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Abstract 

Objective: Research Data Services(RDS) are defined as services that support the research 

data lifecycle. The purpose of this study was to identify the status of research data services 

(RDS) in central libraries of public universities affiliated to the Ministry of Science, Research 

and Technology (MSRT) and to determine the status and identify its importance and 

requirements. 

Methods: The present reserch is an applied one in terms of purpose which has conducted in 

a descriptive-survey method. A researcher-made questionnaire was used for data collection. 

The questionnaire consists of 4 parts and contains a total of 49 items. The statistical population 

consists of 94 managers of central libraries of public universities affiliated to the ministry of 

science, research and technology. finally, 72 (76.59%) managers answered the 

questionnaire.The data were analyzed using descriptive and inferential statistics. 

Results: Research findings indicated that library managers have a positive attitude towards 

the importance of research data services and the more than 70% of them strongly agree that 

library data research services are of great importance. The findings also showed that all the 

requirements for research data services are very important. But based on average ratings, 

availability of appropriate technology infrastructure for research data services (8.85), 

development of enterprise repository software for research data management (8.85), 

existence of a research data plan for research data services (8.76), development of librarians' 

knowledge and skills in research data services (8.42) and librarians' desire to develop their 

knowledge and skills in research data services (8.33) were the most important requirements 

for providing research data services. In addition, currently, many libraries intend to perform 

research data services (between one to three years or more over the next three years), some 

of which have no plans to provide these services and few of them provide these services 

partially or completely.The findings also indicated that from the point view of managers the 

librarians' knowledge and skills of central libraries of public universities affiliated to the ministry 

of science, research and technology (3.1 average) are generally above average for performing 

research data services. 

Conclusion: Considering the importance of providing research data services by academic 

libraries, paying attention to the requirements of these services can be effective in 
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improvement of performing the research data services in academic libraries. There is also a 

fundamental need to develop librarians' knowledge and skills in research data services. The 

results of this research can be used in universities, especially the central libraries of universities, to 

plan research data services. 

Keywords: Research and Technology, Research Data Services, University Libraries, 

Organizational repositories, Ministry of Science. 

 وزرات به وابسته دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه در پژوهشی هایداده خدمات

 آن ملزومات و اهمیت شناسایی و وضعیت تعیین: فناوری و تحقیقات علوم،

 2، محدثه افضلی*1زویا آبام

 چکیده

 ضعیتو این پژوهش با هدف شناسایی .شودهای پژوهشی تعریف میکننده از چرخه حیات دادهعنوان خدمات پشتیبانیبههای پژوهشی خدمات داده هدف:

ی و تعیین وضعیت و شناسای فناوری )عتف( و تحقیقات علوم، توزار به وابسته دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه در پژوهشی هایداده خدمات

  .انجام شداهمیت و ملزومات آن 

 گویه 94 با ساختهمحقق پرسشنامه از هاداده گردآوری جهت. شد انجام پیمایشی-توصیفی روش به کهاست   کاربردی هدف نظر از پژوهش روش:

ا های به دست آمده بداده .دادند تشکیل عتف وزارت به وابسته دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه مدیران از نفر 27 را پژوهش نمونه. شد استفاده

 استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد.

 همه و است مثبت کتابخانه توسط خدمات این انجام اهمیت به نسبت هاکتابخانه مدیران نگرش که است آن از حاکی پژوهش هاییافته ها:یافته

 مدیریت برای سازمانی مخزن افزارنرم توسعه و تهیه ؛8.8.با میانگین ، مناسب فناوری هایزیرساخت وجود لیکن،.  دارند اهمیت شده، ذکر ملزومات

 خدمات زمینه در کتابداران مهارت و دانش توسعه؛ 828.با میانگین، خدمات، این انجام برای مدون ایبرنامه وجود ؛8.8.با میانگین  پژوهشی، هایداده

. هستند 888.، با میانگین پژوهشی هایداده خدمات انجام ملزومات رینمتمه خود دانش توسعه به کتابداران تمایل و 897.، با میانگین پژوهشی هایداده

 از ادیتعد دارند، را آینده سال سه از بیش یا و آینده سال سه تا یک بین پژوهشی هایداده خدمات انجام قصد هاکتابخانه از زیادی تعداد حاضر حال در

 املک طور به را خدمات این کمی خیلی شمار و دهندمی انجام تاحدودی را خدمات این نیز اندکی تعداد ندارند، خدمات این انجام برای ایبرنامه هیچ هاآن

 حد در مجموع در مورد مطالعه هایکتابخانه کتابداران مهارت و دانش ها میانگین میزانهمچنین مشخص شد از دید مدیران کتابخانه. دهندمی انجام

  (.01/8است ) متوسط

اند در توهای دانشگاهی، تمهید کردن ملزومات انجام این خدمات میهای پژوهشی توسط کتابخانهبا توجه به اهمیت انجام خدمات داده گیری:نتیجه

 د.جود داروهای دانشگاهی موثر واقع شود. همچنین نیازی اساسی به توسعه دانش و مهارت کتابداران ر کتابخانهدخدمات این بهبود وضعیت انجام 

 زارت علوم.و ،مخازن سازمانی های دانشگاهی،های پژوهشی، کتابخانهخدمات داده، تحقیقات و فناوری ها:کلیدواژه
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 مسألهو بیان  مقدمه

 شوند. اینمی گردآوری یا و خلق علمی هایپژوهش در بستر که اطلاعاتی خام هستندهای واحد "3پژوهشی هایداده"

 .اندپژوهش حاصل شده انجام از که ای باشندنتیجه و توانند بروندادباشند و هم می پژوهش توانند دروندادها هم میداده

، دیجیتال تصویری هایهای کیفی، دادهدادههای جغرافیایی، های کّمی جدولی، دادهها رکوردهای حقیقی همچون دادهآن

های و هر نوع دیگر شناسایی شده از داده هستند که در پژوهش دیجیتال، اسناد ویدیویی هایدیجیتال، داده صوتی هایداده

؛ 2113، 4اروی) باشندپژوهش ضروری میهای شود و برای اهداف تحلیل و اعتبارسنجی یافتهها استفاده میعلمی از آن

 سند مورداستفاده برای هر های پژوهشیداده .(2112، 6و همکاری اقتصادی سازمان توسعه؛ 2111و همکاران،  5ایندن

 و (2112، 2)دانشگاه جان هاپکینز است های علمیمنتشرشده توسط پژوهش یا و شدهگزارش نتایج یا ارزیابی و بازسازی

 شودیم تولید یا و مشاهده رقومی گردآوری، صورت به پژوهشی اصیل نتایج تحلیل منظور به هایی کهبه عنوان داده

 شود. تعریف می ( 2115، 2ادینبورگ دانشگاه)

 هک باشند مفیدتر توانندمی صورتی در اما هستند ضروری علمی هایانجام پژوهش برای پژوهشی هایاگرچه داده

 تریوسیع یدد ما به هاداده این تنهانه باشیم، داشته دسترسی هادادهاین  بزرگی از حجم به وقتی. شود استفاده هاآن مجددا از

 تردقیق هایلیلتح. انجامدمی ترهای دقیقتحلیل به بیشتر هایداده. شوندمی هاپژوهش بیشتر انسجام بلکه باعث دهند،می

 هاهزینه کاهش یات،عمل بیشتر کارآیی معنای به تواندمی بهتر تصمیمات شده و بیشتری مطمئن هایگیریتصمیم به منجر

های پژوهشی به عنوان منابعی ارزشمند برای . به منظور استفاده مجدد از داده(1333 سهرابی،)باشد هاکاهش ریسک و

ی ترهای پژوهشی اغلب از عمر طولانیای مبذول نمود. دادهها توجه ویژهاهداف علمی و پژوهشی باید به چرخه حیات آن

ری و توانند پس از خلق، گردآوها میاند، برخوردار هستند. این دادهپروژه پژوهشی که در بستر آن تولید شدهنسبت به 

ورد های جدید مها برای انجام پژوهشاستفاده اولیه مجددا توسط پژوهشگران دیگر یا توسط خود پژوهشگرِ خالق داده

)مرکز  شودگفته می "3های پژوهشیچرخه حیات داده"ها ن دادهاستفاده قرار بگیرند. به چرخه تولید تا مصرف مجدد ای

 (.2113، 11خدمات داده بریتانیا

های پژوهشی خود هستند اگرچه پژوهشگران مسئول انجام مراحل خلق و گردآوری، پردازش، و تجزیه وتحلیل داده

های پژوهشی، ارزیابی و انتخاب، های دادهگیری و دریافت فایلها، مسئولیت مراحل پیاما برای استفاده مجدد از داده

های پژوهشی با ها در چرخه حیات دادهی بلندمدت از آنسازی امن، توصیف، سازماندهی، حفاظت و نگهدارذخیره

های هدادخدمات "های پژوهشی هستند که باید توسط پژوهشگران نیست. تمام این مراحل، مناطقی در چرخه حیات داده

های کننده از چرخه حیات دادهعنوان خدمات پشتیبانیهای پژوهشی بهپوشش داده شوند. خدمات داده" 11پژوهشی

های خدمات دادهپذیرد. انجام می مات فنیخدو  12اطلاعاتی/ ایمشاورهشود و به دو صورت خدمات هشی تعریف میپژو
                                                           

3 research Data 
4 Erway 
5 Eynden 
6 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
7 Johns Hopkins University 
8 University of Edinburgh 
9 Research Data Lifecycle (RDL) 
10 UK Data Services 
11 Research Data Services (RDS) 
12 informational / consulting 
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 به های دانشگاهی است کهای یا اطلاعاتی شکل نوین و توسعه یافته خدمات مرجع رایج در کتابخانهپژوهشی مشاوره

 ماتخد از دیگر ایکه دسته فنی کند. خدماتمک میک پژوهشی هایداده بازیابی و جستجو زمینه در پژوهشگران

 دانش و هامهارت نیازمند ارائه برای و است ترپیچیده اطلاعاتی یا و ایمشاوره خدمات نسبت به ،است پژوهشی هایداده

های مدیریت داده و پژوهشی هایداده حیات چرخه در مستقیم مشارکت با خدمات این انجام. باشدمی ترتخصصی

شود، حفظ و می ثرؤمهای پژوهشی موجب ایجاد داده مات در هر دو صورت،این خد .شودمی پذیرامکان 13پژوهشی

، 15؛ یو2112، 14)کولتاینمایدحمایت می آنها مجدد کند و از پژوهشگران برای استفادها را تضمین مینهپذیری آدسترس

  .(2112، 12تنوپر، برچ و آلارد ؛ 2113؛ تنوپر، 2115، 12؛  کوردت و هافمیستر2115و همکاران،  16؛ سی2112

های پژوهشی برای پشتیبانی از گیرد، به خدمات دادههای علمی انجام میای که در آن پژوهشهر سازمان یا موسسه

 دانشگاه ،ها. یکی از این سازمان(2113)تنوپر،  ها نیاز داردو استفاده مجدد از این داده های پژوهشیچرخه حیات داده

های علمی توسط اعضای شود. درطی انجام پژوهشهای علمی محسوب میرین مراکز انجام پژوهشمتاست که از جمله مه

ها به عنوان یک دارایی ارزشمند در دادهاین شوند. های پژوهشی تولید میعلمی و دانشجویان حجم عظیمی از دادههیأت

برخوردار  دهدر آین بالقوه بالایی برای استفاده مجدد جهت اهداف پژوهشی دیگریشوند و از قابلیت شناخته می دانشگاه

  .ها غیرممکن خواهد بودهستند. لکن، اگر با شیوه و رویکرد مناسب، مدیریت نشوند، استفاده مجدد از آن

 رفتهگ نظر در دانشگاههای پژوهشی یکی از دارایی عنوان به ،پژوهشی منشا سازمانی دارند هایاز آنجایی که این داده

 که حاصل هادارایی این که به منظور حفظ دارد وجود هادانشگاه برای رشدی به رو نیاز شک، شوند. بدونمی

کنند؛  ریزیها برنامهها حمایت کنند؛ برای مدیریت آنزمانی پژوهشگران هستند، از آن مالی، فکری، هایگذاریسرمایه

؛ هندرسان و 2112، 13)رنویک، وینتر و گیل های دانشگاهی ارائه دهندرای تمامی رشتهرا ب های پژوهشیو خدمات داده

های ها، منجر به ایجاد فرصتدادهاین استفاده مجدد از  ،های پژوهشی و به دنبال آنانجام خدمات داده.(2115، 21نات

 . (2115، 21)فچر، فریسایک و هبینگ شودمی ها، پژوهشگران و کتابخانههاجدیدی برای دانشگاه

 یازمندن فرهنگی تغییرات و هاتخصص و مهارت ها،تامین زیرساخت نظر های پژوهشی در دانشگاه ازانجام خدمات داده 

کاری گروهی است که مراکز مختلفی در دانشگاه دست اندرکاران است. به بیان دیگر، این خدمات  از گروهی همکاری

. (2111لویس، ؛ 1334زاده، )صراف است رین این مراکز، کتابخانهمتآن با هم همکاری کنند. یکی از مهباید برای انجام 

و  جربهاند. لذا با توجه به ترا ایفا کرده های دانشگاهی همواره نقش یک شریک در انجام پژوهشبه طور سنتی، کتابخانه

های پژوهشی را توسعه نقش سنتی توان خدمات دادهوهشی میهای پژها در زمینه حمایت از فعالیتخدمات گسترده آن

  (.2115)دورا و کومار،  های پژوهشی دانستها در پشتیبانی از فعالیتکتابخانه

                                                           
13 Research Data Management (RDM) 
14 Koltay 
15 Yu 
16 Si 
17 Curdt & Hoffmeister 
18 Tenopir, Birch & Allard 
19 Renwick, Winter, & Gill 
20 Henderson & Knott 
21 Fecher, Friesike & Hebing 
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 فرصتیارائه این خدمات  ،داد خواهند افزایش را سازمانی هایپژوهش تاثیر پژوهشی هایداده جایی که خدماتآن از

 نوناک. کندایجاد می دانشگاه پژوهشی ماموریت و های دانشگاهیکتابخانه خدمات بین همترازی افزایش برای مهم

و برای این  باشند مبتنی بر داده خدمات به مجموعه بر صرفا مبتنی خدمات از گذار حال باید در های دانشگاهیکتابخانه

 توسعه رایب کتابداران به های آموزشیفرصت ارائه و هامسئولیت درباره نظر تجدید ها،اولویت مجدد تنظیم به مهم نیاز

توانند بر می های دانشگاهیکتابخانه .(2112)تنوپر و همکاران،  دارند پژوهشی هایداده خدمات به مربوط هایمهارت

ری به نیازهای تها، اقدام به توجه موشکافانهپیشین خود در زمینه پشتیبانی از انجام پژوهشحسب مسئولیت، تخصص 

ق انجام ها از طریتری برای مشارکت در پژوهشاقدامات گسترده به علمی و دانشجویان خود کنند وشی اعضای هیأتپژوه

 یند.تر نماهای پژوهشی دانشگاه برجستهو بدین طریق نقش خود را در حمایت از فعالیت مبادرت نمایندخدمات این 

شکیلات در تترین مرکز در دانشگاه با کارآمدترین تواند به عنوان مناسبمیبا توجه به مطالب بیان شده، کتابخانه 

توانند اطمینان داشته باشند که با ها میکتابخانه .های پژوهشی قرار بگیردداری انجام خدمات دادهسمت رهبری و عهده

 باشند و تخصص آن را تامین در میز مذاکره حضور داشته ،های پژوهشی در دانشگاهشروع گفتگو درباره خدمات داده

توانند با همکاری سایر مراکز مرتبط همچون واحد فناوری اطلاعات و های دانشگاهی میکتابخانه.(2113)اروی،  نمایند

های پژوهشی در دانشگاه تشکیل دهند. توسعه یک رویکرد ای متحد برای انجام خدمات دادهدفتر پژوهشی دانشگاه جبهه

  (.2111 )لویس، ها اتخاذ شودتواند توسط کتابخانههای از قبل موجود، یک راهبرد است که میارتتیمی با اتکا به مه

 باشنداشته د قبولی قابل خدمات تواننددر سمت رهبری انجام این خدمات قرار بگیرند، می های دانشگاهیاگر کتابخانه

های دانشگاهی برای اگر کتابخانه افزون بر آن، (.2112 )کولتای،کنند برطرف را نیازها این ایمناسب و حرفه طور به که

های پژوهشی به جامعه پژوهشی دانشگاه پیشگام نشوند و مسئولیت انجام این خدمات را بر عهده نگیرند، انجام خدمات داده

ها روند پژوهش ها نیز به عنوان یک شریک مهم دردهند، نقش آنعلاوه بر اینکه امتیاز انجام این خدمات را از دست می

ا توجه به ها بهای دانشگاهی راه نخواهند یافت و این کتابخانهخدمات به کتابخانهاین  شود. به علاوه اینکهرنگ میکم

مبتنی ن آگیرند و پژوهشگران از مزایای های کلیدی خود در جایگاه مسئولان اصلی انجام این خدمات قرار نمیشایستگی

 ند گشت. بر کتابخانه منتفع نخواه

 هایهای پژوهشی و اهمیت انجام آن لازم است تا کتابخانههای ایجاد شده توسط خدمات دادهبا توجه به فرصت

سازی خود با تغییرات و نیازهای جدید دانشگاهی در راستای نیازها و اهداف پژوهشی سازمان مادر خود و به منظور همگام

های پژوهشی را ها نقش رهبری در انجام خدمات دادهشریک در پژوهشجامعه پژوهشی و حفظ موقعیت خود به عنوان 

 (.2115، 22)ساندرز های کتابخانه را به سوی انجام، ارائه و توسعه این خدمات هدایت نمایندبرعهده بگیرند و فعالیت

ی در های پژوهشادهریزی برای انجام خدمات دگیری و برنامههای دانشگاهی برای اتخاذ هر راهبرد، تصمیمکتابخانه

زومات برای رین ملمتها با توجه به اهمیت این خدمات برای کتابخانه، شناسایی مهدانشگاه نیاز به تجدیدنظر در اولویت

ان شناسایی وضعیت دانشی ومهارتی کتابدارانجام این خدمات، شناسایی وضعیت فعلی انجام این خدمات در کتابخانه و 

هایی نماید و مستلزم انجام پژوهشها بیش از پیش ضروری میدارند. بنابراین شناخت و آگاهی از این موارد در کتابخانه

                                                           
22 Saunders 
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های پژوهشی برای کتابخانه نیز قابل توجه است که از جمله این مزایا ایای انجام خدمات دادهمز باشد.در این زمینه می

 تولید پژوهشی نابعم انواع یکپارچه کتابخانه، مدیریت توسط دانشگاه پژوهشی مطالبات به مناسب توان به پاسخگوییمی

 کتابخانه تربیش همکاری برای فرصت ، ایجادخانهکتاب خدمات و مجموعه شدن ترکتابخانه، کامل توسط دانشگاه در شده

 صاصدانشگاه و اخت در اطلاعات فناوری واحد و پژوهشی معاونت تکمیلی،تحصیلات دانشجویان علمی،هیأت اعضای با

 (.2112، 23)چیور و بکر اشاره نمود کتابخانه به پژوهشی نوین خدمات انجام عملکردی و اجرایی علمی، امتیاز

 المللیبین سطح در پژوهشی هایداده خدمات زمینه با موضوعات گوناگون در زیادی هایاز ایران پژوهشخارج  در

کن، است. ل های دانشگاهی صورت گرفتهویژه کتابخانهه ب ،علمی و موسسات پژوهشی هایقلمرو سازمان در و و ملی

 توجه مورد چندان ایران های پژوهشی درخدمات داده حوزه خارج از ایران، در نسبتا گسترده هایپژوهش رغم انجامعلی

های رسد که تاکنون در ایران پژوهشی به حوزه خدمات دادهتا جایی که بررسی شده است، به نظر می .است نشده واقع

 اهی ایرانهای دانشگهای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی نپرداخته است و وضعیت خدمات دادهپژوهشی در کتابخانه

های پژوهشی به چه ملزومات، امکانات، قوانین و مشخص نیست. همچنین مشخص نیست برای انجام و ارائه خدمات داده

 های بالقوه و بالفعلی روبرو هستند. ی آن با چه چالشها برای اجرا و ارائههایی نیاز است و کتابخانهمهارت

دولتی  هایهای مرکزی دانشگاههای پژوهشی در کتابخانهپژوهش حاضر در نظر دارد به شناسایی وضعیت خدمات داده

ی سازی مسئولان دانشگاه و پژوهشگران از وضعیت کنونهای این پژوهش موجب آگاهبپردازد. یافته وابسته به وزارت علوم

اسب ریزی منهای دانشگاهی در برنامهها به مدیران کتابخانهشود. همچنین این یافتهمی هاخدمات در دانشگاهاین انجام 

های پژوهشی توسط های پژوهشی از طریق شناسایی میزان اهمیت انجام خدمات دادهبرای انجام و توسعه خدمات داده

ضمن ها فتهاین یانماید. کمک می نهاآ یرتأثهای پژوهشی براساس میزان بندی ملزومات انجام خدمات دادهکتابخانه و طبقه

های های کتابخانه برای ارائه خدمات دادهین داراییتی کتابداران به عنوان یکی از مهمتروضعیت دانشی و مهاراینکه به 

ان و متخصص به اساتید ،با شناسایی وضعیت دانشی و مهارتی کتابداران، پردازدها میپژوهشی از دیدگاه مدیران کتابخانه

 های درسی ارائه شده به دانشجویان رشته علم اطلاعاتریزیشناسی به منظور تجدیدنظر در برنامهرشته علم اطلاعات و دانش

 . نمایدهای پژوهشی کمک میسازی متخصصانی در حوزه خدمات دادهشناسی برای آمادهو دانش

 پیشینه پژوهش

ر بخش د مورد جستجو قرار گرفتند. خارجیداخلی و  علمی اتاطلاع هایپایگاه های مرتبطبرای جستجوی پیشینه

ترین های پژوهشی، مرتبطهای کاملا مرتبط با موضوع خدمات دادهپیشینه پژوهش در ایران به دلیل عدم وجود پژوهش

 اند.ها ذکر شدهپژوهش

های پژوهشی در مراکز علمی به که اجرای صحیح مدیریت دادهنشان داد  (1411نتایج پژوهش عصاره، سام و غائبی )

 نفعان و فناوری که هر یک ابعاد گسترده و فرآیندهای متعددیریزی، خدمات، ذیپنج مولفه وابسته است: سیاست، برنامه،

 گیرند. را در بر می

                                                           
23 Chiware & Becker 
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 را های پژوهشیگذاری دادهکهای پیش روی اشتراهمترین موانع و چالش( م1332چاکلی ) نوروزیوزیری، نقشینه و

ر یا سوء های نشر، سوء تفسیش، زمان وهزینه صرف شده، از دست رفتن فرصتلاشامل ت ؛موانع فردی ،به پنج دسته کلی

اری، عدم گذم جهت اشتراکلازهای ها و مشوقشامل کمبود پاداش ؛رفتاری و انگیزشی ها، موانع فرهنگی،استفاده از داده

اد ها، عدم جبران متقابل از سوی پژوهشگران ثانویه و عدم اعتمکنندگان مجدد از دادهمناسب توسط استفادهتقدیر و تشکر 

حمایت مناسب سازمانی، کمبود ، موانع سازمانی شامل عدمداند. همچنینمی هاگذاری دادهبین پژوهشگران در اشتراک

 یرانهسختگ یهامشییاوجود خط هاناها توسط سازمداده ریگذاعدم وجود سیاست اشتراک منابع مالی و انسانی مناسب،

های مناسب، عدم استفاده از استانداردهای دادهای و موانع فنی شامل عدم وجود واسپارگاه است. و موانع مالی و اقتصادی

 ق مؤلف، حساسیتها و حها و موانع حقوقی و قانونی شامل مالکیت دادهابردادهای مناسب و موانع زبانی و کیفیت داده

 .شوندبندی میها و همچنین عدم آگاهی از مسائل حقوقی و قانونی مربوطه دستهدادهای، دسترسی و حق استفاده از داده

 شناسیدانش و اطلاعات علم ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع درسی هایبرنامه ظرفیت ( به ارزیابی1332عروجی )

 هایافته .است پرداخته پژوهشی هایداده مدیریت شغلی هایفرصت تصدی برای دانشجویان توانمندسازی جهت ایران در

 دارند، را پژوهشی هایداده مدیر یک نیاز مورد هایمهارت ایجاد قابلیت این دو مقطع دروس از که برخی دهدمی نشان

 ر مقطعد بالاخص ،دروس برخی کردن اضافه لزوم صورت در و درسی هایدر برنامه بازنگری طریق از. نیستند اما کافی

 هایداده مدیران عنوان به بتوانند دانشجویان ،تحصیل ابتدای از تا پرداخت مربوطه هایمهارت توسعه به توانمی کارشناسی

  .شود طراحی منظور این به ویژه درسی که کرد پیشنهاد بتوان حتی شاید و شوند تربیت پژوهشی

 پژوهشی هایداده مدیریت گزینش و مسائل و هامدل مبانی، ( در مقاله مروری خود به مطالعه1336)مجیدی و همکاران 

 گرفتن رعهدهبرای ب لازم صلاحیت از کتابداران و هاکتابخانه که داد نشان هاحلیلتنتایج  اقدام کردند. علمی هایمحیط در

 . برخوردار هستند علمی موسسات و دانشگاه در پژوهشی هایداده مدیریت و گزینش هایمسئولیت و هانقش

است. از جمله آنها پژوهش پژوهشی انجام گرفته  هایداده ای در ارتباط باهای گستردهایران پژوهش از خارج در

 به تخدما خدمات در حال انجام بوده است. توسعهاین ها در اکثر کتابخانه دریافتند که است( 2113و همکاران ) کساک

 و دانش بوده و همچنان نیاز به توسعه پژوهشی هایداده برای انجام خدمات سنتی کتابخانه خدمات توسعه صورت

  (.2113و همکاران،   24سکا)ک های کتابداران وجود داشته استمهارت

 برای جنوبی آفریقای در تحقیقاتی و دانشگاهی هایکتابخانه آمادگی بررسیهدف با  (2112چیور و بکر )پژوهش 

 عهتوس اولیه مراحل در هنوز خدماتاین  کهپژوهش نشان داد  هایافتهی. شدانجام  پژوهشی هایداده مدیریت خدمات ارائه

از  13۱بودند.  پژوهشی هایداده خدمات ارائه برای آمادگی مختلف سطوح درها آناست و ها بوده خود در این کتابخانه

 خدمات در این ارائه برای ریزیبرنامه حال در 42۱پژوهشی بودند،  هایها در حال ارائه خدمات مدیریت دادهکتابخانه

 خدمات نداشتند.این ای برای ارائه برنامه هیچ آنهااز  32۱سال آینده و یا بیش از سه سال آینده بودند و  سه تا یک طی

 .دارند های پژوهشیداده مدیریت خدمات ای در ارائهنقش عمده سازمانی هایمخزن نشان داد که آنهاهای همچنین یافته

جدید، همکاری با  تخصصی پرسنل جذب های کتابداران موجود، اقدام بهتوسعه مهارت ،هاپس از آن مدیران کتابخانه

                                                           
24 Cox 
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ها و موسسات پژوهشی دیگر و استفاده از متخصصان حوزه مدیریت سایر واحدها در دانشگاه، همکاری با سایر سازمان

ارائه  های اصلیچالش خدمات دانستند.این های پژوهشی به عنوان مشاور را به ترتیب از مسائل پراهمیت برای ارائه داده

 تخاص برای مدیری هایوجود نقش محدود بدون شغلی هایبه ترتیب مسائل ساختاری سازمانی، توصیف ،این خدمات

های ایجاد ظرفیت های پژوهشی سازمان، عدم وجود برنامههایی برای اطمینان از گردآوری دادهها، عدم وجود سیاستداده

برای ارائه خدمات، ناکافی بودن امکانات و  گذاریها برای کارکنان، فقدان چارچوب سیاستبرای توسعه مهارت

های سازمانی خاص، فقدان پیوند مناسب با نوآوری های ملی، عدم تخصیص بودجه برای داده سازیراهکارهای ذخیره

 انجام خدمات مدیریتهای فناوری اطلاعات، فقدان کتابداران ماهر برای ، فقدان زیرساختمتخصصاستخدام نیروهای 

 خدمات مفهوم درک خدمات و عدماین  سازیپیاده برای دانشگاه ارشد مدیران انگیزه ، فقدانژوهشی فنیپ هایداده

 .بوده استپژوهشگران  توسط پژوهشی هایمدیریت داده

 انهده کتابخ در پژوهشی هایداده مدیریت هایبرنامه بر مؤثر عوامل پژوهشی با هدف بررسی( 2112) 25فانیئل و کناوی

)استخدام  ه ترتیب منابع انسانیها باین برنامهرین عوامل تاثیرگذار بر مهمت و دریافتندکه آمریکا انجام دادند دانشگاهی

های درون همکاری و هاهماهنگی های کتابداران موجود(، ارتباطات،ها و مهارتنیروی متخصص و یا توسعه دانش

های سازمانی و آگاهی پژوهشگران از خدمات کتابخانه است. های فناوری، حمایتبرون سازمانی، زیرساخت سازمانی و

تر شدن املرا کرین دلیل آن متیار اهمیت دارد و مهخدمات توسط کتابخانه بساین همچنین کتابداران معتقد بودند انجام 

 .مجموعه و خدمات کتابخانه دانستند

دیریت م خدمات ارائه برای زیمبابوه دانشگاه کتابخانه بررسی آمادگیبه ( در پژوهشی 2112) 26پاسیپامیرننودزاسه و 

 ه هستند.از سوی کتابخان این خدماتخواستار ارائه  پژوهشگرانها نشان داد ر بخش اول، یافتهد پژوهشی پرداختند. هایداده

 به راندیگ دسترسی نحوه و های خودداده از بردارینسخه حق به مربوط مسائل مورد در پژوهشگران که این به توجه با

 نیز و هاداده زا حفاظت کنترل، ها، دسترسی،های دقیقی در مورد مالکیت دادهسیاست باید هاکتابخانه دارند، ها نگرانیآن

 انونی مشخصهای قچارچوب زیمبابوه دانشگاه کتابخانهدر ها نشان داد کهدر بخش دوم، یافته .باشند داشته هاآن نظارت بر

های لازم برای ارائه خدمات مدیریت تعریف نشده و کتابداران فاقد مهارت پژوهشی هایمدیریت داده خدمات ارائه برای

های توسعه مهارت د.بودنهای پژوهشی ها و انواع دادهبه خصوص در زمینه آشنایی با انواع پژوهش ،های پژوهشیداده

 .ترین ملزومات مطرح شدعمده از به عنوان یکیکتابداران  ایحرفه

 ارائه ورد توجه قرار داد و نشان دادها را مدانشگاه در های پژوهشیخدمات داده ارائه در موجود ( وضعیت2112یو )

ی هایمشیخطای مدون و ها نشان داد برنامهیافته. اندداشته افزایش از هایینشانه هاکتابخانه رهبری خدمات بهاین 

د ندارند یا یا وجو اوریهای فنها به طور گسترده موجود نیست و زیرساختخدمات در دانشگاهاین  کننده برای ارائهتنظیم

اندازی ها، راهگذاری دادهاشتراکبهاستفاده یا برای  همچون مشاوره به پژوهشگراننیز را ی خدمات آنها نیاز به توسعه دارند.

ها توسط استانداردهای ها از پژوهشگران، توصیف دادهگیری و دریافت دادهها، پیبرای حفظ دادهمخزن سازمانی 

 .دادندانجام می ها و دسترسی کاربرانها و انتشاردادهبلندمدت از داده ها، حفاظتداده سازیای، ذخیرهفراداده

                                                           
25 Faniel & Connaway 
26 Nhendodzashe & Pasipamire 
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اتی تحقیق-های دانشگاهیکتابخانه عضو انجمن کتابخانه 113انجام دادند که طی آن ( پژوهشی 2112همکاران ) ر وتنوپ

 ینکه بیشتر ا داد نشان هاهای پژوهشی تکمیل کردند. یافتهخدمات داده ای را در بارهپرسشنامه ،کشور 22از  22اروپا

 موافق شدت هب هاتابخانهک مدیرانبودند.  برای ارائه آن پرداخته ریزیبرنامه های پژوهشی یاخدمات داده به ارائه هاکتابخانه

 ترین دلیل آن را لزوم مدیریمتاهمیت بسیار زیادی دارد و مه پژوهشی توسط کتابخانه هایداده خدمات اند که انجامبوده

 این اکثراند. پژوهشی توسط کتابخانه ذکر کرده هایداده جمله از دانشگاه، در شده تولید پژوهشی منابع انواع یکپارچه

 هایمانساز با همکاری ،هامشیخدمات و توسعه خطاین ارائه انجام و ای مشخص برای به دنبال تدوین برنامه هاکتابخانه

 .اندپژوهشی بوده هایداده کتابداران برای ارائه خدمات هایمهارت توسعه و دیگر

 هایقابلیت و پژوهشی هایهای خدمات دادهفعالیت ( با هدف بررسی2112کس و همکاران )اپژوهشی توسط ک

های دانشگاهی هفت نفر از مدیران کتابخانه 121نمونه پژوهشی شامل . انجام گرفت های دانشگاهیکتابخانه در موجود

 کشور، هفت این بین که داد نشان های پژوهشانگلستان بود. یافته و نیوزیلند هلند، ایرلند، آلمان، کانادا، کشور استرالیا،

ا های پژوهشی و یانجام خدمات داده حال در انگلستان و هلند استرالیا، دانشگاهی هایکتابخانه از توجهیقابل تعداد

ان از طریق کارکن افزایش ظرفیت ها،سیاست توسعه خاص، طور به. دانبوده برای انجام یا توسعه این خدمات ریزیبرنامه

اقدامات  اصلی هایکانون عنوان به واحدهای دانشگاهها و همکاری با سایر آن هایمهارت جذب پرسنل جدید، توسعه

ی، میسر مال کمبود بودجه خدماتاین انجام  های عمدهشد. چالش ها شناساییاین خدمات در این کتابخانه مربوط به توسعه

کتابداران در  .پژوهشگران است های پژوهشیداده به عدم دستیابی های دانشگاهی ونبودن امکان همکاری با سایر کتابخانه

سازی، آوری و مجموعههای سازماندهی و مستندسازی منابع، مسائل حقوقی و قانونی مربوط به مالکیت منابع، فراهمزمینه

 و اظتحف و دیجیتال منابع امن سازیهای پژوهش، ذخیرهای، آشنایی با انواع روشارزیابی و انتخاب منابع کتابخانه

های راحی و توسعه پایگاه داده از دانش و مهارت نسبتا بالایی برخوردار بودند و در زمینهها و طاز آن بلندمدت نگهداری

های پژوهشی نیاز به توسعه دانش و مهارت کتابداران وجود داشته ها و آشنایی با انواع دادهآشنایی با چرخه حیات پژوهش

 .است

، هادانشگاه کتابخانه دامپزشکی 34در های پژوهشیارائه خدمات داده روند ( در پژوهشی به شناسایی2116) 22کربی

های خود در کتابخانه دهندگانپاسخ درصد 66ها نشان داد که ها و موسسات در آمریکای شمالی پرداخت. یافتهسازمان

 تابخانهکهای اصلی خدمات یکی از ماموریتاین  ارائه که معتقد بودند دهندگانپاسخ اکثر .ادنددمیرا ارائه  خدماتاین 

د. ها اهمیت دارای آنحرفه هایفعالیت سایر از کمتر حدودی تا خدماتارائه این عقیده داشتند که برخی دیگر .است

 م آشناییو عد اند؛ لیکن کمبود زمان، عدم آمادگیبوده مندعلاقه پژوهشی هایداده خدمات به کتابداران از بسیاری اگرچه

های پژوهشی باعث شده و خدمات داده پژوهشی هایداده از استاندارد تعریفی ت، فقدانخدمااین کتابداران برای انجام 

 ادگیریی به مندعلاقه هانآ ،وجود این با. مواجه شوند این خدمات برای انجام هاییبا دشواری هاکتابخانه و که کتابداران

سازمان  ای ای از کتابداران از طریق کتابخانهها نشان داد عدههمچنین یافته .اندبوده رائه آنا خدمات واین  مورد در بیشتر

 هایدوره در ای زیادی از طریق شرکتدیده بودند؛ عده آموزش پژوهشی هایداده در زمینه خدمات مستقیم طور خود به
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 خدمات کرده بودند و عده کمیاین های خود در زمینه های مربوطه اقدام به توسعه دانش و مهارتکنفرانس یا آموزشی

 دهند.اما این خدمات را انجام می بودند، ندیده آموزش هرچند که اظهار کردند

 های دانشگاهیهای پژوهشی در کتابخانه( در پژوهشی به تعیین سطوح مختلف خدمات داده2115ر و همکاران )تنوپ

د و و بررسی موانع رش 2114تا  2111هشی از سال پژو هایبراساس عوامل جمعیت شناختی، سنجش رشد مدیریت داده

ی دانشگاهی هاهای موسسات دانشگاهی عضو انجمن کتابخانهمدیران کتابخانهپژوهش . نمونه ندپرداختخدمات این توسعه 

این در انجام  ریتغیی هیچ شدهبررسی هایسال بینها نشان داد که یافته .بودندو تحقیقاتی ایالات متحده آمریکا و کانادا 

پژوهشی بودند و تعدادی این خدمات را  هایداده درحال انجام خدمات هااست. تعدادی از کتابخانهنشده  خدمات ایجاد

ها معتقد دیران کتابخانهمریزی کرده بودند. برنامه در آینده خدماتاین انجام  ها برایدادند، لیکن بسیاری از آنانجام نمی

تابداران ک برای آموزشی هایایجاد فرصت یا و ماهر به جذب کارکنان باید های پژوهشی،خدمات داده مکه برای انجا بودند

ها، انهکتابخ از این کمی تعداد. نباشد پذیرامکان ایبودجه هایمحدودیت دلیل به است این ممکن خود بپردازند که

عتقد بودند ها مبودند. مدیران کتابخانه کرده وقت استخدامنیمهصورت به های پژوهشیکتابدارانی برای انجام خدمات داده

. شود از جمله واحد فناوری اطلاعات و دفتر پژوهشی انجام ،در سازمان دیگر واحدهای باید با همکاری خدمات این که

داران و کتاب زمتشکل ا "های پژوهشیداده شبکه" یک پژوهشی، هایداده خدمات توسعه ها پیشنهاد کردند که برایآن

باره اطلاعات در به روز نگه داشتن ها،ایده های مختلف ایجاد شود و در آن به تبادلتخصص در زمینه دارای پژوهشگران

 .شودپرداخته های پژوهشیمربوط به خدمات داده مسائل بر تمرکز های پژوهشی وخدمات داده

 دانشگاه 111های دانشگاهی پژوهشی در کتابخانه هایداده انجام خدمات ( به بررسی وضعیت2115سی و همکاران )

در  دانشگاهی هایکتابخانه 5/52۱ بررسی، مورد نمونه 22 میان ها نشان داد که به طور کلی ازیافته. پرداختند جهانبرتر 

 ((2/1۱سوئد) و(2/1۱(، چین)4/۱(، کانادا)2/4۱(، هلند)12/۱(، استرالیا)24/12۱(، انگلستان)42/24۱هفت کشور)آمریکا )

، ایالات متحدهکتابخانه دانشگاهی  31از  کتابخانه 24همچنین به تفکیک  .های پژوهشی بودنددر حال انجام خدمات داده

کتابخانه  4کتابخانه از  4استرالیا و  دانشگاهی کتابخانه 6کتابخانه از  6، دانشگاهی بریتانیا کتابخانه 12از  کتابخانه 12

دانشگاه کتابخانه مسئول انجام خدمات بوده  36در دانشگاه،  51. از میان بودندخدمات این در حال انجام  دانشگاهی هلند

 3در و  شده استارائه  انجامبه طور مشترک توسط کتابخانه و دانشگاه  های پژوهشیخدمات دادهدانشگاه پنج است، در 

  .انجام شده است ابخانهفعال کت توسط خود دانشگاه و بدون حضور خدماتاین  دانشگاه

الیا گریفیث استر دانشگاه های پژوهشی درتحول خدمات داده سیر تشریح( در پژوهشی به 2115و همکاران ) 23سیرل

خدمات  اختار سازمانی و رویکرد کلی دانشگاه نسبت به انجامدهد سها نشان مییافته. ندپرداخت کتابداران نقش بر تمرکز با

ترین عمده. ندباشکتابداران جزئی از آن میو استی آن را تسهیل کرده پشتیبانی از این خدمات و توسعههای پژوهشی، داده

های فناوری لازم ، فقدان زیرساختاین حوزه، سطح پایین دانش و مهارت کتابداران در این خدماتها برای انجام چالش

  .بود های پژوهشیداده خدمات طرح و فقدان
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 لبریستو دانشگاهمرکزی  های پژوهشی توسط کتابخانهداده خدمات انجام ( مراحل2115و همکاران ) 31پژوهش هیوم

های پژوهشی نشان داد برای ایجاد های حاصل از مشاهدات دوساله خدمات آزمایشی دادهیافته را مورد مطالعه قرار داد.

، هایافته براساس دارد. دهنده خدمات وجودتیم انجام هایها و مهارتتوسعه دانش نیاز به کتابخانه،این خدمات در این 

 هاها و سازمانها و همکاری با دیگر دانشگاهها، توسعه سیاستمهارت کتابداران، توسعه زیرساختتخصیص بودجه، توسعه 

 . خدمات اهمیت بسیاری دارداین برای انجام 

. بررسی 1نتایج حاصل از دو پژوهش را گزارش کردند: و طی آن  شد ارائه( 2113ر و همکاران )توسط تنوپ ایمقاله

ه تحقیقاتی ایالات متحده آمریکا و کانادا از دیدگا-های دانشگاهیکتابخانه های پژوهشی دروضعیت خدمات مدیریت داده

تابداران ک داد انها نشیافته ها.های مشابه از دیدگاه مدیران آنها و کتابخانه. بررسی وضعیت همان کتابخانه2کتابداران و 

 ند کهدانستند و عقیده داشتمیتحقیقاتی -دانشگاهی هایکتابخانه برای مهمی فعالیترا  پژوهشی هایداده خدماتارائه 

 های آموزشینیاز به فرصت ها معتقد بودند کهحال، آن این با .است سازگار هاتابخانهک نقش و ماموریت با خدماتاین  ارائه

 نشان داد که اکثر مدیران هایافته. همچنین دارند آینده در خدماتاین  های خود در زمینهو مهارت توسعه دانش برای

ایجاد  های پژوهشیخدمات داده به مربوط هایها و مهارتدانش کتابداران به منظور توسعه برای را هاییها فرصتکتابخانه

 کتابخانه دیرانم ادراک بین هاکتابخانه اکثر در. افزایش یابد ،دهندخدمات را انجام می این که کتابدارانی تعداد تا اندکرده

ها همبستگی وجود نداشت. همچنین یافته هاییفرصت چنین وجود از کتابداران ادراک آموزشی و هایفرصت ایجاد برای

 ریزیبرنامه خدمات از برای انجام بسیاری لیکن ؛دشها انجام نمیکتابخانه اغلب خدمات دراین حاکی از آن است که 

 . شده بود

 یهای پژوهشآینده خدمات داده هایبرنامه و فعلی وضعیت از ایپایه ارزیابی به ( در پژوهشی2112ر، برچ و آلارد )تنوپ

ند. اعضای پرداخت کانادا و متحده ایالات در تحقیقاتی-های دانشگاهیکتابخانه عضو انجمن های دانشگاهیدر کتابخانه

ژوهشی های پخدمات داده هاکتابخانه تعداد کمی از ها نشان داد تنهاها بودند. یافتهنفر از مدیران همان کتابخانه 351نمونه 

حمایت  اند.بوده آینده سال دو عرض در خدمات انجام برای ریزیبرنامه حال ها درآن از سومیک اند ودادهرا انجام می

همکاری کتابخانه با دفتر  ه،های مربوطمشی، وجود خطآنبودجه برای انجام  ، تخصیصاین خدماتدانشگاه از انجام 

مینه، ز این ، توسعه دانش و مهارت کتابداران درهای مرتبط در دانشگاهو سایر بخشپژوهشی و واحد فناوری اطلاعات 

ظایف و انجام کتابخانه برایدر  موجود مجدد پرسنل های پژوهشی و انتصابایجاد پست کتابدار مسئول خدمات داده

به نها ت هاهای پژوهشی شناخته شدند.کتابخانهرین ملزومات برای انجام خدمات دادهمتخدمات به عنوان مهاین مربوط به 

 .خدمات بسنده کرده بودنداین کتابداران خود در زمینه  برای آموزش آموزشی هایکارگاه و هاکنفرانس برگزاری

های پژوهشی در خارج از ایران و های انجام شده در مورد خدمات دادهمطالب پژوهش بندیبا بررسی و جمع

ا های پژوهشی حوزه نسبتاً جدیدی بحوزه خدمات داده ت یافت:ی دسنتایج چنین های مرتبط در ایران می توان بهپژوهش

پویا ، پیچیده و چندوجهی است. های فعال، باشد. این حوزه دارای مفاهیم و فعالیتمسائل و موضوعات خاص خود می

های علمی صورت ها و سازمانخدمات در قلمروهای دانشگاهاین های زیادی در زمینه هرچند در خارج از ایران پژوهش

های گرفته است، لیکن در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و پژوهشی در این خصوص انجام نشده است. پژوهش
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های پژوهشی در خارج از ایران هم اند. خدمات دادههای دانشگاهی صورت گرفتهزه در محیطحواین انجام شده در 

رنامه دهند و یا انجام آن را در بهای برتر دنیا آن را انجام میموضوع نسبتا نوپا و جدیدی است، لیکن بسیاری از دانشگاه

های عصاره، سام و غائبی ، هماند پژوهشهای داخل کشوراند. تمرکز پژوهشجاری خود به طور جدی لحاظ کرده

های مدیریت داده»و « های پژوهشیگذاری دادهاشتراک»بیشتر بر  (1332( و وزیری، نقشینه و نوروزی چاکلی )1411)

های خارج از کشور علاوه بر بررسی وضعیت های پژوهشی. در صورتی که پژوهشبوده تا انجام خدمات داده« پژوهشی

ند. اهای پژوهشی توجه خاصی نشان دادهبه حوزه خدمات داده ،های پژوهشیگذاری و مدیریت دادهحوزه اشتراک

در  دانشگاهیکتابداران و  هاهای جدیدی برای کتابخانهدهد که فرصتنشان می بوضوحخدمات این مطالعات در مورد 

اند بت کردهها ثاداده های مرتبط با مدیریتوجود دارد. کتابداران قبلا خود را به عنوان کارشناس فعالیت خدماتاین زمینه 

؛ در عین حال، برای این کار نیز های پژوهشی نیز گسترش دهندد را در خدمات دادهتوانند نقش خوو از این رو اکنون می

  به آموزش و کسب مهارت بیشتر نیاز دارند.

 روش پژوهش

پیمایشی -ها از نوع توصیفیماهیت و روش گردآوری داده پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی است و به لحاظ

 و تحقیقات علوم، وزارت نظارت تحت عالیآموزش مرکز و دانشکده دانشگاه، مورد 141شود. در ابتدا، محسوب می

سرانجام لیستی از  به دلیل حائز شرایط نبودن، از جامعه پژوهش حذف شدند.ها از آن مورد 46 که شد شناسایی فناوری

نوان نمونه ها به عین دانشگاههای مرکزی اتهیه شد. همه مدیران کتابخانه ،دانشگاهی که دارای کتابخانه مرکزی بودند 34

 22پرسشنامه ارسال شده،  34از میان  .گرفت انجام سرشماری روش به مورد مطالعه نمونه و انتخاب شدندپژوهش انتخاب 

 ها پاسخ داده شد.پرسشنامه توسط مدیران کتابخانه

شده از دیگر گویه استخراج  212. از مجموع بود ساختهها، پرسشنامه محققابزار مورد استفاده برای گردآوری داده

گویه استخراج  43های پژوهشی و همچنین بررسی ادبیات پژوهش تعداد های موجود در زمینه خدمات دادهپرسشنامه

ک از سوالات برای بررسی هر یبندی شد. تقسیم گردید. پرسشنامه برای پاسخگویی به چهار سوال پژوهش، به چهار قسمت

 گویه، برای شناسایی نگرش 3باشند: الف. این صورت قابل تفکیک می دی گویه در نظر گرفته شد که بهپژوهش تعدا

 گویه، برای شناسایی میزان 14کتابخانه؛ ب.  توسط پژوهشی هایداده خدمات انجام اهمیت به نسبت کتابخانه مدیران

 گویه، برای شناسایی وضعیت 11ران کتابخانه؛ ج. پژوهشی از دیدگاه مدی هایداده خدمات انجام نسبی ملزومات اهمیت

 اهکتابخانه کتابداران مهارت و دانش گویه، برای شناسایی میزان 16ها؛ د. کتابخانه در پژوهشی هایداده خدمات انجام

ای قطهنهای پرسشنامه در مقیاس لیکرت پنج . گویههااز دیدگاه مدیران کتابخانه پژوهشی هایداده خدمات انجام برای

 نتایج گرفت. قرارهای پژوهشی در خصوص داده مطلع نفر از اعضای هیأت علمی 3طراحی شد. پرسشنامه در اختیار 

 و بزرگتر از 346/1 هااست که ضریب آلفای کرونباخ مجموع گویه آن از حاکی آزمایش گروه بررسی از آمده دستبه

 هاینفر از مدیران کتابخانه 34از بین  است که بر این اساس پرسشنامه پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است. 2/1

  ( به پرسشنامه پاسخ دادند.درصد 53/26نفر ) 22فناوری  و تحقیقات علوم، وزارت وابسته به دولتی هایدانشگاه مرکزی

 های پژوهشیافته

 های پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد.خواهد شد و بر اساس یافتههای پژوهش مطرح در اینجا پرسش
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سبت های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نهای مرکزی دانشگاهاول. نگرش مدیران کتابخانهپرسش 

 های پژوهشی توسط کتابخانه چگونه است؟به اهمیت انجام خدمات داده

 دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه توان نگرش مدیرانمربوط به پرسش یک می های به دست آمدهاز طریق داده

ررسی کتابخانه را ب توسط پژوهشی هایداده خدمات انجام اهمیت به نسبت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته

  شود.مربوط به آن مشاهده می (معیار انحراف میانگین و)های آماری شاخص 1کرد. در جدول 

یانگین و توسط کتابخانه )م توصیف آماری متغیر نگرش مدیران کتابخانه نسبت به اهمیت انجام خدمات پژوهشی. 1جدول 

 انحراف معیار(

انحراف  میانگین گویه

 معیار

 36/4 ی دارد.های پژوهشدادهکتابخانه برای پاسخگویی مناسب به مطالبات پژوهشی دانشگاه نیاز به انجام خدمات 

262/1 

262/1 

در دانشااگاه  کتابخانه برای اختصاااص امتیاز علمی، اجرایی و عملکردی انجام خدمات نوین پژوهشاای به کتابخانه

 های پژوهشی دارد.نیاز به انجام خدمات داده
34/4 225/1 

از به انجام خدمات ای نیبه خدمات کتابخانهریزی برای تخصایص بودجه بیشتر ساازی و برنامهکتابخانه برای زمینه

 های پژوهشی دارد.داده

56/4 213/1 

مات تکمیلی نیاز به انجام خدعلمی و دانشاااجویان تحصااایلاتکتاابخانه برای همکاری بیشاااتر با اعضاااای هیأت

 های پژوهشی دارد.داده
54/4 226/1 

 342/1 31/4 های پژوهشی نیاز به انجام این خدمات دارد.دهکتابخانه برای عدم محرومیت پژوهشگران از منافع خدمات دا

 321/1 31/4 های پژوهشی است.ترین مکان در دانشگاه برای انجام خدمات دادهکتابخانه مناسب

های پژوهشاای یک ضاارورت برای مدیریت یکپارچه انواع منابع پژوهشاای تولید شااده در دانشااگاه، از جمله داده

 کتابخانه است.
36/4 262/1 

 366/1 32/4 های پژوهشی دارد.نیاز به انجام خدمات داده و خدمات خود تر شدن مجموعهکتابخانه برای کامل

هشی های پژوای، خدمات دادههای کتابخانه اسات که علاوه بر انجام سایر خدمات کتابخانهاین یکی از ماموریت

 را نیز انجام دهد.
31/4 321/1 

های با گویهبیشترین میزان موافقت ، 1جدول های دادهمطابق با . است 3میانگین فرضی شایان ذکر است که در اینجا 

 هایداده خدمات انجام هب نیاز دانشگاه پژوهشی مطالبات به مناسب پاسخگویی برای کتابخانه»های مربوط به گویهاین متغیر 

 رورتض یک پژوهشی هایداده جمله از دانشگاه، در شده تولید پژوهشی منابع انواع یکپارچه مدیریت» و «دارد پژوهشی

مطرح شده مخالف یا کاملا مخالف  گویه 3ز کدام ادهندگان با هیچ یک از پاسخهیچباشد. می «است کتابخانه برای

شود. مدیران ارزیابی می مثبت مرکزی هایکتابخانه . با توجه به نتایج بیان شده، به طور کلی نگرش مدیراناندنبوده

 یکپارچه ریتمدی و دانشگاه پژوهشی مطالبات کتابخانه به مناسب دلایل این اهمیت را پاسخگویی مترینها مهکتابخانه

توان را می اند. دلیل این اهمیتدانسته پژوهشی توسط کتابخانه هایداده جمله از دانشگاه، در شده تولید پژوهشی منابع انواع

حمایت از نیازهای سازمان مادر خود، یعنی  ،ها از انجام خدمات نوین پژوهشیترین هدف این کتابخانهمکه مهآن دانست 

 .های پژوهشی دانشگاه توسط کتابخانه استدانشگاه است و هدف دیگر مدیریت و حفظ بهینه دارایی
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ران ها از دیدگاه مدیاهمیت نسبی آنهای پژوهشی براساس میزان بندی ملزومات انجام خدمات دادهپرسش دوم. رتبه

 چگونه است؟ های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهای مرکزی دانشگاهکتابخانه

های این پرسش از آن جهت مطرح شده است با تعیین میزان اهمیت هر یک از ملزومات انجام و ارائه خدمات داده

خدمات مانع ایجاد کرده و محل این تواند در مسیر انجام تا چه میزان می آنهااز  یکتوان پی برد فقدان هرپژوهشی، می

 (. 2از آزمون فریدمن استفاده شد )جدول  بندی و شناسایی ملزوماتر اولویتچالش باشد. در این بخش به منظو

گین پژوهشی براساس میان خدمات انجام های متغیر اهمیت نسبی ملزوماتبندی گویهآزمون فریدمن برای رتبه .2جدول 

 هارتبه آن

 گویه
میانگین 

 رتبه 
 رتبه

سطح 

 معناداری

  1 25/2 های پژوهشیافزار مخزن سازمانی برای مدیریت دادهتهیه و توسعه نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

111/1 

های پژوهشی )مخزن سازمانی، های فناوری مناسب برای انجام خدمات دادهزیرساخت وجود

 افزارهای مناسب، شبکه و مانند آن(سخت
25/2 1 

ها، های پژوهشی )طرحی شامل راهبردها، سیاستای مدون برای انجام خدمات دادهوجود برنامه

 ها و غیره(دستورالعمل
26/2 2 

های پژوهشی )از کتابداران موجود در کتابخانه در زمینه خدمات دادهتوسعه دانش و مهارت 

، سمینار، همایش و مانند آن و یا تشویق طریق برگزاری کارگاه، دوره آموزشی، کنفرانس

 ها(کتابداران برای شرکت در آن

42/2 3 

 4 33/2 پژوهشیهای های خود در زمینه خدمات دادهتمایل کتابداران به توسعه دانش و مهارت

 5 26/2 های پژوهشیحمایت دانشگاه از انجام خدمات داده

های پژوهشی یا کتابدار های پژوهشی در کتابخانه )مدیر دادهایجاد پست مسئول خدمات داده

 های پژوهشی(داده
25/2 6 

 2 13/2 های پژوهشیتخصیص بودجه برای انجام خدمات داده

 های آموزشی در دانشگاهفناوری اطلاعات، معاونت پژوهشی و گروه همکاری کتابخانه با واحد

 های پژوهشیبرای انجام خدمات داده
14/2 2 

ها و موسسات پژوهشی دیگر در زمینه خدمات های دانشگاههمکاری کتابخانه با کتابخانه

 های پژوهشیداده
21/6 3 

 11 41/6 های پژوهشی در کتابخانهدادهجذب نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینه خدمات 

 11 32/6 های پژوهشیآگاه نمودن پژوهشگران از مزایای خدمات داده

های پژوهشی و متخصصان موضوعی به عنوان مشاور استفاده از متخصصان حوزه خدمات داده

 اندازی خدماتدر مراحل اولیه راه
12/6 12 

ی گذارپژوهشگران به منظور توسعه فرهنگ به اشتراکهای مادی و معنوی به ارائه مشوق

 های پژوهشیداده
44/5 13 

 گینمیان رتبه میان تفاوت بنابراین است. کمتر 15/1 از معناداری سطح مقدار شود،مشاهده می 2همانگونه که در جدول  

  .باشدمی معنادار آماری لحاظ از پژوهشی خدمات میزان اهمیت نسبی ملزومات انجام متغیر هایگویه

های آمده است، اگر چه همه ملزومات انجام خدمات داده 2پژوهش که در جدول  نتایج به توجه با ترتیب، بدین

 ناوریف هایزیرساخت ها دارای اهمیت هستند، لیکن در بین همه این ملزومات، وجودپژوهشی از دیدگاه مدیران کتابخانه
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 هایداده مدیریت برای سازمانی مخزن افزارنرم توسعه و ، تهیه2825با میانگین  پژوهشی هایداده خدمات انجام برای مناسب

 و دانش ، توسعه2826با میانگین  پژوهشی هایداده خدمات انجام برای مدون ایبرنامه ، وجود2825با میانگین  پژوهشی

 توسعه به کتابداران تمایل و 2842میانگین  با پژوهشی هایداده خدمات زمینه در کتابخانه در موجود کتابداران مهارت

خدمات این ترین ملزومات انجام مبه عنوان مه 2833با میانگین  پژوهشی هایداده خدمات زمینه در خود هایمهارت و دانش

های انجام خدمات چالش مترینمه توانداهمیت، می با توجه به میزان  آنهافقدان این عوامل یا تدارک  شناخته شدند.

 های پژوهشی باشد. داده

وزارت  های دولتی وابسته بههای مرکزی دانشگاههای پژوهشی در کتابخانهپرسش سوم. وضعیت انجام خدمات داده

 علوم،تحقیقات و فناوری چگونه است؟

 یتهای متغیر وضعمربوط به گویه (، میانگین و انحراف معیارفراوانی درصد ،فراوانی)های آماری شاخص 3 در جدول

 شود.مشاهده می هاکتابخانه در پژوهشی هایداده خدمات انجام

ین و ، میانگدرصد فراوانی ،ها )فراوانیدرکتابخانه پژوهشی هایداده خدمات انجام توصیف آماری متغیر وضعیت .3 جدول

 (انحراف معیار

 گویه

 حاضر درحال

 برای ایبرنامه

 نداریم آن انجام

 سال 3 از بیش

 تا کشدمی طول

 شود انجام

 سال 3 تا 1 بین

 انجام آینده

 خواهد شد

 تا حاضر درحال

 انجام حدودی

 شودمی

 به حاضردرحال

 انجام طورکامل

 شودمی
ی

وان
را

ف
 

ی
وان

را
د ف

ص
در
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بر های معتهیه فهرستی از مخازن و پایگاه دادهت

های پژوهشی عمومی یا تخصصی حاوی داده

 هایبرای معرفی به پژوهشگران با گرایش

 مختلف علمی

14 4/13  21 2/23  22 5/32  2 1/11  2 2/2  

کمک به پژوهشگران برای جستجو و بازیابی 

 های پژوهشی مرتبط با پژوهش خودشانداده
14 4/13  12 2/16  31 1/43  13 1/12  2 2/2  

اندازی مخزنی سازمانی برای دایر کردن و راه

 های پژوهشیحفظ و انتشار داده
14 4/13  15 2/21  32 4/44  3 5/12  2 2/2  

 های پژوهشیهای دادهگیری و دریافت فایلپی

 آوری(از پژوهشگران )فراهم
14 4/13  22 6/31  22 5/32  2 2/3  2 2/2  

آگاهانه و مجوزهای قانونی از کسب رضایت 

پژوهشگران برای انتشار و استفاده مجدد از 

 هاهای پژوهشی آنداده

12 6/23  13 4/26  22 3/32  6 3/2  2 2/2  

های پژوهشی )ورود به ارزیابی و انتخاب داده

 مخزن یا امحا(
21 2/23  21 2/22  23 3/31  6 3/2  2 2/2  

استفاده از های پژوهشی با سازی دادهذخیره

 هاترین فرمتمناسب
15 2/21  22 6/31  22 5/32  6 3/2  2 2/2  
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 ای مناسب برایاستفاده از استانداردهای فراداده

 های پژوهشیتوصیف داده
22 5/32  14 4/13  23 3/31  6 3/2  2 2/2  

4/13 14 های پژوهشیسازماندهی داده  22 6/31  22 3/32  6 3/2  2 2/2  

های بلندمدت از دادهحفاظت و نگهداری 

 پژوهشی
14 4/13  22 6/31  22 3/32  6 3/2  2 2/2  

میانگین وضعیت انجام خدمات 

 های پژوهشی به تفکیک زمانداده
4/11  9/11  4/22  3/2  2 

 در پنج وضعیت بر اساس زمانگویه  11های پژوهشی ، برای بررسی وضعیت انجام خدمات داده 3 مطابق با جدول

پاسخ مبتنی بر  4/16به طور متوسط،  :قابل شرح استذیل  به صورت 3 های ارائه شده در جدولیافته مطرح شد. میانگین

های پژوهشی در آن کتابخانه وجود ای برای انجام خدمات دادهآن بود که در زمان حاضر )زمان انجام پژوهش( برنامه

های پژوهشی ارائه دهند. ها خدمات دادهکشد آن کتابخانهسال طول می 3پاسخ بر این اشاره داشت که بیش از  3/12ندارد. 

سال آینده اقدام به ارائه این خدمات  3تا  1ها پاسخگو بیان کردند که آن کتابخانه 4/22ها بطور متوسط وعِ گویهدر مجم

های پژوهشی به ها تاحدودی خدمات دادهپاسخ مبتنی بر آن بود که در آن کتابخانه 3/2د. به طور متوسط، کرخواهند 

ها، بطور متوسط فقط دو بخش از پژوهش مشخص شد در مجموعِ گویه شود. در انتها، در اینجامعه دانشگاهی ارائه می

 دهند.های پژوهشی خود را در دانشگاه خود ارائه میبه طور کامل خدمات داده کتابخانه

 های دولتی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوریهای مرکزی دانشگاهکتابخانه نگرش مدیرانپرسش چهارم: 

 ؟گونه استهای پژوهشی چبرای انجام خدمات داده هااین کتابخانه ارت کتابداراندانش و مه نسبت به

 هایادهد خدمات انجام برای کتابداران مهارت و دانش میزاننگرش مدیران نسبت به برای مقایسه میانگین متغیر 

متغیر  های اینویهبندی گبرای رتبهنیز  ای استفاده شد. از آزمون فریدمننمونه تک t( از آزمون 3پژوهشی با مقدار متوسط)

 (.4 جدول)استفاده گردید

و مهارت  نسبت به دانشمرکزی های نگرش مدیران کتابخانه مربوط به هایگویهبندی رتبهزمون فریدمن برای آ. 4 جدول

 هاآن رتبه براساس میانگین های پژوهشیها برای انجام خدمات دادهکتابداران این کتابخانه

 سطح معناداری رتبه میانگین رتبه گویه
سازی، )توصیف، نمایه ایمنابع کتابخانهدانش و مهارت در زمینه سازماندهی انواع 

 گر(بندی، مستندسازی و اختصاص شناسهبقهط
63/13  1 

111/1  

سازی امن منابع دیجیتال و حفاظت و نگهداری بلندمدت دانش و مهارت در زمینه ذخیره

گیری، رمزنگاری، تعیین سطوح دسترسی برای کاربران و آشنایی با )پشتیبانها از آن

 مسائل مربوط به امنیت فیزیکی و امنیت شبکه(

11/13  2 

31/12 های ارتباطی سطح بالامهارت  3 

ی و حق مولف بردارآشنایی با مسائل قانونی و حقوقی مربوط به مالکیت اثر )قوانین نسخه

 و مانند آن(
15/12  4 

12/12 ایمنابع کتابخانه ارزیابی و انتخابدانش و مهارت در زمینه   5 

33/11 دانش و مهارت در زمینه خدمات مرجع الکترونیکی  6 

دانش و مهارت در زمینه طراحی و توسعه پایگاه داده )آشنایی با مفاهیم پایگاه داده، 

 معماری پایگاه داده و مانند آن(
13/11  2 

25/3 (DOIگر شی دیجیتال )شناسهآشنایی با   2 
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26/6 های پژوهشآشنایی با انواع روش  3 

24/6 هاآشنایی با فرآیند پژوهش  11 

52/6 هاسازی آنهای ذخیرههای پژوهشی و فرمتآشنایی با انواع مختلف داده  11 

32/5 (SPSSافزارهای آماری )مانند آشنایی با نوع و نحوه کار با نرم  12 

ی، نویسهای برنامهزبان آشنایی بادانش و مهارت در زمینه طراحی و توسعه وب سایت )

 گذاری، مفاهیم رابط کاربری و مانند آن(های نشانهزبان
23/5  13 

65/4 های پژوهشی عمومی یا تخصصیهای معتبر حاوی دادهآشنایی با مخازن و پایگاه داده  14 

 DSpace ,Eprints Fedora,افزارهای مخزن سازمانی )نرم آشنایی با نوع و نحوه کار با

 و مانند آن(
26/1  15 

23/1 های پژوهشیای مربوط به انواع دادهآشنایی با استانداردهای فراداده  16 

 میزان متغیر هایگویه میانگین رتبه میان تفاوت پس است. 111/1 با برابر معناداری سطح مقدار ،4های جدول داده به توجه با

ه دهد کنتایج نشان می .باشدمی معنادار آماری لحاظ از پژوهشی هایداده خدمات انجام برای کتابخانه کتابداران مهارت و دانش

شان باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نمی« ایکتابخانه منابع انواع سازماندهی زمینه در مهارت و دانش» رتبه یک مربوط به گویه

 افزارهاینرم با کار نحوه و تخصصی، نوع یا عمومی پژوهشی هایداده حاوی معتبر هایداده پایگاه و مخازن در رابطه باد دهمی

 کمتر و نیاز به آموزش بیشتری دارند. کتابداران دانش پژوهشی هایداده انواع به مربوط ایفراداده و استانداردهای سازمانی مخزن

متوسط  پژوهشی با مقدار هایداده خدمات انجام برای کتابخانه کتابداران مهارت و دانش متغیر میزانجهت مقایسه میانگین سپس، 

 . (5)جدولای استفاده شدتک نمونه tاز آزمون  (3)

 خدمات انجام برای کتابخانه کتابداران مهارت و دانش میزان ای جهت مقایسه میانگین متغیرآزمون تی تک نمونه. 5جدول 

 (3با مقدار متوسط ) پژوهشی هایداده

 سطح معناداری درجه آزادی tمقدار  تفاوت میانگین میانگین متغیر
 کتابخانه برای کتابداران مهارت و میزان دانش

 پژوهشی خدمات انجام
11/3 223/1 212/3 21 111/1 

 هایادهد خدمات انجام برای کتابخانه کتابداران مهارت و دانش میانگین متغیر میزاندهد که نشان می 5جدول  نتایج

دهد که میزان نشان می( p<0.05سطح معناداری به دست آمده ) ، با212/3برابر با  t. مقدار باشدمی 11/3برابر  پژوهشی

 دانش و مهارت کتابداران بطور معناداری بیشتر از مقدار متوسط )میانگین مفروض( است. 

 گیرینتیجهبحث و 

های پژوهشی توسط انجام خدمات دادهها کتابخانههای پژوهش حاضر، از دیدگاه مدیران در مجموع، بر طبق یافته

 ها عقیده دارند یکی از دلایل این اهمیت، منافع و مزایاییکتابخانه به دلایل مختلفی حائز اهمیت است. مدیران کتابخانه

 عملکردی و اجرایی علمی، امتیاز توسط کتابخانه، اختصاص گاهدانش پژوهشی مطالبات به مناسب پاسخگوییهمچون 

تکمیلی و یلاتتحص دانشجویان و علمیهیأت اعضای با کتابخانه بیشتر کتابخانه، همکاری به پژوهشی نوین خدمات انجام

 ای است.کتابخانه خدمات به بیشتر بودجه تخصیص برای ریزیبرنامه و سازیزمینه

 منابع انواع یکپارچه های پژوهشی موجب مدیریتمدیران اظهار کردند که انجام خدمات دادهافزون بر آن، این 

مندی کتابخانه و بهره خدمات و مجموعه شدن ترکامل پژوهشی، هایداده جمله از دانشگاه در شده تولید پژوهشی

د را ها موافقت کامل خوسوی دیگر، آن شد. از خواهد کتابخانه بر مبتنی پژوهشی هایداده خدمات منافع از پژوهشگران
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 از یکی این و است پژوهشی هایداده خدمات انجام برای دانشگاه در مکان ترینمناسب با این موضوع که کتابخانه

این خدمات را نیز ارائه دهد، اعلام کردند. این نشان  ای،کتابخانه خدمات سایر انجام بر علاوه که است آن هایماموریت

 در فعالیتی نینچ انجام برای مرجع ترین مناسب عنوان به کتابداران، و کتابخانه هایپتانسیل از خوبیبه هادارد که آناز آن 

تانسیل پ چنین از توانند می هادانشگاه بنابراین .دارد وجود هاآن در کار این برای لازم هایانگیزه و دارند آگاهی دانشگاه

 دانشگاهی هایکتابخانه در پژوهشی هایداده و ارائه خدمات انجام کردن محقق ترسریع چه هر جهت در و علاقمندی

 .کنند استفاده

 2113؛ تنوپر و همکاران، 2116؛ کربی، 2112های چیور و بکر، های پژوهشهای ایران، یافتهای در کتابخانهچنین یافته

های پژوهشی را برای کتابداران خدمات دادههای پژوهش آنها کند. در یافتهرا تایید می( 2112و تنوپر، برچ و آلارد، 

ها هاند که این خدمات با ماموریت ونقش این کتابخانو معتقد بوده تحقیقاتی با اهمیت دانسته-های دانشگاهیکتابخانه

 اند انجامبوده موافق شدت به هاکتابخانه های دیگر به دست آمد، مدیراندر نتایج مشابهی که از پژوهشسازگاراست.

 تر( دلیل آن کامل2112کناوی ) و اهمیت زیادی دارد. در نتایج پژوهش فانیئل پژوهشی توسط کتابخانه هایداده خدمات

 پژوهشی منابع انواع یکپارچه ( لزوم مدیریت2112همکاران ) و کتابخانه و در پژوهش تنوپیر خدمات و مجموعه شدن

 پژوهشی توسط کتابخانه ذکر شده است. هایداده جمله از دانشگاه، در شده تولید

های موجود پتانسیل از وضوح به هاکتابخانه رغم اینکه مدیرانلیکن در ادامه، نتایج پژوهش حاکی از آن است که علی

 کتابخانه، نفع به لاکام را خدمات این انجام و دارند آگاهی پژوهشی هایداده خدمات انجام از حاصل و سودمندی

ا اینکه یو  گرددانجام و ارائه نمی یها چنین خدماتدر اکثر کتابخانهیا دانند، در حال حاضر، می دانشگاه و پژوهشگران

 .ریزی شده استبرنامههای آینده در سالبرای اجرای آن 

 بازیابی و جستجو برای پژوهشگران به کمک» گویه شده، مطرح هایگویه میان ، در3جدول  هایدادهبا توجه به 

)تنوپر، برچ و آلارد،  ایهای پژوهشی مشاورهکه زیر مجموعه خدمات داده «خودشان پژوهش با مرتبط پژوهشی هایداده

است. این میانگین نشان از آن دارد که این خدمت  داده اختصاص خود به 62/2 مقدار با را میانگین ، بالاترین( است2112

 از فادهاست»همچنین، کمترین میانگین مربوط به گویه  شود.ها انجام و ارائه میایر خدمات در کتابخانهبیشتر از س

 باشد.می 13/2با مقدار « پژوهشی هایداده توصیف برای مناسب ایفراداده استانداردهای

 و و سی ( 2116)کربی، (2112)کس و همکاراناک، (2112ن)ر و همکاراتنوپ (2112)، یو(9102)کس و همکاراناک

های پژوهشی در حال انجام بوده است. ها خدمات دادهدر اکثر کتابخانهود نشان دادند که در پژوهش خ (2115)همکاران

 هایهای مورد مطالعه در حال انجام خدمات دادهکتابخانهنتایج پژوهش حاضر نشان داد تنها شمار کمی از  در حالی که

 است. ریزیهای پژوهشی در مرحله برنامهها خدمات دادهآنپژوهشی هستند و در اکثر 

 ، تنوپیر و همکاران(2115)تنوپر و همکاران، (2112)چیور و بکرهای پژوهش حاضر، در خارج از ایران هم مشابه با یافته

بررسی  ای موردهتعدادی از کتابخانههای جداگانه نشان دادند که نیز در پژوهش (2112)ر، برچ و آلارد( و تنوپ2113)

از  بسیاری لیکن، خدمات نداشتنداین ای برای ارائه هیچ برنامههای پژوهشی بودند و تعدادی درحال انجام خدمات داده
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 های انجاموهشژبا توجه با جدید بودن پ .ریزی کرده بودندهای پژوهشی در آینده برنامهها برای انجام خدمات دادهآن

  .جهان دلالت دارد در های دانشگاهینوظهور بودن ارائه این خدمات در بسیاری از کتابخانههایی بر شده، چنین یافته

فراهم نبودن امکانات و  های پژوهشی، با توجه به میزان بالای اهمیت آن،شاید بتوان دلیل عدم انجام خدمات داده

پژوهش نشان داد، انجام چنین خدماتی نیازمند های تمهیدات انجام این خدمات در دانشگاه دانست. همانگونه که یافته

های فناوری، نیروی انسانی، آموزشی، فرهنگی، سازمانی و مالی است. از سوی دیگر، این تمهید کردن ملزوماتی در حوزه

ز آن آمیباشند و برای اجرای موفقیت پژوهشی هایداده خدمات انجام برای چالش محل توانندمی نوعی به ملزومات، خود

ر اساس بندی این ملزومات بهای پژوهشی توجه به اولویتبنابراین، نخستین گام برای انجام خدمات داده .مانع ایجاد کنند

ه اهمیت هایی کدر اولویت نخست و آن ،ها است؛ تا برخی از این ملزومات که اهمیت بیشتری دارندمیزان اهمیت نسبی آن

 هیا شدن قرار بگیرند. های بعدی برای مکمتری دارند در اولویت

های فناوری چه به لحاظ نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمهیدات مربوط به فناوری که شامل زیرساخت

های پژوهشی است. پس از آن ترین عامل برای انجام خدمات دادهافزاری است، پراهمیتافزاری و چه به لحاظ نرمسخت

ه انجام و ارائه این خدمات را در بر بگیرد و آموزش نیروی انسانی کتابخانه از تدوین طرحی جامع که کلیه مسائل مربوط ب

ای مبذول نمود. بنابراین، این ها توجه ویژههای پژوهشی به آنترین مواردی هستند که باید برای اجرای خدمات دادهممه

های بعدی توانند در لیست اولویتنیز میهای نخست برای تمهید شدن قرار بگیرند و سایر ملزومات موارد باید در اولویت

 جای داشته باشند.

های فناوری به ویژه نشان داد زیرساخت (2112) چیوروبکرپژوهش های های پژوهش حاضر، یافتههمسو با یافته

های پژوهش یافتههای پژوهشی دارند. علاوه بر آن، ای درانجام خدمات مدیریت دادههای سازمانی نقش عمدهمخزن

و توسعه دانش ون ای مدهای پژوهشی نیاز به برنامهبرای انجام خدمات دادهنشان داد  (2112) نودزاسه و پاسیپامیرن

 کس و همکاراناهمچنین، نتایج پژوهش در این بخش همسو با نتایج پژوهش ک های کتابداران وجود دارد.ومهارت

سیرل و همکاران ، (2115) روهمکارانتنوپ، (2116) کربی، (2112) ، تنوپر و همکاران(2112) فانیئل و کناوی، (2113)

های پژوهشی دارای اهمیت است که نشان دادند همه ملزومات انجام خدمات داده (2112، برچ و آلارد )و تنوپر (9102)

ی از طریق نتوسعه منابع انسا ،های پژوهشیترین عامل تاثیرگذار بر انجام خدمات دادهمها مههستند، لیکن در این پژوهش

 کتابداران موجود و یا استخدام نیروی متخصص شناخته شد. و مهارت توسعه دانش

دانشگاهی  هایکتابخانه سایر با همکاری امکان بودن و میسر نیز نشان دادند تخصیص بودجه (2112) کس و همکاراناک

 اد.ای را نیز مورد تایید قرار دچنین یافتههای پژوهشی هستند که نتایج پژوهش حاضر رین ملزومات خدمات دادهمتاز مه

تخصیص بودجه، توسعه دانش و مهارت کتابداران، توسعه نشان دادند ملزوماتی همچون  (2115) همچنین، هیوم و همکاران

وهشی اهمیت ژهای پبرای انجام خدمات داده هاها و سازمانها و همکاری با دیگر دانشگاهها، توسعه سیاستزیرساخت

 و برچ و تنوپر، (2113)تنوپر و همکاران های پژوهش همسو با یافتهحاضر های پژوهش . علاوه بر آن، یافتهاری داردبسی

ای ههای فناوری، ایجاد فرصتتوسعه زیرساختخدمات این رین ملزومات انجام متاست که نشان دادند مه (2112) آلارد

 است. های مربوطه در دانشگاهسایر بخشیا  هاآموزشی برای کتابداران و همکاری کتابخانه
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 ی هستندپژوهش نوینخدمات انجام های آن برای ترین داراییمکتابداران هر کتابخانه دانشگاهی مهپر واضح است که 

 نماید.ها در زمینه این خدمات تا حدود زیادی به انجام مناسب و شایسته آن کمک میو وجود دانش و مهارت در آن

د، پردازنهای پژوهشی میاین موضوع مهمی است که کتابداران در هر نقشی که در آن به انجام خدمات دادهبنابراین، 

از میزان دانش و مهارت کتابداران ها باید این کتابخانهتخصصی برای انجام آن باشند. همچنین،  دارای دانش و مهارت

 در ادامه، مشخص شد ها وجود دارد. از به توسعه دانش و مهارتها نیخود به طور کلی آگاه بوده و بدانند در کدام زمینه

های های پژوهشی، به ترتیب در زمینهکتابداران برای انجام خدمات دادههای مورد مطالعه، طبق دیدگاه مدیران کتابخانه

 هایها، مهارتآن از تبلندمد نگهداری و حفاظت و دیجیتال منابع امن سازیای، ذخیرهکتابخانه منابع انواع سازماندهی

ای، انجام تابخانهک منابع انتخاب و اثر، ارزیابی مالکیت به مربوط حقوقی و قانونی مسائل با بالا، آشنایی سطح ارتباطی

ای از هچنین یافت .داده دارای میزان بالایی از دانش و مهارت هستند پایگاه توسعه و طراحی الکترونیکی و مرجع خدمات

این جهت قابل توجیه است که بطور سنتی کتابداران در امور مربوط به سازماندهی اطلاعاتی، ارزیابی مجموعه و کار با 

خدمات ین ابرای انجام  تابدارانکهارتی بر صلاحیت می چنین زمینه .دارندبرخوردانش کافی از های الکترونیکی سامانه

های حوزههمچون  ،های پژوهشیهای تخصصی خدمات دادهن دانش و مهارت کتابداران در حوزهاما میزا گذارد.صحه می

 هایادهد پایگاه و مخازن با پژوهشی، آشنایی هایداده مختلف ها و انواعپژوهش پژوهش، فرآیند هایروش انواع با آشنایی

 ایهفراداد استانداردهای با آشنایی و سازمانی مخزن افزارهاینرم با کار نحوه و نوع با پژوهشی، آشنایی هایداده حاوی

ن پژوهش های ایتوانند از طریق یافتهها میکتابخانه .در حد متوسط رو به پایینی استپژوهشی  هایداده انواع به مربوط

ود برای کتابداران خهای آموزشی به ایجاد فرصتنقاط ضعف و قوت کتابداران را شناسایی نمایند و در صورت نیاز 

  .های پژوهشی به دست آورندها بتوانند تخصص لازم را برای انجام و ارائه طیف کاملی از خدمات دادهبپردازند؛ تا آن

در مجموع  طالعهمورد م هایکتابخانه کتابداران مهارت و دانش بدین ترتیب با توجه به نتایج بیان شده، میانگین میزان

های تگیترین افراد به لحاظ شایسها موید آن است که با وجود اینکه کتابداران مناسب(. این یافته11/3است ) متوسط حد در

عین  باشند، درها میهای پژوهشی در دانشگاههای مربوط به خدمات دادهدانشی و مهارتی برای در دست گرفتن فعالیت

 نیاز به توسعه دانش و مهارت در کتابداران وجود دارد. های پژوهشیهای مربوط به خدمات دادهحال، در برخی از زمینه

های ( در پژوهش خود نشان دادند که کتابداران در زمینه2112کس و همکاران)اهای پژوهش حاضر، کهمسو با یافته

رزیابی و اسازی، آوری و مجموعهسازماندهی و مستندسازی منابع، مسائل حقوقی و قانونی مربوط به مالکیت منابع، فراهم

 هدارینگ و حفاظت و دیجیتال منابع امن سازیهای پژوهش، ذخیرهای، آشنایی با انواع روشانتخاب منابع کتابخانه

ایی با های آشنها و طراحی و توسعه پایگاه داده از دانش و مهارت نسبتا بالایی برخوردار بودند. در زمینهاز آن بلندمدت

ر د های پژوهشی نیاز به توسعه دانش و مهارت کتابداران وجود داشته است.ا انواع دادهها و آشنایی بچرخه حیات پژوهش

ی پژوهشی هاهای مربوط به خدمات دادهدهد که با وجود اینکه کتابداران در بسیاری از زمینهها نشان میهر دو پژوهش یافته

های ها و مهارتط به این خدمات نیاز به توسعه دانشهای مربودارای دانش و مهارت زیادی هستند، لیکن در برخی از زمینه

توان چنین دریافت کرد در برخی می ،(2112کس و همکاران)اها وجود دارد. با توجه به نسبتا جدید بودن پژوهش کآن

ظهور وهای دانشگاهی اولیه و نهای برداشته شده برای تحقق این امر در کتابخانههای کشورهای دیگر هم گاماز دانشگاه

 هاییدارای ویژگی های پژوهشیداده ( بیان داشتند که2115ریچاردسان) مشابه با نتایج پژوهش حاضر، اوبراین واست. 
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به  توصیف سطح نای. باشند مجدداستفاده قابل تا هستند، وسیعی و پیچیده هایتوصیف و پیچیده هستند و نیازمند متمایز

ای مربوط های پژوهشی و استانداردهای فرادادهخود را در زمینه آشنایی با انواع دادهکه دانش  دارد متخصص نیاز کتابداری

 . ها توسعه داده باشدبه آن

وان تها، میهای پژوهشی در کتابخانهدر مجموع، با توجه به مطالب بیان شده و وضعیت کنونی انجام خدمات داده

 و ترقی جهت رد شناسایی شده شاید بتوان ن ملزوماتمتریمه توسعه و ایجاد مناسب برای ریزیبرنامه نتیجه گرفت که با

 وعین خود به این خدمات انجام ملزومات نمودن اقدام به تمهید حال، هر در. برداشت مناسبی موجود گام وضعیت بهبود

ن مهم، ای و استو برطرف کردن موانع در مسیر عملیاتی ساختن چنین خدماتی  اجرای آن هایچالش با رویایی منزله به

 .است کتابخانه های به موقع و موثرتلاش و کتابخانه از دانشگاه جانبه گسترده و همه هایحمایت نیازمند

 پیشنهادهای برگرفته از پژوهش

ی که نسبت به تمهید کردن ملزومات مدیران ،هاهای پژوهشی در کتابخانهخدمات داده شود با توجه به اهمیتپیشنهاد می .1

 ریزی برای انجام این خدمات توجه جدی و اقدام عملی نمایند.انجام و یا برنامهبرای ، این پژوهش شناسایی شددر 

مات خداین رین موانع پیش روی انجام ت محتوای مخزن سازمانی یکی از مهمتافزاری مناسب برای مدیری. فقدان نرم2

افزاری مناسب برای مدیریت محتوای آن نی سازمانی، انتخاب نرماندازی مخزاست. بنابراین، در مراحل اولیه تدارک و راه

های پژوهشی پشتیبانی نماید. در تواند از کنترل و مدیریت موثر همه مراحل انجام خدمات دادهضروری است. این مهم می

ا با توجه به منبع باز موجود ر افزارهایافزاری سفارشی نماید و یا یکی از نرمتواند اقدام به تهیه نرماین زمینه کتابخانه می

 های سازمان خود توسعه دهد.ها و ویژگینیاز

را  مادر سازمانهای پژوهشی وجود طرحی است که الزامات . با توجه به اینکه یکی از ملزومات انجام خدمات داده3

جایی . از آننمایدضروری می ها و امکانات آن باشد، تهیه وتدوین طرح توسط کتابخانهبرآورده کند و مطابق با سیاست

های مخصوص به خود هستند، تهیه طرح و مشیخطو  های قانونیاندازها، راهبردها، چارچوبها دارای چشمکه دانشگاه

های پژوهشی که این ابعاد را در نظر بگیرد و نقشه راهی برای انجام این خدمات ای مدون برای انجام خدمات دادهبرنامه

ها، استتواند شامل راهبردها، سیتر چنین طرح که میشود هر چه سریعدر هر دانشگاهی لازم است. پیشنهاد میترسیم نماید، 

 تدوین شود. ،های پژوهشی باشدهای مربوط به انجام خدمات دادهها، فرآیندها وفناوریدستورالعمل

شنهاد های پژوهشی ضرورت دارد. در این راستا پی. تکمیل و توسعه ظرفیت نیروی انسانی کتابخانه برای انجام خدمات داده4

 شود:می

 های مربوط به نیروی انسانی خود نسبت به ایجاد پست مسئول خدمات مشیها از طریق تنظیم مجدد خطکتابخانه

 های پژوهشی اقدام نمایند.وهشی و یا مدیر دادهژهای پهای پژوهشی با عنوان کتابدار دادهداده

  روی های پژوهشی از طریق جذب و به کارگیری نینیروی انسانی کتابخانه به منظور انجام خدمات دادهتکمیل ظرفیت

 های کتابداران موجود در کتابخانه صورت پذیرد.منخصص و یا توسعه دانش و مهارت
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 وزشی، ای آمههای آموزشی، دورههای آموزشی برای کتابداران و برگزاری کارگاهها از طریق ایجاد فرصتکتابخانه

های ها و مانند آن از توسعه دانش و مهارت کتابداران خود در زمینه خدمات داده، سمینارها، همایشهاکنفرانس

 های آموزشی در این زمینه نمایند. پژوهشی حمایت کنند و یا کتابداران خود را تشویق به استفاده از فرصت

 ی های مدیریت و کتابدارکتابداری برای تصدی پستشود به جهت آموزش تخصصی دانشجویان پیشنهاد می

شناسی هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع های درسی رشته علم اطلاعات و دانشهای پژوهشی در برنامهداده

ژوهشی را های پارشد بازنگری و تجدیدنظر صورت پذیرد تا بتوان دروسی مرتبط با حوزه خدمات دادهکارشناسی

 های جدید در کتابداران شود.د که موجب ایجاد دانش و مهارتها جای دادر آن

ها های پژوهشی یکی از عوامل موثر بر انجام این خدمات است. لازم است تا کتابخانه. حمایت دانشگاه از خدمات داده5

ها را د و آنهای پژوهشی با مسئولان و مدیران دانشگاه محل کار خود طی جلساتی مذاکره نمایندر مورد خدمات داده

های قانونی، حقوقی، مالی و سازمانی حمایت و پشتیبانی نمایند. با توجه به متقاعد کنند که از انجام این خدمات در عرصه

اظ های فناوری چه به لحاینکه تامین منابع، توسعه ظرفیت نیروی انسانی و ایجاد، تهیه، توسعه و حفظ زیرساخت

نجر به تواند مها میبر است، مذاکره با مسئولان دانشگاه و متقاعد نمودن آنزاری هزینهافافزاری و چه به لحاظ نرمسخت

سازی برای تامین منابع، های پژوهشی و زمینهها برای انجام خدمات دادههای گسترده سازمانی از سوی آنکسب حمایت

 به آن شود.  امکانات و تخصیص بودجه

 تواند عاملی موثر درهای پژوهشی و متخصصان موضوعی به عنوان مشاور میداده . استفاده از متخصصان حوزه خدمات6

های شود قبل از شروع هر فعالیتی، مروری بر اقدامات و تجربیات کتابخانهاندازی خدمات باشد. پیشنهاد میمراحل اولیه راه

در این راستا،  به کارگیری فرد مطلع و . پذیرد انجام های پژوهشیخدمات داده در زمینهدانشگاهی دیگر در سراسر دنیا 

  تواند تا حدودی کارگشا باشد.های پژوهشی  به عنوان مشاور نیز میمتخصص حوزه مدیریت داده

 فهرست منابع

: از 23/11/1332بااازیاااباای شاااااده در   .ددار اهااماایاات چاارا و چاایسااااات دیااتااا باایااگ. (1333) بااابااک ،ساااااهااراباای
content.aspx?ID=6&Type=1-http://www.babaksohrabi.com/show 

 و انیرساطلاع کتاب نقد. دانشگاهی های کتابخانه برای نوین نقشی: پژوهشی های داده کلان مدیریت (.1334) ریمم ،زادهصراف
  .224-265 ،(تابستان)6 ،ارتباطات

 یتمدیر شغلی هایفرصت تصدی برای شناسیدانش و اطلاعات علم درسی هایبرنامه ظرفیت ارزیابی. (1332) مژگان ،عروجی
 .تهران ،خوارزمی دانشگاه ،(ارشد کارشناسی) .پژوهشی هایداده

. فصلنامه های پژوهشی در مراکز علمیمدیریت دادهشناسایی ابعاد توسعه خدمات (. 1411صاره، فریده، سام، شهلا، و امیر غائبی)ع
 .111-25(، 2)24کتابداری و اطلارسانی 

 
 مدیریت و گزینش مسائل و ها مدل مبانی، مطالعه. (1336رضا هاشمی)کبر، نادر نقشینه، محمدرضا اسماعیلی، و محمودا ،مجیدی

  .52-31 ،(2)4 ،اطلاعات و انسان تعامل. دانشگاهی و علمی های محیط در پژوهشی های داده

پژوهشنامه  های پژوهشی.گذاری دادههای اشتراک(. موانع و چالش1332وزیری، اسماعیل، نقشینه، نادر، عبدالرضا نوروزی چاکلی )
  .23-5(، 2)3رسانی، کتابداری و اطلاع
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