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یهایمدیریتیوکارشناسیمحسوبشدهوازسویدیگربهکااربرا ومتاتریا درو وبارو ساازمانی
تصمیمگیر 
یتواندبهیکیازاهدافاصلیمدیرا ارشددرهرسازمانی
ینمایند.لذاعملکردمطلوباینسامانههام 
خدمترسانیم 
سامانههامتکالت

تبدیلگردد.سامانههایاطالعاتیتحقیقاتیازقاعدهفوقمستثنینبودهوبمنظوربهبودمستمراین
کیفیآ هابایستیبارویکردهایمناسبیتجزیهتحلیلشدهتاعملکردآنهاارتقاءیابد.مقالهحاضردرقالبیکمطالعه
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رسالههای 
نامهها /
درسامانهاشاعةاطالعاتپایا  

استفادهازاینرویکرد
سامانههاایاطالعااتیرا

یتوا متکالتکیفی
کهایمناسبتحلیلریتهم 
است.یافتههانتا میدهدبهکمکتکنی 
سامانههاراارائهکرد.
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مقدمه
بهرهوریبهبهبودکیفیتاجزاءو
امروزهمدیرا ارشدسازما هایمختلفبمنظورکاهشاتالفوقتوهزینهوافزایش 
سامانههایاطالعاتینیزازقاعدهفوقمستثنینبودهوبمنظورارتقاء

ینمایند.
سامانههایسازما خودتوجهویژهایم 

بهرهوری ،افزایش رضایت کاربرا وافزایش چابکی اجزاءآ الزماستجنبههای کیفی درمراحلمختلفطراحی،

سامانههای

سامانههای اطالعاتی تحقیقاتی یکی از شاخههای اصلی 

ادهسازی و ورود دادهها در نظر گرفته شود .
پی 
یپردازدوبهجهتاهمیتانتتارباکیفیتتحقیقات
استکهبهجمعآوری،کنترلواشاعهتحقیقاتعلمیم 

اطالعاتی
نامهها
علمیازقاعدهفوقمستثنینبودهوالزماستسطحکیفیتمطلوبیراموردتوجهقراردهند.ازسویدیگرپایا  
ژهای
ورسالهها(پارس)درهرسامانهاطالعاتی ازمهمترین اجزاءآ سامانهمحسوبمیگردند کهبایستی بهشکلوی 

سامانههایاطالعاتیتحقیقاتیورویکردهایحل

مدنظرقرارگیرند.درمقالهحاضربهنحوهمواجههبامتکالتکیفی
مسئلهخصوصاًدرحوزهپارسباتکیهبرتکنیکتحلیلریتهپرداختهشدهاست.
متکالتمتاهدهشدهتوسطکاربرا سامانهپارسازفرایندهاومراحلمختلفیممکناستناشیشدهباشد.درواقع
منتابروزمتکلممکناستیکیازفرایندهایاعللزیرباشد.
فرایندورودوثبتاطالعاتتوسطکاربر(کهبیتتردرسامانهثبتصورتمیگیرد)
•
فرایندکنترلاطالعات
•
نسخههایگوناگو 
رسامانههایامیا  

فرایندسازما دهیونمایهسازیمدرکعلمیکانورتاطالعاتمیا زی
•
یکسامانه
فرایندهایتوسعهیااصالحاتنرمافزارگنج
•
نسخههایچاپیوالکترونیکیازمدارکدرفرایند
وجودهمزما  

•
یتوانند درمراحلمختلفاستفادهازخروجی سامانهپارسشناسایی گردند.شناسایی متکالت
متکالت ایجاد شدهم 
سامانهپارسممکناستدرهریکازمراحلوفرایندهایزیرصورتگیرد.
درمرحلهوروداطالعاتتوسطکاربربیرونییادرونی
•
هریکازمراحلجستجوتوسطهرمحقق(اعالممتکلازطریقایمیل،تلفن)...،
•
کنترلکیفینمایهسازیتوسطهمکارا پژوهتگاه
•
کنترلنحوهبارگذاریمدارک(درواحدفراهمآوریوارتباطات)
•
کنترلاطالعاتکتابتناختی
•
کنترلهایحینویراستاریمدرکبارگذاریشده
•
متاهداتصورتگرفتهدرجستجوهایموضوعیدرسامانهپیتینهپژوهش
•
متاهداتصورتگرفتهدرتاالرجستجو
•
متاهداتصورتگرفتهدرسرویسغیرحضوری
•
کنترلهایصورتگرفتهدرحینفرایندتوسعهنرمافزار
•
کنترلصورتگرفتهدرهنگامتبدیلوانتقالاطالعات
•
مقاله حاضربهرویکردهای علمی وپرکاربرددرحلمسائلومتکالتکیفی سامانهاشاعهاطالعاتپارس(کهگنج
یشود)وبرخیتجربیاتکسبشدهدراینحوزهمیپردازد.دربخشدومبهمطالعهوبازنگریمتو علمی
نامیدهم 
کهای حلمسئلهو
بخشسومبهمهمترین تکنی 

ستمهای اطالعاتی خواهیم پرداخت .
دادههادرسی 
درحوزهکیفیت  
تحلیلریتهکهدرتجربیاتمنتترشدهبینالمللیمعرفیشدهاندپرداختهشدهاست.دربخشچهارمدرقالبیک
مطالعهموردی بهنحوهپیاده سازی رویکرد تحلیل ریته درحلمتکالتکیفی سامانهگنجخواهیم پرداختودر

 66مدیریتاطالعات/دوره،1شماره1و.2زمستان49بهار49

ستمهای اطالعاتی تحقیقاتی ارائهخواهد
نهایت دربخش پنجمنتایج عملیاتی وسودمنددرحوزهحلمتکالتسی 
شد.
كيفيتدادهها
یگردد.تحقیقاتاولیه
جامعدادهها()TDQMبهدهه0891میالدیبرم 

پژوهشهادرحوزهمدیریتکیفیت

نخستین
کها برای پرسوجوازمنابعاطالعاتی متعددوایجاد مخاز 
دادههابهطورعمدهبرتوسعهتکنی 
درحوزهکیفیت  
اطالعاتی بزرگمتمرکزبود.تحقیق وانگومادنیک ()0898رویکرد سیستماتیک رابرای بررسی کیفیت دادههای
یگیرد].[0اینکاربیتترهنگامتفکیکهویتاطالعاتویکپارچهسازیاطالعاتازمنابعمختلفوبا
مرتبطبکارم 
حضوررکوردهایی کهتداخلوهمپوشانی دارند،شناختهشدهوبرجستهاست.این محققا برای تعیین این کهآیا
رکوردهای جدا شده واقعا هویتهای مرتبطی دارند ،روشهایی را یافتند .این مسئله با واژههایی مانند اتصال رکورد،
یژ (پلی
یشود.پسازآ ،وانگومادنیک()0881یکمدلپل 
غیرتکراریکرد رکوردوتطبیقرکورد،شناختهم 
برای متعددوژ برای منبع)راتوسعهدادند][2تا پردازشبرچسبهای منبعدادهرادرپردازندهپرسوجوزیر نظر
دادههابیابند ،پرستهایی مانند":این دادههاازکجا
بگیرند وبهاین طریق جوابی برای پرستهای مرتبطباکیفیت  
دادهها مورد استفاده قرار گرفته است؟" در ادامه
آمده اند؟" و " کدام منابع دادهای میانجی برای رسید به این  
پژوهش،توسعهیک روشمدلسازی (مدلرابطههویت کیفیت)مدنظربودهاستتادرمرحلهطراحی پایگاه داده
دادههابه
مفهومی (وانگوهمکارا ،0881استوری ووانگ،)0889بهجمعآوری روشمندمعیارهای جامعکیفیت  
عنوا فرادادهبپردازد(.برای مطالعهبیتتر بهمراجع][1و][4مراجعهنمایید)دراین روشپردازندهپرسوجوبا
یکند (وانگوهمکارا در
دادههای سلسلهمراتبی راپردازشم 
استفادهازجبررابطهای بسطیافته ،فرادادهِکیفیت  

سال 0881این موضوعراتوسعهدادند].)[1این جریا پژوهتی ،برروی تحقیق وطراحی پایگاه دادهمدر ،مانند
نههای مرتبطبا
منتاوتباردادههاکهبانمنوهمکارا درسال 2110ارائهنمودند][6وهمچنین برروی سایر زمی 

دادهها،اثرگذاربودهاست.تالشهایتحقیقاتیاولیه،محققا 
جبررابطهایبرایامنیتومدیریتحفظحریمخصوصی 

دادههاتتویق کردکهبهنوبهخودمنجربهافتتاحبرنامه
رابرایآغازتحقیق روشمند درتمامگسترهمسائلکیفیت  
مدیریت کیفیت دادهجامع ()TDQMدراوایل  0881دردانتگاه MITشد.تحقیق اولیه دربرنامهتوسعهچارچوب
اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل و بهبود حمایت
TDQMبهبود کیفیت مستمر دادهها را با دنبال کرد مراحل تعریف  ،
یکند(مادنیکووانگ0882اینمدلراتوسعهدادند].)[7اینمدل،چهارچوبمدیریتکیفیتجامع()TQMرا
م
برای بهبودکیفیت درحوزهتولید بهحوزهدادهتوسعهمی دهد.دمینگ درسال[9] 0892وجورا وجوفری در
سال[8]0888ازمهمترینپایهگذارا وتوسعهدهندگا حوزهTQMبودند.بینشکلیدیاینبودکهاگرچهداده،در
واقع،یک محصولتولید شده(یا محصولجانبی)توسطبسیاری ازسازما هااست،ولی آ طورکهباید باآ رفتار
کها
روشها،وتکنی 
درادامهبهپژوهشهای صورتگرفتهدرحوزهنظریهها  ،

نتدهوموردمطالعهقرارنگرفتهاست.
برایچهارمرحلهازچارچوبTDQMتوسعهخواهیمپرداخت.
دادههاازنقطهنظرمصرفکننده،دستیابی بهیک موفقیت بزرگبود.مطابقبا
دادههاتعریف کیفیت  
تعریف کیفیت  
چندمرحلهای روشمند

دادههاازطریق یک مطالعهپیمایتی 
این تعریف تناسببین استفادهوشناسایی ابعادکیفیت  
عملی شد (برای اطالعات بیتتر به کار پژوهتی وانگ و استرانگ در سال  0886مراجعه کنید ] .)[9پیش از این
تحقیقات ،کیفیت داده با ویژگیهای متخص توسط محققا منفرد بصورت استنباطهای شخصی و با انتخاب
دادههابااستفادهازتحلیلعاملیبررویبیشاز011نتانهمتخص
یشد.ابعادکلیدیکیفیت 
غیرروشمندتوصیفم 
دادههاازطریقمطالعهپیمایتیکتفشد.اینابعادبهصورتچهارطبقهکیفیتدادهیعنیدسترسپذیری،
کیفیت  
شدهاند.درادامهودرزیربخش بعدی بهمرحلهبعدی ازمدل TDQMیعنی
محتوایی ،نمایتگری وذاتی سازما دهی  
اندازهگیریاشارهخواهیمکرد.
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واندازهگیریکیفیتدادههالیوهمکارا درسال2112دومینمرحلهازرویکردمدیریتکیفیتجامعیعنی

ارزیابی
دادههادرسازمانهاتوسعه
بهمنظوراندازهگیری کیفیت  

دادههارامتابهشرایط عملیاتی 
واندازهگیری کیفیت  

ارزیابی 
بخشقبلرابهچهارپنجشاخصقابلاندازهگیری تقلیل

دادند].[8این ابزارهریک ازابعادمعرفی شدهدرانتهای 
یشوند تاهریک ازابعادراارزیابی کنند(برای
یدهد وصورتهای کاربردی مناسببرای این آیتمها بکارگرفتهم 
م
مطالعهبیتترتحقیقصورتگرفتهتوسطپیپینووهمکارا درسال2112رامالحظهکنید].)[01اینابزارهمچنین
اینقابلیتراداردکهبانیازهایخاصهرسازمانیمنطبقگردد.


تجزیهوتحليل
کهایتجزیهوتحلیلشکاف(معرفیشدهتوسطلیوهمکارا 
یگردد.تکنی 
اندازهگیریدراینمرحلهتفسیرم 
نتایج 
هاونقشهایازقبلتعیینشدهدرحوزهمربوطبهکیفیتدادهرانتا 

تفاوتهایادراکیبینابعادداده

)[8]2112
یدهد (استرانگو همکارا .)]00[ 0887لی واسترانگ درسال 2114سه نقشعمدهجمعآوری کنندههای
م
لهای صورت
دادهها،ومصرفکنندگا دادهرادراین حوزهمعرفی نمودند].[02تجزیه وتحلی 
اطالعات،متولیا  
یکندوبهتحلیلریتهمتکالتکیفیتداده
گرفتهدراینمرحله،ابعادیراکهبیتترنیازبهبهبوددارندشناساییم 
میپردازد.درزیربخشبعدیبهمعرفیمرحلهآخریعنیبهبودخواهیمپرداخت.
بهبود
ارزشدادههاوهمبمنظورتغییر فرآیندهایی استکهداده

در این مرحله،اقداماتصورتگرفتههمدرراستای تغییر 
یکنند.روشدومهما طورکهدرمطالعاتبالووهمکارا ][01ووانگوهمکارا ][04درسال0889مورد
تولیدم 
بحثقراردادهاندموثرتراست.دراینروشمراحلبهسویمدیریتاطالعاتبهعنوا یکمحصولفراهمشدهاست.

یژ ][2ومدلرابطه هویت کیفیت ]،[4بهعنوا بختی ازفرآیند بهبود
یهای قبلی مانندپل 
عالوهبراین ،فناور 
یشود.
مستمراعمالم 
عالوهبرتوسعهوغنیسازیچارچوب،TDQMبرنامهTDQMدرجهتیکپارچهسازیحوزهکیفیتداده،تالشهای
قابلتوجهی راسببشدهاست.همچنین باعثگسترشتأثیر پژوهشوترویج همکاری دولتبادانتگاهوصنعتاز
طریقنتریات،سمینارها،دورههایآموزشیوکنفرانسهای بینالمللیساالنهدرحوزهکیفیتاطالعات(،)ICIQاز
سال 0886بهبعدشدهاست.دانتگاهآرکانزاسدرشهرلیتلراکباکمکبرنامه،TDQMبرای اولین بارازنوعخود
دورههابهمنظورپاسخگویی
درایاالتمتحده،دورهکارشناسیارشدودکتریکیفیتدادهایجادکردهاست.ایجاداین 
به افزایش تقاضا و نیاز به متخصصا کیفیت داده آموزش دیده در سطح باال و نیز آماده سازی دانتجویا برای
دادهتوسطگروههای وسیعی ازمحققا 

تحقیقات پیترفته درزمینه کیفیت داده،بودهاست.امروزهتحقیقات کیفیت 
کارگاههای آموزشی مختلفی راباتمرکزدر

حرفهای ،
یشود.عالوهبر ،ICIQسایر سازمانهای  
درتمامجها دنبالم 
کردهاند( .مانند :کارگاه آموزشی  SIGMODدر زمینه کیفیت اطالعاتدر
حوزههای مختلف کیفیت داده سازماندهی  

دادهها،
سیستمهایاطالعاتیوکارگاهآموزشیCAiSEدرحوزهکیفیتاطالعات).دربخشصنعتودرحوزهکیفیت 
دادهدرارائهمحصولوخدماتخودکردهاند.در

یهای کیفیت 
فروشندگا اصلی نرمافزارشروعبهپیاده سازی فناور 
ازبخشهای دولتالکترونیک وطرحهای معماری سازمانی

بخشدولتی ،کیفیت دادهبهیک جزءمهمدربسیاری 
رااتخاذکردهاند.تعدادشرکتهایی

روششناسی  TDQM
تبدیل شدهاست.دربخشخصوصی ،سازما هاتغییراتی در 
کهمدیر ارشداطالعات()CDOیا مدیرانی بامسئولیتهایی شبیه به()CDOبرای نظارتبرفرآیندهای تولید دادههاو
مدیریت طرح های بهبود داده منصوب کردهاند ،رو به افزایش است .برخی از گروهها شروع به استفاده از عنوا 
کردهاند،بهاین معنی کهکیفیت دادهدارای کاربردمهموقانعکنندهبرای استراتژیهای
"استراتژیستهای اطالعات"  
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هاباچالشهای جدیدی مواجهاستکهمربوطاستبهمحیطهای

سازما است.دراین میا  ،تحقیقات کیفیت داده
یهایاینترنتواین
رسانهها،وفناور 
فرمهایدادهها /
کسبوکارهمیتهدرحالتغییر،الزاماتقانونی،انواعافزایش 
دادهها که از دو دهه پیش
که اساسا چگونه اطالعات تولید ،ذخیره ،دستکاری ،و مصرف میشود .تحقیقات کیفیت  
ندهایازمحققا بهطورفعالبهمنظورافزایشدرکاز
شروعشده،واردعصرجدیدیشدهاستکهدرآ تعدادفزای 
متکالتکیفیتدادهوتوسعهراهحلبرایمسائلنوظهوردراینحوزهتالشمیکنند.
سامانههای اطالعاتی ارائهخواهیم

کهای  استانداردوپرکاربرددرحوزهحلمتکالتکیفی 
در ادامهبهمعرفی تکنی 
کهاخواهیمپرداخت.
کردوسپسدربخشچهارمدرقالبیکمطالعهموردیبهکاربردبرخیتکنی 

کهایتحليلریشه
مروریبرتكني 
ستمهای
تهای متکالتکیفی سی 
کهدربخشمقدمهمقالهاشارهشدروشهای مختلفی جهتشناسایی ری 

همانطور 
یتواننددرجایگاهخودمورداستفادهقرار
اطالعاتی وجودداردکههرکدامبهفراخورمتکلرخدادهوهدفکارگروهم 
کهاخواهیمپرداخت.
گیرند.دراینبخشبهمعرفیبرخیازاینتکنی 
1-3

توفانفكری

تهیابی و حل متکالت کیفی
کهایی است که بصورت معمول جهت ری 
توفا فکری (مغزی) یکی از ابزارها و تکنی 
ستمهاومحصوالتمورداستفادهقرارمیگیرد.درحقیقتاینتکنیکبعنوا بسترمناسببمنظوراستفادهازسایر
سی 
یتواند مورداستفادهقرارگیرد.طوفا فکری یکروشایجاد خالقیت درکارگروهی استکهبرای پیدا
کها م 
تکنی 
یگیرد].[01
دههامورداستفادهقرارم 
کرد یکراهحلبراییکمتکلخاصیاجمعآوریلیستیازای 

2-3

نمودارایشیكاوا

زمانیکهعیب،اشکالویااشتباهیشناساییمیشودبایدعللبالقوهآ نیزتعیینگردد.درمواقعیکهمجموععلل
بروزمتکلواضحنیست یا فقطدویا  چندموردازآ هامتخصاستنمودارعلتومعلولمی تواندابزارمفیدی
برایشناساییعللبالقوهباشد.نمودارعلتومعلولبانامنمودار"ایتیکاوا"یانمودار"استخوا ماهی"نیزشناخته
میشود.زیراایننمودارتوسطدکترایتیکاواودر0841مطرحشد.وازطرفدیگرشکلیشبیهیکماهیدارد.که
متخصهکیفی درسرآ قرارداردوعلتهاشکلی شبیه استخوا ماهی ایجاد می کنند.شکلزیرنمونه ای از یک
نمودارعلتومعلولرانمایشمیدهد،کهدرآ نوعیعدمتطابق(ترکهایسطحی)surface flow-موردتحلیلقرار
گرفتهاست.مراحلتهیهنمودارعلتومعلولعبارتنداز:
-0متکلیامعلولیکهبایدتجزیهوتحلیلشودراتعریفکنید.
-2تیمی برای انجامتجزیه وتحلیل های موردنیاز تتکیل دهید.دراغلبمواردتیم بهبودکیفیت،علل بالقوهایجاد
متکلراازطریقطوفا ذهنی))brain stormingتعیینمیکند.
-1خطمرکزرارسمکرده،متکل(معلول)رادرسمتراستآ (درجلوپیکا )قراردهید.
-4گروهایعللبالقوهراتعیینوآ هارابهخطمرکزیمتصلکنید.معموالاینگروهایاصلیعبارتنداز:
)-materialاندازهگیری()measurement
-0مواداولیه(4
-2روشها(-method)5نیرویانسانی()man power
)-machinesمحیط()media=environment
-1تجهیزات(6
ومعروفبه)M+1E(6m1میباشند.
-1عللممکنراشناسایی کرده،آ هادرگروهای تعیین شدهدرمرحله 4قراردهید.درصورتنیاز،گروهای دیگری
تتکیلبدهید.عللبایدتاپایینترینسطحفهرستشود.

کتحليلریشهدرحلمشكالتكيفی/ارشادی،رجبی،شيرانیورضایی
كاربردتكني 
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-6عللرارتبهبندیکنیدتاآنهاییکهاثرزیادیبرمتکلدارندشناساییشوند.
نمودارعلتومعلولیکیازابزارهایقویبرایتجزیهوتحلیلمتکالتاست.یکنمودارعلتومعلولکهباجزئیات
خوبتهیهشدهیاشدرامیتوا بهعنوا ابزارگرهگتایموثراستفادهنمود.بهعالوهتهیهیکنمودارعلتومعلول
کمکخواهدکردتاباتتکیلتیم،افرادبهصورتگروهیمتکلراحلکنند.
3-3

روشچراهای9گانه

چراهای  1گانهیک روشاستقرایی بمنظورکتفعلتیا عللاصلی وقوعیک متکلخاصاست].[06هدفاصلی
تهایوقوعیکنقصیامتکلرابکمکتکرارکلمه"چرا؟"پیداکرد.
استفادهازاینروشایناستکهبتوا علتری 
در این روش هر سوال مبنا و زیربنای سوال بعدی را تتکیل خواهد داد .متخصصین کیفیت به تجربه و براساس
مطالعاتمیدانیصورتگرفتهبهعدد1درتکرارسوالهانائلشدهاند.اینروشبهطوررسمیتوسطساکیچیتویودا
روشبودودرحوزههای

درشرکتتویوتاتوسعهدادهشدهاست.تایجیاوهنو][07درشرکتتویوتاادامهدهندهاین
مختلفعملیاتیآنراموردکاربردقرارداد.درخصوصاستفادهازاینروشنکاتزیرالزمبذکرست.
تهایواحدندارندلذااگرکسیبخواهدبهکتفعللریتهایمتعددبپردازد،بایستی
همهمتکالتلزوماًیکعلتری 
روشچراهای1گانهراباطرحسواالتمتفاوتمورداستفادهقراردهد.
روشچراهای1گانهکامالًبردانشوتداومافراددرگیردرحلمسئلهوابستهاستلذاالزماستافرادمختلفباطیفی
ییهاوتخصصدرزما کاربرداینروشحضورداشتهباشند.
ازتوانا 

9-3

روشپارتو

آلفرد پارتودراواخرقر  08واوایل قر  21میالدی ضمنمطالعه¬¬ای کهدرموردتوزیع ثروتدراروپاداشتبه
این نتیجه رسید کهجمعیت زیادی باثروتکمودرمقابلجمعیت کمی باثروتزیاد ،بهعبارتی اقلیت پردرآمددر
مقابلاکثریت کمدرآمددراروپادرحالزندگی هستند.جورا (ازبزرگا کنترلکیفیت)چندسالپسازارائهاین
اصلتوسطپارتو،اصلپارتورادرموردکنترلکیفیتوعواملایجادعدمانطباقهاجامعیتداد.بهعبارتیدرکیفیت
محصولهممی¬توا عواملکمی رایافت کهتاثیر فراوانی راداراهستندودرمقابل،عواملزیادی نیز ممکناست
یافته شوندکهمجموعتاثیرشا درکیفیت محصولکماست.براساساصلی کهپارتودرمورداقتصادبیا کرد91
درصدنتایج ومسائلاز 21درصدعللناشی می شوند.بهعبارتدیگر اگرچه ممکناستبرای مسائلموجودعلل
یتوا بخشاعظممسائلراحلکرد.به
فراوانی وجودداشتهباشد،ولی اندکی ازاین عللاهمیت دارندوبارفعآنهام 
عنوا مثالمیتوا گفت:
91درصدخطاهاتوسط21درصدافرادصورتمیگیرد.
ندهایموجوداست.
91درصدضایعاتمحصولبهعلتمتکلدر21درصدفرای 
بهکمکنمودارپارتومیتوا عللبهوجودآمد نواقصراطبقهبندیکردوبهسرعتوروشنینتا دادکهکدام
دستهازعللازاهمیت بیتتری برخورداراست.برای رسمنمودارپارتومیله متناظرهرکدامازعللباهما ترتیب
یتوا عللی راکهباعثبروزحدود 91درصد
یشود.وبامحاسبهجمعتجمعی درصدفراوانی هام 
صعودی رسمم 
متکالتشدهاندراتعیینکرد.
مطالعهموردی
9-1معرفیسامانهگنج
ازسال

یشد
ومدارکعلمیایرا نامیدهم 

کهسابقامرکزاطالعات

پژوهتگاهعلوموفناوریاطالعاتایرا (ایرانداک)
متعددیدرایرا بودهاست.

مدارکعلمی

مربوطبه

واشاعهاطالعات

گردآوری،سازماندهی

0147عهدهدارشناسایی،
نمودوازسال ،0172

علمی 
اطالعات  

پایگاه 
ازنرم افزار CDS/ISISشروعبهتولید  
استفاده  

مرکزازسال  0168با

این 
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سالبهانتتارنسخههای

محیط راآغازنمودوبهمدتچندین 

متنوعی دراین 

اطالعات 

عرضه وروزآمدی پایگاههای 

گاه
انهای دربستروب،این پای 
بهگسترشبرنامههای رای 

،ادامه داده است.درسالهای اخیر باتوجه 


اطالعات
چاپی این 

وفرادادهای

نهایباارزشازاطالعاتعلمی
اطالعاتبانامگنجودرمحیطMYSQLارائهشدهاست.پایگاهگنج،گنجی 
یرغم کارایی واثربختی درثبتواشاعه اطالعاتعلمی به
اساتید ،دانتجویا ومحققا ایرانی است.این پایگاه عل 
کاربرا ،بامعایب واشکاالتی مواجهاستونیاز بهبهینه سازی داردتااهدافراهبردی پژوهتگاهبهترمحققشود.
یها دراین سامانهناشی ازخطاهای انسانی استکهبههنگامنمایهسازی ووروداطالعاتدربخش
بختی ازنابسامان 
انهای وسیستمی داردکهبهمرورزما وبا
سازماندهی اطالعاتصورتگرفنه است.بختی دیگر ازایرادها منتاءرای 
افزارهاوسختافزارهاوکاراکترهاودرهنگامتبدیلهای مختلفوورودماشینی اطالعاتدرپایگاه بهوجود

تغییر  
نرم
یشود،
آمده است  [09].فرایند فراهم آوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات علمی که منجر به تولید پایگاه گنج م 
فرایندیجاری،پیوستهودرحالانجاماست[08].
تهها بهمنظورارائهراهحلواقداماتاصالحی ،می توا سواالتی رامطرح
قبل ازطبقهبندی متکالتوبررسی ری 
یتوا طبقهبندیدقیقیازایناشکاالتبدستداد؟.1
نمود.0:چهنوعاشکاالتیدرپایگاهگنجوجوددارد؟.2آیام 
آیامیتوا بهچرایی،تحلیلوریتهیابیایناشکاالتپرداخت؟.4آیاایناشکاالتبهکمکنیرویانسانیقابلحل
است؟دراین صورتکدامبخشازاشکاالتبهاین شیوه حلخواهندشد؟.1آیا بهکمکروشهای ماشینی(برنامه
یتوا اشکالتراحلکرد؟دراین صورتکدامبخشازاشکاالتبهاین شیوه حلخواهندشد؟وبه چه
نویسی)م 
روشهایی؟ .6چهدرصدی ازاشکاالتبهلحاظکمی ناشی ازخطاهای نیروی انسانی دربخشسازماندهی اطالعات
انهای است؟  .9استفاده از نمایه سازا با
است؟  .7چه درصدی از اشکاالت ناشی از ابزارها ،روشها و برنامههای رای 
گرایتهایموضوعیومتناسبباحوزهتخصصیمدارکموردنمایهسازی،بهچهمیزا درکاهشاشکاالتپایگاهگنج
موثرخواهدبود؟.8آموزشنمایه سازا متناسببانیازهای آموزشی آنهاچقدردرکاهشایرادات پایگاه گنجموثر
خواهد بود؟  .01در اختیار داشتن منابع روز آمد به صورت چاپی و ماشینی توسط نمایه سازا چقدر در کاهش
یتوانددرکاهشاشکاالتپایگاهگنج
اشکاالتپایگاهگنجموثرخواهدبود؟.00کنترلکیفیتنمایهسازیتاچهحدم 
وههایموجودنمایهسازیوچکیدهنویسیدرمرکزاطالعاتومدارکعلمیایرا روزآمداست؟
موثرباشد؟.02آیاشی 
 .01آیا تمامنرمافزارهای مورداستفادهدرپایگاه  اطالعاتبهمنظورحفظ،پردازشواشاعهاطالعات،یکپارچه وروز
یتوا اطمینا داشتکه
آمداستوفرآیند کاردارای اشکاالتساختاری نمی باشد؟.04باچهمیزانی ازاعتبارم 
اشکاالتفعلی پایگاه گنجهماکنو درحالتولید مجددنمی باشد؟بهعبارتدیگر آیا اصالح اشکاالتموجودبه
فرضعملی شد ،مقرو بهصرفهومنطقی است؟.01باتوجهبهاشکاالتفراوا موجوددرپایگاه گنج،درچتم
یتوا استفادهازساختار نرمافزاری موجوددرپایگاه رابرای پژوهتگاهمقرو بهصرفهو
اندارآتی بهچهمیزا م 
ینماید کهاین پایگاه بهپایگاههای
هاوفرادادههادرپایگاه گنجایجاب نم 

منطقی دانست؟.06آیا ماهیت متفاوت  
داده
وههای متناسبومتفاوتثبت،پردازش،تحلیل ،اشاعهوجستجوی
مجزادررشتههای مختلفعلمی باشی 

تخصصی 
اطالعاتتفکیکشود؟

2-9

دستهبندیمشكالتسامانه

برخی از اشکاالت موجود در سامانه گنج  بر اساس بازخوردهای جمع آوری شده از بختهای مختلف فراهم آوری،
یتوا بهصورتجدول 0دستهبندی نمود.براساساین
سازماندهی ،واشاعهونیز برخی ازنظراتکاربرا رام 
فهرست40گونهمتکلشناساییشده،موردتوافقاعضایکارگروهبودهاست.

جدول.0فهرستمتکالتموجوددرپایگاهگنج

کتحليلریشهدرحلمشكالتكيفی/ارشادی،رجبی،شيرانیورضایی
كاربردتكني 
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شرحمشكل

0

عبارت"چکیدهندارد"برایرکوردیکهچکیدهدارد،بهکاررفتهاست.

2

عدمنمایشکاملکلیدواژهموجوددرکاربرگهویرایششده،درفیلدمرتبط.

1

عدموجودعناوینبرخیازمدارکویرایششده درپایگاهگنجوعدماطالعازتخمینتعدادچنینمواردی.


4

وجودکاراکترهایعالمتسوالدرمحتوایارسالیازبخشویرایشنهاییاطالعات.

1

وجودکاراکترهاینامرتبطمانندعالمتسوالبهجایکاراکترهاییکهدرکاربرگهویرایششدهبدرستیدرجشدهاست.

6

وجودکلیدواژهدرانتهایچکیدههادربرخیازرکوردها.


7

یافتمیشوند.

وجودرکوردهاییکهباجستجویکلماتکلیدینامفهوموتصادفیمانند"شسیب"

9

وجودعبارتهاینادرستمانند"اینعنوا فرضیاست"درفیلدعنوا برخیازرکوردهاییکهدرسایرفیلدهایشاطالعاتمدرک
شناختیوجوددارد.

8

وجوداشکالدرتاریخانتتارمدرک(.برایمثالنمایشتاریخصفربرایبیشازدویستهزاررکورد).

01

درجکارکترهاینامرتبطوبعضاناشناسمانندصفر،خطتیرهو...دربرخیازفیلدها،مانندفیلدتاریخدربسیاریازرکوردها.

00

وجودکلیدواژههاییکهمعادلانگلیسیندارند(،ازتاریخ0174بهبعد).

02

وجودرکوردهاییکهعلیرغمداشتنکلیدواژهایالتیندرکاربرگهقدیم،نمایشدادهنمیشود.


01

وجودرکوردهاییبااطالعاتکتابتناختینادرست(مثالعدمتناظربینرشتهاصلیوفرعی،بیندانتگاهوموضوع).

04

درجعبارت"ندارد"درفیلدهایمرتبطبااطالعاتکتابتناختیبرخیازرکوردهایپایا نامهها.

01

هاودانتگاههادرفیلدهایمرتبط.


ها،دانتکده

عدمدرجنامویادرجنامناصحیحبرخیازموسسات،پژوهتکده

06

عدمامکا درجونمایشصحیحکاراکترهایفرمولیدرعناوین،مانندفرمولهایریاضی،شیمیوحروفیونانیمانند،μ،β،Ɵ،Ɛ،ƞ
،φλاعدادو...

07

تکراریبود شمارقابلتوجهیازرکوردها.

09

نبودبرخیازصفحاتتماممتن.

08

لینکاشتباهبهصفحاتتماممتن.

21

عدمنمایشصفحاتتماممتن(نمایشپیغام)414

20

نامههادرفیلدعنوا .
ناخوانابود برخیازعناوینپایا  

22

نمایهسازیبراساسعنوا مدرککهبازنماییمناسبیازاطالعاتمدرکرابدستنمیدهد.

21

نبودعنوا دربرخیازرکوردهایپایا نامههایالتین

24

،؛""«»؟!*و....
جستجونتد کاراکترهایمانند :

21

نتایجمرتبسازیبراساسعنوا بهترتیبالفبایینمایشدادهنمیشود.

26

نامبرخیازنویسندگا مثالدرپایا نامههاییکهدارایبیشازیکنویسندههستندنمایشدادهنمیشود.

27

نامههاوجودندارد.
امکا ثبتبیشازیکنویسندهبرایپایا  

29

درجاسامیترکیباتشیمیاییبصورتناقصونادرستبهعنوا کلیدواژه.

28

ناهمسانیجمعومفردهاوجمعیامفردبهکاربرد عاموخاصدربسیاریازکلیدواژهها.

11

ناهمسانینگارشیورسمالخطیدرمواردبسیاریمانند:ئیدروکربنوییدروکربنوهیدروکربن،شیمیاییوشیمیائی،آلومینیمو

آلمینیم،متانولومتانل،متیلومیتل،کینو وکوینو ،برمیدوبرماید،برومووبرموو....

10

تمایزقائلنتد بینحروفبزرگوکوچکالتینکهمتضمنمعانیمتفاوتانددربرخیازرکوردهامانند(CdS :کادمیمسولفید)و
(CDSنامیکنرمافزارویایکسرواژه)(CO،کربنمونوکسید) و(Coکبالت)و...

12

جابجاییممیزهادربرخیازگزارشاتکمی،مانندگزارشمیزا 14.3 Ph.بهجای.3.14

11

یکسا نبود استفادهازفاصلهونیمفاصلهدربسیاریازکلیدواژههایمرکب.

14

هاوسرواژههادرهردوحالتفارسیوالتین.


نوشته
یکسا نبود درنگارشکوته
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11

یکسا نبود اسامیاشخاصواعالمونگارشاسامییکفردبهصورمختلف.

16

درمرتبسازیبراساسربط،واژههایترکیبیمدنظرقرارنمیگیرد(.مثالحسنکریمی)


17

برای کاربرانیکهیکبارجستجونمودهونیازبهبازیابیمجدددارند،کدبازیابیبهترینگزینهمیباشد،درحالیکههماکنو درجو
جستجوبراساسشمارهبازیابیدرلیستعناوینامکا پذیرنمیباشد

19

چیزیکهبهعنوا کدنوشتارنوشتهمیشودمنحصربهفرد(یونیک)نیست.

18

پیتنهادمیشود.

تطبیقداد شمارهیو.آر.ال(شمارهعنوا )باشمارهمتنمتکلسازاست،بازگتتروندکدواحدشمارهبازیابیth

41

اگرحروففارسیراباکدهایمختلفجستجوکنیمنتایجمختلفیمیگیریم.

40

عملمیکند.

جستجویالتینضعیف
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جلساتتوفانفكری

کارگروه ویرایش اطالعاتپایگاه گنجنهنتستپیوسته برگزارکردهاست.اعضای کارگروه 08ساعتو 11دقیقه به
بحثهای کارشناسی متکالتبه 4دستهکلی محتوا،
گنجپرداختهاند.برپایه  

بحثپیرامو مسائلومتکالتپایگاه 
نمایش،نرمافزار،وسیاستگذاریتقسیمشدهاند:
الف.محتوا:متکالتیماننداشتباهاتتایپی،اشتباهدروروداطالعات،وعدمتناظربینفیلدهادردستهمحتواگنجانده
خوددرگروههایکوچکتریقرارخواهندگرفت.

یگیرند
یشوند.متکالتیکهدردستهمحتواقرارم 
م
کهبراساسدستهبندیمنسجمدرپتت

یشود
دادههایپایهبهآ دستهازاطالعاتیاطالقم 
الف–.0دادههایپایه :
ینماید.
پایگاه بهکاررفتهاست.کاربرداین اطالعاتهنگاموروددادهاستوبازیابی اطالعاتراتسریع وتسهیل م 
دموجوددادههایپایهاستاندارد

برخیازمتکالتموجوددرپایگاهگنجبهعلتعدموجوددادههایپایهاست.مانندع
شها ،عدم انتتار صحیح مستندات اسامی سازما ها ،عدم وجود دادههای مستندات اسامی
رشتهها و گرای 
برای  
اصطالحنامههایروزآمدوازاینقبیل.

اشخاص،جغرافیایی،
الف–.2انتقالاطالعات(کانورت):عدمانتقالاطالعاتبهصورتکاملوصحیح ازپایگاه اطالعاتی قدیم  CDS/ISISبه
یشوند:
یترتقسیمم 
پایگاهگنج.اینمتکالتخودبهسهدستهجزئ 
الف.0-2-متکالتی کهدرروندانتقالوتبدیل اطالعات(کانورت)ازپایگاه قدیم بهپایگاه گنجرخدادهاست،مانند
اضافهشد فیلدمجریبهاطالعاتپایا نامه.
الف.2-2-آمیخته شد اطالعاتنمایهسازی شدهواطالعاتی کههنوزویرایش برروی آنهاصورتنگرفتهاست.در
پایگاهاطالعاتیقدیم،قسمتیبرایوروداطالعاتتوسطکاربرا وجودداشتهکهویرایتینیزرویآنهاصورتنگرفته
است.پسازانتقالاطالعاتبهپایگاهگنجاطالعاتویرایشنتدهنیزبههمراهاطالعاتصحیحوویرایششدهمنتقل
شدهاندوشمارهبازیابیآنهانیزبایکدیگرادغامشدهاست.مانندوجودعناوینتستوشسیبدرپایگاه.

الف .1-2-حذف شماره بازیابی مدارک (شماره  )THو شماره سریال مدارک در پایگاه قدیم و ادغام آنها با یکدیگر.
شمارهسریال مدارکی کهدرپایگاه اطالعاتقدیم ویرایش شدهاندباشمارهسریال اطالعاتی کهتوسطکاربرا ورود
الها بایکدیگر ادغامشدهاند.ازطرفی شمارهبازیابی مدارک
اطالعاتشدهاست،تفاوتداشتهواکنو شمارهسری 
(شماره)THازپایگاهاطالعاتیحذفشدهاست.
ثبتشدهاند

الف–.1وجوداطالعاتویرایش نتدهدرپایگاه گنج:اطالعاتی کهدرپایگاه ثبت)sabt.irandoc.ac.ir(،
یشوند.برخی ازمتکالتپایگاه گنجمربوطبههمین دستهازاطالعاتاست.
بدو ویرایش بهپایگاه گنجمنتقلم 
امکا وروداطالعاتاشتباهتوسطکاربرا بسیار زیاداست.اشتباهاتی مانندرعایت نکرد اصولنگارشی ،اشتباهات
تایپی،وروداطالعاتاشتباهدرفیلدهایگوناگو .
ب.نمایش:اینگروهازمتکالتمربوطبهاطالعاتیهستندکهبهصورتصحیحوکاملدرپایگاهاطالعاتیگنجوجود
یشوند.
دارند،امابهعلتفرمتنمایش،هنگامجستجویاطالعاتنمایشدادهنم 
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نرمافزار :آ دسته از متکالتی هستند که به علت ساختار نرمافزار و یا موتور جستجو به چتم خورده اند.
ج  .
یدهد کهاساساًدرنرمافزارپایگاه گنجقابلیت انتقالبرخی ازاطالعاتمدنظرقرارنگرفته
یهای اولیه نتا م 
بررس 
است.مواردیمانند:
فرمولهامانندفرمولهایریاضیوشیمی.

عدمجستجوی
•
عدمیکسانیکدکاراکترهابایکدیگرونمایشنتایججستجویمتفاوت.
•
شدهازسامانةویرایشبهپایگاهگنج.

عدمانتقالاطالعاتویرایش
•
عدموجودبرنامهوفرآیندمدو برایروزآمدسازیپایگاه.
•
کنترلهایالزمپسازروزآمدسازیپایگاه.

عدموجود
•
عدموجوداستانداردنمایشاطالعاتدرپایگاه.
•
یشوند.بدین
یهای گذشتهدرپایگاه گنجمتاهدهم 
مگیر 
استگذاری:آ دستهازمتکالتی کهبراساستصمی 
د.سی 
ردونرمافزارنیزامکا نمایشآنهارادارداما

بهصورتکاملوصحیحوجوددا
معنیکهاطالعاتآنهادردیگرپایگاهها 
دواژههایالتین.
یشوند.متکالتیمانندعدمنمایشکلی 
بهعلتتصمیماتگذشته،نمایشدادهنم 

9-9

رویكردتحليلریشه

بر اساسنظراتاعضای کارگروهبرای بررسی متکالتپایگاه گنج،فهرستی ازمتکالتتهیه شدوهرکدامازآنهابه
تههایاحتمالی
یکیازاعضایکارگروهبرایبررسیمحولشد.اعضایکارگروهمتکالترابررسینمودهوگزارشری 
متکالترابهکارگروهارائهکردند(جدول.)2
جدول.2نتایجبررسیبرخیازمتکالتموجوددرپایگاهگنج

یکرکورددیدهشدهاستکهدرآ عبارت"چکیدهندارد"برای



فرمتنمایش

رکوردیکهچکیدهدارد،بهکاررفتهاست.



وجوددوچکیدهتمامنماوراهنما.

عدمنمایشکاملکلیدواژهموجوددرکاربرگهویرایششده،در



فیلدمرتبط.



فرمتنمایش
انتقالدیتا(کانورت)



اطالعاتاولیه

عدموجودعنوا برایبرخیازمدارکدرپایگاهگنج(نمونه)



خطاینیرویانسانی



خطادرروشکانورت



خطادرنرمافزارکانورت



مدیریتوفراینداطالعات



خطاینمایهسازی


وجودکاراکترهایعالمتسوالدرمحتوایارسالیازبخش

خطایدرکانورت



ویرایشنهاییاطالعات.
سیستموروداطالعاتونمایشاطالعات
وجودکاراکترهاینامرتبطمانندعالمتسوالبهجایکاراکترهایی 
برمیگردد.
 
کهدرکاربرگهویرایششدهبدرستیدرجشدهاست.
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وجودکلیدواژهدرانتهایچکیدههادربرخیازرکوردها.



خطادروروداطالعاتکاربربیرونی

درابتدایکاربانرمافزارجدیددربازهزمانی

کوتاهیخطادرنمایهسازیرخدادهاست.
انتقالاطالعاتیکهاحتماالبهصورتآزمایتیدرسی
وجودرکوردهاییکهباجستجویکلماتکلیدینامفهوموتصادفی 
دیاسیاثبتواردشدهوعینابهپایگاهگنجمنتقلشدهاست.
یافتمیشوند.

مانند"شسیب"
درحالحاضربرخیازاطالعاتثبتیبهصورتبدو 

کنترلواردگنجمیشوند.


درهمکرداطالعاتکنترلشدهوکنترلنتده.


سرمنتاوریتهمتکالتپایگاهگنجدالیلگوناگونیداردکهمیتوا آنهارابهصورتزیردستهبندینمود:
یتوا  ،واردشد اطالعاتپایگاه ثبتبهپایگاه گنجبدو 
ومهمترین علتبروزچنین متکالتی رام 

اولین 
.0
کنترل و ویرایش دانست .در حال حاضر پس از ثبت اطالعات توسط دانتجو در پایگاه ثبت ،کارشناسا دانتگاه
یبایست اطالعاتوی رابراساسکدرهگیری بازیابی نمایند ودر صورتصحیح بود اطالعاتراتایید کنند.البته
م
کارشناسا دانتگاه به علت حجم زیاد امور ،اطالعات را به صورت کامل بررسی نکرده و اکثراً با اشتباهات واضح
مرکزاطالعاتبصورتدورهای ازاطالعاتتایید شده توسطدانتگاههاخروجی

یکنند.ازطرفی 
اطالعاتراتایید م 
یکند.عدمکنترلاطالعاتباعثشدهاستکه
تهیه کردهوبدو ویرایش ونمایهسازی آنهارابهپایگاه گنجاضافهم 
دواژههابصورت
شدهاند،بروزکند.متکالتیماننداشتباهاتتایپی،واردنکرد کلی 

متکالتی کهدردستهمحتوابیا 
صحیح،واردشد کلیدواژهدرفیلدچکیده،واردشد چکیدهدرفیلدعنوا ،عدمتناظرفیلدرشتهوگرایش،دانتگاه
ودانتکدهوازاینقبیلمتکالت.
دومیندلیلمهمبرایبروزاشکاالتدرپایگاهگنج،تبدیل(کانورت)اطالعاتدرگذشتهبودهاست.اطالعات
.2
موجوددرپایگاهقدیمبهعلتوجودچندینمرحلهکنترل،کاملوصحیحاست.همچنینایناطالعاتبصورتنسخه
چاپی موجودهستند.امادرگذشتهبهدلیل یکسا نبود ساختار پایگاه گنجوپایگاههای اطالعاتی قدیم کارشناسا 
ییها امکا بروزاشتباهویا ازبین رفتناطالعاتبسیار زیاد
درجابهجا 

مجبوربهتبدیل اطالعاتشدهاند،ازاینرو 
است.
شدهاندو
مگیری  
استهایی بودهاستکهدرگذشتهتصمی 
سومین دلیل اشکاالتدرپایگاه گنج،وجودسی 
.1
دواژههای التین ،عدم نمایش
استهایی مانند عدم نمایش کلی 
اکنو نیز اسنادی برای چرایی آنها وجود ندارد .سی 
نامههاییکهبیشازیک نویسندهدارند.نمایشدوفیلدبرایچکیدهشامل
متخصاتبیشازیکنویسندهبرایپایا  
یشوند.
چکیدهراهنماوچکیدهترویجیکههردوفیلدبصورتیکفیلدباعنوا چکیدهدرگنجنمایشدادهم 
ستهای یکپارچه ازاطالعاتاست.
چهارمین متکلدرپایگاه گنج بهعلت عدموجودمحتوای ثابتولی 
.4
شهای،شهرهاواستا ها،اسامیافرادو...
ها،رشتههاوگرای 

بدینمعنیکهفهرستمنسجمومستندازاسامیسازما 
یکننددرنتیجهیکرشتهخاصبهچندینصورت
وجودندارد.کاربرا درپایگاهثبتایندستهازاطالعاتراتایپم 
یتوا واژه
یشود .برای نمونه م 
گوناگو در پایگاه ذخیره شده و به هما صورت نیز در پایگاه گنج نمایش داده م 
رضایتشغلیرادرپایگاهگنججستجوکرد.درنتایججستجومتاهدهمیکنیمچندیننوعرضایتشغلینمایشداده
یشود.
م
پنجمین متکلدرپایگاه گنج،نبوداستانداردبرای مقادیر اطالعاتی است.بهعنوا مثالبرای فیلد تاریخ
.1
چگونه استانداری درمرکزاطالعاتومدارکعلمی ایرا تدوین نتدهاست.ویا استانداری برای نمایش اطالعات
هی 
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اساتیدراهنماومتاوروجودندارد.کلیهفیلدهایاطالعاتیپایگاه گنجبدو داشتناستانداردوبراساستصمیماتو
شدهاند.
استهایاتخاذشدهدرگذشتهوبدو داشتنمستنداتطراحی 
سی 
چندنکتهکلیدیوبسیارمهمرانبایدازنظردورداشت:
الف  -نمایه سازی تا حد ممکن باید توسط نمایه سازا تحصیل کرده در رشتههای تحصیلی مرتبط و نزدیک به
شدهازاستانداردهای الزممحتوایی نیز

موضوعمدارکانجامشودتاعالوهبرکاهشخطاهای صوری ،مدارکنمایه 
برخوردارباشند.
ب-عالوهبرویراستاری،سیستمکنترلکیفیتبرایفرایندنمایهسازیدربخشسازماندهیاطالعاتبایدطراحیو
اجراشود.
ج-الزماستمنابعمرجعمناسبوروزآمددراختیارنمایهسازا قرارگیرد.
د -فرایندهای موجوددربخشتحقیق وتوسعهدرارتباطباپایگاه گنجوتوسعهآ می بایست موردارزیابی دقیق
علمیوکارشناسیقرارگیرند.
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تعييناقداماتاصالحیدرجهتحلمشكالت

تهای متکالتکیفی سامانهگنجدرمراحلاشارهشدهدربخشهای قبلی درقالبجلساتتوفا 
بمنظور حلری 
فکریوبااستفادهازرویکردتحلیلریتهعواملکلیدیکهمنجربهشناساییمتکالتشدندشناساییشدهودرانتها
اقداماتاصالحیتعیینخواهدشد.
شروبصورتزیرهستند.
بمنظوررفعمتکالتموجوددرپایگاهگنج،رویکردهایپی 
الف)حلمتکالتبهصورتکلی:بدین صورتساختارپایگاه گنجباساختارپایگاه قدیم مطابقتدادهشودپساز
حصولاطمینا ازاینکهساختاردوپایگاهبایکدیگریکیهستندوپایگاهگنجظرفیتپذیرشاطالعاتپایگاهقدیمرا
دارد،ازاطالعاتپایگاهقدیمخروجیگرفتهشودودربهپایگاهگنجمنتقلشود.
گروهیمتتکلازتیممتخصص،وظیفهبررسیموردیاطالعاتموجوددرپایگاهگنجراعهدهداردخواهند
ب)

یکنند.
شد.اطالعاتموجودراباپایگاهقدیمیواطالعاتچاپشدهمقایسهکردهواشکاالتپایگاهگنجرااصالحم 
یگیرند.
گنجدرحوزههایزیرقرارم 

حلمتکالتسامانهاطالعاتی

بطورکلیاهماقداماتاصالحیدرخصوص
مهایچندتخصصی
اصالحساختارپایگاهاطالعاتیدربرخیبختهایموردنیازدرچارچوبتی 
•
بهبودوبازطراحیفرایندثبتاطالعاتدرسامانهگنج
•
تهیابیوارائهپاسختوسطکارشناسا فنیبرایبررسیریتهمتکالت
برگزاریجلساتری 
•

نتيجهگيری
پرداختهشدهاست.

سامانههای اطالعاتی 

در مقالهحاضربهارائهیک رویکرد علمی وپرکاربرددرحلمتکالتکیفی 
سامانه

کهایعلمیوشناختهشدهدراینحوزهموردبررسیقرارگرفتند.بعنوا یکمطالعهموردی
رویکردهاوتکنی 
دانشآموختگا داخل کتور (گنج) مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
رسالههای  
نامهها  /
اشاعة اطالعات پایا  
یتوا به شکل اثربخش و مناسبی
تحقیقات و پژوهش صورت گرفته این است که به کمک رویکرد تحلیل ریته م 
متکالت کیفی را مورد تحلیل قرار داد و اقدامات اصالحی در این خصوص ارائه کرد .در مطالعات آتی استفاده از
قتر پیتنهاد
تهای عمی 
لهای ری 
کهای کنترل کیفیت آماری بمنظور شناسایی دقیق برخی متکالت و تحلی 
تکنی 
نهیابی
کهایمدیریتکیفیتجامعمانندتجزیهتحلیلحاالتخرابی(،)FMEAهزی 
ادهسازیابزارهاوتکنی 
یگردد.پی 
م
یگردد.
سامانههایاطالعاتیپیتنهادم 

کیفیت()COQبمنظوربهبودکیفیت
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Abstract:
Information systems have main role in any organization. These systems beside their
effect on decision making of managers and organizational experts provide their
services for internal or external customers of organizations. Along this approach
appropriate performance of information systems could be introduced as main goal of
chief managers. Research information systems work based on this framework then for
their augmentation quality problems should well analyzed to lead their better
performance. In this paper based on a case study root-cause approaches of quality
problem solving of dissemination system of theses and dissertations called GANJ are
investigated. Results show that identification and categorization of quality problems
could be achieved by root-cause analysis. Furthermore corrective actions for
improvement of these systems effectively could be defined.
Key Words: Root-Cause Analysis; Research Information Systems, Quality Control, Case
Study, GANJ System



