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 چکیده
هرای پژوهشری در    مردیریت داده  چنرد از  هرای  مؤلفره شناسرایی اباراد و    باهرد  پژوهش حاضرر  

پژوهش  و ارائه یک مدل مفهومی انجام شد.؛ بررسی وضایت موجود ۷های دانشگاهی قطب  کتابخانه
جاماه آمراری  . مرحله انجام گردید 3که در  استیک مطالاه تلفیقی با استفاده از رویکرد دلفی  حاضر

بررای تایریپ پایرایی و اعتبرار ابرزار      کشور بودنرد؛   ۷قطب  های دانشگاهی پژوهش خبرگان کتابخانه
هرای کیفری از    داده وتحلیر   تجزیهمحتوایی استفاده شد. در و روایی  گیری نیز از آلفای کرونباخ اندازه

 استفاده شد. تأییدیتوصیفی، برازش و تحلی  عاملی  های شاخصهای کمی از  روش داده بنیاد و داده
 99. برا اممینران   ه استبود قبول قاب  و 8/0باالتر از مدیریت داده  های مؤلفه عاملی  میانگیپ بارهای

هرای داده؛ نقرش نررارتی؛     )زیرساخت گانه 11ی ها گیری مؤلفه های اندازه لدرصد، نکوئی برازش مد
روزرسانی؛ توزیع و  گذاری؛ آموزش و به ؛ خدمات امالعاتی؛ اشتراکدهی سازماناستفاده مجدد؛ بودجه؛ 

بخرش  در  tشد. نتایج آزمون  تائید ها( گذاری؛ ذخیره و نگهداری؛ حفاظت محتوای داده انتشار؛ سیاست
 علروم  هرای  دانشرگاه هرای   در کتابخانه مدیریت دادهمطلوب و موجود  ان داد که بیپ وضایت نش کمی

سربت بره   نه و وضرایت موجرود   شرت وجود دا( t-value= 00/80) ، تفاوت ماناداری۷قطب پزشکی 
نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که مقوله محروری   تر از متوسط بوده است. مطلوب در حد پاییپ

ای و میرانجی،   است که با توجه به شررایط علری، زمینره    مؤلفه 38باد و  11مشتم  بر مطالاه حاضر 
 است. شده ارائهقرار گرفت و راهبردهای تدویپ و مدل نهایی بر اساس آن  موردبررسی ها آن تریپ مهم
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 مقدمه و بیان مسئله
توانند توساه فاالیت و بقای خرود را   انسانی مستاد و شایسته، می ها با برخورداری از منابعهکتابخان

بایرد در  مری  تریپ دارایی سازمانبه عنوان اصلی ها کتابخانهتضمیپ نمایند.  امالعاتدر بازار متالمم 
هرا از  کتابخانره کنان های کارها و شایستگیریزی برای توساه قابلیتد و برنامهنتمامی جوانب رشد کن

 (1. )الزامات اساسی حضور در شرایط کنونی در جهان است
در  دیر با یدانشرگاه  یها تیفاال یرو تمام پیدانشگاه آموزش و پژوهش است. از ا یفلسفه وجود

 بره  ای عمرده  توجره  امرروز،  دانشرگاههای جهت و سو داده شود.  یدو هد  اصل پیبه ا دنیجهت رس
 و ها داده از عریمی حجم تولید فاالیتها، ایپ همه برونداد. دارند عرصه ایپ در گذاری سرمایه و پژوهش
 سطوح در ها آن نتایج ارزیابی و سازی مرحها پیاده ریزی، برنامه در تواند می که است پژوهشی امالعات

 باالیی افزوده از ارزش پژوهشی های داده اساس، ایپ گیرد؛ بر قرار استفاده مورد محلی و استانی ملی،
 (1) .برخوردار هستند

ها دو وظیفه مهم آموزش و پژوهش را در عرصه آموزش عالی برعهده دارنرد و   از آنجا که دانشگاه
هرای پژوهشری در ایرپ     کتابخانه ویتریپ و یا آئینه تمام نمای ایپ وظرای  اسرت، اگرر مردیریت داده    

بی اجررا شرود، در نهایرت بره     ها، با سرازوکار مشرخص مردیریت شرود و فراینرد آن بره خرو        کتابخانه
باشند،  ها که اساتید، محققان و متخصصان و دانشجویان می مندی مشتریان و کاربران کتابخانه رضایت

 14، در ابتردا   منجرخواهد شد. لذا پژوهشگر با بررسی متون و مرور منابع پیشیپ در حوزه مدیریت داده
توانند به عنوان عناصر  شی تاثیرگذار هستند و میهای پژوه رسید در مدیریت داده که به نرر می مقوله

نرران، انتخراب   ها مورد استفاده قرار گیرند را با مشورت اساتید و صاحب اصلی الگو برای ایپ کتابخانه
سیاستگذاری و رهبری، نقش نرارتی، ذخیره و نگهداری  شام : که ها آن تریپ مهممورد از  0نموده و 

 های داده، بودجه در ایپ مقاله تشریح خواهد شد. های پژوهشی، زیر ساخت داده
ها، دارای اهمیت شایان توجهی است. لذا در تمرامی   در دنیای امالعات، مدیریت مقادیر انبوه داده

هرا در حرال افرزایش اسرت و      های تولید شده حاص  از پرژوهش  ها، نیاز به مدیریت مطلوب داده رشته
ها با محققان دیگر جهت اسرتفاده مجردد    گذاری داده اشتراکاممینان از کیفیت پژوهش به منرور به 

 (3مطرح است.)
های  های پژوهشی به دلی  توساه فناوری داده گذاری اشتراک  های پژوهشی و امروزه مدیریت داده

آزاد کره از مریرآ آن پژوهشرگران تمایر  زیرادی بره ارائره        امالعاتی و ارتبامی و جنبش دسترسی 
بره جاماره علمری دارنرد، بسریار مرورد توجره قررار گرفتره اسرت فی رر و            دستاوردهای علمی خرود  
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 قابر   اصرطالحی  و شود می محسوب گزینش اعمال و اجزاء از مدیریت داده، جزئی 1(1010همکاران)
 ترکیبری  عبرارت  از لرذا  است. امالعات متخصصان و کتابداران کنندگان، گزینش محققان، برای درک

 جرامای  و روشرنتر  عبارت رسد می نرر به که است شده استفاده شیپژوه های داده مدیریت و گزینش
 که است ای داده پژوهشی داده»توان چنیپ گفت که:  باشد. در واقع می حوزه ایپ مفاهیم توصی  برای
 .1(1011)راسی و همکاران« شود می گردآوری یا و خلآ علمی پژوهش بستر و بافت در

سرعت دسترسری بره   و  کند را فراهم میها  ستمر به دادهامکان دسترسی م، های گزینش داده رویه
پرذیر را در اختیرار    هرای دسرترس   میفری از داده  را افزایش میدهد که ایپ فرایندهای قاب  اعتماد  داده

 (1مصر  کننده قرار میدهد.)
های دانشرگاهی حتری در مانرای     های پژوهشی در کتابخانه در نهایت، بازنگری ابااد مدیریت داده

از سایر جوانب غفلت شرده   دهد که در اغلب مطالاات عمدتا بر تولید علم تاکید شده نیز نشان میعام 
ای و با احساس وجود خال در تحقیقات حوزه علوم انسانی ایپ مطالاه انجام شده  است. با چنیپ پیشینه

 و در صدد پاسخگویی به سواالت زیر بوده است:
های دانشگاهی  پژوهشی در کتابخانه های ت دادهتشکی  دهنده مدیری های مؤلفهابااد و  -1

 اند؟ کشور کدام ۷قطب 

ها میتوان  های پژوهشی در ایپ کتابخانه چه الگوی مفهومی)نرری( را برای مدیریت داده -2

 ارائه کرد؟

 هرای  سراخت  زیرر  پژوهشری،  های داده نگهداری و ذخیره نرارتی، نقش سیاستگذاری و رهبری،
 را ها دادهمبتنی بر  یها پروژه تیریمد یبرا ندهیلزامات فزای؛ ادانشگاه یها در کتابخانه بودجه، داده،

در  یپژوهشر  یهرا  داده تیریمرد اجررای سراختارمند و اصرولی     یبررا فراهم خواهدکرد و در پایران  
، الگوی مناسبی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیوابسته به  ۷قطب  یدانشگاه یها کتابخانه

 ارائه خواهد شد.
ر ارتباط با ضرورت و فواید احتمالی پژوهش باید اشاره نمود که سابقه اجرای ایپ پژوهشرها در  د

های دانشرگاهی   سازی و اجرای مدیریت داده در کتابخانه با پیاده رود جهان نشان داده که انترار می
سازی،  ، امکان ذخیرهوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وابسته بهکشور،  ۷مورد نرر در قطب 

فراهم شود. هم نریپ  ها  کتابخانهآن  در پژوهشهای  ادهنگهداری و دسترسی به مقادیر زیادی از د

                                                 
1
 - Ficher B & et al. 

2
 - Rathi v & et al 
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در  افتره ی انیر پا یپژوهشر  یاز کارهرا  یو هماهنگ یبانیپشتها منجر به  مدیریت سطوح مختل  داده
 ی جاماه مورد نرر پژوهش خواهد شد.دانشگاه یها کتابخانه

 قیقمروری کوتاه بر پیشینه تح
های پژوهشی، برخی از منرابای کره    در ایپ راستا و با توجه به وجود منابع مرتبط با مدیریت داده

انرد، در   ها مورد استفاده قرار گرفته مرتبط با موضوع پژوهش بوده و در مرور مبانی و استخراج مقوله
های مردیریت و   هبررسی شیو»( در پژوهشی با عنوان 1399)نژاد و همکاران سلیمانیپی آمده است. 

به ایپ نتیجره رسریدند کره    « های پژوهشی در پژوهشگران علم امالعات در ایران نیازمندیهای داده
های  داده سیستم اممینان یابد که تاهای پژوهشی شام  تمام فرایندها و اقداماتی است  یریت دادهمد

ترس، موجرود و قابر    ، مستند، حفظ، ذخیره، پشتیبان گیرری، در دسر  دهی سازمانپژوهش به خوبی 
 استفاده مجدد شوند.

هرای مرکرزی    در کتابخانه های پژوهشی خدمات داده»( در پژوهش خود با عنوان 1398افضلی)
با توجره بره   به ایپ نتیجه رسید که « دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های دانشگاه

ی دانشرگاهی، تمهیرد کرردن ملزومرات     هرا  پژوهشی توسط کتابخانه های اهمیت انجام خدمات داده
 هرای  هرای پژوهشری در کتابخانره    تواند در بهبود وضایت انجام خدمات داده می انجام ایپ خدمات

کتابرداران در زمینره    دانشگاهی موثر واقع شود. هم نیپ نیازی اساسی به توسراه دانرش و مهرارت   
 های پژوهشی وجود دارد. خدمات داده

: یک مطالاه های پژوهشی گذاری داده اشتراک »پژوهشی با عنوان  ( در139۷وزیری و همکاران)
های پژوهشی یکی از عوام  اصلی پیشبرد  گذاری داده اشتراک هد اند که  اظهار کرده« علم سنجی

نقرش مهمری    ،ارتبامی و جنبش دسترسی آزاد ،های امالعاتی و فناوری استعلم و توساه پژوهش 
گرذاری   مقاالت اشرتراک  ،اخیر یاننشان داد که می سالپژوهش نتایج  اند. در توساه ایپ حوزه داشته

های موضوعی حوزه  دهد که گروه ها از رشد سریای برخوردار بوده است. رشد تولیدات نشان می داده
 .اند شناسی رشد قاب  توجهی در ایپ حوزه داشته پزشکی، علوم زیستی و علم امالعات و دانش

رشرته علرم    یدرسر  یهرا  برنامره  تیظرف»پژوهش خود با عنوان ( در 139۷همکاران)عروجی و 
نشران دادنرد   « یپژوهش یها داده تیریمد یشغل یها فرصت یتصد یبرا یشناس امالعات و دانش

 توساه به تواند می دروس برخی کردن اضافه لزوم صورت در و رشته درسی های برنامه بازنگریکه 
 پژوهشری  هرای  داده مردیران  عنوان به بتوانند جویاندانش در حیپ تا کند کمک مربومه های مهارت
 خرود  ای حرفه کار حیطه در را پژوهشی های داده مدیریت خدمات ارائه نویپ تحوالت و شوند تربیت
 .دهند ارائه
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ها و مسائ  گزینش و  مطالاه مبانی، مدل»با عنوان  ( در پژوهش خود1391همکاران)و  مجیدی
هرا و  کره کتابخانره   نرد نشران داد « هرای علمری و دانشرگاهی    های پژوهشی در محیط مدیریت داده

هرای گرزینش و    تهرا و مسرلولی  کتابداران از شایستگی و صالحیت الزم برای برعهده گرفتپ نقش
هشی در دانشگاه و موسسات علمی برخوردارند. با ایپ حال، گزینش و مدیریت های پژو مدیریت داده

حقرو    مالکیرت داده،  هرایی از قبیر  حرریم خصوصری،     های پژوهشی در اجرا و عم  با چالش داده
نبرود زیرسراختارهای مناسرب مردیریت      گذاری داده توسط محققان،عدم به اشتراک مالکیت فکری،

 .و دانش درباره فرایند گزینش و مدیریت داده و غیره روبرو است عدم آگاهی و شناخت داده،
های پژوهشری: نقشری نرویپ بررای      داده مدیریت کالن»( در پژوهشی با عنوان 1394)زاد صرا 
های پژوهشی  های بالقوه کتابداران دانشگاهی را در مدیریت کالن داده ، نقش«های دانشگاه کتابخانه

کنرد. نترایج نشران داد کتابرداران برا روشرهای بازنمرایی         ررسی مری و خدماتی را در پژوهش خود ب
ذخیره و  اند. سازی و تا حدی مدیریت امالعات در خدمت آموزش و پژوهش بوده امالعات، مجموعه

پرذیر   را در آینده و توسط دیگر پژوهشرگران امکران   ها آنها، امکان استفاده مجدد از  نگهداری داده
 جاماه دانشگاهی بسیار مفید باشد.تواند برای  کند که می می

 گرذاری  اشرتراک  بره  و مردیریت  بررای  را پژوهشرگران  فالری  های ( روش1018) 1السید و صالح
 یهرا  داده شخضرا   % محققران، 9۷ کره  داد نترایج نشران   .دادنرد  قرار موردبررسی پژوهش های داده

. میگذارنرد  اشرتراک  به را خود های داده % محققان4/14و  اند کرده آوری جمع را نیاز مورد پژوهشی
 محققران  بره  که هستند کلیدی عوام  شدن، دیده و استنادها افزایش و علمی پیشرفت در مشارکت

 ،هرا  داده از اسرتفاده  سوء و بودن محرمانه حال، ایپ با. دهد می انگیزه ها داده گذاری اشتراک  به برای
 .نداشتند شتپگذا اشتراک به تمایلی که بود کسانی میان در اصلی نگرانی
 همکاران و نیند

 بارگیری، مدیریت، برای باز منبع ابزار یک از ( در پژوهش خود، استفاده1018)1
 یهرا  داده مجموعره  عنروان  به تا. دانند می ضرروی پژوهش های داده از دار مدت مراقبت و پاالیش

 شروند. هم نریپ   تاریر   همکاران پژوهشی گروههای و محققیپ برای پذیر تجدید و بازتولید قاب 
بررسری   اینترنت به در محققان داده رفتارهای اشتراک خصوص ( در1018)3ناه و کیم پژوهش نتایج
 داد فاکتورهای منابع، نشان هنجارهای اجتماعی و نگرشی، اعتقادات ها، داده از مجدد استفاده تجربه

 داده گذاری اشتراک به قصد بر مستقیمی تأثیر ها داده گذاری اشتراک  به برای محققان هنجارهای که
 گذاری اشتراک  به قصد بر مثبتی داده تأثیر مخازن بودن دسترس در که حالی در ایپ، بر عالوه. دارد

                                                 
1

 - Elsayed and saleh 
2

 - Nind et al 
3

 - Kim Nah 

https://hii.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://hii.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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داده توسط محققران   گذاری اشتراک  رفتارهای بر مستقیمی و مثبت مانادار، اما تأثیر گذارد، نمی داده
 .دارد

ها، در سیاستگذاری و رهبری نقشری غیرقابر  انکرار     ها حاکی از آن است که مدیریت داده بررسی
ای و حفرظ   سازی، توزیع عادالنه خدمات کتابخانره  نرر به اهمیت ارتقاء کمی و کیفی، هماهنگدارد. 

روانی( سازمان در عرصه حمایت و پشرتیبانی، لرزوم    ذهنی/ و ایجاد امنیت)فکری/ منابعآثار و اسناد و 
رهبرری و   .کرامال  محسروس اسرت    هرا  کتابخانهدر است گذاری تشکی  شورای سیو یا  سیاستگذاری

 است،هنر  ها آنشناخت افراد و شیوه رفتار با  زیرا .یک هنر است ،یک علم و در درجه نخستهدایت، 
هد  یک مدیر خوب ایرپ  . شود تکنیک و علم است که بر اساس تجربه حاص  می ها آنولی رفتار با 

بتوانند به مرور مرؤثر    ها آنتر بسازد به گونه ای که  تر و خودساخته است که اعضاء گروه خود را خال 
، باواخانیبرای انجام اهدا  مشترک با حداکثر ابتکار و حداق  نرارت یا راهنمایی برا هرم کرار کننرد)    

1390.) 
های مفهروم ایجراد    های علوم پزشکی؛ شاخص مقوله خدمات امالعاتی مبتنی بر داده در کتابخانه

های الزم برای تسهی  در انتشرار امالعرات، بیشرتریپ سرهم در      سب و ایجاد زیرساختسایت منا وب
نررات ماخوذه متخصصان کتابخانه های علوم پزشکی را به خود اختصاص داده است. کتابخانه بدون 

 هرای  کتابخانره  درخدمات استانداردی ارائه نخواهد کرد. بویژه آنکه  امالعاتی، خدمات های زیرساخت
بایرد   پراکنرده  هرای  مکان و ها موقایت از مریآ امالعات مبادله و دسترسی امکان زشکی،تخصصی پ

 و اینترنرت  سازمان متبوع خویش، مریآ از را امالعات تا دهد امکان  کنندگان استفاده به و شده فراهم
هرای   یافتره  .دهنرد  اشراعه  و گرردآوری  تاراملی  شرک   بره  و راحتری  به ای، کتابخانه بیپ همکاری یا

Soleimani های پژوهشری   شناسایی عناصر و الزامات استفاده مجدد از داده که به (1)و همکاران
هرای اسرتفاده مجردد از     عوام  انسانی، سازمانی و زیرساخت :سه باددر  ها مؤلفه، اند پرداخته در ایران

 بود. گرفتند که نتایج بدست آمده در تحقیآ همسو و مطابآقرار  موردبررسیهای پژوهشی  داده
داده؛ مفهوم مدیریت و ایجاد و اختصاص فضای مناسب بررای   گذاری در ارزیابی مقوله به اشتراک

هرای علروم پزشرکی بره خرود       گذاری داده بیشتریپ امتیاز را از نگاه متخصصران کتابخانره   به اشتراک
 هرا نیرز نشراندهنده نبرود نگررش مردیریتی مناسرب در فراینرد بره          ایرپ شراخص  انرد.   اختصاص داده

گذاری است که امروزه بخش قاب  از توجهی از نیازهای مخامبان متخصص در حوزه پزشکی  اشتراک
 را پوشش میدهد.

داده درکتابخانه های علوم پزشکی، شراخص ایجراد فایر  و رکرورد      دهی سازماندر بررسی مقوله 
د نررر  مفراهیم مرور   ترریپ  مهرم پژوهشری،   هرای  داده بررای  شناسایی برای داده و اختصاص کدهای

داده از همان روشهای سنتی  دهی سازمانمتخصصان بوده و میتوان چنیپ نتیجه گرفت که فرایندهای 
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در عرصه خدمات این نینی بهره میگیرد و هنوز تفکر جدیدی در عرصه مدیریت داده برای ایپ بخش 
 حاکم نشده است.

( 10و همکاران) Majidi های پژوهش ها با یافته های پژوهش حاضر در حوزه مدیریت داده یافته
های پژوهشی  ها و مسائ  گزینش و مدیریت داده مبانی، مدلپژوهش خود در همسو بوده است. ایشان 

های پژوهشی حوزه آموزشی و پژوهشی  به گزینش و مدیریت داده ،های علمی و دانشگاهی در محیط
هرای گرزینش و    اباراد و چرالش   ،ها  مفاهیم، مدل را بررسی نمودند.شناسی  در علم امالعات و دانش

با ایپ پژوهش بوده  ها آننقاط مشترک های علمی و دانشگاهی   های پژوهشی در محیط مدیریت داده
 .است

QinCrows ( ماتقدند یکی1۷و همکاران ) پژوهشری  هرای  داده مردیریت  مامرول  خدمات از 
 گذشرته  خردمات سرنتی   برا  که است پژوهشگران نیازهای رفع برای های دانشگاهی، مشاوره کتابخانه

 خردمات  بخرش  با احتماال  یا باشند پژوهشی مربی، مشاور نقش در توانند می متفاوت است. کتابداران
 یرا  سرازمانی  هرای  داده مخرازن  ایجراد  در توانندمی ها آن. کنند مدیران همکاری و امالعات فناوری
های ایشان  باشند. یافته داشته ؤثریم نقشی امالعات فناوری خدمات همکاری با ها، البتهداده فهرست
های مکشوفه ایپ پژوهش همخوانی داشته اسرت. در نهایرت نترایج پرژوهش نشران داد کره        با مولفه
 هرای دانشرگاهی علروم پزشرکی     های پژوهشی در کتابخانه داده مناسب برای مدیریت عاملی بارهای
 ترأثیر  دهنرده  نشران  کره  انرد  داشرته  قررار  قبول قاب  محدوده و در 1/0 از باالتر همگیکشور،  ۷قطب 

عوام  مؤثر بر پژوهشی  در( 8) و همکاران Vaziri. هستند الگو های مؤلفه گیری شک  در ها شاخص
 کره  نشران داد  هرا  آنهرای   یافتهآن را بررسی کردند. های مؤثر بر  مؤلفه و های پژوهشی ه داد  اشتراک
هرای   داده  یاست ناشران نشریات علمی در اشرتراک سباید ، ها آنپژوهشهای ها و حامیان مالی  سازمان

دوستی، حریم خصوصی، محرمانگی، قروانیپ و   ها، نوع پژوهشی، حمایت سازمانی و مرح مدیریت داده
های انگیزشری، کسرب    مزکنندگان، مکانی المللی، کسب رضایت آگاهانه از مشارکت مقررات ملی و بیپ

 های پژوهش حاضر همخوانی داشت. . ایپ نتایج با یافتهرا رعایت کنند ای و دانشگاهی اعتبار حرفه
( برا عنروان   18و همکراران)  ValizadehHaghiهای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  یافته
همخوانی داشرته   های تخصصی شهر تهران های ارائه خدمات امالعاتی در کتابخانه زیرساختبررسی 

هرای   های خردمات امالعراتی در کتابخانره    تاست. در ایپ پژوهش نتایج نشان داد که وجود زیرساخ
کنرد و بره    های پراکنده را فراهم ها و مکان تخصصی، امکان دسترسی و مبادله امالعات را از موقایت

 دهد تا امالعات را از مریرآ مرکرز، از مریرآ اینترنرت و هرم از مریرآ       استفاده کنندگان امکان می
 ااملی گردآوری و اشاعه دهند.ای، به راحتی و به شک  ت همکاری بیپ کتابخانه
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 Chen های پژوهشی شیمی و شرناخت   نیازهای مدیریت دادهپژوهش خود در ( 19) و همکاران
هرای تولیرد و    هرای شریمی از جنبره    و پرژوهش  یدر فرآیند پژوهشگر آن های پژوهشی وضایت داده

تهیه نسخه پشتیبان،  حفظ و ،ها آنگذاری و پردازش  مدیریت و به اشتراک یها آوری، ضبط داده جمع
نترایج   هرای مرذکور برا    مؤلفره ایشان نیز در ؛ نتایج کردندمطالاه را ها  گذاری داده انتشار و به اشتراک

 بوده است.همسو و هماهنگ  حاضر پژوهش
Chigwada (10و همکاران )در  یپژوهش یها داده تیریخدمات مد یدر پژوهش خود به بررس

در  یو سرازمان  یمکان یاز تفاوت ها ینه تنها تاداد ها آن یها افتهی .ندپرداخ یدانشگاه یها کتابخانه
 یو درجه توساه در نقرش هرا   یسطح آمادگ ریداده را نشان داد، بلکه تأث تیریمد یخدمات و ابزارها

براسراس  . داده استنشان نیز داده که در آنجا عرضه شده را  تیریداده را بر انواع خدمات مد تیریمد
است. به عنوان  یاتیداده، تاهد نهادی به منابع و فرصت های آموزش، ح تیریخدمات مد، ها آننتایج 

نترایج ایشران در مراحری     .دارند شتریبه پرورش و آموزش ب ازیها، ن حرفه نوظهور، کتابداران داده کی
 های پژوهش حاضر همسو بود. مدل پژوهش با یافته

د اسرتفاده از یرک ابرزار منبرع براز بررای       در پرژوهش خرو   که (13) و همکاران Nindهای  یافته
ترا بره عنروان     ددانر  های پژوهش را ضرروی می دار از داده بارگیری، مدیریت، پاالیش و مراقبت مدت

های پژوهشی همکراران تاریر     های قاب  باز تولید و تجدیدپذیر برای محققیپ و گروه مجموعه داده
 د، همسو و مطابقت داشت.شو
انجرام  کشرور   ۷قطب  یپزشک علوم یدانشگاه یها کتابخانهبار در حوزه  برای اولیپپژوهش  پیا

مقوله و  11های پیشیپ، تاکنون هیچ پژوهشی با ایپ وسات ) شده و در بررسی نتایج و سوابآ پژوهش

هرا   سازمان ریبه سا جینتا میتام شود تا لذا توصیه می، شاخص( در عرصه مدیریت داده انجام نشده 38

و  یزمران   ژهیر و طیپژوهش به شررا  جینتا گیوابستهم نیپ  شود. انجام اطیاحت با ،یهو مراکز دانشگا
مطالاره بره شرمار     پیر ا گرر ید یها تیآن، از محدود دهیموضوع و ابااد مختل  ناد یگستردگ ،یمکان

 .رود یم

 روش پژوهش
وهشری در  هرای پژ  مردیریت داده  هرای  مؤلفره ای، اباراد و   در ایپ پژوهش ابتدا با مطالاه کتابخانه

پدیده مورد نرر تحقیآ های دانشگاهی بررسی و سپس، با استفاده از روش کیفی ابااد نهفته  کتابخانه
و الگوی نرری تکمی  شد. پس از بررسی زمینه مورد نرر به کمک روش داده بنیاد متغیرهای مرورد  

سنجی،  بزار تناسبمطالاه شناسایی و الگوی ساختاری مراحی شد. در انتها در بخش کمی با مراحی ا
مراحری  مراحی سواالت پرسشنامه، اجرای آزمایش و اجرای نهایی وضایت موجود بررسری و الگروی   



 ۷12قطب  یعلوم پزشک یها دانشگاه یها در کتابخانه یپژوهش یها داده یریتمد ییشناسا یارائه مدل مفهوم

هرا هرم در زمرره روشرهای کمری و همرر        شده آزمون شد. از ایپ رو، پژوهش حاضر از نرر نروع داده 
اسرت. برا    1لیگیرد و به دلی  توالی ورش کیفی وکمی، روش آن آمیخته متروا  روشهای کیفی قرار می

شرکی  علروم پرز   هرای  دانشرگاه توجه به قلمرو موضوعی، جاماه آماری مدیران و کارشناسان با تجربه 
بخرش  نتایج منتج از ها که  ، دادهبخش کمیبودند. در  1399اصفهان، کاشان، یزد و شهرکرد در سال 

هرای   از گویره  پرسرش منرتج   38شرام   ساخته  محقآپرسشنامه  از ها آنبرای گردآوری  بوده و کیفی
 تائیرد روایی محتوایی و صوری ابزار پژوهش در بخش کمری بره   . بخش کیفی بود استفاده شده است

 8۷۷/0 با برابر استفاده شد که ضریب آن کرونباخ آلفای خبرگان رسیده و برای تاییپ پایایی از ضریب
روایی عالوه بر  تائیدرور (. به من1بوده است)جدول  پرسشنامه تناسب پایایی حاکی از که آمد دست به 

روایی محتوایی، از روایی همزمان نیز استفاده شد. در روایی محتوایی پرسشرنامه را پرنج نفرر خبرره و     
صاحبنرر از جاماه آماری بررسی کردند و با اعالمنرر آنان اصالحات علمی سراختاری در آن اعمرال   

 شد.
و آگاهی از مشکالت موجرود در مردیریت    دسترسی بهتر به جاماه و بدلی  اشتغال نگارنده باهد 

علم امالعات و  خبرگان شام  کیفی، بخش وزارت بهداشت، جاماه آماری ۷ها در مجموعه قطب  داده
 نفر 10 بوده که کشور ۷های علوم پزشکی قطب  در مجموعه کتابخانه اجرایی مدیران و شناسی دانش

 شام  جاماه آماریکمی،  در بخش .ان انجام شداز ایش نررسنجی و انتخاب به شیوه هدفمند، ها آن از
آمروزش  های دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشرت، درمران و    کتابخانه از مدیران و کارکنان نفر 11۷

در ایرپ   1399اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد بوده کره در سرال    کشور در شهرهای ۷پزشکی قطب 
 ای انتخاب شدند. ها شاغ  بودند و به روش تصادفی مبقه کتابخانه

فاز برای شناسایی عوامر  مروثر در مردیریت     3 دردر فرایند محاسبات آماری از روش دلفی فازی 
ها  داده و رسیدن به اجماع خبرگان استفاده شده است. بدیپ مانا که در فاز اول پس از شناسایی مقوله

 شراخص  01 و مقولره  19های منتج از مبانی نرری و سروابآ پژوهشری در مردیریت داده،     و شاخص
 13 های کم کاربرد و مترراد ، بره   و حذ  مقوله مشاوران و اساتید بررسی از پس که گردید شناسایی

 سازی شده، در فرم ها با فرمول مینکووسکی فازی شاخص-مؤلفهایپ . یافت تقلی  شاخص 01 و مؤلفه
توافرآ خبرگران در قالرب    میرزان عردم    .شرد  توزیع خبرگان جاماه نفر 10 بیپ درج و  پرسشنامه اول

 از بیشتر دوم و اول فاز در 3۷ ،31 ،30 ،33 ،30 ،14 ،10 ،۷ ،3 های سؤال شده فازی میانگیپ اختال 
 متوقر   ها سؤال سایر برای نررسنجی شده، یاد های سؤال غیراز  به لذا. است بوده( 1/0) آسرتانه حرد

 از مورد ۷حذ   به توجه گرفت و در نهایت با ارقر ارزیابی مورد مجددا  سوم فاز در سؤال 9 ایپ و شده 
 11 پژوهشرگر  دلفری،  تحلی  از پس مانده باقی های با تاکید بر شاخص و های پژوهش شاخص-مقوله

                                                 
1
 -Mixed Method 
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اکتشافی  عاملی هم نیپ از روش تحلی . است نموده را از مجموع ک ، شناسایی شاخص 38و  مؤلفه
ای کشر  عوامر  مروثر در مردیریت داده هرا،      ، بر Partial Least Squares( PLS)افزار و نرم

 گیری نمونه کفایت آزمون از ها و برای تاییپ اولویت مولفه (Friedman) آزمون رتبه بندی فریدمپ

 ماتریسرهای  در هرا  داده تناسرب  از اممینران  ( جهت Bartlett's Test of Sphericity) بارتلت
 مؤلفره ت برای تحلی  واریانس و تاییپ میانگیپ (. در نهای1شد)جدول  استفاده تحلی ، پایه  همبستگی

 استفاده شده است. t-test آزمونهای اکتشافی از 

 ها یافته

اصرلی   پرسرش ساخته در راستای پاسخگویی به  تحلی  پرسشنامه محقآ ازهای بدست آمده  یافته
ا اسرتفاده از  ب نتایج به تفصی  آمده است. که بندی گردید دسته گویه 38مقوله و  11در قالب پژوهش 

داده در   الگروی مردیریت  شناسرایی شرده در ارائره     هرای  مؤلفره  ترریپ  مهمبندی   آزمون فریدمپ، رتبه
؛ نقش رساختهایز ؛یو رهبر یگذار استیسبه ترتیب شام :  کشور ۷پزشکی قطب  علومهای  کتابخانه

 .(1)جدول بوده است  ذخیره و نگهداری داده؛ بودجه ؛ینرارت
 در پژوهشرری هررای داده پرسشررنامه کمرری مرردیریت هررای سررت آمررده از گویررهبد عرراملی بارهررای

 یرا  مانراداری  و هم نریپ ضرریب   کشور ۷ قطب بهداشت، وزارت به وابسته دانشگاهی های کتابخانه
 های یافته با مطابآ کرده است؛ تائیدرا  ها مؤلفه ماناداری همه است، 91/1 از بزرگتر t-value همان

 بنرابرایپ  دارد؛ قررار  قبرول   قاب  و مجاز محدوده در پنهان متغیرهای مورد در مایارها تمامی 4جدول 
 دانشرگاهی  هرای  کتابخانره  در پژوهشی های داده مدل پیشنهادی برای مدیریت بودن مناسب توان می

مقوله منتج از بخش کیفی  11پیشنهادی برمبنای  مدل حاضر پژوهش در .کرد تائید را کشور ۷ قطب
های مورد  های پژوهشی در کتابخانه های پژوهش که وضایت مدیریت داده ت به یافتهو کمی و باعنای

 (1تر از سطح مطلوب نشان داده مراحی و پیشنهاد نموده است.)شک   نرر پژوهش را پاییپ
ها، در سیاستگذاری و رهبری نقشری غیرقابر  انکرار     ها حاکی از آن است که مدیریت داده بررسی

ای و حفرظ   سازی، توزیع عادالنه خدمات کتابخانره  ارتقاء کمی و کیفی، هماهنگنرر به اهمیت دارد. 
روانی( سازمان در عرصه حمایت و پشرتیبانی، لرزوم    ذهنی/ و ایجاد امنیت)فکری/ منابعآثار و اسناد و 
رهبرری و   .کرامال  محسروس اسرت    هرا  کتابخانهدر تشکی  شورای سیاست گذاری و یا  سیاستگذاری

 است،هنر  ها آنشناخت افراد و شیوه رفتار با  زیرا .یک هنر است ،و در درجه نخست یک علمهدایت، 
هد  یک مدیر خوب ایرپ  . شود تکنیک و علم است که بر اساس تجربه حاص  می ها آنولی رفتار با 

بتوانند به مرور مرؤثر    ها آنتر بسازد به گونه ای که  تر و خودساخته است که اعضاء گروه خود را خال 



 ۷12قطب  یعلوم پزشک یها دانشگاه یها در کتابخانه یپژوهش یها داده یریتمد ییشناسا یارائه مدل مفهوم

، باواخانیرای انجام اهدا  مشترک با حداکثر ابتکار و حداق  نرارت یا راهنمایی برا هرم کرار کننرد)    ب
1390.) 

( برا عنروان   18و همکراران)  ValizadehHaghiهای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  یافته
همخوانی داشرته   های تخصصی شهر تهران های ارائه خدمات امالعاتی در کتابخانه زیرساختبررسی 

هرای   های خردمات امالعراتی در کتابخانره    است. در ایپ پژوهش نتایج نشان داد که وجود زیرساخت
کنرد و بره    های پراکنده را فراهم ها و مکان تخصصی، امکان دسترسی و مبادله امالعات را از موقایت

 ریرآ دهد تا امالعات را از مریرآ مرکرز، از مریرآ اینترنرت و هرم از م      استفاده کنندگان امکان می
 ای، به راحتی و به شک  تااملی گردآوری و اشاعه دهند. همکاری بیپ کتابخانه

 بحث:
هرا آورده   در ایپ قسمت مبتنی بر اهدا  پژوهش، نتایج به دست آمده و مقایسره آن برا پیشرینه   

تشکی  دهنرده مردیریت    های مؤلفهابااد و  تریپ مهماند. براساس هد  نخست پژوهش مبنی بر  شده
 اند؟ کشور کدام ۷های دانشگاهی قطب  پژوهشی در کتابخانه های داده

هرای   شده مبتنی بر مررور منرابع و پیشرینه    انجام  مطالاات همانگونه که قبال گفته شد بر اساس
 سرایر  در را فراوانری  بیشرتریپ  کره  هرایی  مؤلفره  و هرا  شراخص  هرا،  پژوهش در موضوع مدیریت داده

شدند که پس   انتخاب پژوهش اولیه مبنای عنوان  به اند داده اختصاص خود به شده انجام  های پژوهش
 مشرخص  شراخص  38 و مؤلفره  11 دلفی، تحلی  سومیپ از از اجرای فازهای دلفی پی در پی و پس

 و گرفتنرد  قررار  آزمرون  مرورد  عامر   چنردیپ  مدل ایپ در قرار گرفتند. پژوهش مبنای مدل که شدند
نقش »، «گذاری و رهبری سیاست» از: بودند ست آوردند عبارتکه بیشتریپ نمره را بد ها آن تریپ مهم

 .«اشتراک گذاری داده»، «استفاده مجدد از داده»، «ههای داد زیر ساخت»، «نرارتی
چرره الگرروی »در بررسرری نتررایج برره دسررت آمررده از پررژوهش و در راسررتای هررد  دوم آن کرره  

اختصراص   ها میتوان ارائره کررد؟   خانههای پژوهشی در ایپ کتاب مفهومی)نرری( را برای مدیریت داده

های مورد نرر بررای تردویپ و ترسریم الگروی مردیریت       داشته است، نتایج حاکی از آن بود که مقوله

کشرروری، عبارتنررد از:  ۷هررای پژوهشرری در کتابخانرره هررای دانشررگاهی علرروم پزشررکی قطررب   داده

هرا؛   ذخیرره و نگهرداری داده  هرا؛ نقرش نررارتی؛ بودجره؛      گذاری و رهبری؛ زیرساختهای داده سیاست

هرا؛ توزیرع و انتشرار     هرا؛ اسرتفاده مجردد از داده    ها؛ حفاظت محتوای امالعاتی داده داده دهی سازمان

 ها؛ آموزش و به روزرسانی. امالعات پژوهشی؛ خدمات امالعاتی؛ اشتراک گذاری داده

ات مردیران  نتایج پژوهش در راستای تکمیر  اهردا  پرژوهش مبنری برر ارزیرابی نهرایی نررر        
 رهبری، نتایج حاکی از آن برود کره   و گذاری سیاست در مقوله کشور ۷های دانشگاهی قطب  کتابخانه
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 در کتابرداران  عردم مشرارکت  ؛ پژوهشی های داده مورد در مدون و رهبری کارآمد گذاری سیاست نبود
پژوهشری؛ نبرود    یهرا  داده زمینره  در راهبردی کمیته نبود؛ پژوهشی های و راهبرد داده گذاری سیاست

 کمیتره  در کتابردار  عردم مشرارکت   و های پژوهشی در سازمان مادر پست سازمانی برای مدیریت داده
هرا   ها در ایپ کتابخانه های پژوهشی بیشتریپ نقاط ضا  سیستم مدیریت داده راهنمایی در زمینه داده

انرد کره    خگو اعتقاد داشتهآن ه در ایپ پژوهش به دست آمد نشان داد که همه مدیران پاس بوده است.
ها به عنوان گزینه اصلی در فرایند مدیریت، در  الزم است ابتدا سیاستگذاری و رهبری در مدیریت داده

ها نیز پی در پی، در ایرپ چرخره سیسرتمی بره وظرای  خرود بپردازنرد.         نرر گرفته شود تا سایر مقوله
( 1399) نژاد سلیمانی (،1399دیوان و همکاران ) همطالاه، سلیمانی د ایپ از آمده  دست  به نتایج پیرامون

(؛ هم نریپ  1389( و افخمی )1393(، محمودزاده ثاقب )139۷، عروجی و همکاران )(1398)افضلی و
نیرز  ( 101۷) و کاسیروری چیپارایوشا چیگوادا،(، 101۷(، کاکس و همکاران )1010پژوهشهای بلگارد )

 و فراینردها  تمرام  شرام   پژوهشری  هرای  داده و رهبرری پژوهشهای خود نشان دادند که مردیریت   در
 حفرظ،  مستند، ،دهی سازمان خوبی به پژوهش های داده که کند می حاص  اممینان که است اقداماتی
 .شوند مجدد استفاده قاب  و موجود دسترس، در گیری، پشتیبان ذخیره،

داده  های زیرساخت مقولهدر ارزیابی  کشور ۷های دانشگاهی قطب  کتابخانههای مدیران  دیدگاه
؛ پژوهشری  هرای  داده مرورد  در مدون گذاری سیاست ها، نتایج نشان داد که شاخص داشتپ در کتابخانه
 زمینره  در راهنمرایی  کمیتره  پژوهشی و شاخص ایجاد های داده گذاری سیاست در کتابداران مشارکت

هرای   هرا در حرداق    ه ایپ شراخص اند. ک داشته مادر بیشتریپ اهمیت را در سازمان پژوهشی، های داده
دیروان و   ده با مطالاات سرلیمانی  حاضر پژوهش نتایجها وجود نداشته است.  ممکپ نیز در ایپ کتابخانه

عروجری و   ،(139۷)مهرر   صابرخوشره  و (، کالنتری1399نژاد و همکاران ) (، سلیمانی1399همکاران )
، مجیردی و  (1391) همکراران  و یری(، وز1391و پژوهشهای مجیدی و همکاران ) (139۷همکران )
یرر و همکراران    (، پری 1010(، بلگرراد ) 1389و افخمی ) (1393( و محمودزاده ثاقب )1391همکاران )

هرا و   کتابخانره  موفقیرت  های خود پژوهش که در (101۷و کاسیروری ) چیپارایوشا چیگوادا،( و 101۷)
ی داده ارزیرابی نمروده و آنررا مهرم و الزم     هرا  مراکز امالعاتی را منوط به برقراری و ایجاد زیرساخت

 و تولیرد  در هرا  کراری  دوبراره  هرای داده از  ایجراد زیرسراخت   سایه دانسته بودند، همسو بوده است. در
 داده های قابلیت از و یافته کاهش ها هزینه شده، جلوگیری مختل  های سازمان توسط داده آوری جمع

. آیرد  مری  عمر   بره  اسرتفاده  مروثری  مرور  به ها گیری صمیمت و ها ریزی برنامه راستای در امالعات و
 و پژوهشری  هرای  فاالیرت  تسرریع  باعر   پژوهشی، های ها در مدیریت داده ایجاد زیرساخت هم نیپ
 دارد. متاددی مزایای خود ذینفاان برای و شود می علمی پیشرفت



 ۷1۷قطب  یعلوم پزشک یها دانشگاه یها در کتابخانه یپژوهش یها داده یریتمد ییشناسا یارائه مدل مفهوم

 ۷دانشرگاهی قطرب   هرای   کتابخانره از دیدگاه مردیران   ها نرارتی بر داده نقش در بررسی مقوله
 پژوهشی و شاخص مشارکت های داده روند بر نرارت برای کارگروهی ، نتایج نشان داد که ایجادکشور

 اسرت.  پژوهشری از نگراه ایشران مهرم ارزیرابی شرده       های داده روند در نرارتی گروه کار در کتابخانه
ی بررای کتابرداران و   براساس نتایج متاسفانه نرارت کام  و جامای به عنوان نقش فرردی یرا گروهر   

های  ها تاری  نشده است. کلیه فرایندها به صورت سنتی و نهایتا  مبتنی بر فاالیت مدیران ایپ کتابخانه
شود که بسریار نراقص و دچرار کمبرود در      ای با استفاده از نرم افزار کتابخانه انجام می روتیپ کتابخانه

 شرده  پییاهدا  تا ریحرکت سازمان در مسنرارت و کنترل، ضامپ های نرارت و کنترل است.  بخش
مناسب  یبدون داشتپ نرام یسازمان چیباشد و اصوال ه یکننده بقا و تکام  آن م پیتضم جهیو در نت

 پ،ی. بنرابرا دیر نما پیخرود را تضرم   شررفت یتوانرد بقرا، دوام و پ   یو قدرتمند در باد نرارت و کنترل نم
 یسراختارها  یبره مراحر   داماقر  موزش پزشکی بایرد وزارت بهداشت درمان و آ ۷های قطب  کتابخانه

دور افترادن از اهردا     جهیو در نت آن یها مجموعه ریگوناگون کنند تا از انحرا  سازمان و ز ینرارت
حرکت همه عوام  سازمان در جهت انجام  یو در ضمپ از درست ندینما یریشگیپ کتابخانه شده پییتا

هرای ایرپ    یافتره  حاصر  کننرد.   نانیاهدا  مورد نرر امم به یابیمربوط، به منرور دست  یدادن وظا
(، عروجری و  1398(، سرلیمانی ) 1399هرای سرلیمانی ده دیروان و همکراران )     پژوهش با نتایج یافتره 

( و چپ و وو 101۷(، کاکس و همکاران )101۷(، پی یر و همکاران) 1398(، افخمی )139۷همکاران )
 ( همخوانی داشته است.101۷)

 ۷قطرب   یدانشرگاه  یهرا  کتابخانره  رانیمرد  دگاهیاز د ها استفاده مجدد از داده ولهمق یدر بررس
 هرای  داده از مجردد  اسرتفاده  بررای  الزم هرای  سیاست های تدویپ که شاخصنشان داد  جیکشور، نتا

 و هرا  نامره  پایران  هرای  یافتره  کاربست و اجرایی نمرودن  در تخصصی های کمیته پژوهشی و نیز ایجاد
مذکور، مورد توجه مدیران نبوده که باع  افت نمرره   های دانشگاهی، در هیچ یک از پژوهش های مرح

ها شده است. نتایج نشان داد در باد تردویپ سیاسرتهای الزم    ها در ایپ کتابخانه ارزیابی مدیریت داده
 ،ینگر اقدامات فره موزش،ی آها مؤلفهی، عوامر  انسانها، مستلزم توجه به  برای استفاده مجدد از داده

ت که مرورد  اسمذکور  های دانشگاهمبتال به در  یو مسائ  اجتماع یا   حرفهالاخ زش،ینگررش و انگ
 ،یو حقوق القیبه مسائ  اخ وجهاند. از سوی دیگر مدیران و کارکنان میتوانند بات بی توجهی قرار گرفته

ی و نیز مهمترر از  ر سازمانالزام و اعتبا ،یاستناددهی و مانو تیمالک ،یدسترس یاستهایداده، س یتفیک
به استفاده مجدد  الزم و حذ  فرایندهای ناشی از بوروکراسی اداری، ییاجرا یها یمش خط آن، تدویپ

 وممفهر  توسرا   ی دانشگاهی، بایرد برا  ها در روند پژوهشها با توجه به نقش دادهها کمک کنند.  از داده
 کررد یفرهنرگ و رو تالش کنند تا ایپ امر به یک  اه آنها و مدیران  ها، کتابخانه استفاده مجدد از داده

چالشرها و   بای کردیرو چنیپ یاست اجرا یای. مبشود  یبدتکشور  یو متداول در جاما  علم مامول
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اجرزای   یتمام تیحما با یوددچالشها تا ح پیاخواهد بود که مواجه  یادیز زیربناییو  یفن التمشک
علوم پزشرکی،   ۷قطب  های دانشگاهدر  و مدون آیدق یزیر و برنامهدانشگاهی در امر پژوهش  ریدرگ
، سلیمانی و (1399) ، سلیمانی نژاد و همکاران(1399) دیوان ده سلیمانی پژوهشهای .شد ندخواه  یتاد

(، کاکس 1018( و پژوهشهای نیند و همکاران )1398( و افخمی )1394(، صرا  زاد )1398همکاران )
 از مجردد  اسرتفاده  الزامرات  و عناصر شناسایی که (، نشان داده101۷( و چپ و وو )101۷و همکاران )

 از مجردد  اسرتفاده  های زیرساخت و ایجاد سازمانی انسانی، نیازمند توجه به عوام  پژوهشی، های داده
 در پژوهشری  هرای  داده از مجدد استفاده برای نیاز مورد الزامات و عناصر از است و ایپ مهم های داده
 است. نتایج پژوهشهای فو  با نتایج ایپ پژوهش همخوان بوده است. ایرانی پژوهشگران بیپ

هرای دانشرگاهی وابسرته بره      کتابخانهبودجه از دیدگاه مدیران  در ارزیابی نتایج مربوط به مقوله
 هرای  داده برای خاص بودجه ، عدم اختصاصکشور ۷وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قطب 

 بررای  بودجره  عردم اختصراص  ؛ پژوهشری  های داده برای کتابخانه به دجهبو عدم اختصاص؛ پژوهشی
 بررای  پژوهشرگران  بره  تسرهیالت  عدم اختصاص پژوهشی و های داده از پژوهشگران رایگان استفاده
های مذکور در  دارای بیشتریپ میزان اهمیت بوده اند. براساس نتایج، کتابخانه پژوهشی های داده تولید

 یازهرا ین یگو پاسخ ندامالعات، بتوان یدهنده خدمات فناور ارائه کینقش د در حوزه علوم پزشکی بای
خلرآ ارزش افرزوده،    ،یسرودآور  زانیسرعت ارائه خدمات، ملذا . دنباشخود  انیمشتر ریمتفاوت و متغ

اسرتفاده از   یبره چگرونگ   ز،یر چ و خالصه همه ارائه خدمات یها نهیبرآورد هز ان،یمشتر تیرضا زانیم
مدیریت  است. ریزی استاندارد و بودجه حیصح تیریمدنیازمند  وها دارد  فرایند مدیریت دادهبودجه در 

تروانیم   مری  هرا  آنهای مالی است که به کمرک   ها و روش مالی خدمات فناوری امالعات شام  مدل
مبتنی بر داده میتوان گفت برای خدمات فناوری  بودجهاز عل  اهمیت  .ارزش خدمات را محاسبه کنیم

کنرد کره برر مبنرای       کمرک مری   ها آنبرد و به  را باال میو کتابداران گیری مدیران  قدرت تصمیم که
 .تر تصرمیم بگیرنرد   تر و قاماانه های درست، بتوانند دقیآ بینی شده و با اتکا به پیش های کمّی واقایت

ه ارائره خردماتی   دهنده خدمات فناوری امالعات فقرط بر   ارائهکتابخانه  سبب میشود تا بودجهمدیریت 
را بره سرطح مناسربی از مراحری،      هم نیپ کتابخانه .را ارائه کند ها آنتواند  متاهد باشد که واقاا  می

سازی درسرت و اصرولیف فرآینرد     با پیادهکه رساند  می ها ی مبتنی بر دادهتوساه و ارائه خدمات امالعات
نتایج  .ضه و تقاضا تاادل برقرار کردبیپ هزینه خدمات، کیفیت و هم نیپ عر میتوان، بودجهمدیریت 
(، وزیرری و  139۷(، عروجری و همکراران )  1398(، سرلیمانی ) 1399دیروان )  های سلیمانی ده پژوهش

همسرو برا   ( 101۷و کاسیروری ) چیپارایوشا چیگوادا،و پژوهشهای  (1389(، افخمی )1391همکاران )
 نتایج پژوهش حاضر بوده است.
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های دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمروزش پزشرکی    کتابخانهاز دیدگاه مدیران 
 هرای  پژوهشری، شراخص   هرای  داده نگهرداری  و ذخیرره  ، نتایج نشان داد که در مقولره کشور ۷قطب 
 افرزار  نررم  زیرسراخت  و هرای  فناوری توساه؛ کتابخانه در ها داده نگهداری و ذخیره در گذاری سیاست
 سرایر  پژوهشی های داده از استفاده برای امکانات ایجاد کتابخانه و در ها داده نگهداری و ذخیره جهت
از نگاه کتابداران و مدیران کتابخانه های مورد نرر ایرپ پرژوهش،    است.دارای اهمیت بیشتری  مراکز

 لذا ،گیرند کاربران رفته رفته به دستیابی به امالعات از مریآ اینترنت و کنار گذاشتپ کتابخانه خو می
جاماه . تنها گروه مادودی از کتابداران آمده استهایی در مجموعه سازی کتابخانه ها بوجود  مانینابسا

در دستور کار ها  برای ذخیره و نگهداری دادهاز اینترنت را  استاندارد و هر روزهاستفاده آماری پژوهش، 
 آوری فرراهم  بخش بزرگ امتیازات از نیز یکی خودکار ذخیره و نگهداری. نرام های قرار داده اندخود 
ذخیره و نگهداری خودکار از دیدگاه مدیران  مزایای. ها ارزیابی شده است داده سفارشات زمینه در بویژه

ات موردی برای امالع به دسترسی: بودند از های جاماه آماری ایپ پژوهش عبارت  شاغ  در کتابخانه
ادغام عناویپ در دست سفارش در فهرسرت  بهتر، ارزیابی روشپ تر، حسابرسی دقیآ تر،  دهی سازمان

کتابخانه، اجتناب از وارد کردن و تصحیح چند باره امالعات، ونیرز انجرام امرور مربروط بره سرفارش       
ذخیرره و  هرای کرامپیوتری    و گزارش هرای اعتبراری. نررام    ،پیگیری، ابطال و دریافت، اعالم وصول

پذیری  به فراگیر شدن دسترس ،ز افزوندر مسیری صاودی و در تمامی سطوح به صورتی رو نگهداری
(، 1399دیروان )  سرلیمانی ده  رسرانند.  در تمامی مراح  انتخاب و تهیره آن یراری مری   ها  به انواع داده

، محمرود زاده ثاقرب   (1394)زاد  صررا   و( 1391)همکراران   و (، مجیردی 139۷عروجی و همکاران )
(، کراکس و همکراران   101۷یر و همکاران )پر( در داخ  و نتایج پژوهشهای 1389( و افخمی )1393)
همخروانی   در خرارج از کشرور،   (101۷و کاسریروری )  چیپارایوشا (، چیگوادا،101۷(، چپ و وو )101۷)

 پژوهشری  هرای  داده مدیریت و گزینش که داشتند اظهار در پژوهشهای خود چنیپ ها آنداشته است. 
 و مسرائ   دارای حروزه  ایرپ . است شناسی شدان و امالعات علم در پژوهشی و آموزشی نوظهور حوزه
 و داننرد  مری  پرژوهش  و آمروزش  از حمایرت  را دانشگاهی های کتابخانه نقش و است؛ ای گسترده ابااد
 دیگرر  توسرط  و آینرده  در را هرا  آن از مجدد استفاده امکان ها، داده کالن نگهداری و ذخیره گویند می

 نقرش  هم نریپ . باشرد  مفید بسیار دانشگاهی جاماه برای میتواند که کند می پذیر امکان پژوهشگران
 .دانند می مفید و موثر را خدماتی و پژوهشی های داده کالن مدیریت در را دانشگاهی کتابداران بالقوه

در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش با تاکید بر اهدا  پژوهش مبنری برر الگروی مناسرب     
های پژوهشی در  داده مدیریت های شاخص عاملی که بارهایهای پژوهشی با توجه به این مدیریت داده

 همگری کشرور   ۷های دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قطرب   کتابخانه
 گیرری  شرک   در هرا  شاخص اند، با عنایت به تأثیرگذاری داشته قرار قبول قاب  و از شاخص خوب باالتر
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های دانشگاهی وابسرته بره    های پژوهشی در کتابخانه داده ریتمدی الگوی نهایت در مدل، های مؤلفه
 :ترسیم شده است زیر صورت  کشور به ۷وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قطب 

 
های دانشگاهی علوم پزشکی،  های پژوهشی در کتابخانه (: الگوی نهایی مدیریت داده1شک  )

 کشور ۷قطب 

  

های پژوهشي  مديريت داده
های دانشگاهي  در کتابخانه

وابسته به وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکي، 

 کشور 7قطب 

سياستگذاری و 
زير ساخت  رهبری

 داده

 نقش نظارتي

 بودجه

ذخيره و 
نگهداری 

 داده

سازمانده 
 داده

حفاظت 
محتوايي 
اطالعات 

 داده

استفاده مجدد 
 از داده

توزيع و انتار 
اطالعات 
 پژوهشي

خدمات 
اطالعاتي 
 کتابخانه

اشتراک گذاری 
 داده

آموزش و 
 بروزرساني
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های های پژوهشی در کتابخانه( مدل نهایی مدیریت دادهt-value(: ضرایب ماناداری )1شک  )
 وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور ۷دانشگاهی قطب 

 

های  الگوی الگوی مدیریت داده های مؤلفه گیری اندازه های مدل (: برازش1جدول)

و وابسته به وزارت بهداشت درمان  7های دانشگاهی قطب  پژوهشی در کتابخانه

 آموزش پزشکی کشور

 مؤلفه
 ضریب آلفای کرونباخ
(Alpha >0.7) 

 ضریب پایایی ترکیبی
(Alpha>0.7) 

 میانگیپ واریانس استخراجی
(AVE>0.5) 

 18۷/0 91۷/0 880/0 گذاری و رهبری سیاست

 1۷4/0 818/0 81۷/0 نقش نرارتی

 ۷10/0 918/0 840/0 ذخیره و نگهداری داده

 ۷84/0 911/0 838/0 های داده زیرساخت

 131/0 944/0 810/0 بودجه
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 (n=127) داده پژوهشی مدیریت الگوی ابعاد فریدمن آزمون (: نتیجه2جدول )
 

 رتبه میانگین رتبه متغیر ردیف

 1 81۷/0 گذاری و رهبری سیاست 1

 1 804/0 های داده زیرساخت 1

 3 801/0 بودجه 3

 4 849/0 نقش نرارتی 4

 0 814/0 دادهذخیره و نگهداری  0

 

 مشکالت و محدودیتهای پژوهش
های دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمروزش پزشرکی    کتابخانه به پژوهش ایپ •
 سرایر  بره  پرژوهش  ایرپ  از آمرده   دسرت  به  نتایج تامیم در بنابرایپ است، محدود شده کشور ۷قطب 
 .ار گرفته شوداحتیاط الزم به ک باید ها و مراکز دانشگاهی، سازمان
 است؛ گرفته صورت پرسشنامه از استفاده با پژوهش ایپ های داده ای از گردآوری بخش عمده •
محیطی، شخصی  مختل  دالی  به پاسخگویان توجه به اینکه و پرسشنامه ماهیت به توجه با بنابرایپ

همراه  هایی محدودیت تامیم و تفسیر نتایج با ندهند، نشان را خود واقای و روانی، ممکپ است نررات
 .است بوده

 و خبرگران  همکراری  جلرب  و دسترسری  از دیگر مشکالت پژوهش، با عنایت به شیوع کرونا، •
 ایشان بوده است. نررات دریافت
 مختلر   ابااد و موضوع مکانی، گستردگی و زمانی ویژه  شرایط به پژوهش نتایج بودن وابسته •

 .رود می شمار به مطالاه پدیگر ای های محدودیت از نادیده در آن،
 پژوهش های یافته بر مبتنی پیشنهادهای

 مطلروب  وضرایت  برا  موجرود  وضرایت  بیپ تفاوت بیشتریپ حاضر مطالاه در اینکه به توجه با •
هرای   کتابخانره  در شود می پیشنهاد بود پژوهشی در کتابخانه دانشگاهی  مدیریت داده مؤلفه به مربوط

 مردیریت داده پژوهشری   بررای  خالقانه و جدید های روش از لوم پزشکیع های دانشگاهدانشگاهی در 
 و دهنرد  انتقرال  کتابداران جدید به را هایشان آموخته تا شوند ترغیب کتابداران تشویآ و شود، استفاده

 .یابند امالع داده پژوهشی مدیریت سازی پیاده از حاص  مزایای ازها  کتابخانه مدیران کتابداران و
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 اسرتگذاران یحروزه، اعرم از س   پیا ریزان دست اندرکار در کلیه مدیران و برنامه شودیم شنهادیپ •
 شوند. آشنا ها آن یها تیو قابل یپژوهش یها داده یگذار با اشتراک ،رانگپژوهش وی حوزة علم و فناور

 یگرذار  و اشرتراک  تیریمرد  بررای  یو حقوق یقانون یچارچوبتا  شودیم شنهادیپ پ،یوه بر االع •
مسرائ    گررفتپ برا در نرر  و حتی در سطح کشرور،  ها سازمان دانشگاهها،در سطح  یپژوهش یها هداد

و حرآ مؤلر ،    رتیر مالک ،یا داده تیحساسر  ،یالملل پیب یکردهایو رو یها، مسائ  مل مرتبط بررا داده
 .ردیگ قرار موارد مرتبط مورد توجه ریو سا یو مشارکت علم یسندگینو هم

، هرا  از داده تر نهیزم جهت استفادة بهال یافزار و سخت یافزار زم نرمالمات اقدا پیشنهاد میشود •
رار قر  یمرورد توجره جرد    در تمامی دانشگاهها و سازمانهای تولید کننده داده و یا مصر  کننده داده،

 .ردیگ
عملی  های داده و استفاده فناوری زمینه در که های دانشگاهی در ایپ کتابخانه شود می پیشنهاد •

 بریپ  در دانرش  توزیرع  بررای  ریرزی  برنامه و تولید شده داده کردن کاربردی جهت در دارد فاالیت نآ
 .گردد تسهی  رقابتی مزیت به دسترسی تا کند عم  کارکنان
 موردبررسری  هرا  کاربران در کتابخانه های خواسته و نیازها نیازسنجی، های تکنیک از استفاده با •

 .شود داده سو  پذیری رقابت سوی به  راه، ایپ از آمده  دست به ید شده و های تول داده با تا گیرد قرار
 بررای  کتابخانره  مدیران کتابداران مجموعه و برای آموزشی های دوره برگزاری شود توصیه می •
 .گیرد صورت آن اهمیت و های پژوهشی داده مدیریت از آگاهی و شناخت
 هرای پژوهشری ترسریم    داده مردیریت  به توجه با کتابخانه دانشگاهی انداز چشم توصیه میشود •
 .گردد

 برا  کارکنران  آشرنایی  و آمروزش  جهرت  در های دانشگاهی کتابخانه مدیران از شود می توصیه •
 .شود مادر حمایت سازمان در آن اهمیتهای پژوهشی و  داده مدیریت
صرورت   مسرلله بره   پیر هرا، ا  دادهبیشمار  یتهایو قابل ایمزا  یدل به شودیم شنهادیپ رپیم نه •

 .ردیقرار گ یتر یکشور مورد توجه جد یعلم و فناور یآت یها برنامه در مشخص
 بادی های پژوهش برای پیشنهاد

علوم پزشکی را بررسی  های دانشگاهکشوری در  ۷ایپ پژوهش به لحاظ بازه جغرافیایی، قطب  •
پزشکی در منامآ و قطبهای دیگر  دیگر علوم های دانشگاهنموده، امکان دارد بدالی  متاددی، شرایط 

کشور با منطقه ایپ پژوهش تفاوت داشته باشد. لذا پیشنهاد میشود، همیپ الگو در منامآ دیگر تدویپ 
 و نتایج آن با ایپ پژوهش مقایسه شود.
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 هرای  دانشرگاه هرای پژوهشری در سرطح     پیشنهاد میشود، الگوی مناسب بررای مردیریت داده   •
می پژوهشی با عنوان مقایسه تطبیقی الگوهای مدیریت  ها آنشده و نتایج  غیردولتی، تدویپ و ترسیم

 دولتی و غیردولتی ، ارزیابی شوند. های دانشگاهها در  داده
تبردی    و سازی کمی قابلیت و بوده نرری و کیفی پژوهش ایپ در شده ارائه از آنجا که الگوی •

 و نمروده  اقردام  توانند می زمینه ایپ در در آیندهلذا پژوهشگران دیگر  دارد، را کمّی مدل یک به شدن 
 را علوم پزشرکی  های دانشگاههای دانشگاهی در  کتابخانه در داده پژوهشی مدیریت شده آزمون مدل
 .دهند ارائه

 منابع فارسی:
 نررام مردیریت دانرش    های دانشرگاهی در اسرتقرار   تبییپ نقش سبک رهبری کتابخانه(. 1390)آناهیتا ، باواخانی ،

 .31-49، ص 1، شماره 19رسانی؛ دوره  فصلنامه کتابداری و امالع

 هرای   (. اسرتفاده مجردد از داده  1399نرژاد)  ل سرلیمانی نیا، فاممه؛ نقشینه، نادر و عراد  دیوان، آمنه؛ فهیم ده سلیمانی

، ص 3، شرماره  30العات، دوره نامه پردازش و مدیریت ام پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات. پژوهش

113 – 191. 

 های مردیریت و نیازمنردیهای    (. بررسی شیوه1399جواران) نژاد، عادل؛ درودی، فریبرز و فرزانه جهانشاهی سلیمانی

 .1۷-0۷های پژوهشی در پژوهشگران علم امالعات در ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت امالعات. ص  داده

 یژگر یو ،یستی: چیدر علم امالعات و دانش شناس  یفراتحل ی(. روش شناس1019)پیام ،زارع و مانیسل ی،ایشف 

 .۷1-0۷. ص 1، شماره 11. دوره و علم امالعات یها و چالش ها. مطالاات کتابدار

  های دانشگاهی. مجله نقرد   های پژوهشی: نقشی نویپ برای کتابخانه (. مدیریت کالن داده1394زاده، مریم) صرا

 .1۷4 – 110. ص 1رسانی و ارتبامات، شماره  کتاب امالع

 هرای درسری رشرته علرم      (. ظرفیرت برنامره  139۷سادات آخشریک)  عروجی، مژگان؛ علیمحمدی، داریوش و سمیه

هرای پژوهشری. فصرلنامه مطالارات ملری        های شغلی مردیریت داده  شناسی برای تصدی فرصت امالعات و دانش

 .83 -08. ص 1، شماره 3دهی امالعات، دوره  سازمانکتابداری و 

 ( 1391مجیدی، اکبر و همکاران .)    هرای پژوهشری در    مطالاه مبانی، مدل هرا و مسرائ  گرزینش و مردیریت داده

. ص 1391، زمسرتان  1پژوهشی تاام  انسران و امالعرات. شرماره    -مجله علمیهای علمی و دانشگاهی.  محیط

0۷-31. 

 هرا   (. مطالاره مبرانی، مردل   1390رضرا و محمودرضرا هاشرمی)   گیوی، محمد مجیدی، اکبر؛ نقشینه، نادر؛ اسمایلی

، 4های علمی و دانشگاهی. تاام  انسران و امالعرات، ج    های پژوهشی در محیط ومسائ  گزینش و مدیریت داده

 .0۷-31، ص 1 شماره

 تخب های ترخیص بیمارستانی کشورهای من (. مطالاه تطبیقی نرام ملی مدیریت داده1393ثاقب، زهرا) محمودزاده

 اشتی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.نامه دکترای تخصصی مدیریت امالعات بهد و ارائه الگو برای ایران. پایان

http://lis.aqr-libjournal.ir/?_action=article&au=227605&_au=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7++%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://lis.aqr-libjournal.ir/?_action=article&au=227605&_au=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7++%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_45168_be54d9e6e530c4713e9d3c80783d5396.pdf
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 هرای   اشرتراک گرذاری داده  (. الزامات ناشرران نشرریات علمری در    1390)منصورهآبادی،  وزیری، اسماعی  و فیض

دیران فناوری امالعات، تهران: پژوهشگاه پژوهشی: مطالاه موردی نشریات پزشکی ایران، در چهارمیپ همایش م

 علوم و فناوری امالعات.

 (عوام  موثر بر اشتراک1391وزیری، اسماعی  و همکاران .) هرا. فصرلنامه    های پژوهشی: مرور پیشرینه  گذاری داده

 .113-139. ص 3، شماره 18دهی امالعات. دوره  ملی کتابداری و سازمانعلمی و پژوهشی مطالاات 

 هرا، اسرماعی  وزیرری، نشسرت مردیریت امالعرات        های باز: مفراهیم و زیرسراخت   (. داده139۷ماعی )وزیری، اس

 .139۷پژوهشی، کنگره چهارم متخصصان علم امالعات، تهران: کتابخانه ملی، 

 مطالاره   کیر : یپژوهش یها داده یگذار (. اشتراک1391)چاکلی ، نادر و عبدالرضا نوروزینهینقش.  یاسماع ی،ریوز

 .11-1، ص ۷، شماره 4 ی، دوره. پژوهش نامه علم سنجینجس علم

 . رویکردهرای : پژوهشری  های داده گذاری (. اشتراک139۷چاکلی) نقشینه، نادر و عبدالرضا نوروزی وزیری، اسماعی 

 .1040-1013 . ص3، شماره 33، دوره (امالعات فناوری و علوم) امالعات مدیریت و پردازش. المللی بیپ و ملی

 های پژوهشی: رویکردهای  گذاری داده (. اشتراک139۷)عبدالرضا نوروزی چاکلی، اسماعی ؛ نقشینه، نادر و ،وزیری

 .1040-1013، ص 3، شماره 33نامه پردازش و مدیریت امالعات، دوره  پژوهش المللی. ملی و بیپ

 های تخصصی دولتی شرهر   های ارائه خدمات امالعاتی در کتابخانه (. بررسی زیرساخت1380حقی، سایده) زاده ولی

 .13-18ص  .3. فصلنامه کتاب سال هفدهم، شماره تهران
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