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 قدمهم

شوند. های بیشتر میو انجام پژوهش تدهند و باعث پیشرفها اساس و مبنای علم را تشکیل میداده

های پژوهشی به چرخه پژوهش بخش مهمی از مباحث علمی گذاری دادهامروزه الحاق اشتراکاز همین رو، 

 .(Tenopir et al., 2015) رودیمجدید به شمار 

پژوهشگران اهمیت های پژوهشی، گذاری دادهبه دلیل مزایای حاصل از اشتراکدر چند دهه اخیر 

 .(Strier et al., 2010) اندو جوامع علمی نیز توجه خاصی به این مسئله داشته انداشتراک داده را درک کرده

 تواندمی ی تولیدشدههاتحلیل دوباره دادهالف. موارد زیر اشاره کرد:  توان بهاشتراک داده میمزایای  از جمله

مدیریت مناسب، و ب.  ؛کند که خود بخش کلیدی از فرایند علمی استو اعتباریابی نتایج کمک  تأییدبه 

مجدد  گردآوری ها،. به دلیل وجود دادهج ؛کندکمک می آنهابه انسجام  هاداده بلندمدتحفظ و نگهداری 

ها حفاظ وجود دادهد.  ؛شوداشتراک داده باعث استفاده بهینه از منابع میبنابراین  ،یابدکاهش می آنها

مطالعات بازتولید در نهایت  کند.سازی ایجاد میتفسیرهای مرتبط با دستکاری و دادهء محکمی در مقابل سو

 .(Tenopir et al., 2011) باشدموزشی مهمی برای نسل جدیدی از پژوهشگران میآشده ابزار 

است و  تأییدسازی و اشتراک منافع در علم مورد اگرچه اشتراک داده بر مبنای هنجارهای عمومی

مزایای زمینه های بسیار در و علیرغم بحث اما با این وجود، شود،علمی می هایپژوهشباعث پیشرفت 

بیشتر پژوهشگران در ها، گذاری دادهو تمایل و باور پژوهشگران در اشتراک هاداده گذاریاشتراک

مشارکت  آنهاگذاری های مربوط به اشتراککنند و در فعالیتمنفعل عمل می هادادهگذاری اشتراک

 گذاری آنها مطرح هستهای پژوهشی بیشتر از اشتراکگذاری دادهد و خودداری از اشتراکچندانی ندارن

(Campbell & Bendavid, 2002; Piwowar, 2011; Tenopir et al., 2011; Federer, Lu, Joubert, 

Welsh & Brandys, 2015; Tenopir et al., 2015.) گذاری دهد که اشتراکنتایج مطالعات نشان می

 کنندپژوهشگران از اشتراک داده خودداری میبیشتر افتد و ها به ندرت اتفاق میها در برخی از رشتهداده

(Rodriguez, 2009; Tenopir et al., 2011.) 

های گذاری دادهرسد که عوامل متعددی باعث محدود کردن پژوهشگران در اشتراکبه نظر می

های پژوهشی در گذاری دادهاشتراک هایمحدودیتدر پژوهش حاضر، شناسایی موانع و شود. پژوهشی می

تواند به عنوان چارچوبی جهت . شناسایی این موانع میدهدتشکیل میاصلی پژوهش را جوامع علمی مسئله 

 ها مورد استفاده قرار بگیرد.و ابزارهای مناسب جهت ترویج و افزایش اشتراک داده هاحلراهتسهیل 
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تاکنون مورد در داخل کشور های پژوهشی گذاری دادهاشتراککه دهد ها نشان مینتایج بررسی

در  (1393) فتاحی دهد کهجستجوی انجام شده توسط محققین نشان میگرفته است. توجه چندانی قرار ن

است. اما دیگر پژوهش انجام گرفته در این  کردهاشاره  هاگذاری دادهاشتراکقالب سخن سردبیر به اهمیت 

انجام شده  ی پژوهشیهاگذاری دادهبر اشتراک مؤثرعوامل  موضوعبا حاضر  پژوهشگران مقالهحوزه توسط 

نقشینه، )وزیری،  پرداخته استها گذاری دادههای اشتراککه از ابعاد مختلفی به عوامل و مشوقاست 

و سایر مطالعات انجام گرفته، به طور اختصاصی به این موضوع  ؛(1396 ،نوروزی چاکلی، دیلمقانی و توفیقی

 اند.نپرداخته

اشتراک دانش و  از دو جنبهدر متون فارسی های پژوهشی گذاری دادهدر خصوص ادبیات اشتراک

در سطوح و ابعاد  یا تسهیم دانش توان نگاه کرد. مسئله اشتراک دانشدسترسی آزاد به اطالعات علمی می

های پژوهشی دادهکنند، بیان می پژوهشگران که گونههمان مختلف به وفور مورد توجه قرار گرفته است. اما

 ,Birnholtz & Bietz) باشندمی ایمتفاوت هستند و نیازمند مطالعات جداگانهبا اسناد و تولیدات علمی 

و اطالعات علمی است. در پایان  هاپژوهشجنبه دوم نگاه به این موضوع بحث دسترسی آزاد به . (2003

شده است، ندر خصوص جنبش دسترسی آزاد که در متون فارسی به آن توجه  2003بیانیه برلین در سال 

با توجه به اینکه در ادبیات  اما هاست.پژوهشی عالوه بر خروجی پژوهش هایدادهمسئله دسترسی آزاد به 

های پژوهشی توجه توجه شده و به داده هاپژوهشه خروجی فارسی منتشر شده تنها به مسئله دسترسی آزاد ب

از  غیرفارسیمتون غنی آن در  و ادبیات هاو با توجه به قابلیت داده ،رواینچندانی صورت نگرفته است. از 

 پوشی شده است.چشم در حوزه تسهیم دانش و دسترسی آزاد منتشر شده ارائه متون فارسی

 

 شناسیروش

منتشر شده اشتراک داده جهت  ادبیاتو بررسی به تحلیل  ایکتابخانهبه روش  پژوهش حاضر

جامعه آماری مورد های پژوهشی پرداخته است. گذاری دادهپیش روی اشتراک هایچالششناسایی موانع و 

 Sharing*data, data شامل طهوهای مربعبارتبا استفاده از مطالعه شامل کلیه تولیدات علمی است که 

sharing, data-sharing, data withholding, data- withholding, research data, research data sets 

& sharing research datasets ، پابمدو  اسکوپوس، ساینسآووب هایدر پایگاه موضوعدر ناحیه ،

جوالی  اوایلبدون محدودیت زمانی تا نیز  و همچنین پایگاه گوگل اسکالر کوئستواستور، ابسکو و پرجی

های هایی است که بیشترین پژوهشبا توجه به اینکه حوزه علوم پزشکی یکی از حوزه بازیابی شد. 2016

، (1397، چاکلی و نوروزی ، نقشینه)وزیری ها را داشته استگذاری دادهانجام شده را در حوزه اشتراک
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از پایگاه علمی پابمد به عنوان پایگاه اختصاصی پزشکی ها داده گذاریموانع اشتراک بررسی جامعجهت 

در مجموع  .گردید اندنوت افزاروارد نرم مدارک، کلیه سازی نتایج جستجویکپارچهجهت استفاده شد. 

افزار اندنوت بر اساس عنوان مقاله در نرم 3261عنوان از مجموع  918عنوان مقاله بازیابی شد.  3261تعداد 

با و  در مرحله بعدعنوان مقاله باقی ماند.  2343تشخیص داده شد که از مجموعه حذف و تعداد  تکراری

با ، های پژوهشی بودگذاری دادهپیش روی اشتراک هایچالشکه شناسایی موانع و  توجه به هدف پژوهش

از مجموعه اشتراک داده پرداخته بودند  افزاریو نرم فنیبه مباحث  صرفاً بررسی عناوین مقاالت، مدارکی که

تعداد  بدین ترتیبو  (همان) .دنشوکه بیشترین تعداد مقاالت حوزه اشتراک داده را شامل می شدندحذف 

شرایط ورود مطالعاتی که و تنها شد باقی مانده بررسی  مقاالتچکیده ادامه در  تولید علمی باقی ماند. 163

بررسی موانع و  پیمایش و یا تحلیل متون بهبه صورت  مدنظرد علمی جهت بررسی که شامل اینکه تولی

نیز پژوهشی پرداخته بودند و دسترسی به متن کامل آنها  هایدادهگذاری بر اشتراک مؤثر هایچالش

تولید علمی  57در نهایت که  و سایر موارد از مجموعه مدارک حذف گردید شد پذیر بود انتخابامکان

فرایند  1نمودار  های پژوهشی انتخاب شد.گذاری دادهپیش روی اشتراک هایچالشجهت بررسی موانع و 

مطرح شده  هایچالش دهد.اشتراک داده نشان می هایچالشانتخاب جامعه آماری را جهت بررسی موانع و 

 بندی شده است.دسته سیاسی ـ تاری و حقوقیرف ـ سازمانی، فردی، فنی، فرهنگیگروه  پنجدر 

 
 هاگذاری دادهاشتراک و موانع هاچالش. فرایند انتخاب جامعه آماری جهت بررسی 1نمودار 

 تولیدات علمی بازیابی شده

3261n= 

 نتیجه غربالگری و تولیدات باقی مانده

2343n= 

 تولیدات باقی مانده

163n= 

 حذف تولیدات علمی تکراری بازیابی شده

918n= 

 حذف مقاالت نامرتبط بر اساس عناوین آنها

2180n= 

 

مقاالتی که شرایط مورد به مطالعه را حذف 

 نداشتند

106n= 
 جامعه مورد مطالعه

57 n= 
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 هایافته

 هایرشتههای پژوهشی در گذاری دادهمنتشر شده در حوزه اشتراک متوننتایج حاصل از تحلیل 

 شود.ادامه به آنها پرداخته می دهد که درمتعددی را نشان می هایچالشمختلف علمی، موانع و 

 فردی موانع .1

های پژوهشی هستند که شامل هزینه، گذاری دادهروی اشتراکپیش هایچالشموانع فردی از جمله 

 هایفرصتها، از دست رفتن گذاری دادهجهت مدیریت، سازماندهی و اشتراک صرف شدهتالش و زمان 

ها توسط دیگران، کمبود ها، نقد و بررسی احتمالی دادهنشر، یافتن خطاهای احتمالی در استفاده مجدد از داده

ژوهشی های پگذاری دادهاشتراک هایچالشها از جمله موانع و گذاری دادهتجربه و مدیریت در اشتراک

 باشد.می

 هادادهگذاری که بر اشتراک عامل مهمی استها دادهسازی کار و تالش درک شده جهت آماده

به عنوان  بار در ادبیات این حوزه 19 تالش عامل زمان و 2015در مطالعات انجام شده تا سال  دارد. تأثیر

 .(Fecher, Friesike, & Hebing, 2015) تکرار شده است هاپژوهشدر  هاداده گذاریچالش در اشتراک

تواند شامل زمان و تالش جهت باشد. این هزینه میالزم میهای پژوهشی نیازمند هزینه گذاری دادهاشتراک

 & ,Postle, Shapiro) های پژوهشی باشدگذاری دادهاک، مستندسازی و اشترپاالیشسازی، آماده

Biesanz, 2002; Anderson & Merry, 2009.) 

مانند سازماندهی و  هاهای انجام شده در خصوص اشتراک دادهه تالشنشان داده است ک مطالعات

مستندسازی  شود چراهایشان با دیگران میاک داده، باعث جلوگیری دانشمندان از اشترهاسازی دادهآماده

 (.Stanley & Stanley, 1988; Borgman, 2010) گیر استوقت ها یک فرایند کامالًداده

و بسیاری از آنها نیز در طول  برها در هنگام گردآوری بسیار هزینهاز این داده از طرف دیگر، بسیاری

 & ,Blumenthal, Campbell, Anderson, Causino) شوندآوری میدوران زندگی پژوهشگران جمع

Louis, 1997). ها ممکن است به شکلی که مورد تقاضا باشد وجود نداشته باشد و تالش عالوه بر این، داده

 .(Anderson & Merry, 2009) آنها نیاز باشد سازیآمادهزیادی جهت استخراج و 

در صورت کنند، ممکن است ها میآوری دادهپژوهشگرانی که زمان و تالش زیادی را صرف جمع

ای موجود جهت انتشارات بیشتر و کسب اعتبار علمی و حرفه هایفرصتبرخی از ها گذاری دادهاشتراک

د از این فرصت کننها استفاده مجدد مینند. چرا که ممکن است افرادی که از دادهیخود را از دست رفته بب

و  ها را تولید کردهدر مقایسه با پژوهشگرانی که خودشان دادهتری استفاده کنند. به عبارتی، به نحو مناسب
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 Anderson)شودمینشر بیشتری داده  هایفرصتها مجدد از داده کنندگاناستفادهبه اند، به اشتراک گذاشته

& Merry, 2009). هایشان ندارند به گذاری دادهاز جمله عواملی که پژوهشگران تمایل چندانی به اشتراک

دهد که دانشمندان به دلیل نشان می هاپژوهشباشد. نتایج نشر توسط آنها می هایفرصتدلیل از دست رفتن 

گذاری ها تمایل چندانی در اشتراکحصاری دادهنشر و حقوق ان هایفرصتهایی مانند از دست دادن نگرانی

و اعتبار علمی بیشتر برای خود بهبود  ها جهتگذاری دادهکنند از اشتراکسعی می ها ندارند. بنابراینداده

 ;Stanley & Stanley,1988; Reidpath & Allotey, 2001; Walsh & Hong, 2003) کننداستفاده 

Anderson & Merry, 2009; Savage & Vickers, 2009; 2011.) 

ها به دلیل یافتن خطاهای ساختن داده پذیردسترسبه  همچنین ممکن است که پژوهشگران نسبت

این، ممکن  هایشان تردید داشته باشند. عالوه برگذاری دادهها توسط دیگران در اشتراکاحتمالی در داده

های گردآوری وجود یا کشف خطا یا ایراد احتمالی در داده ها ونقد و بررسی احتمالی داده به دلیلاست 

هایشان تردید داشته گذاری دادهدر اشتراک هاشده توسط پژوهشگر ثانویه هنگام استفاده مجدد از آن داده

در خطر نیز ها لی دادهاعتبار و موقعیت تولیدکنندگان اص این، ممکن است به دالیل فوق و عالوه برباشند 

پژوهشی  های، ممکن است نتایج حاصل از یافتههمچنین (.Rathi et al., 2012; Tenopir et al., 2015) بیفتد

 توسط پژوهشگران دیگر مورد سوء تفسیر قرار بگیرد و پژوهشگر اولیه به تقلب علمی و سوگیری در پژوهش

ها تردید دارند و از انجام داده گذاریاشتراکبسیاری از پژوهشگران به همین دلیل در  ،رومتهم شود. از این

 ,.Sterling & Weinkam, 1990; Tenopir et al., 2011; van Panhuis et al) کنندآن خودداری می

2014; Tenopir et al., 2015.) 

شود چرا که وهشی پژوهشگران میژی پهاداده گذاریکاهش اشتراک این عمل همچنین منجر به

 بگیرد یا بدون شرایط مناسب استفاده شود. های آنها ممکن است مورد سوء استفاده قرارنند که دادهآنها نگرا

شناسی ها ممکن است به دالیل مختلفی مانند پیچیدگی روشرسد این سوء تفسیر و سوء استفادهکه به نظر می

 ,Koslow, 2000) ها اتفاق بیافتدها، کیفیت ضعیف دادهو طرح پژوهش، پیچیدگی و ناهمگن بودن داده

2002; Sayogo & Pardo, 2013; Tenopir et al., 2015.) های گذاری دادهحالت، اشتراک در بدترین

 سازی، دستکاری و فریبکاری آنها را آشکار کند.داده تواندپژوهشی می

در برخی از موارد ممکن است.  هاعدم توافق بر استفاده از دادهیکی دیگر از موانع در این زمینه، 

دآورندگان اولیه یا هدف گر تأییدها توسط سایرین در جهت اهدافی استفاده شود که مورد است که از داده

هایشان موافقت نکنند ها با استفاده هدفمند ثانویه از دادهچرا که ممکن است تولیدکنندگان داده ها نباشد.داده
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 تولیدکنندگاننااطمینانی  ،. به عبارتیهایشان را برای استفاده یا اهداف مشخص نامناسب بدانندو داده

 هایمحدودیتاز جمله  هاداده ازدر استفاده مجدد  پژوهشگرانهای اصلی درباره هدف سایر داده

 van Panhuis et al., 2014; Federer et al., 2015; Hate et) اشدبها توسط آنها میگذاری دادهراکاشت

al., 2015.) ند که اهرا نشان داد درصد پاسخگویان این نگرانی 91نشان داد که ها نتایج برخی از پژوهش

، همچنین. آنها چنین قصد و هدفی نداشته باشند گردآورندگانها ممکن است طوری استفاده شود که داده

درصد(  87ها )ها به خاطر کیفیت ضعیف دادهنها از سوء تفسیر دادهآعمده پاسخگویان بیان کردند که ترس 

 ;Tenopir et al., 2011; Sayogo & Pardo, 2013) دباشدرصد( می 90ها )یا به دلیل پیچیدگی خود داده

Tenopir et al., 2015.) به  هااز داده های نامناسبیبر این، ممکن است که سایر پژوهشگران تحلیل عالوه

ها درک کنندگان مجدد از دادهو یا اینکه استفادههای مطالعه اصلی ارائه دهند دلیل کمبود آگاهی از جنبه

های ارزیابی، مداخالت، متغیرها، شرایط مطالعه و جمعیت مورد مطالعه نداشته باشند و ممکن کاملی از سنجه

 (.Bull et al., 2015; Fecher et al., 2015) کنندتفسیر  گر را سوءمداخله تأثیرست ا

نشر،  هایفرصتاستفاده قرار گرفتن و همچنین از دست رفتن و کاهش  ءاز رقابت و مورد سو ترس

ها و فقدان حمایت مالی، فقدان سازی و مستندسازی دادههزینه ایجاد شده از بابت زمان و پول جهت آماده

از جمله را اخالقی و قانونی  هایمحدودیتای و داده هایزیرساختای، کمبود استانداردها و پاداش حرفه

نشان داد که بین  نیز دیگرینتایج پژوهش  .(Rathi et al., 2012)باشد میها گذاری دادهموانع اشتراک

داری داده رابطه معنی بر نگرش پژوهشگران نسبت به اشتراک پژوهشیهای گذاری دادهات اشتراکخطر

 .(Kim & Adler, 2015) داردوجود 

، هاداده وجودپذیری آنها، عدم آگاهی از ها و دسترسدر مدیریت داده و مهارتکمبود تجربه 

پژوهشگران  ییناآشناو  های آنهاقابلیتو همچنین مزایا و ای ای و ابردادههای و عناصر دادهوجود واسپارگاه

و  هامحدودیتاز دیگر  هاگذاری دادهناکافی پژوهشگران در اشتراکو آموزش  هامحل نگهداری دادهبا 

 ,Borgman, Wallis, & Noel, 2007; Kervin) باشدها میگذاری دادهپیش روی اشتراک هایچالش

Michener, & Cook, 2013; Michener, 2015.) 

است که بر میزان و اهمیت  عواملیگذاری از دیگر تجربیات پژوهشگران در اشتراک

را  1هاها در واسپارگاهبسیاری از پژوهشگران تجربه بارگذاری دادهگذارد. می تأثیرها گذاری دادهاشتراک

ای های دادهواسپارگاه .(Federer et al., 2015)ها باشدگذاری دادهتواند از موانع اشتراکندارند و این می

 
1. Repositories 



  1398 پاییز و زمستان، 2، شماره 9سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   12

 

گیرد در قسمت مربوطه مورد بررسی قرار فنی قرار می هایچالشای به جهت اینکه در ذیل و ابرداده

 اند.گرفته

 فنی موانع. 2

ها، ای در توصیف، مستندسازی، مدیریت و سازماندهی دادهای و ابردادهکمبود استانداردهای داده

ای موجود و های دادهای، موانع زبانی و فرمتهای دادهعدم وجود یا عدم شناخت کافی از وجود واسپارگاه

 باشد.های پژوهشی میگذاری دادهاشتراک هایچالشو  هانگرانیها از جمله پیچیدگی و کیفیت داده

گذاری ای نقش مهمی در مدیریت، دسترسی و اشتراکای و دادهاستفاده از استانداردهای ابرداده

های پژوهشی دارد. هر چند که استفاده از این استانداردهای عامل مهمی در اشتراک داده محسوب داده

ها در توصیف استفاده نکردن از ابردادهد، اما عدم شناخت و آگاهی ناکافی پژوهشگران و همچنین نشومی

های پژوهش در سالیک ها دارد. نتایج گذاری دادهاشتراک کم بودنها نقش مهمی در و سازماندهی داده

ها ها برای سازماندهی و آرشیو کردن دادهنشان داد که بیش از نیمی از پژوهشگران از ابرداده 2015و  2011

ها نشان داد هر چند میزان استفاده از ابرداده 2015نتایج همین پژوهش در سال  ،جوداند. با این واستفاده نکرده

 (.Tenopir et al., 2011; Tenopir et al., 2015) افزایش یافته است اما این میزان چندان چشمگیر نیست

های گردآوری شده باعث های مناسب در دادهناکافی بودن و یا عدم استفاده از استانداردهای ابرداده

های دیگری نشان شوند. پژوهشپذیری میان آنها میها و میانکنشایجاد محدودیت در استفاده مجدد از داده

پذیری میان آنها فراهم نباشد سازگار نباشد یا امکان میانکنشهای مرتبط و فناوریها داد که اگر انواع داده

کنند. برخی از پژوهشگران بر قلمداد میپژوهشگران اشتراک داده و استفاده مجدد از آنها را مشکل و زمان

 هاگذاری و استفاده مجدد از دادهای به عنوان مانعی در اشتراکنیز معتقدند که فقدان استانداردهای ابرداده

 ;Reitsma, Laxton, Ballard, Kuhn, & Abdelmoty, 2009; Fecher et al., 2015) شودمحسوب می

Kervin, Cook, & Michener, 2014.) 

ای های دادهاز دیگر موانع موجود عدم وجود یا عدم شناخت و آگاهی کافی از وجود واسپارگاه

ها و رفتار اشتراک داده و استفاده تغییر دیدگاه ای باعثهای دادهاست. چرا که افزایش وجود واسپارگاه

ها، نبود گذاری دادهای در ودیعههای دادهواسپارگاهاز وجود شود. ناآگاهی پژوهشگران مجدد از آنها می

ای از های دادهها در پایگاهها، عدم مهارت و چگونگی استفاده از دادههای ذخیره و سازماندهی دادهمهارت

 Fecher et al., 2015; Federer et al., 2015; Tenopir et) باشدها میروی اشتراک دادهدیگر موانع پیش

al., 2015.) 
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عامل بیشتر در  ها است. اینگذاری دادهدر اشتراکفنی  و موانع هاچالشموانع زبانی از دیگر 

شوند های سالمت عمومی به زبان بومی ثبت و ضبط میشود. به طور مرسوم دادهسالمت دیده می هایداده

 المللیبیندر بافت  مخصوصاًها هایی را با سایر مجموعه دادهداده و این مسئله، امکان انسجام و استفاده از چنین

های مختلف علمی به آوری شده در بافتهای جمعگاری دادهعالوه بر این، ناساز کند.با مشکل مواجه می

ای محدود از دیگر موانع است. علیرغم های دادهفرمت شود.گرفته میعنوان مانعی در اشتراک داده در نظر 

های سالمت عمومی به شکل چاپی های انجام شده در حوزه سالمت بخش عظیمی از دادهتمام پیشرفت

 افزاری موجود سازگار نیستند و امکان استفاده از آنها نیز فراهم نیستهای نرما نظامشوند که بنگهداری می

(Tenopir et al., 2011; van Panhuis et al., 2014.) 

 ، رفتاری و فرهنگیانگیزشی موانع. 3

فردی و باورهایی است که باعث محدود شدن اشتراک  ،سازمانی هایانگیزشموانع انگیزشی شامل 

این موانع شامل کمبود باشد. میداده  گذاریدر اشتراکترین مانع عمده ،مناسب شود. نبود انگیزهداده می

ها توسط ها، عدم تقدیر و تشکر از صاحبان دادهگذاری دادههای الزم در اشتراکها و پاداشمشوق

، عدم رفتار متقابل هاگذاری دادهحاصل از اشتراک احتمالی اقتصادی و خطرات هاآسیبپژوهشگران ثانویه، 

 باشند.گذاری و کمبود اعتماد بین پژوهشگران میدر اشتراک

. در صورتی که استزمان و منابع  صرف های پژوهشی نیازمندگذاری دادهبرای مثال، اشتراک

همراه باشد یا قابل توجه نباشد به عنوان مانعی در این راستا  تأخیرها با گذاری دادهمزایای حاصل از اشتراک

فرصت است. با توجه به اینکه زمان زیادی صرف ـ  تحلیل هزینه موانع انگیزشی،کند. از دیگر عمل می

انتشار  هایفرصتو  ها بهتر و بیشتر استفاده کردهای این دادهتوان از قابلیتشود، میها میآوری دادهجمع

 .(van Panhuis et al., 2014) که پیشتر در این مورد اشاره شد بیشتری را به وجود آورد

سایر پژوهشگران توسط پژوهشگران ثانویه از دیگر عواملی است که  هایعدم تقدیر و تشکر از داده

. در مواردی دیگر، به دلیل اینکه تقدیر (Federer et al., 2015) گذاردمی تأثیرگذاری بر میزان اشتراک

شود برخی از پژوهشگران از های ثانویه انجام نمیهای اصلی در پژوهشمناسبی از دارندگان داده

 .(Hate et al., 2015)نند کها خودداری میاری دادهگذاشتراک

پیش روی  هایچالشهای پژوهشی از دیگر گذاری دادهعدم رفتار متقابل در اشتراک

ها احساس اشتراک داده عادالنه و مناسب نیست. تولیدکنندگان داده معموالًباشد. ها میگذاری دادهاشتراک

کنند. در حالی که اند و اعتبار یا سود کمتری از کارهایشان دریافت میکنند که مورد استثمار قرار گرفتهمی
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کنند و از اعتبار شر میها را تحلیل و نتایج آنها را منتتوانند به سرعت دادهمیها کنندگان مجدد از دادهاستفاده

در  (.Campbell & Bendavid, 2002; Federer et al., 2012) شود مندبهرهدانشگاهی و پیشرفت کاری 

های پژوهشی گذاری دادهدرصد دانشمندان حوزه ژنتیک مایل به اشتراک 28پژوهشی دیگر مشخص شد که 

 ,Louis, Jones, & Campbell) ود نیستند چرا که دیگران ممکن است چنین عمل متقابلی را انجام ندهندخ

2002). 

هایی است که در میان پژوهشگران به عنوان مانعی کمبود اعتماد بین پژوهشگران از دیگر چالش

ها باعث تشویق بیشتر کنندگان از دادهکنندگان و استفادهاعتماد بین تولید کند.جهت اشتراک داده عمل می

 هایسوءاستفادهبه دلیل احتمال سوء تفسیر و  هاکنندگان دادهشود. فقدان اعتماد بین فراهماشتراک داده می

 .(Sayogo & Pardo, 2013) کنندگان مجدد از آنها ممکن است رخ دهدها توسط استفادهعمدی از داده

 سازمانی موانع. 4

در  سازمانیاز جمله موانع  هادستورالعملکمبود راهنماها و الزامات، ، هاسیاستمحدود بودن 

و عدم انسجام الزم بین راهنماهای دسترسی و تعادل  هاسیاستباشد. محدود بودن ها میگذاری دادهاشتراک

 هاسازمانمادی و معنوی توسط  مؤلفها و حمایت از حریم خصوصی و حفاظت از حق میان دسترسی به داده

باشند که ممکن است به دالیل مختلفی مانند ها میگذاری دادهموانع اشتراکهای ذینفع از جمله و بنگاه

سایر عوامل  ینهمچنو  هاسازمانهای منفی گذشته و مراکز، تجربه هاسازمانبه  اعتمادیبیحس عمومی 

با وجود ارائه  (.;Federer et al., 2014; van Panhuis et al., 2014; Bull et al., 2015) اتفاق بیافتد

، این های پژوهشیگذاری دادههت اشتراکج هاسازمانالزامات سازمانی توسط برخی از  و هاسیاست

های متعددی را نیز ایجاد اند و عالوه بر این، نگرانیها نداشتهگذاری دادهچندانی بر اشتراک تأثیرالزامات 

 .(Tenopir et al., 2015) اندکرده

هایشان خود جهت مدیریت داده سازمانبسیاری از پژوهشگران از زمان و حمایت کافی از طرف 

با کمبود منابع مالی و سازمانی در خصوص مدیریت و  هاسازمانبرخوردار نیستند. از طرفی برخی از 

ها اشتراک داده های انجام شده، بیشتر دانشمندان ازرو هستند. بر اساس پژوهشها روبهگذاری دادهاشتراک

 Campbell et al., 2002; Tenopir et) کندهای مربوط به آن خودداری میبه دلیل کمبود منابع و هزینه

al., 2011; Kervin et al.,2014.)  ،سازمانی الزم مانند کمبود  حمایتعدممنظور از کمبود منابع

های واضح و مشخص در افزار مورد نیاز، فقدان سیاستافزاری و نرمها و تجهیزات سختزیرساخت
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منابع  تأمینها از یک طرف و همچنین عدم گذاری دادهخصوص سازماندهی، مدیریت، دسترسی و اشتراک

 باشد.انسانی و مالی مورد نیاز از طرف دیگر می

باشند. اشتراک ها میگذاری دادهخطرات احتمالی اقتصادی از دیگر موانع اشتراکو  هاآسیب

توانند منجر به خطرات اقتصادی به دلیل کاهش توریسم و تجارت می هابیماریهای مربوط به بروز داده

 هابنگاهو  هاسازمانشود که شوند. احتمال چنین کاربردهای اقتصادی مهم به دلیل مسائل اقتصادی موجب می

نداشته باشند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه اشتراک  هابیماریهای مربوط به تمایل چندانی به انتشار داده

کنندگان مجدد توصیف و ارتباط با تولیدکنندگان و استفادهجهت  مناسب و انسانیداده نیازمند منابع مالی 

دلیل فشارهای اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال  ای و اینترنت است، بهها و تجهیزات رایانهاز داده

سازمانی و مالی مناسب هم از جهت  حمایتعدم هستند. روروبهمنابع  و کمبودتوسعه با محدودیت 

 ارآمدنیروی انسانی مناسب و ک بعدافزاری مناسب و هم از افزاری و سختنرم هایزیرساختآوری فراهم

سازمانی است  هایچالشد از دیگر ننها فراهم کهای الزم را جهت مدیریت و سازماندهی دادهکه مهارت

 ,.Cragin, Palmer, Carlson, & Witt, 2010; Rathi et al)ست ت مورد توجه قرار گرفته اکه در مطالعا

2012; Sayogo & Pardo, 2013; Tenopir et al., 2015 .) 

 حقوقی و قانونی موانع. 5

نااطمینانی در مورد  ،های انسانینام سازی داده، بیایحساسیت دادهو  مؤلف، حق هاداده مالکیت

 باشدها میگذاری دادهاز جمله موانع اشتراک هاو چگونگی دسترسی به داده یقوانین و مسائل حقوق

(Kervin et al., 2014; Michener, 2015 .)شود در ها میمالکیت و حق استفاده شامل همه داده موضوع

ها در جوامع علمی موضوع های فردی است. مالکیت دادهحالی که موضوعات حریم خصوصی شامل داده

نسبت های خاص خود را قرار گرفته است و هر سازمان و کشوری سیاست مهمی است که بسیار مورد توجه

های پزشکی با بیماران، دارد. برای مثال، هنوز به درستی مشخص نیست که مالکیت داده هاادهبه مالکیت د

از بیماران و در جریان قرار  آگاهانهاین، رضایت  و مراکز تحقیقاتی است. عالوه بر هابیمارستانپزشکان و یا 

باشد که به صورت مکرر ها میگذاری دادهها یکی از شروط اشتراکگرفتن آنها در استفاده مجدد از داده

 .(van Panhuis et al., 2014) های اخالقی مورد توجه قرار گرفته استاین موضوع در کمیته

دهد که . مطالعات نشان میگذاری آنها شودباعث جلوگیری از اشتراکتواند ای میدادهحساسیت 

ها ، حساسیت دادههای انسانیحریم خصوصی پژوهشها به دلیل گذاری دادهدانشمندان تمایلی به اشتراک

ها مطالعات نشان داد دانشمندان زمانی که احساس کنند دادهها ندارند. برای امنیت ملی و محرمانگی داده
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دانشمندان نسبت به تبادل  نیز هاپژوهشدر برخی از کنند. حساس هستند از اشتراک داده خودداری می

 ,Sterling & Weinkam) کنندهای امنیت ملی مخالفت میالملل به دلیل نگرانیهای علمی در سطح بینداده

1990). 

باشد. این مسئله زمانی بیشتر جلب ها مینااطیمنانی در مورد مسائل حقوقی مانعی در اشتراک داده

 ,.Fecher et al)های فردی سروکار داشته باشندهای حساس مانند دادهبا داده هاپژوهشکند که توجه می

های علوم بهداشتی و در پژوهش هاداده گذاریاشتراکدهد که ها نشان میپژوهش برخی از. (2015

 ,Sterling & Weinkam) بیماران مشکل استخصوصی های حفظ حریم های مرتبط به دلیل نگرانیرشته

1990; Savage & Vickers, 2009; Lane & Schur, 2010; Rathi et al., 2012; Bull et al., 2015.) 

ی های پژوهشگذاری دادهکنند تمایل کمتری به اشتراکهای انسانی کار میکه با داده پژوهشگرانی

کنند. از جمله این مسائل و ها بیان میپذیری دادهبیشتری را در خصوص دسترس هاینگرانیدارند و 

 1آگاهانهها، رضایت ها، مالکیت دادهتوان به حریم خصوصی افراد و بیماران، محرمانگی دادهمی هانگرانی

های غیرمستقیم ها، هزینهداده کنندگاندرخواست، عدم اعتماد به هاسازی دادهناماز بیماران، بی

و امکان تحلیل اشتباه  هاپژوهشها، نامطمئن بودن از سیاست کارفرما و حامیان مالی گذاری دادهاشتراک

 ;Tenopir et al., 2011; Rathi et al., 2012; Panhuis et al., 2014; Bull et al., 2015کرد )مجدد اشاره 

Federer et al., 2015; Tenopir et al., 2015.)  حفاظت از حریم خصوصی افراد و بیماران از دیگر

باشد. نگرانی اصلی در حوزه سالمت عمومی در خصوص ها میگذاری دادهروی اشتراکپیش هایچالش

کنندگان در طول حفظ حریم خصوصی بیماران ضمانت از این مسئله است که حریم خصوصی مشارکت

 ,.van Panhuis et al., 2014; al., 2015; Fecher et al) یردبگها مورد حمایت قرار استفاده مجدد از داده

گیرند و بر احترام به اشخاص را به عنوان اصول اصلی اشتراک داده در نظر می برخی از پژوهشگران (.2015

 .(Brakewood & Poldrack, 2013)ارند د تأکیدآنها  هایو محرمانگی داده آگاهانهاهمیت رضایت 

بعد موانع فناوری، موانع در پنج اشتراک داده را  هایمحدودیتموانع و  های دیگری،در پژوهش

شده بندی ها دستهاجتماعی، سازمانی و اقتصادی، موانع حقوقی و سیاسی و بافت بومی و خاص بودن داده

ها را تضمین کند که امکان سو استفاده و سوء هایی که داده. در بعد فناوری به فقدان یا کمبود مکانیسماست

و به خصوص کیفیت و استانداردسازی آنها از جمله مسائلی است  هاتفسیر از آنها کاهش یابد. معماری داده

ساالری، فرهنگ ها و نظام شایستهگذاری، انگیزشکه باید مورد توجه قرار بگیرد. هزینه اشتراک

 
1. Informed Consent 
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از جمله موانع اجتماعی، سازمانی  هاسازمانگذاری باز و تعارضات ساختاری و عملکرد مدیریتی در اشتراک

سازی و گذاری شامل کمبود منابع، وقت و تالش الزم جهت آمادههزینه اشتراکو اقتصادی است. 

شود. اعتبار پژوهشگران به توانایی آنها در درک داده و در نتیجه تولید انتشارات بر گذاری آنها میاشتراک

تمایل به بر  مؤثریهای پژوهشی بستگی دارد. همچنین شهرت فردی و جایگاه علمی آنها به طور مبنای داده

دار شدن چهره پژوهشگران در جوامع ها دارد. از طرف دیگر ترس از گم شدن یا خدشهگذاری دادهدسترس

وجود مکانیسم انگیزشی مناسب و نظام  رواینباشد. از ها میگذاری دادهمانع در اشتراک ترینمهمعلمی 

 هاپژوهشها همانند خروجی یش به دادهساالری در جوامع علمی و پژوهشی و ضرورت توجه بیش از پشایسته

ها کمک کند. موانع حقوقی و سیاسی شامل گذاری بیشتر دادهتواند به اشتراکاز جمله اقداماتی است که می

ها و جلوگیری اطالعات و دادههای مربوط به بیماران و افراد، استفاده صحیح و عاقالنه از نام سازی دادهبی

ها و مقررات حمایت از محرمانگی و حریم های مدیریت دادهها، سیاستتفاده از دادهاز سوء تفسیر و سوء اس

شناسی ها مانند زمینها در برخی از رشتهشود. بافت محیطی و خاص بودن دادهخصوصی افراد را شامل می

ای برای ها است. بافت سازمانی یا رشتهگذاری دادهپیش رو در اشتراک هایچالشو علوم محیطی از دیگر 

گذاری که بر رفتار اشتراک است. هر رشته علمی بافت سازمانی خود را دارد یضروردرک اشتراک داده 

 (.Kim, 2013; Sayogo & Pardo, 2013) دارد تأثیری دانشمندان آن رشته هاداده

 

 ریگینتیجه

ها نقش مهمی در پیشبرد علم و این داده نیاز دارند وها به داده هاپژوهشپژوهشگران در انجام 

های متنوعی ها پژوهشگذاری دادهد. آنها انتظار دارند که بتوانند با دسترسی و اشتراکنکنپژوهش ایفا می

کارکردهای مختلفی  آنهاها برای این داده ها برخوردار شوند.گذاری دادهانجام دهند و از مزایای اشتراک

هنگام ارائه  های دانشگاهیدر محیط معموالًشود. دارند که شامل کارکردهای مالی، اعتباری و ارتقا می

شود در حالی می تأکیدبیشتر بر بروندادهای علمی پژوهشگران  پژوهانه بیشتر، استخدام و ارتقای پژوهشگران

توجه های حاصل از آنها های پژوهشی و استفاده از مزایا و ویژگیادهگذاری داشتراک توان نسبت بهکه می

های مختلف بیشتر از آنکه دهد که پژوهشگران رشتهنشان می هاپژوهشنتایج این،  بیشتری نمود. عالوه بر

نتیجه کنند. گذاری آنها خودداری میاز اشتراکبه دالیل متنوعی های خود را به اشتراک بگذراند داده

 دهد.متعددی را نشان می هایچالشها موانع و گذاری دادهتحلیل متون اشتراکحاصل از بررسی و 

 رودترین موانع به شمار میجمله ها ازداده گذاریو اشتراک سازیجهت آماده تالش درک شده

(Louis et al., 2002; Foster & Gibbons, 2005; Kim, 2007; Tenopir et al., 2011.)  ،چرا که هزینه
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بر زمان ها کاریگذاری دادهزمان و تالش الزم در گردآوری، توصیف، مستندسازی و مدیریت و اشتراک

نشر  هایفرصتهای پژوهشی از دست رفتن گذاری دادهاز دیگر موانع موجود در اشتراک شود.قلمداد می

 دانشمندان از اشتراک داده به دلیلدهد که نشان می هاپژوهشنتایج هاست. گذاری دادهاشتراکدر صورت 

 ;Louis et al., 2002) کنندخودداری می داده گذاریاز اشتراک تولید کننداینکه بتوانند انتشارات بیشتری 

Sedberry et al., 2011.) مدنظرها در جهت اهدافی که و استفاده از داده هاسوء استفاده و سوء تفسیر از داده 

 مواجه عمده هایچالشها را با گذاری دادهپژوهشگران اولیه نباشد از دیگر مواردی است که اشتراک

 کند.می

های دولتی انجام هایی که از طرف نهادها و سازمانداده خصوصاًهای پژوهشی مسئله مالکیت داده

هاست. چراکه ی دادهگذاراشتراک هایچالشاز دیگر  مؤلفبه حق  مرتبطشوند و همچنین مسائل می

 سالمت وجود دارد.حوزه های مربوط به داده خصوصاً ها رویکردهای مختلفی در خصوص مالکیت داده
گذاری و نشریات بر اشتراک هاپژوهش، الزامات و قوانین حامیان مالی هاسیاستبا وجود اینکه 

های و سیاست هاسازمانهای تدوین شده توسط مشیخطو  هاسیاستتفاوت اند، اما به دلیل داشته تأثیرها داده

اندکی  تأثیرو  انسجام الزم برخوردار نیست سوی ذینفعان از ها ازمرتبط با آنها و همچنین تردید در پذیرش آن

 ,Tenopir et al., 2011; Kim & Stanton, 2012; Kim & Stanton) اندها داشتهگذاری دادهبر اشتراک

2012; Kim & Zhang, 2015; Kim & Burns, 2016.)  به  هامشیخطو  هایهرو ینااز همین رو پذیرش

دارند مورد  هاسازمانبه دلیل اهداف متفاوتی که این  هاسیاستدلیل عدم انسجام الزم در هنگام تدوین 

 (.Fecher et al., 2015; Tenopir et al., 2015) تردید قرار گرفته است

پیش روی  هایچالشهای پژوهشی از دیگر هگذاری دادعدم رفتار متقابل در اشتراک

در  پژوهشگراندهد که عدم رفتار متقابل توسط سایر مطالعات نشان میباشد. ها میگذاری دادهاشتراک

این . (Federer et al., 2015) داده منجر شود تواند به کاهش اشتراکهای اشتراکی میاستفاده مجدد از داده

های انگیزشی الزم جهت ترغیب و تهییج پژوهشگران جهت تواند به دلیل عدم جود مکانیسممسئله می

انگیزشی و پاداش مناسب در ترویج و برانگیختن  هایعاملهای پژوهشی باشد چرا که گذاری دادهاشتراک

 ,Blumenthal et al., 1997; Koslow) پژوهشی نقش مهمی دارندهای گذاری دادهپژوهشگران در اشتراک

2000; Postle et al., 2002; 2002; Sayogo & Pardo, 2013.) 
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گذاری اشتراک هایچالشهمچنین عدم اعتماد متقابل نیز به همکاران و پژوهشگران از دیگر 

زبانی و مشکالت مربوط به  ای و همچنین موانعباشد. عدم آشنایی با مسائل فنی و استانداردهای دادهمی

 رود.فنی به شمار می هایچالشها از جمله گذاری دادههای اشتراکپذیری میان نظامشمیانکن

ها جهت داده گذاری و مدیریتآموزش پژوهشگران در توصیف و اشتراکاما با این وجود،  

شامل قواعد و راهنمای چگونگی استفاده  ایهای مدیریت دادهپذیری آنها و همچنین اعمال سیاستدسترس

مانند تقدیر و تشکر  هاگذاری دادهالزم جهت اشتراک هایانگیزشایجاد  ،ها و اشتراک آنهامجدد از داده

افزاری و نرم هایزیرساختهای اشتراکی، ایجاد دهی به دادهژوهشگران، ایجاد مکانیسم استنادرسمی از پ

المللی پذیری و همکاری علمی و بینجهت رویت ایهای دادهد واسپارگاهافزایش وجو افزاری الزم،سخت

ها گذاری دادهو راهنماهای منسجم در اشتراک هاسیاستای، ارائه های مدیریت دادهاستفاده از طرح بیشتر،

ه حوز گذارانسیاستای و ههای علمی و حرفو همچنین انجمن هاپژوهشو حامیان مالی  هاسازمانتوسط 

سازی و از بین بردن موانع پیش روی نقش مهمی در فرهنگ علم و فناوری از جمله راهکارهایی است که

 ها دارد.گذاری دادهاشتراک

های پژوهشی پیشنهاد گذاری دادهاشتراک هایچالشبا توجه به تحلیل انجام شده و شناسایی موانع و 

هایی های پژوهشی و به خصوص پژوهشهای بیشتری در خصوص وضعیت مالکیت دادهشود پژوهشمی

. عالوه بر این مباحث مربوط به محرمانگی ، انجام گرددگیرندکه با بودجه عمومی مورد حمایت مالی قرار می

های مربوط به امنیت ملی در ن بحث مسائل مربوط به نگرانیاز آ ترمهمو حفظ حریم خصوصی بیماران و 

، باید مورد شوندآوری میو به طور ویژه در حوزه پزشکی جمع و ملی هایی که در سطح کالنخصوص داده

های گذاری دادهافزاری الزم جهت اشتراکافزاری و نرمسنجی سخت. بررسی امکانبررسی قرار گیرد

و الزامات ذینفعان  هاسیاست، بررسی وضعیت موجود ا و مخازن دانش سازمانیهپژوهشی در واسپارگاه

های پژوهشی، گذاری و دسترسی به دادههای پژوهشی در خصوص اشتراکگذاری دادهحوزه اشتراک

های اشتراکی انجام هایی که بر اساس دادهنویسندگی و مشارکت علمی در پژوهش مربوط بهبررسی مسائل 

و سایر ذینفعان اشتراک داده در خصوص  گذارانسیاستبررسی نگرش پژوهشگران، مدیران، و  شوندمی

. تواند مورد پژوهش واقع شونداز دیگر مسائلی هستند که میهای اشتراکی ها و استفاده از دادهمزایا، قابلیت

توجه قرار گرفته و بحث ای چند سالی است که در جهان مورد ها و مطالعات دادهعالوه بر این، مبحث داده

رسانی در آنها مورد کنکاش قرار ها و نقش کتابداران و متخصصان اطالعای و مدیریت دادهخدمات داده

های دانشگاهی در نظر گرفته شده ینده کتابخانهای یکی از خدمات آکه خدمات داده گرفته است. به طوری
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های پژوهشی و گذاری دادهفوق گامی به سوی اشتراک هایشود با انجام پژوهشاست. بنابراین پیشنهاد می

 پویایی بیشتر حرفه انجام پذیرد.
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