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مقدمه
اجزاءوتیفیبهبهبودکیوربهرهشیوافزانهیمختلفبمنظورکاهشاتالفوقتوهزیهاارشدسازما را یامروزهمد

نبودهوبمنظورارتقاءیازقاعدهفوقمستثنزینیاطالعاتیهاسامانه.ندینمایمیاژهیسازما خودتوجهویهاسامانه

افتیرضاشیافزا،یوربهره ،یدرمراحلمختلفطراحیفیکیهااجزاءآ الزماستجنبهیچابکشیزاکاربرا و

دادهیسازادهیپ ورود نظرو در شودها گرفته شاخهیکییقاتیتحقیاطالعاتیهاسامانه. یهاسامانهیاصلیهااز

قاتیتحقتیفیباکرانتتاتیوبهجهتاهمپردازدیمیعلمقاتیکنترلواشاعهتحق،یآوراستکهبهجمعیاطالعات

هانامها یپاگریدیازسو.راموردتوجهقراردهندیمطلوبتیفینبودهوالزماستسطحکیازقاعدهفوقمستثنیعلم

یاژهیبهشکلویستیکهباگردندیاجزاءآ سامانهمحسوبمنیترازمهمیدرهرسامانهاطالعات(پارس)هاورساله

حلیکردهایورویقاتیتحقیاطالعاتیهاسامانهیفیحاضربهنحوهمواجههبامتکالتکمقالهدر.رندیمدنظرقرارگ

.پرداختهشدهاستتهیرلیتحلکیبرتکنهیمسئلهخصوصاًدرحوزهپارسباتک

درواقع.شدهباشدیممکناستناشیومراحلمختلفندهایمتاهدهشدهتوسطکاربرا سامانهپارسازفرامتکالت

.باشدریعللزایندهایازفرایکیمنتابروزمتکلممکناست

(ردیگیدرسامانهثبتصورتمتتریکهب)ثبتاطالعاتتوسطکاربرورودوندیفرا•

کنترلاطالعاتندیفرا•

گوناگو یهانسخها یمایهارسامانهیزا یکانورتاطالعاتمیمدرکعلمیسازهیونمایدهسازما ندیفرا•

سامانهکی

اصالحاتنرمافزارگنجایتوسعهیندهایفرا•

ندیازمدارکدرفرایکیوالکترونیچاپیهانسخهزما وجودهم•

متکالتییشناسا.گردندییسامانهپارسشناسایدرمراحلمختلفاستفادهازخروجتوانندیشدهمجادیامتکالت

.ردیصورتگریزیندهایازمراحلوفراکیسامانهپارسممکناستدرهر

یدروناییرونیدرمرحلهوروداطالعاتتوسطکاربرب•

...(تلفن،ل،یمیاقیاعالممتکلازطر)ازمراحلجستجوتوسطهرمحققکیهر•

توسطهمکارا پژوهتگاهیسازهینمایفیکنترلک•

(وارتباطاتیدرواحدفراهمآور)مدارکیکنترلنحوهبارگذار•

یکنترلاطالعاتکتابتناخت•

شدهیمدرکبارگذاریراستاریونیحیکنترلها•

پژوهشنهیتیدرسامانهپیموضوعیمتاهداتصورتگرفتهدرجستجوها•

متاهداتصورتگرفتهدرتاالرجستجو•

یحضورریغسیمتاهداتصورتگرفتهدرسرو•

توسعهنرمافزارندیفرانیصورتگرفتهدرحیکنترلها•

وانتقالاطالعاتلیکنترلصورتگرفتهدرهنگامتبد•

کهگنج)سامانهاشاعهاطالعاتپارسیفیوپرکاربرددرحلمسائلومتکالتکیعلمیکردهایحاضربهرومقاله

یمتو علمیدربخشدومبهمطالعهوبازنگر.پردازدیحوزهمنیکسبشدهدرااتیتجربیوبرخ(شودیمدهینام

حلمسئلهویهاکیتکننیتربخشسومبهمهم.داختپرمیخواهیاطالعاتیهاستمیهادرسدادهتیفیدرحوزهک

کیدربخشچهارمدرقالب.شدهاندپرداختهشدهاستیمعرفیالمللنیمنتترشدهباتیکهدرتجربتهیرلیتحل

پرداختودرمیسامانهگنجخواهیفیدرحلمتکالتکتهیرلیتحلکردیرویسازادهیبهنحوهپیمطالعهمورد



 49بهار49زمستان.2و1،شماره1دوره/مدیریتاطالعات66

ارائهخواهدیقاتیتحقیاطالعاتیهاستمیوسودمنددرحوزهحلمتکالتسیاتیعملجیپنجمنتاخشدربتینها

.شد

دادههاتيفيك

هیاولقاتیتحق.گرددیبرمیالدیم0891بهدهه(TDQM)هاجامعدادهتیفیکتیریهادرحوزهمدپژوهشنینخست

بهطورعمدهبرتوسعهتکندادهتیفیدرحوزهک مخاز جادیمتعددوایپرسوجوازمنابعاطالعاتیبراهاکیها

بودیاطالعات بزرگمتمرکز مادنقیتحق. 0898)کیوانگو براکیستماتیسکردیرو( یهادادهتیفیکیبررسیرا

اطالعاتازمنابعمختلفوبایسازکپارچهیاطالعاتوتیهوکیهنگامتفکتتریکاربنیا].0[ردیگیمرتبطبکارم

ایکهآنیانییتعیمحققا برانیا.دارند،شناختهشدهوبرجستهاستیکهتداخلوهمپوشانییحضوررکوردها

هویرکوردها واقعا شده روشهایمرتبطیتهایجدا ییدارند، افتندیرا واژهنیا. با رکورد،ییهامسئله اتصال مانند

یپل)ژ یمدلپلکی(0881)کیپسازآ ،وانگومادن.شودیرکورد،شناختهمقیدوتطبکرد رکوریرتکراریغ

نظرریمنبعدادهرادرپردازندهپرسوجوزیپردازشبرچسبهاتا]2[راتوسعهدادند(منبعیمتعددوژ برایبرا

بدادهتیفیمرتبطباکیپرستهایبرایجوابقیطرنیوبهارندیبگ مانندییپرستهاابند،یها ازکجانیا": دادهها

اند؟ "آمده داده"و منابع اد یرسیبرایانجیمیاکدام گرفدادهنیبه قرار استفاده مورد ادامه"است؟تهها در

دادهگاهیپایمدنظربودهاستتادرمرحلهطراح(تیفیکتیمدلرابطههو)یروشمدلسازکیپژوهش،توسعه

هابهدادهتیفیجامعکیارهایروشمندمعی،بهجمعآور(0889ووانگی،استور0881نگوهمکارا وا)یمفهوم

روشپردازندهپرسوجوبانیدرا(دییمراجعهنما]4[و]1[بهمراجعتتریمطالعهبیبرا.)عنوا فرادادهبپردازد

کافته،یبسطیااستفادهازجبررابطه پردازشمیسلسلهمراتبیهادادهتیفیفرادادهِ وانگوهمکارا در)کندیرا

دادهمدر ،مانندگاهیاپیوطراحقیتحقیبررو،یپژوهتا یجرنیا](.1[موضوعراتوسعهدادندنیا0881سال

طبامرتبیهانهیزمریسایبررونیوهمچن]6[ارائهنمودند2110هاکهبانمنوهمکارا درسالمنتاوتبارداده

محققا ه،یاولیقاتیتحقیتالشها.ها،اثرگذاربودهاستدادهیخصوصمیحفظحرتیریومدتیامنیبرایاجبررابطه

کردکهبهنوبهخودمنجربهافتتاحبرنامهقیهاتتودادهتیفیدرتمامگسترهمسائلکروشمندقیآغازتحقیرابرا

جامعتیفیکتیریمد TDQM)داده اوا( 0881لیدر دانتگاه شدMITدر برنامهتوسعهچارچوبهیاولقیتحق. در

TDQMک دادهتیفیبهبود دنبالکرد مراحلتعرمستمر با را تحلهیتجز،یریگاندازهف،یها حمالیو بهبود تیو

را(TQM)جامعتیفیکتیریمدل،چهارچوبمدنیا](.7[مدلراتوسعهدادندنیا0882ووانگکیمادن)کندیم

دهدیبهحوزهدادهتوسعهمدیدرحوزهتولتیفیبهبودکیبرا دریوجورا وجوفر]9[0892درسالنگیدم.

بودکهاگرچهداده،درنیایدیکلنشیب.بودندTQMوتوسعهدهندگا حوزهگذارا هیپانیازمهمتر]8[0888سال

باآ رفتاردیآ طورکهبایهااست،ولازسازما یاریسطبستو(یمحصولجانبای)شدهدیمحصولتولکیواقع،

هاکیها،وتکنروشها،هیصورتگرفتهدرحوزهنظریهادرادامهبهپژوهش.نتدهوموردمطالعهقرارنگرفتهاست

.پرداختمیتوسعهخواهTDQMچهارمرحلهازچارچوبیبرا

مطابقبا.بزرگبودتیموفقکیبهیابیهاازنقطهنظرمصرفکننده،دستدادهتیفیکفیهاتعردادهتیفیکفیتعر

روشمندیاچندمرحلهیتیمایمطالعهپکیقیهاازطردادهتیفیابعادکییاستفادهوشناسانیتناسببفیتعرنیا

پژوهتتتریاطالعاتبیبرا)شدیعمل کار سالیبه استرانگدر 9[دیمراجعهکن0886وانگو اشیپ](. نیاز

وتیفیکقات،یتحق با استنباطهایهایژگیداده بصورت منفرد محققا  توسط انتخابیشخصیمتخص با و

نتانهمتخص011ازشیبیبررویعامللیهابااستفادهازتحلدادهتیفیکیدیابعادکل.شدیمفیتوصرروشمندیغ

،یریدسترسپذیعنیدادهتیفیابعادبهصورتچهارطبقهکنیا.کتفشدیتیمایمطالعهپقیهاازطردادهتیفیک

یعنیTDQMازمدلیبهمرحلهبعدیبعدربخشیدرادامهودرز.اندشدهیدهسازما یوذاتیتگرینما،ییمحتوا

.کردمیاشارهخواهیریگاندازه
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یعنیجامعتیفیکتیریمدکردیمرحلهازرونیدوم2112وهمکارا درسالیهالدادهتیفیکیریگواندازهیابیارز

هادرسازمانهاتوسعهدادهتیفیکیریگبهمنظوراندازهیاتیعملطیهارامتابهشرادادهتیفیکیریگواندازهیابیارز

بهچهارپنجشاخصقابلاندازهیشدهدرانتهایفازابعادمعرکیابزارهرنیا].8[دادند لیتقلیریگبخشقبلرا

هرشوندیبکارگرفتهمهاتمیآنیایمناسببرایکاربردیوصورتهادهدیم ارزکیتا ابعادرا یبرا)کنندیابیاز

نیابزارهمچننیا](.01[دیرامالحظهکن2112وهمکارا درسالنویپیصورتگرفتهتوسطپقیتحقتتریمطالعهب

.منطبقگرددیخاصهرسازمانیازهایراداردکهبانتیقابلنیا





ليوتحلهیتجز

وهمکارا یشدهتوسطلیمعرف)شکافلیوتحلهیتجزیهاکیتکن.گرددیمریمرحلهتفسنیدرایریگاندازهجینتا

دادهرانتا تیفیشدهدرحوزهمربوطبهکنییازقبلتعیهاهاونقشابعاددادهنیبیادراکیهاتفاوت](8[2112

همکارا )دهدیم 00]0887استرانگو ایل[(. سالسترانگو هایسهنقشعمدهجمعآور2114در یکننده

متول ادادها یاطالعات، در را ومصرفکنندگا داده معرفنیها، 02[نمودندیحوزه تحلهیتجز]. صورتیهالیو

دادهتیفیمتکالتکتهیرلیوبهتحلکندیمییبهبهبوددارندشناساازینتتریراکهبیمرحله،ابعادنیگرفتهدرا

.پرداختمیبهبودخواهیعنیمرحلهآخریبهمعرفیبعدربخشیدرز.پردازدیم

بهبود

استکهدادهییندهایفرآرییهاوهمبمنظورتغارزشدادهرییتغیمرحله،اقداماتصورتگرفتههمدرراستانیادر

مورد0889درسال]04[ووانگوهمکارا ]01[روشدومهما طورکهدرمطالعاتبالووهمکارا .کنندیمدیتول

.محصولفراهمشدهاستکیاطالعاتبهعنوا تیریمدیبهسولروشمراحنیدرا.اندموثرتراستبحثقرارداده

برا بهعنوا بخت]4[تیفیکتیهوومدلرابطه]2[ژ یمانندپلیقبلیهایفناورن،یعالوه بهبودندیازفرآی،

.شودیمستمراعمالم

یداده،تالشهاتیفیحوزهکیسازکپارچهیدرجهتTDQM،برنامهTDQMچارچوبیسازیبرتوسعهوغنعالوه

دولتبادانتگاهوصنعتازیهمکارجیپژوهشوتروریباعثگسترشتأثنیهمچن.راسببشدهاستیقابلتوجه

،از(ICIQ)اطالعاتتیفیساالنهدرحوزهکیللالمنیبیوکنفرانسهایآموزشیدورههانارها،یسمات،ینترقیطر

بارازنوعخودنیاولی،براTDQMراکباکمکبرنامهتلیدانتگاهآرکانزاسدرشهرل.بهبعدشدهاست0886سال

ییهابهمنظورپاسخگودورهنیاجادیا.کردهاستجادیدادهاتیفیکیارشدودکتریمتحده،دورهکارشناساالتیدرا

نشیافزابه و کازیتقاضا متخصصا  آموزشدتیفیبه ندهیداده و باال سطح ساززیدر یبراا یدانتجویآماده

ازمحققا یعیوسیهادادهتوسطگروهتیفیکقاتیامروزهتحق.داده،بودهاستتیفیکنهیدرزمترفتهیپقاتیتحق

تمامجها دنبالم شودیدر . بر ساICIQعالوه تمرکزدریمختلفیآموزشیهاکارگاه،یاحرفهیهاسازمانری، با را

سازماندهتیفیمختلفکیهاحوزه )اندکردهیداده مانند. آموزش: زمSIGMODیکارگاه اطالعاتدرتیفیکنهیدر

ها،دادهتیفیدربخشصنعتودرحوزهک(.اطالعاتتیفیدرحوزهکCAiSEیوکارگاهآموزشیاطالعاتیستمهایس

در.انددادهدرارائهمحصولوخدماتخودکردهتیفیکیهایفناوریسازادهینرمافزارشروعبهپیفروشندگا اصل

یسازمانیمعماریوطرحهاکیدولتالکترونیهاازبخشیاریجزءمهمدربسکیدادهبهتیفیک،یبخشدولت

ییتعدادشرکتها.اندرااتخاذکردهTDQMیشناسروشدریراتییهاتغسازما ،یدربخشخصوص.شدهاستلیتبد

هاودادهدیتولیندهاینظارتبرفرآیبرا(CDO)بههیشبییتهایبامسئولیرانیمدای(CDO)ارشداطالعاتریکهمد

هاتیریمد کردهیطرح منصوب داده افزابهبود به رو استشیاند، گروهیبرخ. عنوااز از استفاده به شروع  ها

بهاکرده"اطالعاتیستهایاستراتژ" یهایاستراتژیکاربردمهموقانعکنندهبرایدادهداراتیفیکهکیمعننیاند،
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یطهایمواجهاستکهمربوطاستبهمحیدیجدیهاهاباچالشدادهتیفیکقاتیتحقا ،یمنیدرا.سازما است

نیوانترنتیایهایها،وفناوررسانه/هادادهیهافرمشیافزانواعا،یالزاماتقانونر،ییدرحالتغتهیکسبوکارهم

اطالعاتتول چگونه اساسا مصرفم،یدستکارره،یذخد،یکه شودیو پدادهتیفیکقاتیتحق. دهه دو از که شیها

درکازشیازمحققا بهطورفعالبهمنظورافزایاندهیشدهاستکهدرآ تعدادفزایدیشروعشده،واردعصرجد

.کنندیحوزهتالشمنیمسائلنوظهوردرایدادهوتوسعهراهحلبراتیفیمتکالتک

میارائهخواهیاطالعاتیهاسامانهیفیاستانداردوپرکاربرددرحوزهحلمتکالتکیهاکیتکنیادامهبهمعرفدر

.پرداختمیخواههاکیتکنیبهکاربردبرخیمطالعهموردکیکردوسپسدربخشچهارمدرقالب



شهیرليتحلیهاکيبرتكنیمرور

یهاستمیسیفیمتکالتکیاتهیرییجهتشناسایمختلفیهاکهدربخشمقدمهمقالهاشارهشدروشهمانطور

خودمورداستفادهقرارگاهیدرجاتوانندیوجودداردکههرکدامبهفراخورمتکلرخدادهوهدفکارگروهمیاطالعات

.پرداختمیهخواهاکیتکننیازایبرخیبخشبهمعرفنیدرا.رندیگ

یتوفانفكر3-1

یمغز)یفکرتوفا  تکنیکی( و ابزارها حلمتکالتکیابیتهیاستکهبصورتمعمولجهترییهاکیاز یفیو

ریبعنوا بسترمناسببمنظوراستفادهازساکیتکننیاقتیدرحق.ردیگیومحصوالتمورداستفادهقرارمهاستمیس

دایپیاستکهبرایدرکارگروهتیخالقجادیکروشاییطوفا فکر.ردیمورداستفادهقرارگتواندیمهاکیتکن

].01[ردیگیمورداستفادهقرارمهادهیازایستیلیجمعآورایمتکلخاصکییراهحلبراکیکرد 



كاوایشینمودارا3-2

کهمجموععللیدرمواقع.گرددنییتعزیعللبالقوهآ ندیشودبایمییشناسایاشتباهایاشکالوب،یکهعیزمان

یدیتواندابزارمفیچندموردازآ هامتخصاستنمودارعلتومعلولمایفقطدوایستیبروزمتکلواضحن

شناختهزین"یاستخوا ماه"نمودارای"کاوایتیا"نمودارعلتومعلولبانامنمودار.عللبالقوهباشدییشناسایبرا

که.داردیماهکیهیشبیشکلگریوازطرفد.مطرحشد0841کاواودریتینمودارتوسطدکترانیارایز.شودیم

کیزایارنمونهیشکلز.کنندیمجادیایاستخوا ماههیشبیدرسرآ قرارداردوعلتهاشکلیفیمتخصهک

قرارلیموردتحل(surface flow-یسطحیترکها)عدمتطابقیدهد،کهدرآ نوعیمشینمودارعلتومعلولرانما

:نمودارعلتومعلولعبارتندازهیمراحلته.گرفتهاست

.دیکنفیشودراتعرلیوتحلهیتجزدیکهبایمعلولایمتکل-0

اغلبمواردت.دیدهلیتتکازیموردنیهالیوتحلهیانجامتجزیبرایمیت-2 ات،عللیفیبهبودکمیدر جادیبالقوه

.کندیمنییتع((brain stormingیطوفا ذهنقیمتکلراازطر

.دیقرارده(کا یدرجلوپ)رادرسمتراستآ (معلول)خطمرکزرارسمکرده،متکل-1

:عبارتندازیاصلیگروهانیمعموالا.دیمتصلکنیوآ هارابهخطمرکزنییعللبالقوهراتعیگروها-4

(measurement)یریاندازهگ-4                                             (material)هیمواداول-0

(man power)یانسانیروین-5(method)روشها-2

(media=environment)طیمح-6                                      (machines)زاتیتجه-1

.باشندیم1M+1E(6m)ومعروفبه

یگریدیاز،گروهایدرصورتن.دیقرارده4شدهدرمرحلهنییتعیکرده،آ هادرگروهاییعللممکنراشناسا-1

.سطحفهرستشودنیترنییتاپادیعللبا.دیبدهلیتتک
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.شوندییبرمتکلدارندشناسایادیکهاثرزییتاآنهادیکنیعللرارتبهبند-6

اتینمودارعلتومعلولکهباجزئکی.متکالتاستلیوتحلهیتجزیبرایقویازابزارهایکیعلتومعلولنمودار

نمودارعلتومعلولکیهیبهعالوهته.موثراستفادهنمودیتوا بهعنوا ابزارگرهگتایراماشدیشدههیخوبته

.متکلراحلکنندیگروهتافرادبهصورم،یتلیکمکخواهدکردتاباتتک

گانه9یروشچراها3-3

یهدفاصل].06[متکلخاصاستکیوقوعیعللاصلایبمنظورکتفعلتییروشاستقراکیگانه1یچراها

.کرددایپ"چرا؟"متکلرابکمکتکرارکلمهاینقصکیوقوعیاتهیاستکهبتوا علترنیروشانیاستفادهازا

ا زنیدر و مبنا سوال بعدیربنایروشهر تتکیسوال لیرا دادخواهد براساستیفیکنیمتخصص. و تجربه به

ودایتویچیتوسطساکیوشبهطوررسمرنیا.درتکرارسوالهانائلشدهاند1صورتگرفتهبهعددیدانیمطالعاتم

یهاروشبودودرحوزهنیادامهدهندهاوتایدرشرکتتو]07[اوهنویجیتا.توسعهدادهشدهاستوتایدرشرکتتو

.الزمبذکرستریروشنکاتزنیدرخصوصاستفادهازا.آنراموردکاربردقراردادیاتیمختلفعمل

یستیمتعددبپردازد،بایاتهیبخواهدبهکتفعللریواحدندارندلذااگرکسیاتهیعلترکیمتکالتلزوماًهمه

.گانهراباطرحسواالتمتفاوتمورداستفادهقراردهد1یروشچراها

یفیدرحلمسئلهوابستهاستلذاالزماستافرادمختلفباطریگانهکامالًبردانشوتداومافراددرگ1یچراهاروش

.روشحضورداشتهباشندنیوتخصصدرزما کاربرداهاییتوانااز



روشپارتو3-9

ثروتدراروپاداشتبهعیکهدرموردتوزای¬¬ضمنمطالعهیالدیم21قر لیواوا08پارتودراواخرقر آلفرد

پردرآمددرتیاقلیبهعبارتاد،یباثروتزیکمتیباثروتکمودرمقابلجمعیادیزتیکهجمعدیرسجهینتنیا

نیچندسالپسازارائها(تیفیازبزرگا کنترلک)جورا .هستندیکمدرآمددراروپادرحالزندگتیمقابلاکثر

تیفیدرکیبهعبارت.دادتیعدمانطباقهاجامعجادیوعواملاتیفیاصلتوسطپارتو،اصلپارتورادرموردکنترلک

ممکناستزینیادیراداراهستندودرمقابل،عواملزیفراوانریکهتاثافتیرایعواملکم توا¬یمحصولهمم

91کردا یکهپارتودرمورداقتصادبیبراساساصل.محصولکماستتیفیدرکرشا یشوندکهمجموعتاثافتهی

مسائلموجودعللیممکناستبرااگرچهگریبهعبارتد.شوندیمیدرصدعللناش21ومسائلازجیدرصدنتا

به.بخشاعظممسائلراحلکردتوا یدارندوبارفعآنهامتیاهمعللنیازایاندکیوجودداشتهباشد،ولیفراوان

:توا گفتیعنوا مثالم

.ردیگیدرصدافرادصورتم21درصدخطاهاتوسط91

.موجوداستیهاندیدرصدفرا21محصولبهعلتمتکلدرعاتیدرصدضا91

نتا دادکهکدامیکردوبهسرعتوروشنیتوا عللبهوجودآمد نواقصراطبقهبندیکمکنمودارپارتومبه

برخورداراستیتتریبتیدستهازعللازاهم بیتمتناظرهرکدامازعللباهما ترلهیرسمنمودارپارتومیبرا.

شودیرسممیصعود محاسبهجمعتجمع. با میواندرصدفرایو کهباعثبروزحدودیعللتوا یها درصد91را

.کردنییمتکالتشدهاندراتع

یمطالعهمورد

سامانهگنجیمعرف1-9

ازسالشدیمدهیایرا نامعلمیومدارککهسابقامرکزاطالعات(رانداکیا)را یاطالعاتایعلوموفناورپژوهتگاه

.استبودهدرایرا متعددیعلمیمدارکبهمربوطاطالعاتواشاعه،سازماندهیگردآوری،ییدارشناساعهده0147

،0172نمودوازسالعلمیاطالعاتپایگاهدیشروعبهتولCDS/ISISافزارازنرماستفادهبا0168مرکزازسالاین



 49بهار49زمستان.2و1،شماره1دوره/مدیریتاطالعات71

هایسالبهانتتارنسخهنیراآغازنمودوبهمدتچندمحیطنیدرامتنوعیاطالعاتپایگاههاییوروزآمدعرضه

گاهیپانیدربستروب،ایاانهیرایهابهگسترشبرنامهتوجهباریاخیدرسالها.استداده،ادامهاطالعاتنیاچاپی

یاوفرادادهیباارزشازاطالعاتعلمیانهیگنج،گنجگاهیپا.ارائهشدهاستMYSQLطیاطالعاتبانامگنجودرمح

بهیاطالعاتعلماعهدرثبتواشیواثربختییکارارغمیعلگاهیپانیا.استیرانیومحققا اا یدانتجود،یاسات

بامعا .پژوهتگاهبهترمحققشودیداردتااهدافراهبردیسازنهیبهبهازیمواجهاستونیواشکاالتبیکاربرا ،

ووروداطالعاتدربخشیسازهیاستکهبههنگامنمایانسانیازخطاهایسامانهناشنیدراهایازنابسامانیبخت

باداردکهبهمرورزما ویستمیوسیاانهیمنتاءرارادهایازاگریدیبخت.استرفنهاطالعاتصورتگیسازمانده

بهوجودگاهیاطالعاتدرپاینیمختلفوورودماشیلهایافزارهاوکاراکترهاودرهنگامتبدافزارهاوسختنرمرییتغ

است 09.[آمده  آورندیفرا] علمیسازمانده،یفراهم اطالعات اشاعه تولیو به منجر مگاهیپادیکه شود،یگنج

]08.[ودرحالانجاماستوستهیپ،یجاریندیفرا

رامطرحیتوا سواالتیم،یبهمنظورارائهراهحلواقداماتاصالحهاتهیریمتکالتوبررسیازطبقهبندقبل

.1اشکاالتبدستداد؟نیازایقیدقیطبقهبندتوا یمایآ.2گنجوجوددارد؟گاهیدرپایچهنوعاشکاالت.0:نمود

قابلحلیانسانیرویاشکاالتبهکمکننیاایآ.4اشکاالتپرداخت؟نیایابیتهیورلیتحل،ییاتوا بهچریمایآ

برنامه)ینیماشیبهکمکروشهاایآ.1حلخواهندشد؟وهیشنیصورتکدامبخشازاشکاالتبهانیاست؟درا

چهبهحلخواهندشد؟ووهیشنیصورتکدامبخشازاشکاالتبهانیاشکالتراحلکرد؟دراتوا یم(یسینو

6؟ییروشها اطالعاتیدربخشسازماندهیانسانیروینیازخطاهایناشیازاشکاالتبهلحاظکمیچهدرصد.

 7است؟ درصد. اشکاالتناشیچه برنامهیاز و روشها ابزارها، یاانهیرایهااز 9است؟ نما. از سازا باهیاستفاده

گنجگاهیدرکاهشاشکاالتپازا یبهچهم،یسازهینماموردمدارکیومتناسبباحوزهتخصصیموضوعیتهایگرا

8موثرخواهدبود؟ نهیآموزشنما. گنجموثرگاهیپاراداتیآنهاچقدردرکاهشایآموزشیازهایسازا متناسببا

 بود؟ 01خواهد اخت. صورتچاپاریدر به آمد روز ماشیداشتنمنابع کاهشهیتوسطنماینیو در سازا چقدر

گنجگاهیدرکاهشاشکاالتپاتواندیتاچهحدمیسازهینماتیفیکنترلک.00گنجموثرخواهدبود؟گاهیاشکاالتپا

روزآمداست؟را یایدرمرکزاطالعاتومدارکعلمیسینودهیوچکیسازهیموجودنمایهاوهیشایآ.02موثرباشد؟

وروزکپارچهیاطالعاتبهمنظورحفظ،پردازشواشاعهاطالعات،گاهیمورداستفادهدرپایتمامنرمافزارهاایآ.01

04باشد؟ینمیاشکاالتساختاریکارداراندیآمداستوفرآ چهم. اعتبارمیزانیبا اشتکهدنا یاطمتوا یاز

اشکاالتموجودبهحاصالایآگریباشد؟بهعبارتدیمجددنمدیگنجهماکنو درحالتولگاهیپایاشکاالتفعل

گنج،درچتمگاهیباتوجهبهاشکاالتفراوا موجوددرپا.01است؟یشد ،مقرو بهصرفهومنطقیفرضعمل

آت ازساختارتوا یمزا یبهچهمیاندار براگاهیموجوددرپاینرمافزاراستفاده پژوهتگاهمقرو بهصرفهویرا

یهاگاهیبهپاگاهیپانیکهادینماینمجابیگنجاگاهیهادرپاهاوفرادادهدادهاوتمتفتیماهایآ.06دانست؟یمنطق

پردازش،تحلیهاوهیباشیمختلفعلمیهامجزادررشتهیتخصص یاشاعهوجستجول،یمتناسبومتفاوتثبت،

شود؟کیاطالعاتتفک



مشكالتسامانهیدستهبند9-2

اساسبازخوردهایبرخ بر سامانهگنج در اشکاالتموجود بختهایجمعآوریاز از ،یمختلففراهمآوریشده

ن،یسازمانده میبرخزیواشاعهو نمودیدستهبند0بهصورتجدولتوا یازنظراتکاربرا را  نیبراساسا.

.استبودهکارگروهیشده،موردتوافقاعضاییگونهمتکلشناسا40فهرست


گنجگاهیفهرستمتکالتموجوددرپا.0جدول
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شرحمشكلردیف

.برایرکوردیکهچکیدهدارد،بهکاررفتهاست"چکیدهندارد"عبارت0

.ویرایششده،درفیلدمرتبطعدمنمایشکاملکلیدواژهموجوددرکاربرگه2

.درپایگاهگنجوعدماطالعازتخمینتعدادچنینمواردیعدموجودعناوینبرخیازمدارکویرایششده1

.وجودکاراکترهایعالمتسوالدرمحتوایارسالیازبخشویرایشنهاییاطالعات4

.کاراکترهاییکهدرکاربرگهویرایششدهبدرستیدرجشدهاستوجودکاراکترهاینامرتبطمانندعالمتسوالبهجای1

.هادربرخیازرکوردهاوجودکلیدواژهدرانتهایچکیده6

.شوندیافتمی"شسیب"وجودرکوردهاییکهباجستجویکلماتکلیدینامفهوموتصادفیمانند7

فیلدعنوا برخیازرکوردهاییکهدرسایرفیلدهایشاطالعاتمدرکدر"اینعنوا فرضیاست"وجودعبارتهاینادرستمانند9

.شناختیوجوددارد

.(برایمثالنمایشتاریخصفربرایبیشازدویستهزاررکورد.)وجوداشکالدرتاریخانتتارمدرک8

.ا،مانندفیلدتاریخدربسیاریازرکوردهادربرخیازفیلده...درجکارکترهاینامرتبطوبعضاناشناسمانندصفر،خطتیرهو01

.(بهبعد0174ازتاریخ)هاییکهمعادلانگلیسیندارند،وجودکلیدواژه00

.شودوجودرکوردهاییکهعلیرغمداشتنکلیدواژهایالتیندرکاربرگهقدیم،نمایشدادهنمی02

(.لعدمتناظربینرشتهاصلیوفرعی،بیندانتگاهوموضوعمثا)وجودرکوردهاییبااطالعاتکتابتناختینادرست01

.هادرفیلدهایمرتبطبااطالعاتکتابتناختیبرخیازرکوردهایپایا نامه"ندارد"درجعبارت04

.مرتبطهادرفیلدهایهاودانتگاهها،دانتکدهعدمدرجنامویادرجنامناصحیحبرخیازموسسات،پژوهتکده01

،ƞ،Ɛ،Ɵ،β،μعدمامکا درجونمایشصحیحکاراکترهایفرمولیدرعناوین،مانندفرمولهایریاضی،شیمیوحروفیونانیمانند06

λφاعدادو،...

.شمارقابلتوجهیازرکوردهابود یتکرار07

.نبودبرخیازصفحاتتماممتن09

.تنلینکاشتباهبهصفحاتتمامم08

(414نمایشپیغام)عدمنمایشصفحاتتماممتن21

.درفیلدعنوا هانامها یپانیعناوبرخیازناخوانابود 20

.دهدنمایهسازیبراساسعنوا مدرککهبازنماییمناسبیازاطالعاتمدرکرابدستنمی22

هایالتیننبودعنوا دربرخیازرکوردهایپایا نامه21

....و!*؟»«""،؛:جستجونتد کاراکترهایمانند24

.نتایجمرتبسازیبراساسعنوا بهترتیبالفبایینمایشدادهنمیشود21

.هاییکهدارایبیشازیکنویسندههستندنمایشدادهنمیشودنامبرخیازنویسندگا مثالدرپایا نامه26

.هاوجودنداردنامهنویسندهبرایپایا امکا ثبتبیشازیک27

.درجاسامیترکیباتشیمیاییبصورتناقصونادرستبهعنوا کلیدواژه29

.هاناهمسانیجمعومفردهاوجمعیامفردبهکاربرد عاموخاصدربسیاریازکلیدواژه28

روکربنوییدروکربنوهیدروکربن،شیمیاییوشیمیائی،آلومینیموئید:الخطیدرمواردبسیاریمانندناهمسانینگارشیورسم11

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

و(کادمیمسولفید) CdS:انددربرخیازرکوردهامانندتمایزقائلنتد بینحروفبزرگوکوچکالتینکهمتضمنمعانیمتفاوت10

CDS(نامیکنرمافزارویایکسرواژه)،CO(کربنمونوکسید) وCo(کبالت)و...

.3.14بهجای Ph.14.3جابجاییممیزهادربرخیازگزارشاتکمی،مانندگزارشمیزا 12

.کلیدواژههایمرکبیکسا نبود استفادهازفاصلهونیمفاصلهدربسیاریاز11

.هادرهردوحالتفارسیوالتینهاوسرواژهنوشتهیکسا نبود درنگارشکوته14
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.یکسا نبود اسامیاشخاصواعالمونگارشاسامییکفردبهصورمختلف11

(مثالحسنکریمی.)هایترکیبیمدنظرقرارنمیگیرددرمرتبسازیبراساسربط،واژه16

کههماکنو درجویباشد،درحالکاربرانیکهیکبارجستجونمودهونیازبهبازیابیمجدددارند،کدبازیابیبهترینگزینهمییبرا17

باشدینمریامکا پذنیعناوستیدرلیابیجستجوبراساسشمارهباز

.ستین(کیونی)شودمنحصربهفردیکهبهعنوا کدنوشتارنوشتهمیزیچ19

.شودپیتنهادمیthباشمارهمتنمتکلسازاست،بازگتتروندکدواحدشمارهبازیابی(شمارهعنوا )ال.آر.ویداد شمارهقیتطب18

.میریگیمیمختلفجینتامیمختلفجستجوکنیراباکدهایحروففارساگر41

.کندعملمیفیضعنیالتیجستجو40

یفكرجلساتتوفان9-3

بهقهیدق11ساعتو08کارگروهیاعضا.برگزارکردهاستوستهیگنجنهنتستپگاهیاطالعاتپاشیرایوکارگروه

محتوا،یدستهکل4متکالتبهیکارشناسیهابحثهیبرپا.اندگنجپرداختهگاهیمسائلومتکالتپارامو یبحثپ

:شدهاندمیتقسیاستگذارینرمافزار،وسش،ینما

دردستهمحتواگنجاندهلدهایفنیاشتباهدروروداطالعات،وعدمتناظرب،یپیماننداشتباهاتتایمتکالت:محتوا.الف

.قرارخواهندگرفتیکوچکتریهاخوددرگروهرندیگیکهدردستهمحتواقرارمیمتکالت.شوندیم

منسجمدرپتتیبندکهبراساسدستهشودیاطالقمیبهآ دستهازاطالعاتهیپایهاداده:هیپاهایداده.0–الف

بهکاررفتهاستگاهیپا بازنیکاربردا. تسریابیاطالعاتهنگاموروددادهاستو .دینمایملیوتسهعیاطالعاترا

استانداردهیپایهادموجوددادهمانندع.استهیپایهاعدموجوددادهتگنجبهعلگاهیازمتکالتموجوددرپایبرخ

گرارشتهیبرا و صحها،شیها انتتار اسامحیعدم دادهسازما یمستندات وجود عدم اسامیهاها، یمستندات

.لیقبنیروزآمدوازایهااصطالحنامه،ییایاشخاص،جغراف

بهCDS/ISISمیقدیاطالعاتگاهیازپاحیعدمانتقالاطالعاتبهصورتکاملوصح(:کانورت)انتقالاطالعات.2–الف

:شوندیممیتقستریمتکالتخودبهسهدستهجزئنیا.گنجگاهیپا

گنجرخدادهاست،مانندگاهیبهپامیقدگاهیازپا(کانورت)اطالعاتلیکهدرروندانتقالوتبدیمتکالت.0-2-الف

.نامها یبهاطالعاتپایمجرلدیاضافهشد ف

2-2-الف آنهاصورتنگرفتهاستیبرروشیرایکههنوزویشدهواطالعاتیسازهیشد اطالعاتنماختهیآم. در.

آنهاصورتنگرفتهیروزینیتیرایوروداطالعاتتوسطکاربرا وجودداشتهکهویبرایقسمتم،یقدیاطالعاتگاهیپا

شدهمنتقلشیرایووحیبههمراهاطالعاتصحزینتدهنشیرایگنجاطالعاتوگاهیپسازانتقالاطالعاتبهپا.است

.گاهیدرپابیتستوشسنیمانندوجودعناو.ادغامشدهاستگریکدیبازیآنهانیابیاندوشمارهبازشده

1-2-الف باز. )مدارکیابیحذفشماره THشماره سر( شماره پاالیو میقدگاهیمدارکدر با آنها ادغام .گریکدیو

کهتوسطکاربرا ورودیاطالعاتالیشدهاندباشمارهسرشیرایومیاطالعاتقدگاهیکهدرپایمدارکالیشمارهسر

تفاوتداشتهواکنو شمارهسر هاالیاطالعاتشدهاست، ادغامشدهاندگریکدیبا مدارکیابیشمارهبازیازطرف.

.حذفشدهاستیاطالعاتگاهیازپا(THشماره)

گاهیکهدرپایاطالعات:گنجگاهینتدهدرپاشیرایوجوداطالعاتو.1–الف اندثبتشده(sabt.irandoc.ac.ir)ثبت،

شوندیگنجمنتقلمگاهیبهپاشیرایبدو و .دستهازاطالعاتاستنیگنجمربوطبههمگاهیازمتکالتپایبرخ.

اشتباهات،ینکرد اصولنگارشتیمانندرعایاشتباهات.استادیزاریامکا وروداطالعاتاشتباهتوسطکاربرا بس

.گوناگو یلدهایوروداطالعاتاشتباهدرف،یپیتا

گنجوجودیاطالعاتگاهیوکاملدرپاحیهستندکهبهصورتصحیگروهازمتکالتمربوطبهاطالعاتنیا:شینما.ب

.شوندیدادهنمشیتنمااطالعایهنگامجستجوش،ینمادارند،امابهعلتفرمت
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ج افزارنرم. متکالت: از دسته نرمیآ  ساختار علت به که هستند و اندایافزار خورده چتم به جستجو .موتور

نرمدهدینتا مهیاولیهایبررس در پاکهاساساً نگرفتهیانتقالبرختیگنجقابلگاهیافزار اطالعاتمدنظرقرار از

:مانندیموارد.است

.یمیوشیاضیریهامانندفرمولهافرمولیعدمجستجو•

.متفاوتیجستجوجینتاشیونماگریکدیکدکاراکترهابایکسانیعدم•

.گنجگاهیبهپاشیرایوشدهازسامانةشیرایعدمانتقالاطالعاتو•

.گاهیپایروزآمدسازیمدو براندیعدموجودبرنامهوفرآ•

.گاهیپایالزمپسازروزآمدسازیهاکنترلعدموجود•

.گاهیاطالعاتدرپاشیعدموجوداستانداردنما•

نیبد.شوندیگنجمتاهدهمگاهیگذشتهدرپایهایریگمیکهبراساستصمیآ دستهازمتکالت:یگذاراستیس.د

آنهارادارداماشیامکا نمازیافزارنردونرموجودداحیصورتکاملوصحبههاگاهیپاگریکهاطالعاتآنهادردیمعن

.نیالتیهاهدواژیکلشیمانندعدمنمایمتکالت.شوندیدادهنمشیگذشته،نماماتیبهعلتتصم



شهیرليتحلكردیرو9-9

شدوهرکدامازآنهابههیازمتکالتتهیگنج،فهرستگاهیمتکالتپایبررسیکارگروهبرایاساسنظراتاعضابر

یاحتمالیهاتهینمودهوگزارشریکارگروهمتکالترابررسیاعضا.محولشدیبررسیکارگروهبرایازاعضایکی

(.2جدول)متکالترابهکارگروهارائهکردند
گنجگاهیازمتکالتموجوددرپایبرخیبررسجینتا.2جدول

برای"چکیدهندارد"یکرکورددیدهشدهاستکهدرآ عبارت

 .رکوردیکهچکیدهدارد،بهکاررفتهاست

 فرمتنمایش 

 وجوددوچکیدهتمامنماوراهنما.

عدمنمایشکاملکلیدواژهموجوددرکاربرگهویرایششده،در

 .فیلدمرتبط

 فرمتنمایش

 (کانورت)انتقالدیتا

 اولیهاطالعات

 خطاینیرویانسانی

 خطادرروشکانورت

 خطادرنرمافزارکانورت

 مدیریتوفراینداطالعات

خطاینمایهسازی  (نمونه)عدموجودعنوا برایبرخیازمدارکدرپایگاهگنج

 خطایدرکانورت

وجودکاراکترهایعالمتسوالدرمحتوایارسالیازبخش

.ویرایشنهاییاطالعات

 



وجودکاراکترهاینامرتبطمانندعالمتسوالبهجایکاراکترهایی

 .کهدرکاربرگهویرایششدهبدرستیدرجشدهاست

 سیستموروداطالعاتونمایشاطالعات 

.گرددبرمی
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خطادروروداطالعاتکاربربیرونی .هادربرخیازرکوردهاوجودکلیدواژهدرانتهایچکیده

 درابتدایکاربانرمافزارجدیددربازهزمانی 

.کوتاهیخطادرنمایهسازیرخدادهاست

وجودرکوردهاییکهباجستجویکلماتکلیدینامفهوموتصادفی

 .شوندیافتمی"شسیب"مانند

 انتقالاطالعاتیکهاحتماالبهصورتآزمایتیدرسی

 .عینابهپایگاهگنجمنتقلشدهاستدیاسیاثبتواردشدهو

  درحالحاضربرخیازاطالعاتثبتیبهصورتبدو

 .کنترلواردگنجمیشوند

 درهمکرداطالعاتکنترلشدهوکنترلنتده.



:نمودیدستهبندریتوا آنهارابهصورتزیداردکهمیگوناگونلیگنجدالگاهیمتکالتپاتهیورسرمنتا

گنجبدو گاهیثبتبهپاگاهیواردشد اطالعاتپاتوا ،یرامیمتکالتنیعلتبروزچننیترومهمنیاول.0

و و دانستشیرایکنترل پا. در ثبتاطالعاتتوسطدانتجو پساز حاضر حال دانتگاهگاهیدر کارشناسا  ثبت،

براساسکدرهگیاطالعاتوستیبایم البته.کننددییبود اطالعاتراتاحیصورتصحرودندینمایابیبازیریرا

ز علتحجم به دانتگاه بررسادیکارشناسا  صورتکامل به اطالعاترا اشتباهاتواضحیامور، با اکثراً و نکرده

تا کنندیمدییاطالعاترا طرف. اطالعاتتایامرکزاطالعاتبصورتدورهیاز توسطدانتگاهدییاز خروجشده یها

عدمکنترلاطالعاتباعثشدهاستکه.کندیگنجاضافهمگاهیآنهارابهپایسازهیونماشیرایکردهوبدو وهیته

بصورتهادواژهیواردنکرد کل،یپیماننداشتباهاتتایمتکالت.بروزکندشدهاند،ا یکهدردستهمحتوابیمتکالت

دانتگاهش،یرشتهوگرالدیعنوا ،عدمتناظرفلدیدرفدهیچکشد واردده،یچکلدیدرفدواژهیواردشد کلح،یصح

.متکالتلیقبنیودانتکدهوازا

اطالعات.اطالعاتدرگذشتهبودهاست(کانورت)لیگنج،تبدگاهیبروزاشکاالتدرپایمهمبرالیدلنیدوم.2

اطالعاتبصورتنسخهنیانیهمچن.استحیمرحلهکنترل،کاملوصحنیبهعلتوجودچندمیقدگاهیموجوددرپا

کارشناسا میقدیاطالعاتیهاگاهیگنجوپاگاهیپارنبود ساختاکسا یلیامادرگذشتهبهدل.موجودهستندیچاپ

بهتبد الیمجبور از اند، بایامکا بروزاشتباهوهاییجادرجابهنرویاطالعاتشده ادیزاریرفتناطالعاتبسنیاز

.است

اندوشدهیریگمیبودهاستکهدرگذشتهتصمییهااستیگنج،وجودسگاهیاشکاالتدرپالیدلنیسوم.1

ن نداردییچرایبرایاسنادزیاکنو  وجود آنها نماییهااستیس. عدم نمان،یالتیهادواژهیکلشیمانند شیعدم

شاملدهیچکیبرالدیدوفشینما.دارندسندهینوکیازشیکهبییهانامها یپایبراسندهینوکیازشیمتخصاتب

.شوندیدادهمشیدرگنجنمادهیباعنوا چکلدیفکیبصورتلدیکههردوفیجیترودهیراهنماوچکدهیچک

پانیچهارم.4 لیگنجبهعلتعدموجودمحتواگاهیمتکلدر اطالعاتاستکپارچهییهاستیثابتو .از

...افرادویها،اسام،شهرهاواستا یهاشیهاوگراها،رشتهسازما یکهفهرستمنسجمومستندازاسامیمعننیبد

صورتنیرشتهخاصبهچندکیجهیدرنتکنندیمپیدستهازاطالعاتراتانیثبتاگاهیکاربرا درپا.وجودندارد

پا بههما صورتنرهیذخگاهیگوناگو در و زیشده مشیگنجنماگاهیپادر شودیداده واژهتوا ینمونهمیبرا.

دادهشینمایشغلتینوعرضانیچندمیکنیجستجومتاهدهمجیدرنتا.گنججستجوکردگاهیرادرپایشغلتیرضا

.شودیم

نبوداستانداردبراگاهیمتکلدرپانیپنجم.1 استیاطالعاتریمقادیگنج، خیتارلدیفیبهعنوا مثالبرا.

اطالعاتشینمایبرایاستاندارایو.نتدهاستنیتدورا یایدرمرکزاطالعاتومدارکعلمیاستاندارگونهچیه
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وماتیگنجبدو داشتناستانداردوبراساستصمگاهیپایعاتاطالیهالدیفهیکل.راهنماومتاوروجودندارددیاسات

.اندشدهیاتخاذشدهدرگذشتهوبدو داشتنمستنداتطراحیهااستیس

:ازنظردورداشتدیمهمرانبااریوبسیدینکتهکلچند

حدممکنبایسازهینما-الف رشتهلیسازا تحصهیتوسطنمادیتا در نزدیلیتحصیهاکرده بهکیمرتبطو

زینییالزممحتوایهاشدهازاستانداردهیمدارکنما،یصوریموضوعمدارکانجامشودتاعالوهبرکاهشخطاها

.برخوردارباشند

ویطراحدیاطالعاتبایدربخشسازماندهیسازهینماندیفرایبراتیفیکنترلکستمیس،یراستاریعالوهبرو-ب

.اجراشود

.دریسازا قرارگهینمااریالزماستمنابعمرجعمناسبوروزآمددراخت-ج

قیدقیابیموردارزستیبایگنجوتوسعهآ مگاهیوتوسعهدرارتباطباپاقیموجوددربخشتحقیندهایفرا-د

.رندیقرارگیوکارشناسیعلم



درجهتحلمشكالتیاقداماتاصالحنييتع9-9

قالبجلساتتوفا یقبلیهاسامانهگنجدرمراحلاشارهشدهدربخشیفیمتکالتکیاتهیحلربمنظور در

شدهودرانتهاییمتکالتشدندشناساییکهمنجربهشناسایدیعواملکلتهیرلیتحلکردیوبااستفادهازرویفکر

.خواهدشدنییتعیاقداماتاصالح

.هستندریبصورتزروشیپیکردهایگنج،روگاهیرفعمتکالتموجوددرپابمنظور

مطابقتدادهشودپسازمیقدگاهیگنجباساختارپاگاهیصورتساختارپانیبد:یصورتکلحلمتکالتبه(الف

رامیقدگاهیاطالعاتپارشیپذتیگنجظرفگاهیهستندوپایکیگریکدیباگاهیساختاردوپانکهیازانا یحصولاطم

.گنجمنتقلشودگاهیبهپادرگرفتهشودویخروجمیقدگاهیدارد،ازاطالعاتپا

گنجراعهدهداردخواهندگاهیاطالعاتموجوددرپایموردیبررسفهیمتخصص،وظمیمتتکلازتیگروه(ب

.کنندیگنجرااصالحمگاهیکردهواشکاالتپاسهیواطالعاتچاپشدهمقایمیقدگاهیاطالعاتموجودراباپا.شد

.رندیگیقرارمریزیهاگنجدرحوزهیاطالعاتحلمتکالتسامانهدرخصوصیاهماقداماتاصالحیکلبطور

یچندتخصصیهامیدرچارچوبتازیموردنیبختهایدربرخیاطالعاتگاهیاصالحساختارپا•

ثبتاطالعاتدرسامانهگنجندیفرایبهبودوبازطراح•

متکالتتهیریبررسیبرایوارائهپاسختوسطکارشناسا فنیابیتهیجلساتریبرگزار•



یريگجهينت

.استپرداختهشدهیاطالعاتیهاسامانهیفیوپرکاربرددرحلمتکالتکیعلمکردیروکیمقالهحاضربهارائهدر

سامانهیمطالعهموردکیبعنوا .قرارگرفتندیحوزهموردبررسنیوشناختهشدهدرایعلمیهاکیوتکنکردهایرو

پا اطالعات هانامها یاشاعة وختگا آمدانشیهارساله/ کتور گنج)داخل بررس( استیمورد گرفته قرار جینتا.

اقاتیتحق پژوهشصورتگرفته بهکمکرونیو مناسبتوا یمتهیرلیتحلکردیاستکه یبهشکلاثربخشو

تحلیفیمتکالتک مورد اقداماتاصالحلیرا و داد ایقرار کردنیدر خصوصارائه مطالعاتآت. ازیدر استفاده

کیهاکیتکن شناسایآمارتیفیکنترل تحلیبرخقیدقییبمنظور و تنهادیپترقیعمیاتهیریهالیمتکالت

یابینهی،هز(FMEA)یحاالتخرابلیتحلهیجامعمانندتجزتیفیکتیریمدیهاکیابزارهاوتکنیسازادهیپ.گرددیم

.گرددیمتنهادیپیاطالعاتیهاسامانهتیفیبمنظوربهبودک(COQ)تیفیک
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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 




