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Abstract: Despite abundant research on data quality, no research has
so far been conducted which can provide a comprehensive view of data
quality methodologies. In the present study, 3909 articles and related
researches in the period before 2020 were selected from Web of Science
(WOS) and Scopus citation indexes, from among which 27 articles were
finally evaluated in line with the research goals, using meta-synthesis
method and inclusion criteria. In this regard, while applying the system
view and using the open coding method, the related codes to the three
main categories of the systemic approach (input, process and output)
were extracted. The similar concepts were categorized in sub-codes
and then the sub-codes in main codes. The main inputs included the
context and status of organization, data and information resources, and
data quality dimensions. Steps of data quality methodologies were also
classified into three main stages: state reconstruction, measurement/
evaluation, and improvement. In addition, data quality outputs fell into
six general categories: list of activities and the related techniques
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for data quality improvement, controlled or redesigned processes, measured or improved flows
and databases, data quality status results, revised data quality policies or rules, and costs and
benefits. The results of this study can provide an appropriate instrument for identifying the
existing data quality methodologies as well as evaluating the strengths and weaknesses of
data quality methodologies.
Keywords: Data Quality, Data Quality Methodology, Systemic Approach, Meta-Synthesis
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مقاله برای اصالح به مدت  38روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :بهرغــم وجــود تحقیقــات فــراوان در حــوزة کیفیــت داده ،تاکنــون
پژوهشــی کــه بتوانــد دیــدگاه جامعــی نســبت بــه متدولوژیهــای کیفیــت داده
فراهــم آورد ،انجــام نشــده اســت .در ایــن مطالعــه  3909مقاله و پژوهــش مرتبط در
بــازة زمانــی قبــل از  2020از نمایههــای اســتنادی «وبآوســاینس» و «اســکوپوس»
انتخــاب شــد کــه بــا اســتفاده از روش فراترکیــب و معیارهــای ورود در نهایــت،
 27مقالــه در راســتای هــدف پژوهــش مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .در ایــن راســتا،
ضمــن بهکارگیــری دیــدگاه سیســتمی و بــا اســتفاده از روش کدگــذاری بــاز،
کدهــای مربــوط بــه ســه مقولــة اصلــی رویکــرد سیســتمی شــامل ورودی ،فراینــد
و خروجــی اســتخراج گردیــد و مفاهیــم مشــابه در کدهــای فرعــی و در ادامــه،
کدهــای فرعــی در کدهــای اصلــی دســتهبندی شــدند .ورودیهــای اصلــی شــامل
زمینــه و وضعیــت ســازمان ،دادههــا و منابــع اطالعاتــی و ابعــاد کیفیــت داده هســتند.
همچنیــن ،گامهــای متدولوژیهــای کیفیــت داده در ســه مرحلــة اصلــی بازســازی
وضعیــت ،ارزیابــی /اندازهگیــری و ارتقــا طبقهبنــدی شــدهاند .افــزون بــر ایــن،
خروجیهــای کیفیــت داده در شــش دســتة کلــی شــامل فهرســت فعالیتهــا و
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تکنیکهــای مرتبــط مشخصشــده بــرای ارتقــای کیفیــت دادههــا ،فرایندهــای کنترلشــده یــا
بازطراحیشــده ،جریانهــا و پایگاههــای داده اندازهگیــری یــا ارتقــا دادهشــده ،نتایــج ارائهشــده از
وضعیــت کیفیــت داده ،سیاســتها یــا قوانیــن کیفیــت دادة تصحیحشــده ،و هزینههــا و منفعتهــا
طبقهبنــدی شــدهاند .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد ابــزار مناســبی جهــت شــناخت
متدولوژیهــای کیفیــت دادة موجــود و همچنیــن ارزیابــی نقــاط ضعــف و قــوت متدولوژیهــای
کیفیــت داده باشــد.
كليدواژهها :کیفیت داده ،متدولوژی کیفیت داده ،رویکرد سیستمی ،فراترکیب
 .1مقدمه

امــروزه ،دادههــا بهعنــوان یــک دارایــی ارزشــمند در ســازمان بهشــمار میرونــد .در ســالهای

اخیــر حجــم دادة استفادهشــده در ســازمانها بــهشــدت افزایــش پیــدا کــرده و ایــن نقــش بســیار

مهمــی در عملیــات کسـبوکار دارد ( .)Alhassan, Sammon & Daly 2019ســازمانها بــه دو روش

کلــی متکــی بــه اســتفاده از دادههــا هســتند :اول ،اجــرای فرایندهــای اســتاندارد کسـبوکار ،و دوم،
پشــتیبانی از فعالیتهــای عملیاتــی .تحلیلگــران کســبوکار ،دادههــای بهدســتآمده از نتیجــة

عملیــات روزانــه را از طریــق گزارشهــا و موتورهــای تحلیلگــر بهعنــوان راهــی بــرای شناســایی

فرصتهــای جدیــد بــرای بهــرهوری یــا رشــد اســتفاده میکننــد .بهعبــارت دیگــر ،از دادههــا

بــرای اجــرا و بهبــود راههایــی کــه ســازمانها بــه اهــداف کســبوکار خــود میرســند ،اســتفاده

میشــود ( .)Loshin 2010از طــرف دیگــر ،چنانچــه دادههــا از کیفیــت مناســبی برخــوردار نباشــند،
نتایــج و پیامدهــای نامطلوبــی بــرای ســازمان ایجــاد خواهــد شــد .کیفیــت داده غالبــاً بــا عنــوان
«تناســب بــرای اســتفاده» تعریــف میشــود ( .)Tayi and Ballou 1998بهعبــارت بهتــر ،الزم اســت
دادههــای جمعآوریشــده از کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــند ،در غیــر ایــن صــورت ،تجزیــه و

تحلیــل دادههــا ،برنامههــای کاربــردی و فرایندهــای کس ـبوکار غیــر قابــلاعتمــاد خواهنــد بــود.

بنابرایــن ،دادههایــی بــا کیفیــت پاییــن منجــر بــه ریسـکهایی در دســتیابی بــه موفقیــت در اهدافــی

میشــود کــه فعالیتهــای روزانــة ســازمان را هدایــت میکننــد (.)Kilkenny and Robinson 2018
تعاریــف زیــادی در مــورد کیفیــت دادههــا وجــود دارد ،امــا دادههــا معمــوالً زمانــی بــا کیفیــت

بــاال در نظــر گرفتــه میشــوند کــه «بــرای اســتفادههای مــورد نظــر در عملیــات ،تصمیمگیــری و

برنامهریــزی مناســب باشــند» ( .)Redman 2013; Fadahunsi et al. 2019کیفیــت اطالعــات ،هــم در

ســازمانها و هــم در روابــط بیــن ســازمانی نقــش اساســی دارد .در ســازمانها ،کیفیــت اطالعــات
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خطاهــا را کاهــش میدهــد ،باعــث افزایــش کارایــی فراینــد و بهبــود اثربخشــی تصمیمگیــری
میشــود و در روابــط بیــن ســازمانی ،یــک مؤلفــة مهــم در قابـل اعتمــاد بهشــمار رفتــن هــر ســازمان

محســوب میشــود ( .)Cappiello, Francalanci and Pernici 2005اثــرات کیفیــت پاییــن دادههــا
در صــورت تأثیــر بــر نارضایتــی مشــتری یــا ایجــاد مانــع در تصمیمگیریهــای مدیریتــی مناســب
میتوانــد بســیار مهــم و تعیینکننــده باشــد؛ بهطــوری کــه ایــن نکتــه در ادبیــات موضــوع کیفیــت

داده بــا تأکیــد بیــان شــده اســت ( .)Redman and Blanton 1996; English 1999یــک برنامــة جامــع
مدیریــت کیفیــت داده تنهــا بــا ارزیابــی مــداوم ،نظــارت و بهبــود دادههــا قابــل دســتیابی اســت

( .)Cappiello, Francalanci and Pernici 2005متدولوژیهــای کیفیــت داده بــا فراهـمآوردن یــک

فراینــد منطقــی بــرای ارزیابــی و بهبــود کیفیــت دادههــای ســازمانها از طریــق مرحلههــای مشــخص
و نقــاط تصمیمگیــری ،ســازمان را در ایــن امــر مهــم یــاری میکننــد (Batini and Scannapieco

.)2016

از طــرف دیگــر ،امــروزه بــا افزایــش آگاهــی ســازمانها نســبت بــه اهمیــت کیفیــت داده

و همچنیــن ،اقبــال روزافــزون ســازمانهای ایرانــی بــه مقولــة مدیریــت کیفیــت داده و در نتیجــه،
لــزوم بهکارگیــری متدولوژیهــای کیفیــت داده نیــاز بــه ابــزاری کــه بتوانــد شــناختی جامــع و

فراگیــر نســبت بــه متدولوژیهــای کیفیــت داده فراهــم کنــد ،بیــش از پیــش رخ مینمایانــد .عــدم

شــناخت کافــی نســبت بــه ورودیهــای متدولوژیهــا منجــر بــه ارزیابــی نادرســت از مرزهــای یــک

برنامــة مدیریــت کیفیــت داده و در نتیجــه ،افزایــش احتمــال شکســت یــک پــروژه خواهــد شــد.
ممکــن اســت ســازمانها در حــال اســتفاده از متدولــوژی متــداول و مرســومی باشــند کــه احتمــاالً بــا
نیازمندیهــای متفــاوت و متغیــر آنهــا متناســب نباشــد و یــا ممکــن اســت شــناختی نســبت بــه ســایر

متدولوژیهــا و خروجیهایــی کــه میتواننــد فراهــم کننــد ،نداشــته باشــند (Woodall, Borek and

 .)Parlikad 2013بنابرایــن ،نبــو ِد پژوهشــی کــه بتوانــد دیدگاهــی جامــع نســبت بــه متدولوژیهــای

موجــود فراهــم آورد ،منجــر بــه عــدم رفــع نیازمندیهــای ســازمانها در مدیریــت کیفیــت داده

شــده و در نتیجــه ،بــه ایجــاد مانعــی در دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی و یــا اتــاف هزینــه و منابــع
ســازمان منتهــی شــده اســت.

تاکنــون ،متدولوژیهــای بســیاری بــرای توانمندســازی ســازمانها در ارزیابــی و ارتقــای

ســطح کیفیــت دادههــای آنهــا پیشــنهاد شــده اســت .در ایــن پژوهــش از رویکــرد سیســتمی بــرای

تحلیــل و شــناخت متدولوژیهــای کیفیــت داده اســتفاده شــده اســت .متفکــران سیســتمی هــدف
از طــرح ایــن نــوع تفکــر را کمــک بــه درك بهتــر رفتــار پدیدههــا و رونــد تغییــر رویدادهایــی
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میداننــد کــه در طبیعــت تکویــن یافتــه و مییابنــد .تفکــر سیســتمی بــا توجــه بــه مــدل ارائهشــده
توســط «پیتــر ســنگه» ،1یکــی از فرمانهــاي یادگیــري ســازمانی اســت .تفکــر سیســتمی پرهیــز از

تفرقگرایــی سیســتمی و حرکــت بــه ســمت تشــکلگرایی سیســتمی هدفمنــد اســت (محمدخانــی،

رشــادتجو و روحانیپــور  .)1391از طــرف دیگــر ،رویکــرد سیســتمی میتوانــد در ایجــاد یــک
الگــوی جامــع و منســجم نقشآفرینــی کنــد (محمــدی و حاجیپــور  .)1397در ایــن راســتا ،هــدف
پژوهــش حاضــر ارائــة یــک دیــدگاه جامــع در شــناخت متدولوژیهــای کیفیــت داده بــا اســتفاده

از رویکــرد سیســتمی اســت.
سؤاالت تحقیق

1 .1ورودیهای متدولوژیهای کیفیت داده کداماند؟

2 .2فرایند (فعالیتهای) پیشنهادشده در متدولوژیهای کیفیت داده کداماند؟

3 .3خروجیهای متدولوژیهای کیفیت داده کداماند؟
مبانی نظری

تعاریــف متعــددی بــرای کیفیــت داده وجــود دارد ،امــا عمومــاً دادهای بــا کیفیــت بــاال در

نظــر گرفتــه میشــود کــه بــرای مصــارف مــورد نظــر در عملیــات ،تصمیمگیــری و برنامهریــزی
مناســب باشــد ( .)Redman 2013در تعریفــی دیگــر ،کیفیــت اطالعــات بهعنــوان «میزانــی کــه
اطالعــات و دادههــا میتواننــد منبــع قابــلاعتمــادی بــرای یــک و یــا همــة مصــارف مــورد نیــاز

باشــند» ،معرفــی گردیــده اســت .ایــن بـ ه معنــای داشــتن مجموعـهای از اطالعــات صحیــح ،در زمــان

مناســب ،در مــکان مناســب ،بــرای اســتفادة افــراد مناســب در تصمیمگیــری ،ادارة کســبوکار،

خدمــت بــه مشــتریان و دســتیابی بــه اهــداف شــرکت اســت (.)McGilvray 2008

بــر اســاس تعریــف لغتنامــة «آکســفورد» ،متدولــوژی بهعنــوان مجموعــهای از روشهــا و

اصــول استفادهشــده بــرای انجــام یــک فعالیــت خــاص در نظــر گرفتــه میشــود (.)Oxford 2020

طبــق تعریــف ارائهشــده توســط «ایرنــی و رز» ،متدولــوژی عبــارت اســت از تحلیــل نظاممنــد و
نظــری روشهایــی کــه در یــک زمینــة مطالعاتــی بـهکار میرونــد و شــامل تحلیــل نظــری روشهــا و

اصــول مرتبــط بــا شــاخهای از دانــش اســت .بهطــور معمــول ،متدولــوژی مفاهیمــی ماننــد پارادایــم،
1. Peter Senge
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مــدل نظــری ،مراحــل و فنهــای ک ّمــی یــا کیفــی را دربرمیگیــرد ( .)Irny and Rose 2005یــک
متدولــوژی بــرای ارائــة مســتقیم راهحلهــا تعریــف نشــده اســت؛ بلکــه ،زیربنــای نظــری را بــرای

درک اینکــه کــدام روش ،مجموعــه روشهــا یــا بهتریــن روشهــا را میتــوان در یــک مــورد
خــاص (مث ـ ً
ا بــرای محاســبة یــک نتیجــة خــاص) ب ـهکار بــرد ،فراهــم میکنــد (.)Shirish 2013

متدولــوژی کیفیــت داده بهعنــوان مجموعــهای از دســتورالعملها و تکنیکهــا تعریــف

میشــود کــه از اطالعــات ورودی مربــوط بــه یــک واقعیــت خــاص و مــورد عالقــه شــروع میشــود.
همچنیــن ،یــک فراینــد منطقــی را بهمنظــور ارزیابــی و بهبــود کیفیــت دادههــای ســازمان ،از طریــق

مراحــل مشــخص و نقــاط تصمیمگیــری تعییــن میکنــد(.)Batini and Scannapieco 2016

در اغلــب مــوارد ،توالــی فعالیتهــای یــک متدولــوژی کیفیــت دادههــا از ســه مرحلــه تشــکیل

شــده است:

1 .1بازســازی وضعیــت کــه بــا هــدف جمـعآوری اطالعــات زمینـهای در مــورد فرایندهــای ســازمان
و خدمــات ،جمـعآوری دادههــا و رویّههــای مدیریتــی مرتبــط ،موضوعــات مربــوط بــه کیفیــت
و هزینههــای مربــوط انجــام میشــود.

2 .2ارزیابــی /1اندازهگیــری 2کــه کیفیــت مجموعههــای داده را بــا ابعــاد کیفیــت مربــوط

اندازهگیــری میکنــد .اصطــاح اندازهگیــری بــرای پرداختــن بــه مســئلة اندازهگیــری

میــزان مجموع ـهای از ابعــاد کیفیــت داده اســتفاده میشــود .اصطــاح ارزیابــی وقتــی اســتفاده

میشــود کــه چنیــن اندازهگیریهایــی بــا مقادیــر مرجــع مقایســه شــده و بتواننــد کیفیــت را
مشــخص کننــد.

3 .3ارتقــا مربــوط بــه انتخــاب گامهــا ،اســتراتژیها و تکنیکهــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف جدیــد
کیفیت داده اســت (.)Batini et al. 2009; Batini and Scannapieco 2016

بررســی ادبیــات موضــوع حاکــی از آن اســت کــه تاکنــون متدولوژیهــای کیفیــت دادة

بســیاری پیشــنهاد شــدهاند .برخــی از متدولوژیهــای کیفیــت دادهنظیــر متدولــوژی ارائهشــده
توســط ) Lee et al. (2002صرف ـاً تــا مرحلــة اندازهگیــری /ارزیابــی را پوشــش میدهنــد و در عیــن

حــال ،برخــی دیگــر ماننــد متدولـ ِ
ـوژی «مدیریــت جامــع کیفیــت دادههــا» Wang (1998) 3مرحلــة
ارتقــا را نیــز شــامل میشــوند.

در یــک تقســیمبندی کلــی میتــوان متدولوژیهــای کیفیــت داده را در دو دســتة کلــی در

3. total data quality management

2. measurement
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نظــر گرفــت :متدولوژیهــای عاممنظــوره 1و متدولوژیهــای خاصمنظــوره .2متدولوژیهــای

عاممنظــوره ،ماننــد متدولــوژی ارائهشــده توســط ) ،Wang (1998طیــف گســتردهای از مراحــل،

ابعــاد و فعالیتهــا را دربرمیگیرنــد ،در حالــی کــه متدولوژیهــای خاصمنظــوره بــر
فعالیتهــای خــاص نظیــر اندازهگیــری ) ،Vaziri, Mohsenzadeh & Habibi (2019تمیزســازی

) Azeroual, Saake & Abuosba (2019و  ...و یــا بــر یــک حــوزة اطالعاتــی خــاص بهعنــوان مثــال،

ثبتنــام ) Falorsi et al. (2003و  ،...یــا در حوزههــای کاربــردی خــاص ماننــد انبــارة داده Jeusfeld,

) Quix & Jarke (1998و غیــره متمرکــز هســتند.

در تقســیمبندی دیگــری ،متدولوژیهــای کیفیــت داده بــه دو دســتة کلــی اطالعاتمحــور

و فرایندمحــور تقســیمبندی میشــوند .ایــن طبقهبنــدی مربــوط بــه اســتراتژی کلــی اســت کــه

بــرای فراینــد ارتقــای کیفیــت داده انتخــاب شــده اســت .اســتراتژیهای اطالعاتمحــور ،ماننــد
متدولــوژی ارائهشــده توســط ) Jeusfeld, Quix & Jarke (1998منحصــرا ً مبتنــی بــر اســتفاده از

منابــع اطالعاتــی بــرای بهبــود کیفیــت اطالعــات هســتند؛ امــا در اســتراتژیهای فرایندمحــور نظیــر
متدولــوژی پیشنهادشــده توســط ) Loshin (2001فراینــد تولیــد اطالعــات ،تجزیــه و تحلیــلشــده و
احتمــاالً اصــاح میشــود تــا دالیــل اصلــی مشــکالت کیفیتــی شناســایی و حــذف شــوند (Batini
.)and Scannapieco 2016

 .4پیشینة پژوهش

مــرور ادبیــات در حــوزة متدولوژیهــای کیفیــت داده نشــان میدهــد کــه تاکنــون

متدولوژیهــای بســیاری بــرای توانمندســازی ســازمانها در ارزیابــی و ارتقــای ســطح کیفیــت

دادههــای آنهــا پیشــنهاد شــده اســت کــه هــر کــدام بــا توجــه بــه معیارهایــی ماننــد اســتراتژی،
مرحلههــای مــورد پوشــش ،فعالیتهــا ،ابعــاد کیفیــت داده و  ...بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.
همچنیــن ،در ادبیــات کیفیــت داده پژوهشهایــی نیــز بــرای طبقهبنــدی ایــن حــوزه ارائــهشــده

اســت.

در پژوهشــی کــه توســط «وانــگ ،ســتوری و فیــرث» انجــام شــده ،تحلیلــی بــر ادبیــات

کیفیــت داده بهمنظــور ایجــاد شــناخت کلــی بــر وضعیــت تحقیقــات در ایــن حــوزه انجــام شــده
اســت .بــا اســتفاده از شــباهت بیــن تولیــد محصــول و تولیــد داده ،ایــن مقالــه چارچوبــی را بــرای
2. special purpose
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تحلیــل تحقیقــات کیفیــت داده توســعه داده و آن را بهعنــوان مبنایــی بــرای ســازماندهی ادبیــات

کیفیــت داده ب ـهکار میبــرد .ایــن چارچــوب شــامل هفــت جــزء اســت :مســئولیتهای مدیریتــی،

هزینههــای عملیاتــی و تضمیــن کیفیــت داده ،تحقیــق و توســعه ،تولیــد ،توزیــع ،مدیریــت کارکنــان،

و عملکــرد قانونــی .نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان میدهــد کــه اکثــر تالشهــای تحقیقاتــی بــر
هزینههــای عملیاتــی و تضمیــن کیفیــت داده ،تحقیــق و توســعه و تولیــد محصــوالت داده متمرکــز

شــده اســت (.)Wang, Storey and Firth 1995

در پژوهشــی کــه توســط «بتینــی» و همــکاران انجــام شــده ،فعالیتهــای شناساییشــده در

متدولوژیهــای کیفیــت داده بــه  15دســته تقســیم شــده اســت کــه  5فعالیــت مربــوط بــه مرحلــة

ارزیابــی و  10فعالیــت دیگــر مربــوط بــه مرحلــة ارتقــای کیفیــت دادههاســت .در ادامــه13 ،

متدولــوژی کیفیــت داده مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتهانــد .همچنیــن ،مشــخص شــده اســت

کــه هــر کــدام از ایــن  13متدولــوژی شــامل کدامیــک از ایــن فعالیتهــا هســتند (Batini et al.

.)2009

در پژوهشــی کــه توســط «ســیدی» و همــکاران انجــام شــده ،ابعــاد کیفیــت داده معرفیشــده

در تحقیقــات پیشــین بــا اســتفاده از روش مــرور نظاممنــد اســتخراج شــده اســت .همچنیــن ،از

دادهکاوی و تکنیکهــای آمــاری بــرای اندازهگیــری وابســتگی بیــن ابعــاد کیفیــت داده اســتفاده

شــده اســت (.)Sidi et al. 2012

در پژوهشــی کــه توســط «وودال ،بــورک و پارلیــکاد» انجــام شــده ،هشــت متدولــوژی کیفیت

دادة انتخابشــده و فعالیتهایــی کــه در هــر کــدام از ایــن متدولوژیهــا انجــام شــده ،مشــخص

شــدهاند .ایــن پژوهــش تنهــا بــر مرحلــة ارزیابــی تمرکــز نمــوده و فعالیتهــای موجــود در مرحلــة
ارتقــای کیفیــت داده را نادیــده گرفتــه اســت (.)Woodall, Borek and Parlikad 2013

در مقال ـهای کــه توســط «ویســکوف و ونــگ» انجــام شــده ،بــه مــرور ادبیــات پژوهشــی در

رابطــه بــا متدولوژیهــای ارزیابــی کیفیــت دادة حــوزة ســامت پرداختــه شــده اســت .در ایــن
پژوهــش بــا اســتفاده از یــک فراینــد تکرارشــونده ،جنبههــای کیفیــت دادة اندازهگیــریشــده و

روشهــای ارزیابــی استفادهشــده خالصــه و دســتهبندی شــدهاند .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش
پنــج بُعــد کیفیــت داده شــامل کاملبــودن ،درس ـتبودن ،تطابــق ،محتملبــودن ،و معاصربــودن و

هفــت دســتة کلــی روشهــای ارزیابــی کیفیــت داده شــامل مقایســه بــا اســتانداردهای طالیــی ،توافق

جــزء دادههــا ،توافــق منبــع دادههــا ،مقایســة توزیــع ،بررســی اعتبــار ،بررســی ورود بــه سیســتم ،و

حضــور جــزء را مشــخص میکنــد (.)Weiskopf and Weng 2013
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در پژوهشــی دیگــر نتایــج حاصــل از مــرور نظاممنــد رویکردهــای ارزیابــی کیفیــت دادة

پیونــدی بــاز  LOD1ارائــه شــده اســت .در ایــن پژوهــش رویکردهــای موجــود جم ـعآوری شــده و

در ادامــه ،تحــت یــک طــرح طبقهبنــدی مشــترک مقایســه و طبقهبنــدی شــدهاند .ایــن پژوهــش

رویکردهــای موجــود را بــر اســاس ابعــاد کیفیــت داده ،معیارهــا ،انــواع داده و ســطح اتوماســیون
طبقهبنــدی نمــوده اســت (.)Zaveri et al. 2013

بهرغــم وجــود تحقیقاتــی در جهــت جمعبنــدی تحقیقــات کیفیــت داده

(Sidi et al.

 ،)2012; Wang, Storey and Firth 1995; Zaveri et al. 2013; Weiskopf and Weng 2013ایــن
پژوهشهــا غالبـاً مطالعــات اولیــه را بــر اســاس مــواردی ماننــد ابعــاد ارزیابــی کیفیــت داده ،روشهــا

و تکنیکهــای مــورد اســتفاده ،انــواع داده و  ...طبقهبنــدی نمودهانــد و شــناخت و جمعبنــدی

متدولوژیهــا تــا حــد زیــادی مغفــول باقــی مانــده و یــا تنهــا بــر بخــش محــدودی شــامل فعالیتهــا

و یــا ورودیهــا و خروجیهــا تمرکــز کردهانــد و پژوهشــی کــه بتوانــد شــناخت و دیــدگاه جامعــی

نســبت بــه متدولوژیهــای کیفیــت داده بــهلحــاظ ورودیهــا ،فراینــد (فعالیتهــا) و خروجیهــای
قابــل دســتیابی از متدولوژیهــا فراهــم نمایــد ،انجــام نشــده اســت.از ایــنرو ،در پژوهــش حاضــر
ســعی بــر آن اســت کــه از طریــق مــرور نظاممنــد و در نهایــت ،اســتفاده از روش فراترکیــب ،ترکیــب

جامعــی از متدولوژهــای کیفیــت داده ارائــه گــردد تــا تصویــر روشــنی نســبت بــه متدولوژیهــای
موجــود ایجــاد شــود.
 .4روش پژوهش

روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش فراترکیــب اســت .فراترکیــب روش تحقیقــی اســت

کــه بــرای تولیــد ترجمههــای تفســیری ،روایتهــای زمین ـهای یــا نظریههایــی بــا تلفیــق و مقایســة
یافتههــا یــا اســتعارههای مطالعــات کیفــی مختلــف مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (;Beck, 2002

 .)Sandelowski Docherty and Emden 1997فراترکیــب یــک ترکیــب تفســیری بهجــای یــک

جمعبنــدی کلــی از یافتههــا ایجــاد میکنــد .بــر خــاف رویکــرد فراتحلیــل ک ّمــی کــه بــه

دادههــای ک ّمــی از ادبیــات موضــوع و رویکردهــای آمــاری دقیــق متکــی اســت ،فراترکیــب بــر
روی مطالعــات کیفــی متمرکــز اســت کــه ممکــن اســت لزومـاً دربرگیرنــدة یــک پایــگاه بــزرگ از

ادبیــات موضــوع نشــود ( .)Noblit and Hare 1988فراترکیــب رویکــردی نظاممنــد را بــرای محققــان
1. Linked Open Data
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فراهــم میکنــد تــا تحقیقــات کیفــی را ترکیــب کــرده ،مضامیــن و اســتعارههای اساســی را کشــف

کننــد ،دانــش فعلــی را پیــش ببرنــد و دیدگاهــی گســترده و جامــع تولیــد کننــد .فراترکیــب ابــزار

ارزشــمندی بــرای تســهیل رویّــة نظریهســازی از طریــق ترکیــب نظاممنــد اســت (Siau and Long

.)2005

از آنجــا کــه هــر متدولــوژی شــامل فراینــدی بــا هــدف تبدیــل ورودیهــا بــه خروجیهــای

مشــخص و در راســتای اهــداف از پیــش تعریــفشــده اســت ،رویکــرد سیســتمی ،رویکــرد مناســبی

بــرای تحلیــل و شــناخت متدولوژیهاســت .بنابرایــن ،از رویکــرد سیســتمی بهعنــوان راهبــردی
بــرای ایجــاد الگــوی منســجم و جامــع اســتفادهشــده اســت.

بــرای انجــام فراترکیــب ،روش هفــت مرحلـهای «سندلوســکی و باروســو» شــامل مراحــل زیــر

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (:)Sandelowski and Barroso 2006

 )1تنظیــم ســؤال تحقیــق )2 ،مــرور نظاممنــد پیشــینه )3 ،جس ـتوجو و انتخــاب مقــاالت مناســب،
 )4اســتخراج اطالعــات مقــاالت )5 ،تجزیــه و تحلیــل و ترکیــب یافتههــای کیفــی )6 ،کنتــرل
کیفیــت ،و  )7ارائــة یافتههــا.

شــایانذکــر اســت بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر بــه ارائــة چارچوبــی جهــت شــناخت

جامــع متدولوژیهــای کیفیــت داده میپــردازد ،از منظــر هــدف و ماهیــت ،بنیــادی بهشــمار

م ـیرود .از طــرف دیگــر ،از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر میتوانــد یاریگــر ســازمانها در انتخــاب

یــا ترکیــب متدولوژیهــای کیفیــت داده متناســب بــا نیازمندیهــای آنهــا باشــد ،کاربــردی
نیــز بهشــمار مــیرود .پژوهــش حاضــر همچنیــن ،از منظــر جمــعآوری دادههــا کیفــی محســوب

میشــود.

مرحلة اول :تعیین سؤال پژوهش
بــرای تعییــن ســؤال پژوهــش طبــق جــدول  ،1از پارامترهــای ( Whatچــه چیــزی)Who ،

(جامعــة مــورد مطالعــه) و ( Whenمحدودیــت زمانــی) اســتفاده شــده اســت .همانگونــه کــه اشــاره

شــد ،اجــزای تشــکیلدهندة متدولوژیهــای کیفیــت داده بــا در نظــر گرفتــن دیــدگاه سیســتمی بــه
ســه بخـ ِ
ـش ورودی ،فراینــد و خروجــی شکســته شــدهاند.
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جدول  .1پارامترها و پاسخ سؤاالت
پارامترهای سؤالی

پاسخ سؤال

چه چیزی

شناسایی ورودیها ،فرایند (فعالیتها) و خروجیهای متدولوژیها

جامعة مورد مطالعه

ژورنالها و کنفرانسهای معتبر نمایهشده در نمایههای استنادی اسکوپوس و وبآوساینس

محدودیت زمانی

بازة زمانی قبل از 2020

مرحلة دوم :مرور نظاممند ادبیات

در ایــن مرحلــه جســتوجوی نظاممنــد کلمــات کلیــدی منتخــب بــر روی مقــاالت

انگلیســی منتشرشــده در ژورنالهــا و کنفرانسهــای معتبــر و نمایهشــده در نمایههــای اســتنادی

«اســکوپوس» 1و «وبآوســاینس» 2در بــازة زمانــی ســالهای قبــل از  2020انجــام گرفتــه اســت.

شــایانذکــر اســت کــه جهــت انتخــاب کلمــات کلیــدی منتخــب واژة  methodologyدر لغتنامــه

ص شــدهاند و بــرای دســتیابی بــه
مــورد جســتوجو قــرار گرفتــه ،کلمــات متــرادف آن مشــخ 

مجموعــة کاملتــری از منابــع (مقــاالت) مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .ایــن کلمــات عبارتانــد از:

«methodology، method، framework، approach، technique، manner، system، way، fashion،

.»strategy، form، how، practice، tactic، mode، channel، design، organization، plan، process

عبــارات « »data qualityو « 3»information qualityدر قســمت عنــوان و کلمــة متدولــوژی و ســایر

کلمــات متــرادف بــا آن در قســمت «عنــوان ،چکیــده ،کلمــات کلیــدی» مــورد جس ـتوجو قــرار
گرفتهانــد.

مرحلة سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب

در ایــن مرحلــه ،محقــق در هــر گا ِم ارزیابــی منابــع تعــدادی از مقــاالت را حــذف میکنــد کــه

ایــن منابــع در فراینــد فراترکیــب مــورد بررســی قــرار نمیگیرنــد .در جس ـتوجوی انجامشــده در
پایگاههــای دادة مذکــور پــس از حــذف مــوارد تکــراری جمع ـاً  3909مقالــه یافــت شــد کــه در

مرحلــة او ِل ارزیابــی بــا مطالعــة عنــوان ،چکیــده و کلمــات کلیــدی تعــداد مقــاالت بــه  505مقالــه

تقلیــل یافــت .بهعبــارت دیگــر ،بــا بررســی عنــوان مقــاالت و محتــوای چکیدههــا حجــم زیــادی
از مقــاالت نامرتبــط بــا اهــداف تحقیــق کنــار گذاشــته شــد .در مرحلــة دوم ارزیابــی ،محتــوای
)2. Web of Science (WoS

 .3در ادبیات کیفیت داده واژههای  information qualityو data qualityهممعنا بهکار میروند.
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مقــاالت منتخــب بررســی شــد و بــا حــذف مقــاالت نامرتبــط ،تعــداد مقــاالت بــه  150مــورد کاهــش

یافــت .در ایــن مرحلــه پــس از مطالعــة مــوارد کلیــدی منــدرج در هــر مقالــه از جملــه ســؤاالت

تحقیــق ،اهــداف تحقیــق ،چارچــوب نظــری ،نتایــج و یافتههــا و مقایســة آنهــا بــا اهــداف پژوهــش

حاضــر ،تعــداد  355مقالــه حــذف گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه متدولوژیهــای عاممنظــوره

طیــف گســتردهای از مراحــل ،ابعــاد و فعالیتهــا را دربرمیگیــرد و در مقابــل ،متدولوژیهــای
خاصمنظــوره بــر فعالیتهــای خــاص ،حوزههــای اطالعاتــی یــا بــر حوزههــای کاربــرد خــاص

متمرکــز هســتند ،در مرحلــة ســوم ارزیابــی تنهــا مقاالتــی انتخــاب شــدند کــه عاممنظــوره بودنــد
و مقــاالت خاصمنظــوره کنــار گذاشــته شــدند .از آنجــا کــه ایــن پژوهــش در صــدد شــناخت

و تبییــن ورودیهــا ،فراینــد و خروجیهــای متدولوژیهــای کیفیــت داده بــود ،متدولوژیهــای
عاممنظــوره کــه شــامل گســترهای وســیع از ایــن مــوارد بودنــد ،انتخــاب گردیــد .بهعبــارت دیگــر،

در ایــن مرحلــه ،معیــار اساســی جهــت گزینــش مقــاالت منتخــب ،تأکیــد بــر عاممنظــوره بــودن

متدولــوژی کیفیــت داده در مقــاالت بــوده اســت .در نهایــت ،تعــداد  27مقالــه کــه بیشــترین تناســب
را بــا موضــوع پژوهــش حاضــر داشــتند ،اســتخراج شــدند .همچنیــن ،از برنامــة مهارتهــای ارزیابــی
حیاتــی جهــت ارزیابــی کیفیــت پژوهشهــا اســتفاده شــده اســت.

برنامــة مهارتهــای ارزیابــی حیاتــی (کســپ) ،1ابــزاری اســت کــه معمــوالً بــرای ارزیابــی

کیفیــت مطالعههــای اولیــة پژوهــش کیفــی اســتفاده میشــود .در واقــع« ،کســپ» شــامل  10ســؤال
اســت کــه بــه محقــق کمــک میکنــد تــا مفهــوم تحقیــق کیفــی را دریابــد .بهعبــارت دیگــر،

ایــن ابــزار بــه محقــق کمــک میکنــد تــا دقــت ،اعتبــار و اهمیــت مطالعــات کیفــی تحقیــق را

مشــخص کنــد .ایــن ســؤاالت بــر مــوارد زیــر تمرکــز دارد )1 :اهــداف تحقیــق )2 ،منطــق روش،
 )3طــرح تحقیــق )4 ،روش نمونهبــرداری )5 ،جمــعآوری دادههــا )6 ،انعکاسپذیــری،

 )7مالحظــات اخالقــی )8 ،دقــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا )9 ،بیــان واضــح و روشــن یافتههــا ،و

 )10ارزش پژوهــش .در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگر بــه هــر کــدام از ایــن ســؤاالت یــک امتیــاز ک ّمــی
اختصــاص میدهــد و ســپس ،یــک فــرم را ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ،او میتوانــد امتیازاتــی را
کــه بــه هــر مقالــه اختصــاص میدهــد جمــع کنــد و بــهآســانی و بــهاجمــال مجموعــه مقــاالت
ِ
ِ
«کســپ» روبریــک
امتیــازی
را بررســی کــرده و نتایــج ارزیابــی را ببینــد .بــر اســاس مقیــاس 50

مقاالتــی کــه امتیــاز بیــن  41تــا  50بگیرنــد عالــی ،مقاالتــی کــه امتیــاز بیــن  31تــا  40بگیرنــد

خیلــی خــوب ،مقاالتــی کــه امتیــاز بیــن  21تــا  30بگیرنــد خــوب ،مقاالتــی کــه امتیــاز بیــن  11تــا
)1. Critical Appraisal Skills Programme (CASP
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 20بگیرنــد متوســط و مقاالتــی کــه بیــن صفــر تــا  10بگیرنــد ضعیــف در نظــر گرفتــه میشــود .در

ارزیابــی مقــاالت بــا توجــه بــه امتیــازات تخصیصیافتــه دو مقالــه «عالــی» 15 ،مقالــه «خیلــی خــوب»
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

و  10مقالــه «خــوب» در نظــر گرفتـ ه شــدهاند .بــه ایــن ترتیــب ،هیچیــک از مقــاالت نهاییشــده در

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و
واردﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻨﺘﺨﺐ
حـاداﻣ
ایــن مرحلــه در
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ شﺑﻪــدند.
مرحلــة بعــد
مقالــه
ـیو27
ﻣﻘﺎﻻتو تمامـ
ـذفﻪ ،نشــده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ دﻳﺪﮔﺎه
در شــکل  ،1فراینــد ارزیابــی مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر نشــان داده شــده اســت .عالوه
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان روﻳﻜﺮدي ﻛﺎرآﻣﺪ در اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺟﺎﻣﻊ ،وروديﻫﺎ،
ـدول پیوســت
بــر ایــن ،در جــدول  ،2کــد مقــاالت انتخابشــده (مشــخصات کامــل مقــاالت در جـ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ( ،ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ از ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ و
اراﺋﻪیبــودن نــوع
ﺟﺪولیــا،2کیف
ـاالت ،کدر ّمــی و
در ایــن
ﻣﺸﺨﺼﺎتـده
اﻧﺪ.ـش دادهشـ
پوشـ
ﺷﺪهمرحلههـ
ـت)،
ارائــه شــده اسـ
ﻣﻘﺎﻻتمقـاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻛﺎﻣﻞ
ـایﺷﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ارزیابــی و اسـﺷﺪه
اﺳﺖ.انتخابــی بــرای ارتقــا ارائــه شــده اســت.
ـتراتژی
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد =3909
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻨﻮان ،ﭼﻜﻴﺪه و ﻛﻠﻤﺎت
ﺗﻌﺪاد =505

ﻛﻠﻴﺪي

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﻌﺪاد =150
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮره
ﺗﻌﺪاد =27
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺴﭗ
ﺗﻌﺪاد =27

مقاالت
وﺟﻮووانتخاب
وجو
نتایج جست
شکل .1 .خالص
ﻣﻘﺎﻻت
اﻧﺘﺨﺎب
ﺟﺴﺖ
ایازازﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺧﻼﺻﻪاهي
ﺷﻜﻞ 1

مرحلة چهارم :استخراج اطالعات از مقالهها
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ

برگزیــده و مرتبــط
ـای
ـتیابیيبــه یافته
ـور دسـ
ﭘﺬــده ب
روﺷﻲیش
ﻋﻨﻮانو نهای
منتخــب
ﻫﺪفمقــاالت
در ادامــه،
ﻮﻫﺎ و
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،هـاﻟﮕ
ﺷﻔﺎفﺳﺎز
منظـدر
ﻳﺮﻓﺘﻪهﺷﺪه
ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ

ﻇﻬﻮر ﻣﺪلﻫﺎ
داﻧﺶ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ
ﺣﺎﺻﻞ از
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ وسیســتمی بهعنــوان
داشــتنيدیــدگاه
درونظــر
ﻣﻮﺟﻮد بــا
ایــنيمرحلــه
ﭘﺎﻻﻳﺶ در
گرفتهانــد.
ﻧﺘﺎﻳﺞقــرار
مــورد مطالعــه

رویکــردی کارآمــد در ایجــاد الگویــی منســجم و جامــع ،ورودیهــا ،فرایندهــا (فعالیتهــا)،

ج شــدهاند.
خروجیهــا از متدولوژیهــای ارائهشــده در مقــاالت منتخــب و نهاییشــده اســتخرا 
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مشــخصات کامــل مقــاالت انتخابــی در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت.
جدول  .2مقاالت انتخابی در روش فراترکیب و ویژگیهای آنها
کد مقاله مرحلههای پوشش دادهشده در متدولوژی

استراتژی انتخابی برای ارتقا

عینی و یا ذهنیبودن نوع ارزیابی

1

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور و دادهمحور

عینی

2

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی و ذهنی

3

ارزیابی

-

عینی

4

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

فرایندمحور

ذهنی

5

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور

عینی

6

ارزیابی ،ارتقا

-

ذهنی

7

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی

8

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

دادهمحور

عینی

9

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور و دادهمحور

عینی و ذهنی

10

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی و ذهنی

11

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور

عینی و ذهنی

12

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

دادهمحور

عینی و ذهنی

13

ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور

عینی

14

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

دادهمحور

عینی و ذهنی

15

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور و دادهمحور

عینی و ذهنی

16

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور و دادهمحور

عینی و ذهنی

17

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور و دادهمحور

عینی و ذهنی

18

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور و دادهمحور

عینی

19

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور

عینی و ذهنی

20

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی و ذهنی

21

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی و ذهنی

22

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی

23

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی و ذهنی

24

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور

عینی و ذهنی

749

بهار  | 1400دورة  | 36شمارة 3

کد مقاله مرحلههای پوشش دادهشده در متدولوژی

استراتژی انتخابی برای ارتقا

عینی و یا ذهنیبودن نوع ارزیابی

25

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور

عینی

26

بازسازی وضعیت ،ارزیابی

-

عینی و ذهنی

27

بازسازی وضعیت ،ارزیابی ،ارتقا

فرایندمحور

عینی و ذهنی

مرحلة پنجم :تجزیه و تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی

هــدف فراترکیــب بهعنــوان روشــی پذیرفتهشــده در شفافســازی مفاهیــم ،الگوهــا و

نتایــج حاصــل از پاالیــش حالتهــای موجــود دانــش و ظهــور مدلهــای عملیاتــی و تئوریهــای

پذیرفتهشــده ،ایجــاد تفســیری یکپارچــه و جدیــد از یافتههاســت .در طــول تجزیــه و تحلیــل ،محقــق

موضوعــات یــا تمهایــی 1را جســتوجو میکنــد کــه در میــان مطالعــات موجــود در فراترکیــب
پدیــدار شــدهاند« .ساندلوســکی و باروســو» بــه ایــن شــیوه بهعنــوان «بررســی موضوعــی» اشــاره

میکننــد ،بهطــوری کــه محقــق در ابتــدا تمهــا یــا موضوعاتــی را شناســایی و مشــخص میکنــد.
در ادامــه ،پــس از شناســایی و مشخصشــدن موضوعــات ،بررســیکننده یــک طبقهبنــدی

موضوعــی را شــکل داده و موضوعــات مشــابه را ذیــل موضوعــی قــرار میدهــد کــه آن را بــه

بهتریــن نحــو ممکــن توصیــف میکنــد .تمهــا اســاس و پایــهای را بــرای ایجــاد «توضیحــات و

مدلهــا ،تئوریهــا و فرضیــات کاری» ارائــه میدهنــد (.)Sandelowski and Barroso 2006
مرحلة ششم :حفظ کنترل کیفیت

در روش فراترکیــب ،محقــق رویّههــای زیــر را بــرای حفــظ کیفیــت در مطالعــة خــود در نظــر

میگیــرد:

محقــق در سرتاســر تحقیــق ســعی دارد تــا بــا فراهمنمــودن توضیحــات و توصیفــات روشــن و
واضــح بــرای گزینههــای موجــود در تحقیــق گامهــای اتخاذشــده را بــردارد؛

هــر دو اســتراتژی جس ـتوجوی الکترونیــک و دســتی بــرای یافتــن مقــاالت مربــوط توســط
محقــق ب ـهکار گرفتــه میشــود؛

محقــق ،روشهــای کنتــرل کیفیــت استفادهشــده در مطالعــات تحقیــق کیفــی اصلــی را بـهکار
میبــرد؛

از ابزار «کسپ» برای ارزیابی مطالعات اولیة مورد استفاده در پژوهش استفاده میکند.
1. theme
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مرحلة هفتم :ارائة یافتهها

در ایــن مرحلــه از روش فراترکیــب یافتههــای حاصــل از انجــام مراحــل قبلــی ارائــه میشــود.

همانگونــه کــه در مراحــل پیــش نیــز گفتــه شــد ،بــا اســتفاده از روش فراترکیــب متدولوژیهــای

عاممنظــورة کیفیــت داده مــورد بررســی قــرار گرفــت و کدهــای مرتبــط بــا متدولوژیهــا در

ِ
چارچــوب ورودیهــا ،فعالیتهــا و خروجیهــا اســتخراج شــد .در ادامــه ،بــا ترکیــب کدهــای
استخراجشــدة مشــابه در یــک مفهــوم واحــد (تمهــای تحقیــق) ،مقولههــای ســهگانه کــه در

جــداول  4 ،3و  5بــهتفکیــک ارائــهشــدهاند ،تبییــن گردیــد.

نتایــج حاصــل از فراترکیــب نشــان میدهــد کــه ورودیهــای متدولوژیهــای کیفیــت داده

در  9دســته متمرکــز هســتند .ایــن ورودیهــا همانگونــه کــه در جــدول  3نیــز ارائــ ه شــدهاند،
عبارتانــد از :منابــع (منابــع فنــی ،منابــع انســانی و  ،)...منابــع اطالعاتــی داخلــی و جریانهــای

اطالعاتــی ،دادههــای مرجــع ،ســازمان و زمینــة آن ،قوانیــن کسـبوکار ،فرایندها ،ابعــاد کیفیت داده

و بودجــه .از بیــن ورودیهــای مشخصشــده «منابــع اطالعاتــی داخلــی و جریانهــای اطالعاتــی»

بیشــترین تکــرار را بــه خــود اختصــاص داده اســت .پــس از آن قوانیــن کس ـبوکار یــک ورودی

بســیار مهــم بــرای متدولوژیهــای کس ـبوکار فراهــم بهشــمار م ـیرود .شــایانذکــر اســت کــه

ورودی «دادههــای مرجــع» بهرغــم اینکــه در میــان مقــاالت مــورد بررســی تنهــا در ســه مــورد

بــه صراحــت مطــرح شــده اســت ،یــک ورودی مهــم در متدولوژیهــای کیفیــت داده بهشــمار

مـیرود؛ چــرا کــه بــرای اندازهگیــری ابعــادی ماننــد «دقــت» 1بســیار ضــروری اســت .ورودیهــای
متدولوژیهــای کیفیــت داده در ســه دســتة کلــی شــامل «زمینــه و وضعیــت ســازمان»« ،دادههــا و

منابــع اطالعاتــی» و «ابعــاد کیفیــت داده» طبقهبنــدی شــدهاند.

1. accuracy
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جدول  .3ورودیها

1

کدهای اصلی

منابع

کدهای فرعی

16،19،23

زمینه و وضعیت سازمان منابع سازمانی
سازمان و زمینة آن

1،2،11،16،23،21،23،26

قوانین کسبوکار

1،3،5،9،11،14،16،17،18،19،20،21،2
3،24،25

فرایندهای کسبوکار

1،2،4،5،9،10،13،14،16،17،18،21،2
3،24

بودجه تخصیصیافته

1،5،11،19،23

دادهها و منابع اطالعاتی منابع اطالعاتی داخلی و جریانهای اطالعاتی 1،2،3،4،5،7،9،11،12،13،14،16،17،18،
19،20،21،22،24،25
منابع اطالعاتی خارجی
دادههای مرجع

1

ابعاد کیفیت داده

ابعاد کیفیت داده

1،11،16
13،17،20
3،6،9،15،20،21،26

افــزون بــر ایــن ،نتایــج حاصــل از فراترکیــب ،همانگونــه کــه در جــدول  4نیــز ارائــه شــده،

نشــان میدهــد کــه در مرحلــة «بازســازی وضعیــت» فعالیتهــای مربــوط بــه «پروفایلینــگ داده»
کــه خــود در برگیرنــدة ســه فعالیــت «جمـعآوری متادیتــا»« ،کشــف قوانیــن کیفیــت داده» و «تعییــن

دادههــای مرجــع» اســت ،بیشــترین تکــرار را در متدولوژیهــای کیفیــت داده بــه خــود اختصــاص

داده اســت .در مرحلــة «اندازهگیــری /ارزیابــی» ،فعالیــت «اندازهگیــری کیفیــت داده» کــه طــی آن

مقــدار معیارهــای کیفیــت داده از مجموعــهای از دادههــای واقعــی (عینــی) و یــا کســب نظــرات

در مــورد وضعیــت موجــود کیفیــت داده اندازهگیــری میشــود ،بیشــترین تکــرار را در میــان
متدولوژیهــای کیفیــت داده بــه خــود اختصــاص داده اســت .در میــان متدولوژیهــای کیفیــت

دادة مــورد بررســی غالــب متدولوژیهــا ( 17مــورد از  27مــورد) تنهــا تــا مرحلــة «اندازهگیــری/
ارزیابــی» را پوشــش دادهانــد و مرحلــة «ارتقــا» کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن،

فعالیتهــای «کنتــرل فراینــد» و «بازطراحــی فراینــد» در مقایســه بــا فعالیــت «اصــاح مقادیــر

داده» از تکــرار باالتــری برخــوردار بودهانــد کــه داللــت بــر تمرکــز بیشــتر ادبیــات موضــوع بــر
اســتراتژیهای فرایندمحــور در مقایســه بــا اســتراتژیهای دادهمحــور دارد.

1. reference data

752

شناخت و تحلیل سیستمی متدولوژیهای کیفیت داده و ارائة یک چارچوب جامع (با استفاده از  | ...سهرابی و دیگران

جدول  .4فعالیتها

1

کدهای اصلی

منابع

کدهای فرعی

8،11،16،25

بازسازی وضعیت تعیین استراتژیها و اهداف سازمان

تعیین ذینفعان کلیدی و نیازمندیها و مشکالت آنها در 14،16،23،26
رابطه با کیفیت داده
مستندسازی قوانین و استانداردهای کسبوکار

9،19،23

تعیین بحرانیترین اقالم داده و جمعآوری دادهها

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،
15،16،17،18،19،20،21،22،23،24
،25،26،27

انجام پروفایلینگ داده

جمعآوری متادیتا

1،2،5،7،9،11،12،15،19،21،22،23
،24،25،26

کشف قوانین کیفیت داده

20،22،25

تعیین دادههای مرجع

17،18،20،23
1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،
15،16،17،18،19،20،21،22،23،24
،25،26،27

تعیین ابعاد کیفیت داده

1

تعیین معیارهای کیفیت داده 2و روشهای اندازهگیری

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،
15،16،17،18،19،20،21،22،23،24
،25،26،27

تعیین نیازمندیهای کیفیت داده

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،
15،16،17،18،19،20،21،22،23،24
،25،26،27

تعیین بحرانیترین فرایندها

1،2،4،5،15،18،19

مدلسازی فرایندها

1،2،4،5،11،14،16،18،21،23،24

تعیین مکان و زمان اندازهگیری

5،7،11

2. data quality metric

1. data quality dimension
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کدهای اصلی

کدهای فرعی

منابع

اندازهگیری/
ارزیابی

اندازهگیری کیفیت داده

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،13،14،15،1
6،17،18،19،20،21،22،24،25،26

تأیید و معتبرسازی معیارهای کیفیت داده

5،10،14،15

تحلیل اندازهگیری

1،2،3،6،9،12،15،16،17،18،22،27

گزارشدهی

7،11،12،15،17،20،24،25،27

ارسال اخطار

2،25

تعیین هزینههای یا ریسکهای ناشی از کیفیت پایین
دادهها

2،11،14،15،19،27

تعیین دالیل ریشهای خطاها

1،5،9،11،13،14،16،19،23،24،2
5،27

انتخاب استراتژیها و تکنیکها

1،5،15،16،17،18،27

اصالح مقادیر داده

1،14،17،18،19

کنترل فرایند

1،13،16،17،18،19،24

بازطراحی فرایند

1،5،9،11،13،14،16،18،19،24،27

مدیریت ارتقا

11،16،17،19،25،27

نظارت بر ارتقا

9،13،14،16،17،18،19،24،25

ارتقای کیفیت
داده

نتایــج حاصــل از فراترکیــب در رابطــه بــا خروجیهــای متدولوژیهــای کیفیــت داده،

همانگونــه کــه در جــدول  5نیــز ارائــه شــده ،نشــان میدهــد کــه خروجــی «جریانهــا و پایگاههــای

دادة اندازهگیریشــده» بــا باالتریــن تکــرار در میــان خروجیهــا ،در واقــع ،مهمتریــن خروجــی

متدولوژیهــای کیفیــت داده در نظــر گرفتــه میشــود و ســایر خروجیهــا بهترتیــب تکــرار

عبارتانــد از« :فعالیتهــای ارتقــای کیفیــت داده و تکنیکهــای مربــوط بــه آنهــا»« ،فرایندهــای

بازطراحیشــده یــا مهندســی مجددشــده»« ،گزارشهــای کیفیــت داده»« ،فرایندهــای کنترلشــده»،

«سیاس ـتها یــا قوانیــن کیفیــت داده تصحیحشــده»« ،پایگاههــای دادة ارتقــا دادهشــده»« ،هزینههــا
و منفعتهــا» و «اخطارهــای کیفیــت داده».
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جدول  .5خروجیها
کدهای اصلی

کدهای فرعی

فهرست فعالیتها و تکنیکهای فعالیتهای ارتقای کیفیت داده و
مرتبط برای ارتقای کیفیت دادهها تکنیکهای مربوط به آنها
فرایندهای کنترلشده یا
بازطراحیشده
جریانها و پایگاههای داده
اندازهگیری یا ارتقا دادهشده

منابع

1،5،9،14،16،17،18،19،24،25،27

فرایند بهینه ارتقا

1،15،18،24

فرایندهای کنترلشده

1،4،11،13،17،19،24،27

فرایندهای بازطراحیشده یا مهندسی
مجددشده

1،5،9،11،13،16،18،19،24،25،27

جریانها و پایگاههای داده اندازهگیری 1،2،3،5،6،7،8،10،14،15،16،17،19،2
1،22،24،25،26
شده
پایگاههای داده ارتقا دادهشده

نتایج ارائهشده از وضعیت کیفیت اخطارهای کیفیت داده
داده
گزارشها کیفیت داده

1،5،14،18
2،25
3،7،10،12،15،17،20،24،25،27

سیاستها یا قوانین کیفیت دادة
تصحیحشده

سیاستها یا قوانین کیفیت داده
تصحیحشده

11،16،17،19،25،27

هزینهها و منفعتها

هزینهها و منفعتها

1،2،15،24

نتایــج حاصــل از انجــام فراترکیــب ضمــن در نظــر داشــتن رویکــرد سیســتمی در شــکل ،2

ارائــه شــده اســت .همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین بــه آن اشــاره شــد ،هــر متدولــوژی شــامل

فراینــدی اســت کــه بــا اســتفاده از ورودیهــای مقتضــی منجــر بــه تولیــد خروجیهــای مطابــق
بــا اهــداف از پیــش تعیینشــده میشــود و بهعبــارت دیگــر ،متدولــوژی ماهیــت سیســتمی دارد.

بنابرایــن ،کدهــای اصلــی جــداول  4 ،3و  5شــامل ورودیهــا ،فراینــد (فعالیتهــا) و خروجیهــای
مربــوط بــه  27متدولــوژی کیفیــت داده بهعنــوان جمعبنــدی نهایــی تدویــن شــده اســت.
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ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ داده و اراﺋﻪ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ | ﺳﻬﺮاﺑﻲ ودﻳﮕﺮان

ﻓﺮاﻳﻨﺪ

وروديﻫﺎ
 .1زﻣﻴﻨﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

 .1ﺑﺎزﺳﺎزي وﺿﻌﻴﺖ

 .3اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ داده

 .3ارﺗﻘﺎ

 .2دادهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

 .2اﻧﺪازهﮔﻴﺮي /ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ داده

ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ
 .1ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاي
ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ دادهﻫﺎ

 .2ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه

 .3ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي داده اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻳﺎ ارﺗﻘﺎ
دادهﺷﺪه

 .4ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪﺷﺪه از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ داده

 .5ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ داده ﺗﺼﺤﻴﺢﺷﺪه
 .6ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎ

فراترکیب
حاصل از
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .2نتایج
ﺷﻜﻞ  .1شکل
ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺣﺎﺻﻞ از

 .5نتیجهگیری و ارائة پیشنهادات

یــکاراﺋﺔ
ﮔﻴﺮي و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتدر ســازمانهای امــروزی هســتند و مشــکالت مربــوط بــه
دارایــی اساســی
ﻴﺠﻪهــا
 .5ﻧﺘ داده
دادهﻫﺎ ﻳﻚ داراﻳﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﻣﺮوزي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
کیفیــت ایــن دادههــا میتوانــد مخاطــرات متعــدد و گاه فاجعهآمیــزی را بــه همــراه داشــته باشــد.
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ دادهﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺎه ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﻴﺰي را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
متدولوژیهــای کیفیــت داده میتواننــد یاریگــر ســازمانها در ارزیابــی و ارتقــای کیفیــت دادههــا
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ داده ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎرﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ و ارﺗﻘﺎي
باشــند .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا بــا اســتفاده از روش فراترکیــب و ضمــن بهکارگیــری
ﻛﻴﻔﻴﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
رویکــرد سیســتمی در جهــت ایجــاد الگویــی جامــع و منســجم ،شــناخت جامــع و کاملــی از
ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺿﻤﻦ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﺎﻣﻊ و
متدولوژیهــای کیفیــت داده بهدســت آیــد .نتایــج ایــن پژوهــش الگــوی جامعــی را نســبت بــه
ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ داده ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ
ارزﻳﺎﺑﻲهــای ســهگانه
ﺑﺮايدر قالب
ﻧﻴﺎزداده
کیفیــت
ارزیابــی و
مــوردرانیــاز
فعالیت
ارتقــای ﻣﻮرد
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ
بــرای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اساســیﺟﺎﻣﻌﻲ
هــای اﻟﮕﻮي
ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ(متدولوژیهــای
روﻳﻜﺮدخروجیهــا در
فراینــد و
ورودیهــا،
ـتماتیک) ش
ـرددرسیسـ
ﻛﻴﻔﻴﺖرویکـ
چارچــوب
ﭼﺎرﭼﻮب
ـامل )در
ﺳﻪـﮔﺎﻧﻪ
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي
داده
و(درارﺗﻘﺎي
ـتخراج شــده اســت.
دادهمقوله
ﻛﻴﻔﻴﺖـا هــر
ﻫﺎيمرتبــط بـ
کدهيــای
درــتی از
فهرس
ـوده اســت
فراهــم نمـ
کیفیـ
ﻓﺮاﻫﻢاسـﻧﻤﻮده
ﻣﺘﺪوﻟﻮژ
ﺧﺮوﺟ وﻲﻫﺎ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ و
دادهيﻫﺎ،
ﺷﺎﻣﻞـتورود
وضعیــت ســازمان،
اﺳﺖ.زمینــه
ﺷﺪهشــامل
کلــی،
ﻣﻘﻮﻟﻪـه دســتة
ﻫﺮ در سـ
ـتﺑﺎداده
ـای کیفیـ
متدولوژیهـ
یهــای
ورود ويﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻛﺪﻫﺎي
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از
ورود و
اﺳﺖ
حاصــل از پژوهــش
شــدهاند.
بنــدی
داده ،طبقه
ابعــاد
اطالعاتــی
ﻣﺘﺪوﻟﻮژ و
دادههــا
نتایــجﺳﺎزﻣﺎن،
وﺿﻌﻴﺖ
زﻣﻴﻨﻪ و
ﺷﺎﻣﻞ
کیفیــتﻛﻠﻲ
ﺳﻪ دﺳﺘﺔ
دادهو در
منابــعﻛﻴﻔﻴﺖ
يﻫﺎي
ﺣﺎﺻﻞ از
ﺷﺪه
ﻛﻴﻔﻴﺖـا،داده
اﺑﻌﺎد
اطالعاتــی داخلــی
ﻧﺘﺎﻳﺞمنابــع
اﻧﺪ.ــا بــر
شه
ﺑﻨﺪـريپژوه
ﻃﺒﻘﻪاکثـ
تمرکــز
ورودیهـ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲبخـوـش
ﻣﻨﺎﺑﻊ کــه در
دادهـانﻫﺎ مویدهــد
نشـ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﮋوﻫﺶـﻫﺎ
ـی اﻛﺜﺮ
ﺗﻤﺮﻛﺰ
ـعﻫﺎ،
منابـي
ﺑﺨﺶـا وورود
ـت بـﻛﻪ
دﻫﺪ
ﻧﺸﺎنـم ﻣﻲ
کننــدة آنهــا در
ـشﺑﺮتعیین
خارجــی و نق
اطالعاتـ
در دادههـ
ـاالی
اهمیـ
ﭘﮋوﻫﺶو بهرغـ
اســت
ﺧﺎرﺟﻲ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
دادهزیﻫﺎـ و
ـعرﻏﻢ
منابـﺑﻪ
اﺳﺖ و
داﺧﻠﻲ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
همچنیــن ،منابــع
ـده اســت.
ﻣﻨﺎﺑﻊــول مانـ
ـادی مغف
ﺑﺎﻻيحــد
اﻫﻤﻴﺖـی تــا
دادة خارجـ
ـازمانی،
ـات سـ
تصمیمـ

ســازمانی ماننــد منابــع انســانی ،تجهیــزات ،و بودجــه بهعنــوان پیشنیازهــای ضــروری پیادهســازی
متدولوژیهــای کیفیــت داده کمتــر در تحقیقــات مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .افــزون بــر ایــن ،بــا
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شناخت و تحلیل سیستمی متدولوژیهای کیفیت داده و ارائة یک چارچوب جامع (با استفاده از  | ...سهرابی و دیگران

وجــود اینکــه دادههــای مرجــع بهعنــوان معیــاری بــرای اندازهگیــری ،ارزیابــی و ارتقــای کیفیــت

داده ضــروری هســتند ،در تعــداد اندکــی از متدولوژیهــا ب ـه صراحــت بــه آن اشــاره شــده اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش در فرایندهــای متدولوژیهــای کیفیــت داده حاکــی از آن اســت کــه

فعالیتهــای کیفیــت داده بهعنــوان اجــزای تشــکیلدهندة فراینــد مدیریــت کیفیــت داده در 26

کــد فرعــی دســتهبندی میشــوند و در نهایــت ،ایــن  26کــد فرعــی در قالــب  3کــد اصلــی کــه

در واقــع ،مراحــل اصلــی یــک متدولــوژی کیفیــت داده بهشــمار میرونــد ،طبقهبنــدی شــدهاند.
ایــن مراحــل عبارتانــد از بازســازی وضعیــت ،اندازهگیــری /ارزیابــی و ارتقــا .نتایــج حاصــل از

پژوهــش نشــان میدهــد کــه فعالیتهــای «تعییــن بحرانیتریــن اقــام داده و جم ـعآوری دادههــا»،
«تعییــن ابعــاد کیفیــت داده»« ،تعییــن معیارهــای کیفیــت داده» و «اندازهگیــری کیفیــت داده» در همــة
متدولوژیهــای کیفیــت داده دیــده میشــود و بنابرایــن ،وجــود ایــن فعالیتهــا در هــر متدولــوژی

کیفیــت داده الزامــی بهشــمار مـیرود .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت فعالیتهــای عنوانشــده
در متدولوژیهــا تــا حــد امــکان بــه اجــزای تشــکیلدهندة آنهــا شکســته شــوند .برخــی از ایــن
فعالیتهــا ماننــد تعییــن ابعــاد کیفیــت داده و اندازهگیــری تقریبــاً در همــة متدولوژیهــا بهطــور

ح شــدهاند ،در عیــنحــال ،برخــی از فعالیتهــا ماننــد تعییــن و جم ـعآوری دادههــای
شــفاف مطــر 

مرجــع بهطــور شــفاف بیــان نشــدهاند و بایــد در زمــان اجــرای متدولــوژی و بــ ه تناســب ابعــاد

کیفیــت دادة انتخابشــده بــرای اندازهگیــری و همچنیــن ،اســتراتژی انتخابــی (دادهمحــور یــا
فرایندمحــور بــودن) در مــورد پیادهســازی یــا عــدم پیادهســازی آن تصمیمگیــری نمــود.

مطابــق بــا نتایــج پژوهــش ،خروجیهــای متدولوژیهــای کیفیــت داده در شــش دســتة کلــی

شــامل فهرســت فعالیتهــا و تکنیکهــای مرتبــط بــرای ارتقــای کیفیــت دادههــا ،فرایندهــای
کنترلشــده یــا بازطراحیشــده ،جریانهــا و پایگاههــای داده اندازهگیــری یــا ارتقــای دادهشــده،
نتایــج ارائهشــده از وضعیــت کیفیــت داده ،سیاســتها یــا قوانیــن کیفیــت داده تصحیحشــده و

هزینههــا و منفعتهــا طبقهبنــدی شــدهاند .خروجیهــای قابــل حصــول از متدولوژیهــای

کیفیــت داده تــا حــد زیــادی وابســته بــه اســتراتژی انتخابــی (دادهمحــور یــا فرایندمحــور) و شــمول یا

عــدم شــمول برخــی از فعالیتهــا در مرحلــة ارتقــا اســت .بهعنــوان مثــال ،فرایندهــای کنترلشــده
یــا بازطراحیشــده تنهــا در متدولوژیهــای فرایندمحــور وجــود دارد و یــا سیاســتها و قوانیــن
کیفیــت دادة تصحیحشــده تنهــا در متدولوژیهایــی قابــل دســتیابی اســت کــه در مرحلــة ارتقــا

شــامل فعالیــت مدیریــت ارتقــا باشــند.
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همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین نیــز اشــاره شــد ،اگرچــه تحقیقاتــی بهمنظــور

جمعبنــدی تحقیقــات کیفیــت داده انجــام شــده اســت (Sidi et al. 2012; Wang, Storey and Firth

 ،)1995; Zaveri et al. 2013; Weiskopf & and Weng 2013ایــن پژوهشهــا ،غالبــاً مطالعــات
اولیــه را بــر اســاس مــواردی ماننــد ابعــاد ارزیابــی کیفیــت داده ،روشهــا و تکنیکهــای مــورد

اســتفاده ،انــواع داده و  ...طبقهبنــدی نمودهانــد و شــناخت و جمعبنــدی متدولوژیهــا تــا حــد

زیــادی مغفــول مانــده اســت .در پژوهــش انجامشــده توســط «بتینــی» و همــکاران کــه بــه مقایســة
 13متدولــوژی کیفیــت داده پرداختــه اســت ،تنهــا بــر مرحلههــا و فعالیتهــای تشــکیلدهندة هــر

مرحلــه پرداختــه و ورودیهــا و خروجیهــای قابــل دســتیابی متدولوژیهــا مغفــولماندهانــد

( .)Batini et al. 2009پژوهــش حاضــر عــاوه بــر اســتفاده از روش نظاممنــد در جســتوجوی
مقــاالت و در نتیجــه ،شــمول تعــداد بیشــتر پژوهشهــای مــورد اســتفاده و همچنیــن ،اســتفاده از

رویکــرد سیســتمی و ارائــة فهرســتی جامــع از ورودیهــا ،فعالیتهــا و خروجیهــای کیفیــت داده
میتوانــد شــناخت جامعتــری نســبت بــه متدولوژیهــای کیفیــت داده فراهــم آورد .همچنیــن،

در مقایســه بــا پژوهــش انجامشــده توســط «بتینــی و اســکناپیکو» کــه بــه جمعبنــدی ورودیهــا و

خروجیهــای متدولــوژیای کیفیــت داده پرداختــه ،در بخــش ورودیهــا« ،اســتراتژی و اهــداف

ســازمان»« ،منابــع ســازمانی» و «دادههــای مرجــع» و در بخــش خروجیهــا «سیاس ـتهای و قوانیــن

کیفیــت دادة تصحیحشــده» اشــاره نشــدهاند کــه در چارچــوب ارائهشــده در ایــن پژوهــش
مشــخصشــدهاند ( .)Batini and Scannapieco 2016افــزون بــر ایــن ،پژوهــش حاضــر در مقایســه

بــا پژوهــش انجامشــده توســط ( ،)Woodall, Borek and Parlikad 2013ضمــن شــمول تعــداد
بیشــتری از متدولوژیهــا ،ورودیهــا و خروجیهــای متدولوژیهــا را نیــز پوشــش داده و مرحلــة
ارتقــا را نیــز دربرمیگیــرد.

ایــن پژوهــش کــه بــا هــدف ارائــة چارچوبــی جدیــد و جامــع در جمعبنــدی متدولوژیهــای

کیفیــت داده انجــام شــده ،ضمــن در نظــر داشــتن رویکــرد سیســتمی ،تصویــری یکپارچــه از ادبیــات
متدولوژیهــای عاممنظــورة کیفیــت داده را فراهــم مینمایــد .ایــن پژوهــش بــا ارائــة فهرســتی

شــفاف از ورودیهــا ،فعالیتهــا و خروجیهــا مبنایــی دقیــق جهــت تشــخیص تفاوتهــا و

همپوشــانیهای بیــن متدولوژیهــای موجــود و حتــی متدولوژیهایــی کــه در آینــده توســعه داده

خواهنــد شــد ،هــم در زمینــة فرایندهــا و هــم در زمینــة ورودیهــا و خروجیهــا فراهــم نمــوده

اســت .ایــن پژوهــش بــه پژوهشــگران و ســازمانها کمــک میکنــد تــا ضمــن شــناخت نقاطــی کــه

در متدولوژیهــای کیفیــت داده مــورد توجــه و تمرکــز واقــعشــدهاند و بــا توجــه بــه نیازمندیهــای
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پویــا و متغیــر ســازمانها در بحــث مدیریــت کیفیــت داده (ماننــد مطرحشــدن تکنولوژیهــای
جدیــد همچــون دادههــای بــزرگ ،1مدیریــت کیفیــت دادههــای رســانههای اجتماعــی و ،)...

متدولوژیهــا را بهبــود بخشــیده و یــا متدولوژیهایــی متناســب بــا نیازمندیهــا توســعه دهنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نیازمندیهــای ســازمانها در مدیریــت کیفیــت داده عمدتــاً متفــاوت و
متغیــر هســتند .بهعبــارت دیگــر ،بــا اســتفاده از ایــن متدولــوژی میتــوان هــر متدولــوژی کیفیــت

داده را بــا چارچــوب ارائهشــده در ایــن پژوهــش مقایســه کــرد و مشــخص نمــود کــه متدولــوژی

مــورد نظــر بــهلحــاظ فراینــد (فعالیتهایــی کــه شــامل میشــود) و خروجیهایــی کــه میتوانــد

فراهــم نمایــد تــا چــه حــد میتوانــد پاســخگوی نیازمندیهــای مــورد نظــر در مدیریــت کیفیــت

دادههــا باشــد و چــه مــواردی را پوشــش نمیدهــد .در نتیجــه ،اســتفاده از ایــن چارچــوب ابــزار

مناســبی را در اختیــار پژوهشــگران و ســازمانها در ارزیابــی نقــاط ضعــف و قــوت متدولوژیهــا

قــرار میدهــد.

شــایان ذکــر اســت کــه در پژوهــش حاضــر ،عوامــل زمینــهای مؤثــر بــر پیادهســازی

متدولوژیهــای کیفیــت داده (در دیــدگاه سیســتمی ،محیــط سیســتم) شناســایی نشــدهاند.

عوامــل زمین ـهای طیــف گســتردهای از عوامــل ماننــد فرهنــگ ســازمانی را دربرمیگیــرد کــه در
پژوهشهــای آتــی بــه آن پرداختــه خواهــد شــد .همچنیــن ،ارزیابــی چارچــوب ارائهشــده در ایــن

پژوهــش در زمینههــای خــاص نظیــر کیفیــت دادههــای رســانههای اجتماعــی و شناســایی نقــاط

ضعــف و قــوت آن و تکویــن چارچــوب پیشــنهادی نیــز میتوانــد در پژوهشهــای آتــی انجــام
پذیــرد .در عیــن حــال ،میتــوان از رویکــرد استفادهشــده در ایــن پژوهــش بــرای طراحــی مــدل

بلــوغ کیفیــت داده در ســازمانها نیــز اســتفاده نمــود.
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بابک سهرابی

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــوم مدیریت از دانشــگاه لنکســتر
 ایشــان هماکنــون اســتاد گــروه مدیریــت فنــاوری اطالعــات.انگلســتان اســت

.دانشــگاه تهــران و ســردبیر مجلــة مدیریــت فنــاوری اطالعــات اســت

 یادگیــری، تجــارت الکترونیکــی، مدیریــت دانــش،هــوش مصنوعــی

 سیســتمهای پشــتیبانی تصمیمگیــری و تأثیــر ســازمانی فنــاوری،الکترونیکــی

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
،ﺳﻬﺮاﺑﻲ
ﺑﺎﺑﻚ
.پژوهشــی وی اســت
داده و دادهکاوی از جملــه عالیــق
 کالن،اطالعــات

،ﻳﺰداﻧﻲ

،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ارﺷﺎدي
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حمیدرضا یزدانی

متولــد ســال 1359و دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مدیریــت
منابــع انســانی از دانشــگاه تهــران اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه

بازرگانــی و کســبوکار پردیــس فارابــی دانشــگاه تهــران اســت.

سیســتمهای اطالعــات مدیریــت ،منابــع انســانی ،و علــوم شــناختی از جملــه

ﺑﺎﺑﻚ ﺳﻬﺮاﺑﻲ،

ﺳﻬﺮاﺑﻲ
وی ،اســت.
ﺑﺎﺑﻚپژوهشــی
عالیــق

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
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ﻳﺰداﻧﻲ،

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

محمدجواد ارشادی

دانشآموختــة دکتــری تخصصــی دانشــگاه علــم و صنعــت در رشــتة مهندســی
صنایــع در ســال  ۱۳۹۳اســت و مــدارک کارشناسـی ارشــد و کارشناســی خــود

را در همیــن رشــته بهترتیــب از دانشــگاههای صنعتــی شــریف و صنعتــی

اصفهــان در ســالهای  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۴دریافــت داشــته اســت .وی کار علمــی

ﻤﺪﺟﻮاد ارﺷﺎدي،

خــود را از ســال  ۱۳۹۴بــا عضویــت در هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و

ﻳﺰداﻧﻲ،

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ارﺷﺎدي،
ﺳﻬﺮاﺑﻲ،
ﺑﺎﺑﻚ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

فنــاوری اطالعــات ایــران آغــاز کــرد و هماکنــون اســتادیار گــروه پژوهشــی
مدیریــت فنــاوری اطالعــات اســت .بیشــتر فعالیتهــای او در ایــن پژوهشــگاه
پیرامــون کاربــرد مدیریــت و مهندســی کیفیــت در علــوم و فنــاوری اطالعــات

بــوده اســت.

زمینههـای پژوهشـی مـورد عالقـة وی را کنتـرل کیفیـت آمـاری ،مدیریـت

کیفیـت جامع ،بازمهندسـی فرایندهای کسـبوکار ،بهینهسـازی ،الگوریتمهای

ﺳﻮده دوروش،

فراابتـکاری ،تجزیـه و تحلیـل سیسـتمها و دادهکاوی تشـکیل میدهنـد.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ارﺷﺎدي،
سوده دوروش

متولــد ســال  1365و دانشــجوی دکتــری در رشــتة مدیریــت فنــاوری اطالعــات

دانشــگاه تهران اســت.

هوشــمندی کسـبوکار ،دادهکاوی و کیفیــت داده از جملــه عالیــق پژوهشــی

وی اســت.

ﺳﻮده دوروش،
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