویت کند.
تنها بعد فرهنگی در میان پنج بعد بررسی شده در وضعیت مطلوب به سر میبرد و از میان گویههای این بعد فقط دو گویهی
مکانیسمهای تشویقی و انگیزشی و کاهش رقابت ناسالم نیازمند توجه و بهبود هستند و  8متغیر دیگر در وضعیت مطلوبی به سر
میبرند .از آنجا که محققان بعید به نظر میرسد دادههای خود را در صورت عدم الزام رسمی و یا انگیزههای خاص به اشتراک
بگذارند ،استفاده از مکانیسمهای تشویقی میتواند در تغییر رفتار پژوهشگران کمک قابل توجهی بکند .با مطالعهی پژوهشهای
مرتبط پی میبریم که جنبش اشتراک گذاری دادهها برای اینکه به یک شیوه متداول بدل شود نیاز به استناددهی به دادهها و
صاحبان داده دارد (مونی و نیوتن .)2012 ،این مسئله لزوم طراحی قوانین و مقررات خاصی در زمینه استناددهی به محققان
صاحب داده را گوشزد میکند .تنوپیر و همکاران ( )2015معتقدند که موانع اشتراک گذاری و حفظ دادهها به شدت در شیوه و
فرهنگ فرایند تحقیق و نیز خود محققان ریشه دارد این دیدگاه نشان دهنده لزوم توجه به این بعد است.
نتیجه گیری
در گذشتهای نه چندان دور قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان بر مبنای دسترسی به منابع مادی سنجیده میشد ،در حالی که در
محیط پویای امروز ،دانش یکی از منابع اصلی دستیابی به مزیت رقابتی و همچنین یکی از بزرگترین مزیتهای رقابتی سازمانها
در عرصه اقتصاد جهانی به شمار میآید (وانگ و نه )2010 ،1و دانش با تکیه بر کار کسانی که پیش از ما بودهاند و با دادههای
خود ،بلوکهای دانش را ساختهاند ،پیشرفت میکند .ما در عصر علم داده محور هستیم و جنبش به اشتراک گذاشتن دادههای
پژوهشی در حال رشد است .به طوریکه در دهه گذشته رشدی سریع در سیاست گذاری اشتراک گذاری داده ها در قالب
مأموریت های به اشتراک گذاری داده توسط سرمایه گذاران تحقیق ،سیاست های داده شده توسط ناشران و ابتکارات شفافیت
دولتی دیده شده است .توانایی های انسانی و مادی نیز از طریق ایجاد تعداد روزافزون مخازن داده عمومی و سازمانی ،و افزایش
تمرکز بر آموزش و ایجاد ظرفیت برای محققان و حمایت از خدمات ،به طور چشمگیری افزایش یافته است .مؤسسات پیشتیبانی
مالی پژوهشها در بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا و سراسر اروپا ،سیاستهای مدیریت و اشتراک گذاری دادهها را برای به حداکثر
رساندن باز بودن داده ها ،شفافیت و بازدهی در تحقیقاتی که از آنها حمایت میکنند ،پیادهسازی میکنند (ون دن و بیشاپ)2014 ،
بنابراین ما نیز به منظور بهرهگیری از مزایای اشتراکگذاری داده و استفاده حداکثری از دادههای موجود در پیشبرد علمی کشور نیاز
به تقویت برنامههای مدیریت و اشتراک داده داریم و در این راستا نیازمند حمایت سازمانی و تقویت سیاستها و خطمشیها،
تقویت زیرساختها و تغییر نگرش پژوهشگران از طریق اقدامات فرهنگی خواهیم بود .در بعد فرهنگی دیدگاه و نگرش
پژوهشگران کشور نیاز به تغییر دارد .آنان بایستی به این پدیده به چشم یک رویکرد معمول بنگرند و در یک محیط امن با اعتماد
به دیگر محققان به جز خروجی مطالعات و طرحهای پژوهشی ،دادههای خام خود را نیز در اختیار دیگران قرار دهند.
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