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چکیده 
نهایی  برون دادهای  دسترس پذیری  و  گردآوری  بر  دیروز  دانشگاهی  کتابخانه های  اگر 
پژوهش ها یعنی مقاالت و کتاب ها تمرکز داشتند، کتابخانه های امروز از ابتدا تا انتهای 
فرآیند پژوهش، از اطالع یابی اولیه گرفته تا راهنمایی و مشاوره دادن به پژوهشگران در 
انتخاب نشریه برای انتشار مقاالت شان، در کنار آن ها هستند و به آن ها یاری می رسانند. 
یکی از نقش های اخیر پژوهشی کتابداران دانشگاهی، کمک به پژوهشگران در مدیریت 
داده های عظیم پژوهشی است که از خالل پژوهش ها به دست می آید و از آن به «کالن داده» 
یاد می کنند. ذخیره و نگهداری کالن داده ها، امکان استفادۀ مجدد از آن ها را در آینده 
و توسط دیگر پژوهشگران امکان پذیر می کند که می تواند برای جامعۀ دانشگاهی بسیار 
مفید باشد. نقش های بالقوۀ کتابداران دانشگاهی در مدیریت کالن داده های پژوهشی و 

خدماتی، در این مقاله تبیین شده است. 

کلیدواژه  
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مقدمه 
نقـش کتابخانه هـای دانشـگاهی، از دیربـاز، حمایـت از آمـوزش و پژوهـش بـوده اسـت. 
تاکنـون کتابـداران بـا روش هـای بازنمایـی اطالعات، مجموعه سـازی و تا حـدی مدیریت 
اطالعـات در خدمـت آمـوزش و پژوهـش بوده اند. امـا فناوری هـای اطالعاتـی و ارتباطی 
تحـول عظیمـی در شـیوه های آموزشـی و پژوهشـی بـه وجـود آورده انـد؛ به طوری کـه 
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خدمـات سـنتی کتابخانه هـای دانشـگاهی جوابگـوی نیازهـای دنیـای امروز نیسـت. 
اینترنـت تغییـرات اساسـی در جسـت وجو، دسترسـی، خوانـش و اشـاعۀ اطالعـات 
علمـی بـه وجـود آورده اسـت. دسترسـی همیشـگی بـه اینترنـت از طریق گوشـی تلفن 
همـراه، رشـد سـریع اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی به عنـوان کانال هـای ارتباطـی و 
خوانـدن کتاب هـای الکترونیکـی از طریـق کتابخوان هـای الکترونیکـی مثـل کینـدل، 
رفتـار اطالع یابـی کاربـران کتابخانه هـا و جایـگاه کتابخانـه به عنـوان اصلی تریـن منبـع 
تأمیـن اطالعـات را تغییـر داده اسـت. نتیجـۀ یـک بررسـی نشـان می دهـد کـه فقـط 
دودرصـد دانشـجویان، جسـت وجوی اطالعـات را از وب سـایت کتابخانـۀ دانشگاه شـان 
شـروع می کننـد و نقطۀ شـروع بقیه، موتورهای کاوش هسـتند (منچـاکا1، 2014: 335). 
بنابرایـن کتابخانه هـای دانشـگاهی دیگـر دروازه های اصلی دسترسـی بـه اطالعات علمی 
معتبـر نیسـتند. تغییـر رفتارهـای اطالع یابـی پژوهشـگران و دنیـای انتشـارات علمـی، 

ضـرورت تغییـر نقش هـا و وظایـف کتابخانه هـای دانشـگاهی را آشـکار می کنـد. 
فناوری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی، روش کار پژوهشـگران را نیـز متحـول کرده انـد. 
حضـور فیزیکـی دانشـگاهیان در کتابخانـه روزبـه روز کمرنگ تر می شـود. پژوهشـگران با 
کمبـود وقـت مواجهند. آنـان به ابزارهایـی نیاز دارند متناسـب با محدودیت زمانی شـان؛ 
ابزارهایـی کـه یادگیـری روش اسـتفاده از آن هـا آسـان باشـد. دانشـجویان اطالعـات را 
به صـورت دیجیتـال و بـا فاصلـۀ یـک کلیـک می خواهنـد و بـه آموزش هـای تخصصـی 
و خدمـات شخصی شـده نیـاز دارنـد. ایـن مسـائل کتابخانه های دانشـگاهی را بـه چالش 

کشـیده اند تـا روش هـای جدیـدی بـرای خدمت بـه پژوهشـگران بیابند. 
نگاهـی بـه کتابخانه هـای دانشـگاهی کشـورهای پیشـرفته نشـان می دهـد کـه ایـن 
کتابخانه هـا بـرای غلبه بـر چالش های موجـود، خدمات نوآورانـه ای ارائه داده اند و بسـیار 
فراتـر از کارکردهـای سـنتی خـود عمـل می کننـد؛ به طوری کـه از یـک خدمت دهنـدۀ 
صـرف بـه دسـتیار آمـوزش و پژوهش تبدیل شـده اند. حضـور کتابداران در کنـار اعضای 
هیئت علمـی در تدریـس دروس مختلـف و نیـز حضـور آنـان به عنوان عضـوی از تیم های 
پژوهشـی تخصصـی، نشـان از این امر دارد. در تدریـس، کتابـداران از جنبه های مختلفی 
دسـتیار اسـتادان هسـتند؛ از تأمیـن منابـع آموزشـی گرفتـه تـا همـکاری در تهیه طرح 

درس و گنجانـدن مؤلفه هـای سـواد اطالعاتـی در آن. 
در  رسمی  (انتشارات  پژوهش  نهایی  محصوالت  بر  کتابداران  تمرکز  سنتی  به طور 
قالب مقاله و کتاب و ... ) بوده است؛ اما اکنون کتابخانه ها از ابتدای فرآیند پژوهش با 
پژوهشگران همکاری می کنند و به آن ها کمک می کنند تا پژوهش باکیفیت تری به انجام 
همکاری  بودجه  درخواست  و  پژوهشی  طرح  نوشتن  در  کتابداران  مثال  به طور  برسانند. 
انتخاب  برای  می دهند،  آموزش  را  استناد  مدیریت  نرم افزارهای  و  علم سنجی  می کنند، 
نشریۀ مناسب چاپ مقاله (با تأکید بر دسترسی آزاد) به دانشگاهیان رهنمود می دهند، 
می کنند،  همکاری  داده ها  تحلیل  در  می کنند،  راهنمایی  را  آن ها  مؤلف  حق  مسائل  در 

جستار
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در نوشتن پیشینۀ پژوهش یاری رسان هستند، در ذخیره و نگهداری داده های پژوهشی 
همکاری می کنند و ... . (ککس و پینفیلد2، 2014). 

در سـال های اخیـر، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات امـکان پژوهش هـای الکترونیکی 
تولیـد  پژوهش هـا  ایـن  نتیجـۀ  در  عظیمـی  دیجیتـال  داده هـای  و  کـرده  میسـر  را 
ایـن  مدیریـت  و  ذخیـره  می شـود.  یـاد  «کالن داده3»  به عنـوان  آن هـا  از  کـه  می شـود 
پژوهشـگران  دیگـر  بـرای  اسـتفاده  قابـل  آینـده  در  به طوری کـه   - عظیـم  داده هـای 
باشـند - از چالش هـای پژوهشـی سـال های 2010 بـه بعـد بـوده و پژوهشـگران در 
نیـز  اطالع رسـانی  و  کتابـداری  متـون  در  پرداخته انـد.  آن  بـه  بسـیاری  مقـاالت 
بـرای  چالشـی)  البتـه  (و  جدیـد  نقشـی  به عنـوان  پژوهشـی4»  داده هـای  «مدیریـت 
کتابخانه هـای دانشـگاهی مطـرح شـده اسـت (آسـی آر ال5، 2014؛ کنـان، کـورال و 
افضـل6، 2014؛ آکلنـد7، 2012؛ کـورال، کنـان و افضـل8، 2013؛ ککـس و پینفیلـد، 

.(2015 کومـار9،  و  دورا  2014؛ 
ایـن مقالـه نگاهـی دارد بـه ابعـاد مختلـف مدیریـت داده هـای پژوهشـی و نقش های 
بالقـوه ای کـه کتابخانه هـا و کتابـداران دانشـگاهی می تواننـد در ایـن زمینـه ایفـا کنند. 

داده های پژوهشی10 
هـر پژوهـش علمـی نیاز بـه داده هایـی دارد. پژوهشـگران در سراسـر دنیـا مجموعه های 
عظیمـی از داده هـا را بـرای اهـداف پژوهشـی خـود تولیـد می کننـد. داده های پژوهشـی 
می تواننـد داده هـای خامـی باشـند کـه مسـتقیماً از آزمایشـگاه و پرسشـنامۀ مصاحبـه، 
تولیـد و گـردآوری شـده اند یا داده های پردازش شـده ای که در شـکلی مناسـب پژوهش، 
پاالیـش و مرتـب شـده اند. داده هـای پژوهشـی می تواننـد شـامل منابـع آنالوگ، اشـیای 
دیجیتـال (متـن، فایـل، صوت و تصویر و ویدئو)، اشـیای دیجیتال پیچیـده - که ترکیبی 

از چنـد شـیء دیجیتـال هسـتند - و پایگاه هـای اطالعاتی باشـند. 
فراهـم  را  الکترونیکـی11  پژوهش هـای  امـکان  ارتباطـی  و  اطالعاتـی  فناوری هـای 
آورده انـد کـه خـود  گـردآوری حجـم عظیمـی از داده هـا را ممکـن کـرده اسـت. مثًال با 
اسـتفاده از پرسشـنامۀ الکترونیکـی و قـراردادن آن در شـبکۀ جهانـی اینترنـت می تـوان 
میلیون هـا پاسـخ (داده) گـردآوری کـرد. داده هـای پژوهشـی دیجیتال موضـوع داغ دهۀ 
فعلـی اسـت. پیشـرفت ها در فنـاوری اطالعـات، دردسـترس بودن منابع عظیـم داده های 
الکترونیکـی و نرم افزارهـای قدرتمنـد تحلیـل داده هـا، همه و همه کار پژوهشـگران را در 
تولیـد مجموعـه عظیـم کالن داده هـا12 و کار با آن ها تسـهیل کرده اند. نگهداری و اشـاعۀ 
ایـن مجموعـه داده هـای عظیـم بـرای نیازهـای آینـده می تواند بـرای جامعۀ دانشـگاهی 
بسـیار مفیـد باشـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه سـازمان های تأمین کننـدۀ بودجه هـای 
پژوهشـی اخیـراً از پژوهشـگران می خواهنـد همـراه بـا فـرم درخواسـت بودجـه، طرح و 

برنامـۀ خـود را بـرای مدیریـت داده هـا نیز ارائـه دهند.)) 

مدیریت کالن داده های پژوهشی:  نقشی نوین برای کتابخانه های دانشگاهی



350268

سال دوم، شماره 6
تابستان 1394

مدیریت داده های پژوهشی 
در نمـودار زیـر چرخـۀ حیـات داده های پژوهشـی دیده می شـود. مدیریـت داده های 
پژوهشـی همـان سـازمان دهی داده هـا از مرحلـۀ ورود آن ها بـه چرخۀ پژوهش تا اشـاعه 

و آرشـیو نتایج باارزش اسـت. 

نمودار: چرخۀ حیات داده های پژوهشی13

همکاری هـای  شـبکه ای،  فنـاوری  و  کامپیوتـری  زیرسـاخت های  پیشـرفت های 
پژوهشـی بین المللـی و الزامـات سیاسـت های دولـت بـرای جوابگویـی، یکپارچگـی و 
شـفافیت در پژوهـش، ضـرورت مدیریـت داده هـای پژوهشـی را بـه وجـود آورده اسـت. 
مسائلی  روبرویند،  پژوهشی  داده های  مدیریت  در  مهمی  مسائل  با  پژوهشگران 
انتقال پذیری،  مجدد،  استفادۀ  و  ترکیب  ذخیره،  تحلیل،  سازمان دهی،  دسترسی،  مانند 
اشتراک گذاری و امنیت داده ها. حجم باالی داده ها و اطالعاتی که تولید می شود و در آینده 
تولید خواهد شد، عامل نگرانی محققانی است که مدیریت، پردازش یا حتی نگاه کردن به 
این داده ها را مشکل می بینند. 20درصد از پژوهشگران از داده های بیش از 100 گیگابایت 
استفاده و آن ها را تحلیل می کنند و هفت درصد، از داده هایی بیش از یک ترابایت. نیمی از 
پژوهشگران داده های خود را فقط در آزمایشگاه هایشان نگهداری می کنند که یک راه حل 
ایده آل بلندمدت نیست. بسیاری از پژوهشگران از فقدان متادیتا و آرشیوها به عنوان مانع 
برای  بودجه ای  پژوهشگران،  بیشتر  و  می نالند  آن ها  ذخیرۀ  و  داده ها  از  استفاده  اصلی 

حمایت از آرشیو داده ها ندارند. (ککس و پینفیلد، 2014). 

جستار

ایجاد داده ها

استفاده مجدد از 
داده ها

دسترس پذیر 
ساختن داده ها

پردازش داده ها

تحلیل داده ها

نگهداری داده ها
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مزایای مدیریت داده های پژوهشی 
بسـیاری از مؤسسـات تأمیـن بودجـۀ پژوهش هـا در بریتانیـا و آمریـکا، از پژوهشـگران 
تـا   کننـد  برنامه ریـزی  پژوهشـی،  داده هـای  مدیریـت  به کارگیـری  بـرای  می خواهنـد 
داده هـا گـم نشـده، از بین نروند و نیز در دسـترس اشـخاص دیگـر، فراتـر از دورۀ حیات 

پـروژه، قـرار گیرنـد (سـی و همـکاران14، 2015). 
اهمیـت مدیریـت داده های پژوهشـی بـه همین اعتبار اسـت. به طورکلـی مزایای زیر 

را می تـوان برای مدیریت داده های پژوهشـی برشـمرد: 
نگهـداری بلندمـدت داده هـا امـکان چک کـردن اعتبـار آن هـا را در آینـده فراهـم 
مـی آورد و ایـن امـر موجـب افزایـش اعتبـار و شـفافیت داده هـای پژوهشـی می شـود. 
داده هـای پژوهشـی می تواننـد مـورد اسـتفادۀ مجـدد همـان پژوهشـگران یـا دیگـر 
پژوهشـگرانی قـرار گیرنـد کـه می خواهنـد اسـتفاده از آن داده هـا را بـرای اهدافی که در 

ابتـدا مدنظـر نبوده اسـت، گسـترش دهند. 
ــود،  ــای موج ــترش درک پژوهش ه ــا گس ــش ی ــور افزای ــد به منظ ــا می توانن داده ه

بــه روز شــوند. 
استفادۀ مجدد از داده ها موجب صرفه جویی در زمان و منابع و امکانات می شود. 

بازکـردن مجموعـه داده هـای پژوهشـی بـه روی عمـوم باعـث بیشـتر دیده شـدن 
می شـود.  آن هـا  تولیدکننـدۀ  پژوهشـگران  و  پژوهشـی  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 

مدیریـت داده هـای پژوهشـی باعـث افزایـش یابـش و اکتشـاف داده هـا و، درنتیجه، 
تسـهیل اجـرای پژوهش هـای باکیفیـت می شـود. 

نقش کتابخانه ها در مدیریت داده های پژوهشی 
خدماتـی کـه بـرای حمایـت از مدیریـت داده هـای پژوهشـی ایجاد شـده اند، هنـوز دورۀ 
طفولیـت خـود را می گذراننـد و ماهیـت آن هـا و ایـن کـه چـه کسـی باید ایـن خدمات 
را ارائـه کنـد، محـل بحـث اسـت. گفتـه می شـود مدیریـت داده های پژوهشـی یـک کار 
گروهـی اسـت. بخـش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، کتابخانـه و بخش هـای پژوهشـی 

دانشـگاه ها می تواننـد در مدیریـت داده هـای پژوهشـی بـا یکدیگـر همـکاری کننـد. 
کتابخانه هـا فرصـت برآمـده از ایـن نیـاز را غنیمـت شـمرده، اخیـراً مدیریـت داده ها 
حـوزۀ محبـوب کتابخانه هـای دانشـگاهی شـده اسـت. نقش سـنتی کتابخانه ها تسـهیل 
دسترسـی بـه منابـع اطالعاتـی بوده اسـت. حـاال کتابـداران و متخصصان اطالعـات باید 
تسـهیل دسترسـی بـه داده ها را نیـز به عهـده بگیرند؛ هرچنـد «داده ها» از لحاظ شـکلی 

با «اطالعـات» تفـاوت دارند. 
پژوهشـگران خـود معمـوالً از پـس مدیریـت داده هـا برنمی آینـد و درنتیجـه، فرصت 
فوق العـاده ای بـرای کتابـداران خواهـد بـود کـه از ایـن طریـق آن هـا را کمـک کننـد و 
ارزش کتابخانـه را بـه آن هـا بنمایاننـد. «انجمن کتابخانه های دانشـگاهی و پژوهشـی15» 
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«مدیریـت چرخـۀ حیـات داده هـا16» را به عنـوان یکـی از ده رونـد اخیـر در کتابخانه های 
دانشـگاهی برای هر دو سـال 2012 و 2014 گزارش کرده اسـت. در دانشـگاه ام.آی.تی 
پسـت «کتابـدار داده هـا» بـا گرایـش علـوم اجتماعـی در سـال 2004 ایجاد شـده اسـت. 
دانشـگاه های تورنتـو و تیلبـرگ کتابـدار داده هـا دارنـد که به محققـان در ایجـاد داده ها 
و ذخیره سـازی و اسـتفادۀ مجـدد از آن هـا کمـک می کنند. شناسـایی مخـازن دیجیتالی 
بـرای نگهـداری داده هـای پژوهشـی که بـا قوانین مجـالت نیز سـازگار باشـد، از فعالیت 
کتابـداران در پـوردو اسـت. در گروه هـای کتابـداری و اطالع رسـانی دانشـگاه های آمریکا 

و کانـادا دروس مرتبـط بـا مدیریـت داده هـای پژوهشـی آموزش داده می شـود. 

خدمات کتابداران برای مدیریت داده های پژوهشی 
خدماتـی کـه کتابـداران می توانند بـرای مدیریت داده هـا و اطالعات به پژوهشـگران ارائه 

کنند، به این شـرح اسـت: 
تعییـن بهتریـن مـکان برای ذخیره سـازی داده هـا و تمهیداتـی برای اسـتفادۀ مجدد 

دیگـران از آن ها 
پژوهشـگران داده هـای گردآوری شـدۀ پژوهـش خـود را یا نـزد خود نگـه می دارند یا 
در سـپارش گاه های17 دسترسـی آزاد چـون «هـاروارد دیتاورس نتورک18»، «فیگشـیر19» 
یـا «دریـاد20» قـرار می دهنـد. برخـی ناشـران مجـالت هـم سپارشـگاه هایی بـرای خـود 
ایجـاد کرده انـد تـا کار نویسـندگان را بـرای ذخیـرۀ داده هایشـان تسـهیل کننـد. عـالوه 
بـر این هـا تعـداد زیادی سپارشـگاه داده توسـط دانشـگاه ها و مؤسسـات پژوهشـی ایجاد 
شـده اسـت. «ری تـری دیتا21» و «دیتابیـب22» که راهنمـای23 سپارشـگاه های داده های 

پژوهشـی هسـتند، هرکـدام تقریباً هـزار سپارشـگاه را فهرسـت کرده اند. 
مشـاوره دادن به محققـان در مرحلۀ تولید داده ها و آگاهی دادن دربارۀ اسـتانداردهای 
کاربـردی بـرای نیازهـای آن هـا، کمـک بـه نوشـتن طـرح مدیریـت داده هـا و ایجـاد 

اسـتراتژی های سـازمان دهی بـرای مـدارک، فایل هـا، نسـخه های پشـتیبان و غیـره 
گردآوری و در دسترس قراردادن مجموعه داده ها برای استفادۀ مجدد 

کتابـداران نقـش مهمـی در توزیـع و نگهداری داده هـای تیره دارند؛ یعنـی داده هایی 
کـه بـه دلیـل ذخیره و نمایه نشـدن صحیـح در معرض دید دیگـر پژوهشـگران و کاربران 
بالقـوه قـرار نمی گیرنـد. محققـان می خواهند متادیتا برای انتشارات شـان داشـته باشـند؛ 

امـا وقـت کافی بـرای تأمین آن ندارنـد و درنتیجه، حمایـت کتابـداران را می طلبند. 
اسـتانداردهای متادیتـای بسـیاری بـرای انـواع داده هـای حوزه های موضوعـی ایجاد 
شـده اسـت و بـر تعـداد آن هـا هم افزوده می شـود. شـواهد نشـان می دهد کـه کتابداران 
داده هـای  بازیابـی  هـم  و  تألیفات شـان  بازیابـی  هـم  تـا  هسـتند  پژوهشـگران  حامـی 
پژوهشی شـان را بهبـود ببخشـند. آن ها ایـن کار را بـا فراهم کردن متادیتـای جامع برای 

همـۀ انـواع (و نـه فقـط کتاب شـناختی) انجـام می دهند. 
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در پـوردو24 آمـوزش اسـتفاده از طرح هـای متادیتـا بـرای ترویـج بهتـر برون دادهای 
پژوهشـی از فعالیت هـای جدیـد کتابداران اسـت. آن ها یـک طرح متادیتا ایجـاد کرده اند 

کـه برای پژوهشـگران هنـگام ورود محتـوا به پورتـال وب، «تگ» ایجـاد می کند. 

نتیجه  گیری 
کمـک بـه مدیریـت داده هـای پژوهشـی، نقشـی جدید و چالشـی بـرای کتابخانه اسـت. 
«چالشـی» از ایـن نظـر کـه دانـش و مهارت هـای مختلفـی را می طلبـد کـه ممکن اسـت 
کتابـداران واجـد آن مهارت هـا نباشـند. برخـی مصداق هـای ایـن دانـش و مهـارت  برای 

مدیریـت داده هـای پژوهشـی عبارتند از: 
- آمار 

- آشـنایی بـا ابزارهـا و فنـون کتاب سـنجی و علم سـنجی (تحلیل اسـتنادی، ضریب 
تأثیرهـا و نشـانگرهای مربـوط بـه آن ها بـرای ارزیابـی پژوهش ها) 

- دانش موضوعی
- مهارت های حفاظت از داده  ها

- مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات
- آشنایی با روش های پژوهش

- آشنایی با فرآیندهای پژوهشی
اگـر بـاور داریـم که کتابـداران بایـد در مدیریت داده های پژوهشـی نقش ایفـا کنند، باید 
آمـوزش ایـن مهارت هـا را نیـز در برنامه هـای آموزشـی دانشـگاه ها و آموزش هـای 

ضمـن خدمـت بگنجانیم. 

یادداشت  ها 
مطلـب زیـر، راهنمای مفصلی برای دانشـگاه ها و مؤسسـات پژوهشـی در ایجـاد خدمات 
و  افـراد  مسـئولیت های  و  نقش هـا  راهنمـا  ایـن  اسـت.  پژوهشـی  داده هـای  مدیریـت 
بخش هـای مختلـف را در ایـن خدمـات تبیین کـرده، فرآیند ایجـاد آن و عناصـر الزم را 
ارائـه می دهـد. ایـن مطلـب همچنیـن شـامل لینک هـای مرتبـط و مفیـد دربـارۀ منابـع 

آموزشـی در ایـن زمینه اسـت: 
 Jones, S. , Pryor,G. &Whyte,A. (2013). ‘How toDevelop Research Data
Management Services
 a guide for HEIs’. DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation  -
Centre. Available
 at: http://www. dcc. ac. uk/resources/how-guides/h o w - d e v e l o p - r d
m -services#sthash. kfiImTyy. dpuf

هشـت دانشـگاه آمریکا25 خدمات مدیریت داده های پژوهشـی را ایجاد کرده اند و در 
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همـۀ آن هـا کتابخانه هـا نقش برجسـته ای در طراحی و ایجـاد این خدمات داشـته اند. هر 
هشـت دانشـگاه بـا چالش هایی نظیر دسترسـی به محققان بـرای بهبـود فرآیند مدیریت 
داده هـای پژوهشـی و کمبـود بودجه برای پسـت های شـغلی جدید و زیرسـاخت ها روبرو 

بوده  اند. 
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