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Abstract 

Introduction: The massive volume of data and information, on the one hand, and the growing 

importance of data and information in libraries, on the other, make data management 

and information inevitable. Data governance is necessary to better manage data in 

organizing the library information. This research aims to study librarians' 

attitude towards implementing and executing data government strategies in planning 

organization of information resources of libraries of Islamic Azad University. 

Methodology: The research is an analytical-survey study. The statistical population consists of 155 

managers and librarians of the central libraries of the provincial centers of the Islamic Azad 

University. Data gathering tool is a researcher-made questionnaire. The questionnaire 

includes 38 items based on data governance components. Content validity method was used 

to assess validity and Cronbach's alpha test (0.941) was used for reliability. 

Findings: The research findings revealed that librarians’ attitude towards seven components of 

data organization in central libraries of Islamic Azad University including data quality, 

data user, data process, data standard, data integrity, data security and data modeling 

except for the component of data integrity did not have significant relationship with 

educational level, academic major, and work experience of managers and librarians 

which had a significance level of .08. Improving the quality of information organization, 

training human resources, use of standard tools along with strategic planning for library 

are important factors in implementation of data governance. 

Conclusion: Developing a codified data governance program based on the main elements of 

each of the identified components and using the opinions of experts and managers of 

library in finalizing this program play important roles in the success of data 

governance implementation. The impact of data governance on the organization of 

information resources leads to proper planning in academic libraries. 
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 دسترسی آزاد DOI: 10.22067/infosci.2021.68496.1008 پژوهشیمقاله 
 

داده در  تیحاکم یراهبردها  یو اجرا یسازادهینگرش کتابداران در پ  یبررس

 ها در کتابخانه یمنابع اطالعات یسازمانده یزی ربرنامه 
 

 3اکبر فامیل روحانی ، سیدعلی2، فریبرز درودی 1فریبا جلیلی 

             1400/ 19/3تاریخ پذیرش:             99/ 4/11تاریخ دریافت:  

 چکیده 
 گر، یدیی  ها از سو کتابخانهعات در  الروزافزون نقش داده و اط  افتن ی  تی و اهم  سو کی عات از  الاط   انبوه داده و   حجم  مقدمه:

  هاکتابخانه  سازماندهی اطالعات   در ها  بهتر داده   تیریمد  یداده برا  یحکمران.  کندیم  ر یعات را اجتناب ناپذالداده و اط   تیریمد

ضرور  یامر و  مطالعه  است  یالزم  پژوهش  هدف  در  .  کتابداران  در پیاده نگرش  داده  حاکمیت  راهبردهای  اجرای  و  سازی 

 اسالمی است.های دانشگاه آزاد منظور سازماندهی منابع اطالعاتی کتابخانهریزی بهبرنامه

های نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه  155ز  ست. جامعه آماری عبارت است اروش پژوهش پیمایشی تحلیلی ا  شناسی:روش

مرکزی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسالمی. ابزار گردآوری اطالعات پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه 

روش    شده است. برای سنجش روایی از   های حکمرانی داده تشکیل مؤلفه  پایه گویه بر  38ر از  مورد استفاده در پژوهش حاض

 ( استفاده شد. 0/ 941اعتبار محتوا و جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ )

داده،    گانه: کیفیت داده، کاربردهای هفتهای پژوهش حاکی از آن است که نگرش کتابداران در خصوص مؤلفهیافته  ها:یافته 

های مرکزی عات در کتابخانهسازی داده درباره سازماندهی اطال، امنیت داده و مدل فرایند داده، استاندارد داده، یکپارچگی داده 

مؤلفه  08/0عنصر یکپارچگی داده با سطح معناداری    جزبهدانشگاه آزاد اسالمی،   ها در ارتباط با سطح تحصیالت، رشته  مابقی 

 بردن کیفیت سازماندهی اطالعات، آموزش نیروی انسانی، ی مدیران و کتابداران ارتباط معناداری ندارد. باال  تحصیلی و سابقه کار

 سازی حاکمیت داده است. ریزی راهبردی کتابخانه از عوامل مهم پیاده گیری از ابزارهای استاندارد در کنار برنامهبهره 

استفاده از نظر   های شناسایی شده و زاء و عناصر اصلی هر یک از مؤلفهتدوین برنامه مدون حاکمیت داده بر اساس اج  نتیجه: 

سازی حاکمیت داده دارد. تأثیرگذاری ایی ساختن این برنامه نقش مهمی در موفقیت پیاده کارشناسان و مدیران کتابخانه در نه

 شود. های دانشگاهی منجر میهریزی مناسب در کتابخانحاکمیت داده در موضوع سازماندهی منابع اطالعاتی، به برنامه

 ی دانشگاه آزاد اسالم  ،یدانشگاه یها کتابخانه ،یمنابع اطالعات ی ه، سازمانده اد د تیحاکمها: کلیدواژه 
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 مقدمه 

عاتی با  الهای اط که نظام   شودمی ها مشخص  ای داده هعات و ازدیاد ثانیالگاهی به پدیده انفجار اطن  با

و ارزشمند    یبردراه  هیسرما  کیداده در عصر حاضر به    (.Khan et al., 2014)  اندچالشی جدی مواجه شده 

سازمان را تحت    یبقا  یحت  تواندینادرست از آن م  یرگیکه بهره   یشده است تا حد  لیها تبدسازمان  یبرا

 ریو استفاده از دادگان در دهه اخ   دیکه در نحوه تول  یرییبا توجه به تغ(.  1396  ،یقی)صد  تأثیر خود قرار دهد 

که تنها    ی زینقش داده از چ  ،ابری  محاسباتو    1ها ه کالن داد  ر ینظ  یمیصورت گرفته است و با ظهور مفاه

 & DeStefano, Tao)  است   افتهی  رییسازمان تغ  یراهبرد  هیسرما  کیوجو و گزارش دارد، به  جست   تیقابل

Gai, 2016).  از دادگان    حداکثری  استفاده   جهت  در   هانسبت به داده سبب شده است تا تالش  دگاه ی د  نیا

بلو اورگاز، جانگ   اعتقاد  .گردد  2داده   یحکمران یرگیساز شکلنهیو زمشده    تیهدا  یصورت متمرکزبه 

ها به یک موضوع مهم برای تعداد زیادی از  داده کالن چند سالی است که  آن است که( 2016) 3و کاماچو

عات، وب معنایی و  الکاوی، یادگیری ماشینی، هوش محاسباتی، ترکیب اطهای پژوهشی مانند داده حوزه 

برداری با توجه به نقش مهم کالن داده، حکمرانی داده در مسیر بهره   اعی تبدیل شده است.اجتمهای  شبکه

است بر   ی داده، خدمت  یمرانحککند،  بیان می (  2016)  4کند. چنانچه کولتای ها عمل می مناسب از این داده 

 یداده محور طراح  یندهایدر فرآ  تی شفاف  جادیا  یاستاندارد شده و تکرارشونده که برا   یندهایفرآ  یمبنا

-میاست متشکل از حقوق تصم  یستمیداده س  یحکمرانکند که  نیز تصریح می  (2006)  5. توماس شده است

فرآ  گویی پاسخ  و   یریگ حوزه  که  داده   های ینددر  مدلمحور  پ  های براساس  اجرا   یاشده   ن ییتع  ش یاز 

)  .گرددیم نیز  1397مرتضوی  امن  یپارچگیکاستفاده،    ،یریپذدسترس  ت یرمدی  را   داده   یحکمران(    ت ی و 

 داند.می سازمان یهاداده 

شده    فیها تعرداده   اتیروشن نمودن چرخه ح  یابر  ژه یطور وها به داده   یحکمراناز سوی دیگر،  

جنبه  که  فرآاست  و  مداده   ت یف یک   ی ندهایها  شامل  را  )شوی ها  گردآوری،  (. Thomas, 2009د    همچنین 

  و افزوده  ارزش  ایجاد  مؤثرتر،  هایگیریتصمیم  در  هاسازمان  به  تواندیم   هاداده   وتحلیلتجزیه   و  مدیریت

داده   یحکمران  یهات یسازمان، فعال.  (Jin, Wah, Cheng& Wang, 2015) مزیت رقابتی کمک کند  جادای

  یبرا   یاجرائ  نیو قوان  یشامل طراح  هاتیفعال  نی. اکندیاطالعات خود استفاده م  تیریمد  لیتکم  یرا برا

 
1  . Big Data 

2  . Data Governance 
3  . Bello-Orgaz, Jung, & Camacho 

4  . Koltay 

5  . Thomas 
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به   ت ی ر ی مد   ی ها ت ی فعال   کنترل   ,Khatri & Brown)   است   یی جوابگو  و   ی ر ی گ م ی همراه حقوق تصم اطالعات 

عنوان  هدف آن برخورد با داده به   ن ی تر است که مهم   ی ا فه ی وظ   ن ی چند   ی تی ر ی برنامه مد   ک ی داده    ت ی (. حاکم 2010

عات در  ال داده و اط  ت ی ری ون مد نبود نظام مد در واقع،  (. 1396 ، ین ی زاده و ام اله تح )ف  است  ی سازمان ه ی سرما  ک ی 

)مرتضوی،    شود ی آن م  ی کاهش اثربخش   جه ی عات و در نت ال داده و اط   ت ی ف یآمدن ک   ن یی موجب پا   ، ی سازمان  هر 

و  1397 فشارها (  به  توجه  ]سازمان رو   ش ی پ   ی و خارج   ی داخل   ی با  مال  ت ی رعا و    ها[، ی  مؤسسات    ، ی الزامات 

. همچنین الحسن، سامون و  ( 1396  ان، ی )نامدار   است   ی ر ها ضرو داده   ی ساختار جامع حکمران   ک ی  ی ساز اده ی پ 

 .است که اهمیت راهبردی حاکمیت داده در حال رشد است   واقعیت آن کنند که  ( بیان می 2019)   1دالی 

کتابخانه  که  به شرایطی  توجه  برخی با  و  دارند،  نظر سطح خدمات  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  های 

( که حاکی از  1387ی )زندی و  رمحمدمکیم،  تباران یترک پژوهش    آن است، از جمله  دهنده نشان ها  پژوهش 

کتابخانه  خدمات  منطقه  شکاف  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهش    5های  نیز  و  استانداردها،   انی چنگانبا 

با تکیه بر منابع اطالعاتی  سطح خدمات مطلوب( در ارتباط با فاصله داشتن با 1395) یعاصم ی وخوراسگان

های  در کتابخانه (  1389عربلو )پژوهش نوروزی و    شگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، و یاهای دان کتابخانه 

دهنده فاصله وضعیت خدمات اطالعاتی کتابخانه  ان که نشان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و پژوهشات تهر

گیری  بهره در ارتباط با    (1388دروگرکلخوران )ی و  تفرششرایط مطلوب است. همچنین پژوهش  کمتر از  

بهره از خ کتابخانه و  اباذری،  دمات  تودار،  پژوهش  یا  و  دانشگاه آزاد کرج  مفید  اطالعاتی  منابع  از  گیری 

( حریری  و  خدمات 1399میرحسینی  و  منابع  مدیریت  در  نوآوری  و  بهتر  شرایط  ایجاد  از  حاکی  نیز   )

  د و نیاز به ارتقای سطح خدمات و ارائه های دانشگاه آزاد اسالمی است. لذا با توجه به شرایط موجوکتابخانه 

های دانشگاه آزاد اسالمی، و نقاط قوت راهبردهای حاکمیت داده در منابع اطالعاتی به کاربران کتابخانه 

این پژوهش می  انجام  بهتر خدمات اطالعاتی و سازماندهی منابع اطالعاتی،  تواند حاوی فوایدی  مدیریت 

ازماندهی بهتر مدارک سبب دسترسی ها باشد. زیرا س طالعاتی این کتابخانه ریزی مدیریت منابع ابرای برنامه 

 شده و در کیفیت فعالیت کتابخانه نقش مؤثری دارد. ترمناسبگیری و بهره 

  ی ساختار آموزش  تی تقو  ی دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسالمی که در هاانه کتابخ  گاه یبه جا  عنایت با  

مورد    ی عنوان جامعه آمارپژوهش به   نیدر ا  هستند،برخوردار    ییسزابه   ت ی از اهم  یپژوهش  گاه یو توسعه جا

نظر گرفته شده  از حکمران  لیدالبه   اند.مطالعه در  استفاده  برا  یذکر شده،  داده   ت یریمد  ی داده   ها در بهتر 

ان به دلیل آنکه کتابداران بیش از دیگر متخصص   است.  یالزم و ضرور  یامر  هاکتابخانه   سازماندهی اطالعات

 
1  . Alhassan, Sammon & Daly 
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اطال به مسائل سازماندهی  دارند، و مینسبت  اطالعاتی آگاهی  ارائه خدمات  و وضعیت  توانند نقش  عات 

مؤثری در بهبود کیفیت وضعیت مدیریت منابع اطالعاتی داشته باشند، و با فنون سازماندهی منابع اطالعاتی 

ای  ای رابطه حرفه ه شکل حرفهسازی بنویسی و نمایه بندی، چکیده نویسی، رده های آن چون فهرستو روش 

ای در کتابخانه هستند و به نقاط  اند و نیز بیشتر از دیگران درگیر کار و فعالیت حرفهند و آمورش دیده دار

مدیران،  پژوهش حاضر نگرش    کنند، آشنایی دارند، لذا در ای که در آن کار میقوت و ضعف کتابخانه 

  ت ی حاکم  یراهبردها  یاو اجر  یسازاده یپ  در راستای  عاتمتخصصان و شاغالن در حوزه فعالیت علم اطال

مورد بررسی قرار    اسالمی  آزاد  دانشگاه   یهاکتابخانه   در  اطالعاتی  منابعبرای سازماندهی    یزریداده در برنامه

بررسی پیاده   گرفته است.  برای  بررسی قرار گرفته که پژوهشی  سازی حاکمیت داده در هفت مؤلفه مورد 

و    6، امنیت داده 5، یکپارچگی داده 4، استاندارد داده 3فرایند داده ،  2، کاربرد داده 1کیفیت داده عبارتند از:  

 شود:فرضیه می 3های پژوهش نیز شامل یک سؤال و . فرضیه 7سازی داده مدل

پژوهش:   های کتابخانه  منابع  سازماندهی  در  داده   حاکمیت  راهبردهای  اجرای  و  سازییاده پ  سؤال 

 است؟  چگونه  میاسال  آزاد دانشگاه 

بین نگرش1فرضیه   ابعاد راهبردها  کتابداران   .  بر  داده    تیحاکم  ی به  یه  پادرباره سازماندهی اطالعات 

 .سطح تحصیالت آنها تفاوت معناداری وجود دارد

ابعاد راهبردها  کتابداران نگرش  بین    .2  هیفرض یه  پابر    درباره سازماندهی اطالعات   داده   تیحاکم  ی به 

 معناداری وجود دارد. ها تفاوت رشته تحصیلی آن

بر پایه  درباره سازماندهی اطالعات  داده    تیحاکم  یبه ابعاد راهبردها  کتابداراننگرش  . بین  3فرضیه   

 تفاوت معناداری وجود دارد. میزان تجربه کاری آنها 

 

 پیشینه پژوهش

بررسی   از مطالعات علمی که در  پدر  بررسی قرار ینه حاکمیت داده مورد  زمیشینه پژوهش برخی 

داده بود که نتایج مطالعه   بلوغ مدل ارزیابی ( در الزامات1396زاده )اله شود. پژوهش فتحفی میگرفته، معر

 
1. Data Quality 
2  . Data Usage 

3. Data Process 

4. Data Standard 
5. Data Integration 

6. Data Security 

7. Data Modeling 
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 حاکمیت  هایبرنامه هاسازمان دلیل همین  به دارند، حکمرانی ینوعبه  نیاز سازمانی هایاو نشان داد دارایی

ها بلوغ حکمرانی داده   مدل ( به پژوهشی در زمینه  1396)  امینیو   زاده اله فتح کنند. همچنین  می اتخاذ را داده 

بنگاه  اقتصادیدر  داد    های  نشان  آنها  مطالعه  نتایج  برای  مدلپرداختند.  ابزاری  داده،  بلوغ حکمرانی  های 

  ( نشان داد برای1396)  نامداریانهش  پژو ارزیابی سطح پختگی و آمادگی حکمرانی داده در سازمان هستند.  

  بهره گرفت و ها  چارچوب تحلیلی بلوغ حکمرانی داده   ان از تومیاجرای حکمرانی داده در مؤسسات مالی  

وکار و  راستایی میان ساختارهای کسب همشامل  ها در مؤسسات مالی  دو راهبرد کالن برای حکمرانی داده 

اطالعات   توصیه  و  فناوری  قانونی  انتظارات  و  با محیط  انطباق  و  پلتفرم ریسک موسسه  نتایج تقویت  شد. 

،  نهادینه کردن حاکمیت داده در سازمان نیازمند قواعد، سیاست ( نشان داد که  1396)  مغوانبنیادیپژوهش  

بتوان به کمک آنو ابزارهایی خواهد بود ت  هایت مسئول ها یک چارچوب حاکمیتی ایجاد کرد تا امکان  ا 

 .کند، سازگار، کامل، در دسترس و ایمن را فراهم یفیتبرداری از داده صحیح و باک بهره 

گذاری  منظور نشان دادن موانع اشتراک ( به 2014)  1مطالعه اکارتز، هافمن و فن ونسترا دیگر    از سوی

داده   هاداد منظر حکمرانی  به  از  منجر  ارزش   ارائه ،  داده،  کیفیت  فنی،  ابعاد  که شامل  پیشنهادی شد  مدل 

ها مؤثر  در سازمانتواند در مدیریت بهتر حکمرانی داده  اقتصادی، حریم خصوصی و مالکیت داده است و می

نه به بررسی تکامل مدیریت عمومی و نوآوری برای دیجیتالی شدن کتابخا  ( 2016)  2باشد. اسکوپوال و زانفی 

ای برای اطالعات مستلزم توزیع بیشتر  پرداختند. نتایج نشان داد که حالت حاکمیت شبکه   3دانشگاه راسکیلد 

کند. براس، ها را تسهیل می های پیچیده فعالیت وری دانش و نوآوری در سطوح مختلف سازمانی است؛ و نوآ 

سازمانی، رهای  نیز در پژوهش خود بیان کردند که چهار بُعد: ساختا  (2016)  4هیکینن جانسن و ویلمینکوـ 

وکاری سازمان، انطباق با قوانین حکمرانی داده و تسهیل یی حکمرانی داده با اهداف و نیازهای کسب راستاهم

سازی آن در ی داده نقش مهمی در پیاده حکمرانها در ایجاد درک مشترک از  فراداده   تیریو مدارتباطات  

به ویهسازمان  پروانسا،  دارند.  بوربینها همراه  و  می(  2016)  5را  بیان  خود  پژوهش  که  در    تیحاکمکنند 

  است العات  حذف اطنیز  و    ی گانیبا  ی،ابیارز  ، استفاده،یسازره ی، ذخجادیا  یبرا  مناسبارچوب  ، چاطالعات

و کارآمد از اطالعات   راست که استفاده مؤث  ییارهایو معها، استانداردها  روش ها،  ، نقش ندهایفرا  که در قالب 

 
1  . Eckartz, Hofman & Van Veenstra 

2  . Scupola & Zanfei 
3. Roskilde University Library 

4  . Brous, Janssen & Vilminko-Heikkinen 

5  . Proença, Vieira & Borbinha 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%B2&queryWr=%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C&queryWr=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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در پژوهش خود اظهار   (2016)  1لیپینگ  کند.یم  نیتضمدر سازمان را  به اهداف خود    یابیدستمنظور  به را  

ها ایجاد کرده و امکان دسترسی بهتر به  بخانه های شغلی جدید در کتاها فرصتکند که حکمرانی داده می

ها نقش دارند. حکمرانی ها، امنیت داده اده مجدد از داده ند. همچنین در استفک های پژوهشی را مهیا میداده 

فناوری داده  از راهبردهای  با استفاده  ایجاد و پردازش دانش است و  ارتباط،  پایه و اساس مناسبی برای  ها 

توانند به توسعه مخازن  ها با استفاده از راهبردهای حاکمیت داده مییابد و کتابخانه ایش میها افزارزش داده 

ذخیره اط ابری  فضاهای  بپردازند.  العاتی،  علمی  منابع  برای  دیجیتالی  مخازن  و  آن سوشا،  سازی  بر  عالوه 

ورهولست  و  مطالعه  2017)  2جانسن  در  داده   شیپژوهش خو(  به همکاری  را  از   عنوان شکلای  جدیدی 

عنوان  به  راآن د و کننهای اجتماعی تعریف می برای استفاده از دادگان در جهت پرداختن به چالش تعامالت 

ای اغلب  های داده دانند. همکاریمنظور حل مشکالت عمومی میتالشی برای دسترس ساختن اطالعات به 

پذیری اجتماعی شکل اختن به مسئولیت عنوان راه جدیدی برای پردهای مختلف بهها در بخشتوسط سازمان

 کیفیت حفظ همچون عواملی که داد  نشان  (2017)  3گیرد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش ور و موتوری می

 هایپیشران از عملیانی کارایی  به  رسیدن و هاداده  کنترل  و امنیت از اطمینان رضایت مشتری،  کسب داده،

( در پژوهش خود درباره 2018)  4ی و کوپاسکواال، پرنجهستند. گور داده در حوزه سالمت حکمرانی

و تأثیر  اطالعات   ی فناور  تیحاکم  به بررسی نقش  جدید مشاغل  در  اطالعات   ی از خدمات فناورگیری  بهره 

فعالیت   در  راهبردهای    کتابخانهآن  از  استفاده  با  اطالعات  فناوری  که حاکمیت  داد  نشان  نتایج  پرداخت. 

کارگیری  مند در به نظام  کردیرواند. همچنین با کمک  رسشاغل تخصصی یاری میحاکمیت داده به تقویت م

ی ات یعمل  یهانه یکاهش هزبه  ،  یورافن  راتییبا تغریزی و مدیریت کتابخانه  توان در برنامه حاکمیت فناوری می

خصصان کتابخانه در خصوص مدیریت بهتر فعالیت مت  ی داریبا هدف بهبود پا  یریگم یتصم  ند یفراپرداخت و  

در جاکارتا  ی اندونز  یکتابخانه مل( در پژوهشی در  2019)  5کتابخانه پرداخت. اندری و ستیاون و شاغالن در  

گیری از راهبردهای حاکمیت  بهره آن با    ت یریو مد  کتابخانه   ی محتوا  یساز ی تالیج یدبه بررسی فرایندهای  

نتایج حاکی ازاطالعات    یفناور ی در کتابخانه بود.  افعالیت حرفهکرد  و عمل  یاثربخش  شیافزا پرداختند. 

های مختلف کتابخانه با استفاده از ابعاد حاکمیت داده همچنین اجرای حاکمیت فناوری اطالعات در بخش 

اولیتان،    های مختلف کتابخانه منجر شد.های تخصصی در بخش صورت گرفت که به توسعه و بهبود فعالیت

 
1  . Liping 

2  . Susha, Janssen & Verhulst 
3  . Were & Moturi 

4  . Gërvalla, Preniqi & Kopacek 

5  . Andry & Setiawan 
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ویی و  مش  پژوهشدر  (  2019)  1هرسلمن  داده خص ساختخود  که  داراییند  از  یکی  هر ها  ارزشمند  های 

توان ارزش فعالیت  های صحیح در ساماندهی و پردازش آنها، می ها است و با اصول حاکمیت داده سازمان

 سازمان را افزایش داد.

حوزه ویژه در  های متعددی و به دهد، حکمرانی داده در حیطه رشته های پژوهش نشان میمرور پیشینه 

ها مواجه هستند. بخشی از پژوهشگران  ها مورد توجه قرار گرفته که بیشتر با کالن داده در سازمان  کارو بکس

-ییدارا تیریمد باره در  یریگمیتصم  یهات یو مسئول یحقوق در ارتباط با مسائلها داده  یحکمرانبه نقش 

ها در . تعدادی از پژوهش انده کرده نقش آن تکیاند و بخشی دیگر به مباحث فناوری و  توجه کرده داده    یها

سازی خدمات های مدیریتی برای بهینه حوزه کاری کتابخانه به ابعاد کاربردی حاکمیت داده و تحقق برنامه 

بیشتر پژوهش و کیفیت منابع اطالعاتی پرداخته  به اند.  از کشور  ایران و خارج   صورتهای انجام شده در 

ها و لزوم بررسی مبتنی بر نظر مدیران و کارشناسان کتابخانه   نجش دقیق و عنایت به س بوده است؛ ولی با   کیفی

صورت کمی به انجام رسید. در بررسی انجام شده در میان منبع  شرایط و وضعیت کتابخانه این پژوهش به 

  ای راهبردی هایی که به اجرپژوهش ها انجام شده و  تعداد کمتری از آنها در کتابخانه پژوهشی قابل دسترس،  

برنامه حکمرانی د با توجه  ریزی منابع و خدمات کتابخانهاده در  اندک هستند. لذا  بسیار  ها پرداخته باشند، 

برنامه شکاف موضوعی در خصوص بهره   وجودبه  ریزی خدمات و  گیری از راهبردهای حاکمیت داده در 

 منابع اطالعاتی انجام این پژوهش ضروری تشخیص داده شد. 

 

 هش روش پژو

پژو پیماروش  متداول ـیشیهش  که  است  پژوهش تحلیلی  در  روش  شیوه  ترین  است.  کمی  های 

ها و روش تحلیل آنها بر مبنای این روش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مبتنی بر گردآوری داده 

انه،  کتابخ  35ها  کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور است. تعداد این  بررسی در کتابخانه 

. همچنین جامعه آماری انسانی  2کتابخانه در مراکز استانی سراسر کشور است  29در تهران و    کتابخانه   6شامل  

های  های مرکزی دانشگاه نفر هستند که در کتابخانه   155در پژوهش مدیران و متخصصان علم اطالعات شامل  

تر اشتن شرایط مناسب ها بر اساس دکتابخانه ند. معیار این انتخاب  آزاد اسالمی به فعالیت تخصصی اشتغال دار

 های فعال، تجهیزات، منابع و خدمات اطالعاتی بوده است. از نظر ساختمان، بخش 

 
1  . Olaitan, Herselman & Wayi 

 های مرکزی استانی به پرسشنامه پاسخ ندادند. جز تهران، یکی از کتابخانهاستان دیگر به 30. از میان 2
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محقق   پرسشنامه  اطالعات  گردآوری  پرسشنامهابزار  از  الهام  با  که  است  در  ساخته  موجود  های 

نیز در نظر گرفتن نیازهای    دیگر منابع وبه سنجش کتابخانه از    موضوع حاکمیت داده و افزودن مسائل مربوط

های مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی تدوین شده است. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر از کتابخانه 

های حکمرانی داده تشکیل شده است. ابعاد مورد نظر در پرسشنامه در سه بخش اصلی مؤلفه  پایه گویه بر  38

ی قرار گرفت. همچنین  بررسرسانی مورد  ت اطالع اطالعاتی و ارائه خدماسازی منابع  ی، مجموعهسازمانده

فرایند داده، استاندارد و قوانین داده، یکپارچگی   های مهمی چون کیفیت داده، کاربرد داده، جریان ومؤلفه 

مدل  و  داده  امنیت  سؤال داده،  شد.  ارزیابی  نظر  مورد  بخش  سه  هر  در  داده  با  سازی  منطبق  و  شراها  یط 

های دانشگاهی و نیز شرایط بومی ایران طراحی شد. همچنین تالش شد تا تمامی ابعاد ای کتابخانه هیژگیو

 و جوانب مورد نظر در فرایند حاکمیت داده در پرسشنامه گنجانده شود.

پاسخ داده   مورد  108ارسال و در نهایت تعداد    پرسشنامهنفر جامعه آماری پژوهش    155برای تمامی  

گیری از اعتبار محتوا  پژوهش است. جهت سنجش اعتبار ابزار اندازه   درصد کل جامعه  69ر با  شد که براب

ها مرتبط با موضوع طراحی شوند و تا سعی شده است که پرسش اوالا استفاده شده است. به این صورت که، 

ها توسط پنج رحله بعدی تمامی پرسشدهنده باشد و در محد امکان سلیس و روان و قابل درک برای پاسخ 

 تادان علم اطالعات مورد بررسی قرار گرفت و نظر اصالحی آنان در پرسشنامه نهایی اعمال شد. نفر از اس

 این  است. شده  کرونباخ استفاده  آلفای روش از آن اعتماد قابلیت و پرسشنامه پایایی تعیین برای 

 آیا که کندمی بیان ضریب این ناست. میزا پرسشنامه سؤاالت همسویی و همپوشانی میزان بیانگر ضریب

 محاسبه برای همچنین ضریب این از اند؟داده  پرسشنامه پاسخ سؤاالت به  آگاهی و دقت با دهندگانپاسخ

های حاکمیت  شود. محاسبه آلفای کرونباخ مؤلفه می استفاده  گیری پرسشنامهاندازه  ابزار درونی هماهنگی

 پرسشنامه است. محاسبه شده که حاکی از قوت پایایی  941/0داده در باره سازماندهی اطالعات معادل 

 

 های پژوهشیافته

 .پردازیمهای پژوهش میها به نتایج بررسی سؤال پژوهش و آزمون فرضیه در این بخش از یافته 
اجرا  یساز اده یپ در    تیحاکم  یراهبردها  یو  آزاد  د  یهابخانه کتامنابع    یسازماندهداده  انشگاه 

 ت؟ چگونه اس  یاسالم

ی  منابع اطالعات  سازماندهیداده در    تیحاکم  ی راهبردها  ی اجراسازی و  با پیاده مرتبط  آمار توصیفی  

شده، شده، حداکثر نمره کسبشود. این اطالعات شامل حداقل نمره کسببه تفکیک آورده می  جدول در  

 باشد.کجی، می اریانسمیانگین، انحراف استاندارد، و
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 ی منابع اطالعات   سازماندهی داده در    ت ی حاکم   ی راهبردها   ی و اجرا   ی ساز اده ی مرتبط با پ   ی ف ی آمار توص .  1  جدول 
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 ابعاد حاکمیت داده 

خطای  

 استاندارد 
       

 کیفیت داده. سازماندهی  103 16 35 55/3 88084/3 15/ 061 0/ 144 0/ 238

 سازماندهی  کاربرد داده. 103 14 30 66/3 55070/3 12/ 607 0/ 117 0/ 238

 ها. سازماندهی فرآیند داده  106 7 25 50/3 08072/4 16/ 652 - /.212 0/ 235

 دهی استاندارد. سازمان 107 10 25 40/3 53400/3 12/ 489 /. 338 0/ 234

 داده. سازماندهی  یکپارچگی 106 4 20 55/3 08519/3 9/ 518 - /.185 0/ 235

 . سازماندهی اهداده  تیامن 101 6 30 53/3 51797/4 20/ 412 - /.111 0/ 240

 . سازماندهی داده  سازیمدل  105 5 25 42/3 8190/3 12/ 124 /. 005 0/ 236

 

داده در    تیحاکم  ی راهبردها  یو اجرا  یسازاده یپپاسخگویان    (،1با توجه به آزمون فوق در جدول )

  یو اجرا   یسازاده یپدهد که میانگین امکان  کنند و این نشان میرا باالتر از حد متوسط ارزیابی می  سازماندهی

 و باالتر از حد متوسط جامعه است. 51/3 یداده در سازمانده تیحاکم یراهبردها

سازماندهی اطالعات بر پایه  درباره  داده    تیحاکم  یابه ابعاد راهبرده  کتابداران  بین نگرش:  1فرضیه  

 .سطح تحصیالت آنها تفاوت معناداری وجود دارد

ها  به دلیل آنکه مقطع تحصیلی متخصصان علم اطالعات مورد پیمایش بیش از دو گروه و توزیع داده 

تفاو وجود  بودن  معنادار  و  مثبت  بر  مبنی  ـ  پژوهش  فرضیه  آزمون  برای  است،  نرمال  نگرش نیز  میان  ت 

در سازماندهی اطالعات از  داده    تیحاکم  یابعاد راهبردهابا سطح تحصیالت گوناگون نسبت به  کتابداران  

طرفه استفاده شد. از آنجا که »رونالد فیشر« این آزمون را ابداع کرده است، به  یک  انس یوار  لیتحلآزمون  

اده متغیرهای وابسته و  عاد راهبردهای حاکمیت دشود. در این آزمون، اب( نیز گفته میFآن آزمون »اف« )یا  

 سطح تحصیالت متغیر مستقل هستند.
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 تفاوت نگرش کتابداران با سطح تحصیالت گوناگون نسبت به ابعاد حاکمیت داده. 2 جدول

سطح  

 معناداری
F  مقدار 

میانگین 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

مجموع 

 مجذورها 
 ابعاد حاکمیت داده

232 /0 

 

 ها گروه  بین 84/300 4 21/ 075 1/ 432

 ها گروه  درون

 جمع

 1451/ 913 98 14/ 815  داده سازماندهی کیفیت

  102 214 /1536 

421 /0 

 

 ها گروه  بین 49/ 554 4 12/ 388 0/ 982

 ها گروه  درون

 جمع

 1236/ 408 98 12/ 616  سازماندهی  داده   کاربرد

  102 961 /1285 

366 /0 

 

 ها گروه  نیب 72/ 266 4 18/ 067 1/ 089

 ها گروه  درون

 جمع

 1676/ 224 101 16/ 596  ازماندهیس هداده فرآیند 

  105 491 /1748 

626 /0 

 

 ها گروه  بین 33/ 086 4 8/ 271 0/ 654

 ها گروه  درون

 جمع

 1290/ 765 102 12/ 655  استاندارد سازماندهی

  106 850 /1323 

008 /0 

 

 ها وه گر بین 125/ 507 4 31/ 377 3/626

 ها گروه  درون

 جمع

  داده یکپارچگی

 سازماندهی 
 653 /8 101 927 /873 

  105 434 /999 

899 /.0 

 

 ها گروه  بین 22/ 396 4 59/5 0/ 266

 ها گروه  درون

 جمع

 2018/ 812 96 0929/21  ها سازماندهی داده  امنیت

  100 208 /2041 

118 /0 

 

 ها گروه  بین 88/ 712 4 22/ 178 1/ 892

 ها گروه  درون

 جمع

داده   سازیمدل

 سازماندهی 
 721 /11 100 146 /1172 

  104 857 /1260 

370 /0 

 ها گروه  بین 16718/ 752 4 4179/ 688 1/ 087

 ها گروه  درون

 جمع

 249993/ 019 65 3846/ 046  حکمرانی داده 

  69 711 /41711 

یافته )طبق  در  2های جدول  احتمال  مقدار  سازماندهی    .داده   رچگیپایک ( چون  است،   008/0در 

شود  بنابراین ادعای وجود تفاوت بین نگرش کتابداران با سطح تحصیالت گوناگون نسبت به این بُعد رد نمی

سازماندهی منابع،    داده در  یکپارچگی  و بین نگرش کتابداران با سطح تحصیالت گوناگون نسبت به مؤلفه 
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دارد؛ ولی  معناداری وجود  بیشتر  ر  د  تفاوت  ابعاد که همگی  تفاوت رد است  05/0از  بقیه  ادعای وجود   ،

با سطح تحصیالت گوناگون، نسبت به سایر مؤلفه می در   های حکمرانی داده شود و بین نگرش کتابداران 

 تفاوتی وجود ندارد.   حوزه سازماندهی اطالعات،

بر پایه    ره سازماندهی اطالعاتبادر  داده   تیحاکم  یبه ابعاد راهبردها  کتابداراننگرش  بین    .2فرضیه  

   رشته تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

مورد آزمون فرضیه دوم پژوهش، به دلیل دو گروهی بودن جامعه پژوهش )رشته علم اطالعات    در

  مبنی بر مثبت   ها، برای آزمون فرضیه پژوهش ـ شناسی و غیر آن( و همچنین نرمال بودن توزیع داده و دانش 

آموخته  شناسی دانش عنادار بودن وجود تفاوت میان نگرش کتابدارانی که از رشته علم اطالعات و دانش م و

ـ از آزمون  داده  تیحاکم یابعاد راهبردهااند نسبت به های دیگر مدرک گرفتهاند و آنهایی که از رشته شده 

وابسته و رشته تحصیلی   ه متغیرهایحاکمیت داد»تی مستقل« استفاده شد. در این آزمون، ابعاد راهبردهای  

 دهد.را نشان می  2های مرتبط با فرضیه ( داده 3کتابداران متغیر مستقل هستند. جدول )

 
 های تحصیلی گوناگون نسبت به ابعاد حاکمیت دادهتفاوت نگرش کتابداران با رشته . 3 جدول

تفاوت  

خطای  

 استاندارد 

 س واریان  برابری  برای 1لون آزمون

 فرض 

 ها یانسوار

ابعاد 

حاکمیت  

 داده 

تفاوت  

 میانگین 

سطح  

معنادار

ی 

 دوطرفه 

Df  
درجه 

 آزادی

t مقدار 
سطح  

 معناداری
F مقدار 

86313./ 

 

79849./ 

32143/0 710./ 101./ 372/0 359/0 848/0 
 فرض برابری  

 واریانس

 

.  داده   کیفیت

 سازماندهی 

 
32143/0 689./ .046/57 403/0   

نابرابری  فرض  

 انسواری

78143./ 

 

75085./ 

21901/0 - 780/0 101 280/0 - 805/0 61/0 
برابری   فرض 

 واریانس
  داده   کاربرد

 سازماندهی 

 21901/0 - 772/0 770/55 292/0 -   
نابرابری   فرض 

 واریانس

 فرض برابری   000/0 990/0 /.254 104 800/0 22660/0 /.89308

 
1. Levene's Test 
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89551./ 

  فرآیند واریانس

ها  داده 

 سازماندهی 
22660/0 801/0 160/50 253./   

نابرابری   فرض 

 واریانس

76669./ 

 

68807./ 

95004/0 218/0 105 239/1 115/0 528/2 
برابری   فرض 

  استاندارد واریانس

 سازماندهی 
95004./ 172/0 280/63 381/1   

نابرابری   فرض 

 واریانس

67978/0 

 

70863./ 

 

67033./ 326/0 104 986/0 340./ 919/0 
برابری  فر ض 

 واریانس
  یکپارچگی

داده 

   946/0 316/44 349/0 /.67033 سازماندهی 
نابرابری   فرض 

 واریانس

02081/1 

 

92842./ 

 

14565/0 
887/0 99 143/0 363./ 836/0 

برابری   فرض 

  ها امنیت داده  واریانس

 سازماندهی 
14565/0 876/0 331/56 157/0   

نابرابری  فرض  

 واریانس

76218/0 

 

76999/0 

48321./ 527/0 103 634/0. 857/.0 33/0 
برابری   فرض 

 نسواریا
  سازیمدل 

داده 

   628/0 683/49 533/0 /.48321 سازماندهی 
نابرابری   فرض 

 واریانس

98790/15 

 

88368/14 

26515/17 284/0 68 080/1 328/0 415/1 
برابری   فرض 

حکمرانی   واریانس

 داده 
26515/17 252/0 885/48 160/1   

نابرابری   فرض 

 واریانس

در باره سازماندهی اطالعات،    ها( تمامی ابعاد حکمرانی داده 3های موجود در جدول )با توجه به داده 

آنها   معناداری  از سطح خطای آزمونسطح  بین است   α=0.05  بزرگتر  معناداری  تفاوت  بنابراین   نگرش  . 

وجود  ره سازماندهی اطالعات بر پایه رشته تحصیلی آنها  در با  داده   تیحاکم  یبه ابعاد راهبردهاکتابداران  

نتیجه  ندارد.   بین نگرش  1فرضیه  در  ابعاد راهبردها   کتابداران  یعنی  درباره سازماندهی داده    تیحاکم  یبه 

رد   دارد،  وجود  معناداری  تفاوت  آنها  تحصیالت  سطح  پایه  بر  برابری  میاطالعات  برای  همچنین  شود. 

سطح معناداری تمامی ابعاد حکمرانی   مقدار   اینکه آزمون لون استفاده شده و با توجه  از    دو جامعهواریانس  

 .شوداست برابر بودن واریانس دو جامعه رد نمی ، بزرگتر از سطح خطای آزمونهاداده 
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بر پایه  درباره سازماندهی اطالعات  داده    تیحاکم  یبه ابعاد راهبردها  کتابداراننگرش  بین  .  3فرضیه  

   تفاوت معناداری وجود دارد.به کاری آنها میزان تجر

ها نیز نرمال است،  ه دلیل آنکه سابقه کاری کتابداران مورد پیمایش بیش از دو گروه و توزیع داده ب

دن وجود تفاوت میان نگرش کتابداران با سوابق کاری  مبنی بر مثبت و معنادار بو برای آزمون فرضیه پژوهش ـ 

  انس یوار  ل یتحلاز آزمون    ـدر باره سازماندهی اطالعات   داده   تیحاکم  ی ردهاابعاد راهبگوناگون نسبت به  

( استفاده شد. در این آزمون، ابعاد راهبردهای حاکمیت داده متغیرهای وابسته و سابقه  ANOVAطرفه )یک

 کتابداران متغیر مستقل هستند.کاری 
 ابعاد حاکمیت دادهتفاوت نگرش کتابداران با سابقه کاری گوناگون نسبت به . 4 جدول

سطح  

 معناداری

مقدار آماره 

 (Fآزمون )

میانگین  

 مجذورات 

درجه 

 آزادی

جمع  

 مجذورات 
 ابعاد حاکمیت داده منبع تغییرات 

980 ./ 

 

 ها گروه  بین 6/ 604 4 1/ 651 /. 106

 ها گروه  درون 1529/ 610 98 15/ 608  داده سازماندهی  کیفیت

 جمع 1536/ 214 102  

972 . 

 

 ها گروه  بین 6/ 714 4 1/ 679 /. 129

 ها گروه  درون 1279/ 247 98 13/ 054  داده سازماندهی  کاربرد

 جمع 1285/ 961 102  

65/0 

 

 ها گروه  بین 145/ 108 4 36/ 277 2/ 285

 ها گروه  درون 1603/ 383 101 15/ 875  ها سازماندهی داده  فرآیند

 جمع 1748/ 491 105  

579 /.0 

 ها گروه  بین 36/ 413 4 9/ 103 . 721

 ها گروه  درون 1287/ 438.  102 12/ 622  سازماندهی  استاندارد

 جمع 1323/ 850 106 7/ 416 /. 772

 ها گروه  بین 29/ 665 4  

 ها گروه  درون 969/ 769 101 9/ 602  سازماندهی داده یکپارچگی

 جمع 999/ 434 105  

088 /0 

 

 ها گروه  بین 163/ 532 4 40/ 883 2/ 090

 ها گروه  درون 1877/ 676 96 19/ 559  ها سازماندهی داده  نیتام

 جمع 2041/ 208 100  

264 /0 

 

 ها گروه  بین 52/ 791 4 13/ 198 1/ 092
 سازماندهی داده سازیمدل

 ها گروه  درون 1208/ 066 100 12/ 081 
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 جمع 1260/ 857 104  

096 /0 

 

 ها گروه  بین 7510/ 129 4  2/ 063

 ها گروه  درون 3641/ 096 65  0/ 106 هحکمرانی داد

 جمع 771/266711 69  

 

 در  ، سابقه کاری گویان بر پایه متغیر  دهد اختالف دیده شده بین پاسخ آزمون تحلیل واریانس نشان می   

 p-value که همان  معناداری   سطح   اطالعات،   سازماندهی   باره   در  داده   حاکمیت   های مؤلفه   مقدار   با   بررسی 

  با سابقه کاری   کتابداران   نگرش   و تفاوت معناداری بین   است  α=0.05 گتر از سطح خطای آزمون بزر ،  ست ا 

  کتابداران نگرش  بین  در نتیجه  وجود ندارد.  گوناگون نسبت به ابعاد حاکمیت داده در باره سازماندهی اطالعات  

 اری تفاوتی وجود ندارد.بر پایه میزان تجربه کاری آنها از دیدگاه آم داده    ت ی حاکم   ی به ابعاد راهبردها 

 

 نتیجه

های حاکمیت داده در  دهد، نظر متخصصان علم اطالعات در ارتباط با مؤلفه آماری نشان می  ایجنت

  ی و اجرا   یسازاده یپگویان  بحث سازماندهی اطالعات از حد متوسط جامعه بیشتر گزارش شده است و پاسخ 

کنند. بیشترین تا کمترین میانگین  میحد متوسط ارزیابی    سازماندهی را باالتر از داده در    تیحاکم  ی راهبردها

کاربرد متغیرهای:  به  مختص  ترتیب  کیفیت  به  یکپارچگی  داده،  امنیت  داده،  فرآیندداده   داده،  و    داده   ، 

 51/3سازماندهی داده در  تیحاکم یراهبردها  یو اجرا یسازاده یپباشد. میانگین امکان داده می سازیمدل

که شده  متوس  گزارش  حد  از  امکان  باالتر  کتابداران  و  است  جامعه  اجرا  یسازاده یپط    یراهبردها  یو 

های مرکزی دانشگاهی باالتر از حد متوسط یعنی مطلوب ارائه سازماندهی را در کتابخانه داده در    تیحاکم

 کنند.ارزیابی می

راهبردهادر خصوص   ابعاد  به  کتابداران  پایه    تیحاکم  ینگرش  بر  تداده  رشته  سطح  حصیالت، 

ای نیز تفاوت معناداری وجود ندارد. از این منظر شایسته است که توجه کنیم ی و تجربه کاری و حرفهتحصیل

این موضوع که مؤلفه  نتایج  به  از  این مطالعه فراتر  نظر در  آمده در سه فرضیه پژوهش    دستبههای مورد 

توان  منابع اطالعاتی می. لذا برای مدیریت  همگی نقش مهمی در بهبود وضعیت سازماندهی اطالعات دارند

کنند که این عناصر باعث ارتقای وضعیت سازماندهی به شکل مناسبی از آنها بهره گرفت و کتابداران بیان می

البته بهتر است که  نقش داشته و  از تخصص کتابداران  نظر فراتر  ابعاد مورد  به  بنابراین توجه  خواهد شد. 

ریزی اجرای راهبردهای  ی در این رابطه داشته باشند. برنامه مؤثرتر  ای نقشآگاهی حرفه  کتابداران با عنایت به
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حاکمیت داده با توجه به نقش سابقه کار و نیز سطح تحصیالت در این میان باید در نظر گرفته شود. یکی از 

صیالت و سابقه  مسائل مهم آن است که بتوان برای انجام فرایند سازماندهی اطالعات متناسب با سطح تح

های  های نظارتی و ویرایش نهایی برای مدیریت منابع اطالعاتی در نظر گرفت. این نتایج با یافته نقش   کاری

 رسانی دارای همسویی است. ای اطالع ( در ارتباط با نقش حرفه2018پژوهش گورواال، پرنجی و کوپاسک )

منابع   ساختن  آماده  داده،  حاکمیت  راهبردهای  اجرای  ببرای  قالب  در  راهبردی  اطالعاتی  رنامه 

سو،  های آن به این کار مبادرت ورزید. از یکگیری از مؤلفه توان با بهره دانشگاه آزاد اسالمی است که می

آمده، ضرورت دارد تا مدیریت    دستبه توجه به کیفیت منابع اطالعاتی است. از این منظر با توجه به نتایج  

آورند تا منابع مرتبط و    عملبه ها اقدام الزم  ابع اطالعاتی موجود در کتابخانه ها نسبت به بررسی منکتابخانه 

برداری قرار گیرد. همچنین شایسته است که  ها مورد استفاده و بهره دارای کیفیت انتشاراتی باال در کتابخانه 

که مربوط به سنجش    11620  زویاستاندارد اباشد. برای این کار استفاده از    کاربر  یهاازیتمرکز بر انتظارات و ن 

می   کتابخانه  تیفیک  به است  نتایج  باشد.  پژوهش  تواند سودمند  با  آمده  ونسترا  دست  فن  و  هافمن  اکارتز، 

ارد. عالوه  زمینه لزوم کیفیت داده در موضوع حکمرانی داده همسویی د  ( در2017)  ور و موتوری  و(،  2014)

(  2019اولیتان، هرسلمن و ویی )  شود که با نتایجات میبر آن ارتقای کیفیت داده سبب افزایش ارزش اطالع

توان از نظر آنها کننده و بازخوردی که می های استفاده باشد. این امر با توجه به نیاز کاربران و گروه سو میهم

دست آمده از منابع سازماندهی شده بهدارد تا اطالعات    شود. ضرورت کسب کرد، سبب بهبود این فرایند می

یاز کاربران کتابخانه پاسخ دهد. از همین رو، شناخت بهترین ارائه براساس خروجی نمایش مدرک دارای  به ن

به   نیز توجه  به اطالعات مدارک و  نسبت  بیشتر کاربران  برای آشنایی  ارائه آموزش مناسب  اهمیت است. 

رسان باشد. از سوی  ان یاری گیری بهتر کاربرتواند در بهره ، متناسب با موضوع منابع میهای اطالعاتیفقره 

های تحصیلی و منطبق  دیگر، در خصوص کاربرد داده نیز باید توجه کرد که منابع اطالعاتی مرتبط با رشته 

طالعاتی پاالیش شده و  برداری قرار گیرد. همچنین مخازن اها مورد بهره بر نیاز واقعی کاربران در کتابخانه 

ی آن از منابع اطالعاتی مرتبط استفاده شود. انواع خدمات اطالعاتی جابه منابع غیرمرتبط کنار گذاشته شود و  

یت سازمانی بازتعریف مأموررسانی جاری مورد استفاده قرار گرفته و خدمات مبتنی بر اهداف و  برای آگاهی 

شبکه  از  آن  کنار  در  براشوند.  مشترک  بهره تأمی  های  اطالعاتی  نیاز  نتای ین  زمینه  این  در  شود.  ج برداری 

پژوهش   با  )بنیادیحاصل،  و 1396مغوان  و    (  دارا2016)  ی زانفاسکوپوال  بحث  هم   ی (  در  است.  راستایی 

ای تدوین و طراحی ها و فرایندهای کاری و حرفهها، روندها، روش ها، برنامهفرایندها ضرورت دارد تا چارت 

های مطرح در د. همچنین از مدل صورت وجود برخی از موارد نامبرده، مورد بازنگری قرار گیرن  شوند و در
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ها  ها و ابعاد آن در کتابخانه زمینه حکمرانی داده از جمله مدل بلوغ حکمرانی داده استفاده شده و تمامی مؤلفه 

( و نیز 1396(، نامداریان )1396و امینی ) زاده اله فتح های  سازی شوند. نتایج این بخش از پژوهش با یافته پیاده 

( ونسترا  فن  و  هافمن  خصوص  2014اکارتز،  در  است.  مشابهت  دارای  روش (  موضوع  ی  هااستانداردها 

تبط با فعالیت سازماندهی اطالعات که برای  سازماندهی مطرح است که ضرورت دارد تا از استانداردهای مر

ها مورد توجه است، استفاده شود. متخصصان علم گیری از منابع اطالعاتی در میان سایر کتابخانه انتقال و بهره 

صصانی که از سابقه باالتری در کتابخانه  اطالعات که دارای آگاهی بیشتری در این زمینه هستند و نیز متخ

یری و استفاده از استانداردها شرایط بهتری خواهند داشت. البته همواره یکی از مسائلی گدارند، برای بهره 

با   متناسب  اطالعات  سازماندهی  استانداردسازی  بحث  هستند  روبرو  آن  با  اطالعات  علم  متخصصان  که 

ا بتوانند  کند تلم اطالعات در این زمینه به این افراد کمک بیشتری میالمللی است که تخصص عالگوهای بین 

یری انواع ابزارهای استاندارد سازماندهی به مدیریت بهتر منابع اطالعاتی مبادرت ورزند. همچنین  کارگبه با  

های مرتبط  و بازیابی اطالعات و نیز سازوکار سازماندهی و بخش   انواع استانداردهای سازماندهی در ذخیره 

های ساماندهی دیگر روش   نویسی وسازی، چکیده بندی، نمایه نویسی، رده مشخص شده و فرآیندهای فهرست 

های حاصل  تدوین شود. یافته   2و مودس  1متس   مانند اطالعات و منابع اطالعاتی مبتنی بر استانداردهای نوین  

پژوهش   نتایج  )با  زانفی  و  ویه   و   (2016اسکوپوال  )پروانسا،  بوربینها  و  کاربرد (  2016را  لزوم  زمینه  در 

 مشترک است. ت داده دارای نقاط استانداردها در حاکمی

افزارهای  همچنین اطالعات در ارتباط با یکپارچگی کلی باید مورد توجه قرار گرفته و با شناسایی نرم 

گیرد.   مناسب صورت  انتخاب  استاندارد  و  با در  یکپارچه  بُ  یسازمانده  تیوضع  ارتباط   یکپارچگیعد  در 

 ،یاب یسهولت باز  یبراسازماندهی اطالعات    ن یشده با قوان  یدهداده سازمان  یریپذتوان به انطباق یها مداده 

در دسترس بودن    ، های سازماندهیانواع روشاز    ت یتبع  ی برا  یبا موضوعات قبل  د یجد  ی هاداده   یسازگار

بهره هاداده  برای  ضروری  و  ی  ازگیری  کاربر  کتابخانه  بهتر  کرد.  منابع  م  اشاره  داده   انیارتباط    یهاهمه 

منجر به نظم مجموعه و کنار های مختلف اطالعاتی، شامل منابع دیجیتالی و چاپی  و قالب   ه شد  یسازمانده

موضوع،   هم  منابع  گرفتن  قرار  یهم  ث   یکپارچگو  و  داده اطالعات  میبات  پژوهش  ها  با  نتایج  این  شود. 

 سو است. ( هم 1397مرتضوی )

 
1. Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) 

2. Metadata Object Description Schema (MODS) 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%B2&queryWr=%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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العات دارای اهمیت است.  طهای نوین حفاظت از ا گیری از روش در خصوص امنیت اطالعات بهره 

های تهیه نسخه پشتیبان و تعریف سطوح دسترسی برای مدیران و کارشناسان کتابخانه، داشتن دیواره روش

صورت برداری دیجیتالی و نیز شرایط ویرایش و اصالح اطالعات، حذف و مانند آن به آتش، کنترل نسخه 

بهره دستورالعمل مورد  مدون  گیرد.  های  قرار  لیپینگ  نبرداری  پژوهش  نیز  (2016)تایج  موتوری   و  و    ور 

 های مطرح شده دارای همگونی است. با یافته  (2017)

شود که کتابخانه به تدوین برنامه مدون حاکمیت داده مبادرت ورزیده و اجزاء و عناصر  پیشنهاد می

ظر کارشناسان و مدیران  نهای شناسایی شده را در آن گنجانده و نسبت به تدوین آن با  اصلی هر یک از مؤلفه 

های اجرایی های کاربردی و نیز برنامه ها با اشتراک برنامه عمل آورد. همچنین کتابخانه کتابخانه اقدام الزم به 

، برای استفاده از منابع اطالعاتی به ایجاد یک شبکه  بر آن  عالوه به تدوین یک برنامه کالن مبادرت ورزند.  

تجربی اطالعات  تبادل  و  داده و حرفه  اشتراکی  راهبردی حاکمیت  برنامه  تدوین  در  کنند.  اقدام  ای خود 

های منابع اطالعاتی، نوع مدارک و ساختار آنها مورد نظر قرار گیرد. به تعبیر دیگر، منابع چاپی و  ویژگی

نظایر آن   و  آنالوگ  و  الکترونیکی  اساس  بر  آنها  انواع  قرار گیرد.   مدنظردیجیتالی، دیداری و شنیداری، 

ستانداردهای سازماندهی اطالعات مبتنی بر راهبردهای ارائه شده در عرصه حاکمیت داده مورد نظر قرار ا

به  و  سطوح گرفته  به  و  شده  انجام  کاربران  استفاده  با  متناسب  نیازسنجی  گیرد.  انجام  یکپارچه  صورت 

همچنین می شود.  توجه  آنان  پژوهشی  و  آموزشی  استفاده  نوع  نیز  و  کوتاه   توانتحصیالت  و  برنامه  مدت 

بندی  بلندمدت برای اجرایی ساختن برنامه حاکمیت داده در نظر گرفت و متناسب با فرایندهای کاری به زمان 

 سازی پرداخت.مناسب برای پیاده 
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