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 دقیق شناخت. است اطلاعاتی هایسیستم حوزه در مهم و رشد به رو هایحوزه ازجمله داده کیفیت حوزه :چکیده

 خواهد برخوردار بالایی اهمیت از محققان برای حوزه این نوین یهاحوزه ریز هایویژگی شناخت و سوکی از حوزه این

 قاتتحقی روند مورد در گیریتصمیم برای ها به محققانبودن آن یارشتهنیبویژگی این حوزه و میزان  شناخت. بود

 درا، هبودن آن یارشتهنیبها و بررسی میزان برای شناسایی حوزه .خواهد کرد بسزایی کمک فعالیت حوزه انتخاب و

 مطالعاتی نوین هایحوزه هایویژگی مقاله، 0999 تحلیل و کلمات یهم رخداد گراف از استفاده با مطالعه این

 و ستا بوده یارشتهنیب بیشتر هاحوزه این که است شدهمشخص مطالعه این اساس بر. است قرارگرفته یموردبررس

 کلیدی اتکلم با بیشتر کلیدی کلمات این گریدانیببه. است مطالعاتی حوزه چندین بین ارتباط روی بر آن تمرکز

 اساس بر. است قرارگرفته خوشه یک در هاآن با که کلیدی کلمات با تا اندداشته ارتباط دیگر هایخوشه در موجود

 یتاولو از حوزه این در گمشده هداد و سازییکپارچه مباحث که است هددا کلان با مرتبط حوزه جدیدترین مطالعه این

 .است برخوردار هاحوزه مابقی به نسبت بالاتری

 داده. علم داده، کیفیت ،یکاودادهشبکه،  تحلیل: هاکلیدواژه
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 مقدمه
مبنای رسیدن به  تیفیباکاست. داده خوب و  دادهها، بحث کیفیت در مدیریت داده یکی از موضوعات مهم

کیفیت  هواسطبهدر سازمان  وکارکسباثربخشی مدیریت یک  گریدانیببهها است. نتایج مطلوب از سیستم

. (Chaffey and White 2010) گیری تعیین خواهد شدماده خام تصمیم عنوانبههای آن سازمان داده

واند تسازی مناسبی داشته باشد نمیطراحی و پیاده هرچندکیفیت، یببا داده  سیستم اطلاعاتی همراه

ر روی ین تمرکز ببنابرا؛ برساند مدنظرهای اطلاعاتی را به نتایج مطلوب و کاربران سیستم رانیگمیتصم

 .است ریناپذاجتنابهای اطلاعاتی امری موضوع کیفیت داده در سیستم

حوزه نیاز است تا دید مناسبی از این حوزه و تغییرات آن برای محققان های این برای راهبری پژوهش

 دلیل به امروزه اما است، داده خود عمر اندازهبه داده کیفیت موضوع عمر کهاین رغمایجاد گردد. علی

 موضوعات از یکی به شدنلیتبد حال در داده کیفیت اطلاعاتی، هایسیستم نوع در وسیع تغییرات

 افتهیرییتغ داده تیفیباک مرتبط موضوعات ماهیت گذشته، دهه دو یا یک طول در و است سازمان استراتژیک

 تغییر موضوع این اصلی علت. است شدهافزوده آن اهمیت و پیچیدگی بر شدتبه و (Sadiq 2013)است 

 Shankaranarayanan) است داده زمینه به نگرش یسوبه محتوا به نگرش از داده کیفیت به نگرش در

and Blake 2017) .ستفادها گسترش به توانمی جمله آن از که است افتاده اتفاق متفاوتی دلایل به امر این 

 .است شدهداده تحلیل و مدیریت در بسیاری تغییرات به منجر که داشت اشاره هاسازمان در داده کلان از

 لومع و آمار مدیریت، بین ایرشتهمیان موضوع یک عنوانبه داده کیفیت تحقیقاتی، هایحوزه دید از

 کامپیوتر علوم حوزه با مرتبط کاملاً حوزه این و (Batini and Scannapieco 2006)مطرح است  کامپیوتر

 اطلاعاتی هایسیستم خصوصبه و حوزه دو هر متخصصان کلیدی موضوع و است اطلاعاتی هایسیستم و

 دو هر متخصصان برای مختلف هایجنبه از آن مختلف ابعاد و وزهح این بررسی دلیل همین به و است

 .(Sadiq 2013)است  اهمیت حائز حوزه

 الاتر استبسیار ب یارشتهنیبهای گیر در حوزههای چشمکه احتمال دستیابی به پیشرفتبا توجه به این

(Porter, Roessner and Henriques 2008)از اهمیت بالایی برخوردار  ایرشتهمیانی هاحوزه ، شناسایی

ها و شیوه بودن حوزه یارشتهنیبمیلادی مطالعات بسیاری در مورد  09است. به همین دلیل از ابتدای دهه 

ای بودن یک حوزه علمی دو رویکرد کلی رشتهبرای سنجش میان معمولاً  ها به انجام رسیده است.کشف آن

کند و دیگری از رویکرد استفاده می WOSتوسط  شدهنییتعاز پیش  هایوجود دارد که یکی از کلاس

که در این مقاله به دلیل  (Rafols and Meyer 2009) ها نامشخص استپایین به بالا که از پیش کلاس

 باید از رویکرد دوم استفاده نمود. عملاًهای اطلاعاتی است، حوزه سیستم که حوزه مطالعه یک زیراین

خود  زعمبهمطالعات زیادی بر روی حوزه کیفیت داده به انجام رسیده است و هر یک  تاکنون اگرچه

 یموردبررسمطالعه مشخصی در  تاکنوناما ؛ تلاشی برای ارائه دیدی کلی از این حوزه انجام داده است

های آن به انجام نرسیده است. فلذا در این پژوهش قصد داریم با ای بودن این حوزه و زیر حوزهرشتهمیان

های های این علم را کشف نماییم و زیر حوزهکاوی، زیر حوزههای مبتنی بر نقشه علم و دادهاستفاده از روش

 دهیم. ای بودن مورد ارزیابی قراررشتهاین حوزه بخش را به جهت میان
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 کیفیت داده تمرور ادبیا
 ولینا آمار علم محققان. دارد ارتباط کامپیوتر علوم و مدیریت آمار، شامل مختلفی هایحوزه به داده کیفیت

 رد ریاضی هایتئوری ارائه با هاآن. قراردادند یموردبررس را داده کیفیت مسائل از برخی که بودند گروهی

 هاآن از پس. کردند ارائه هاداده مجموعه در تکراری هایداده یافتن برای راهکارهایی 1099 دهه اواخر

 و داده تولید فرایندهای در داده کیفیت مشکلات حذف متمرکز 1099 دهه در مدیریت علوم محققان

 و گیریاندازه تعریف، به اقدام کامپیوتر علوم محققان نیز 1009 دهه در. شدند آن با مرتبط هایسیستم

 Batini and)نمودند داده هایانباره و اطلاعاتی هایبانک در الکترونیکی هایداده کیفیت بهبود

Scannapieca 2006). 

 رسمی صورتبه حوزه این شروع توانمی باشیم داشته حوزه این به تردقیق تاریخی نگاه بخواهیم اگر اما

 برودی توسط و میلادی 99 دهه در بار نخستین برای داده کیفیت مدیریت حوزه. داد نسبت 99 دهه به را

 .است داده کیفیت مدیریت فنی هایحوزه اندازهبه سازمانی هایحوزه اهمیت که داد نشان او. گردید ارائه

 نیف و سازمانی هایحوزه یعنی ذکرشده بعد دو هر به توجه بدون داده کیفیت که کرد تأکید همچنین او

 .(Brodie 1980) افتاد نخواهد اتفاق

 سال از که دانست MIT دانشگاه به وابسته توانمی را آغاز در حوزه این اقدام ترینجدی ازآنپس

 دانشگاه محققان. شد مطرح کامپیوتر علوم حوزه به MIT دانشگاه در تحقیقاتی گروهی اندازیراه با و 1009

MIT این رد و شود انجام باید زیادی مطالعات داده تیفیباک مرتبط مسائل حوزه در که بودند باور این بر 

 تحقیقاتی گروه پیام. (Batini and Scannapieca 2006) رساندند انجام به را بسیاری اقدامات نیز راستا

 فادهاست برای تناسب و باشد استفاده برای مناسب که است باکیفیت ایداده که است این MIT دانشگاه

 مخاطب استفاده برای که است تیفیباک ایداده گریدعبارتبه. است اطلاعات  دقت از فراتر بسیاری مفهومی

 صورتهب و مناسب زمان در باید مناسب داده مثلاً. است دقت از ترپیچیده بسیار تناسب این و باشد مناسب

 تاطلاعا مدیریت عنوان تحت تا است کرده تلاش همواره گذشته سالیان در دانشگاه این. شود ارائه کامل

 هارائ اطلاعات کنندگاناستفاده به وکارهاکسب دادن توجه برای را رهنمودهایی مجموعه وکارها،کسب برای

 برای وکارهاکسب در مهم و ارزشمند محصول یک عنوانبه داده که است این کار این از هدف. نماید

 با کار این. (Batini and Scannapieca 2006) شود شناخته سازمان خارجی یا داخلی کنندگاناستفاده

 ادامه ندبود داده قرار یموردبررس را داده کیفیت مختلف ابعاد که (1009و استرانگ ) وانگ تأثیرگذار مقاله

 ها،ادهد ایزمینه کیفیت ها،داده ذاتی کیفیت چهارگانه مختلف ابعاد از هاداده کیفیت مقاله این در. یافت

 از بسیاری. (Wang and Strong 1996) است شدهارائه هاداده دسترسی قابلیت و هاداده بازنمایی قابلیت

 بنا (1009) 1استرانگ و وانگ مطالعه پایه بر اطلاعات و داده کیفیت مدیریت حوزه در دیگر مطالعات

 .است شدهگذاشته

                                                           

1.Wang and Strong 
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است و  یچندبخشحوزه  یکداده و اطلاعات  یفیتک یریتبه آن اشاره شد مد یزن تریشکه پ طورهمان

 ،یاز آن مانند نگاه بانک اطلاعات یبخش خاص برکیهر  یاطلاعات هاییستمو س یوترمحققان حوزه کامپ

 یمتعدد یهاپژوهش به همین دلیل تاکنون،اند. تمرکز کرده یخاص کار ینهزم یاو  یریتمد ی،کاوداده

 با نگاه به یک حوزه اولاًکه  فته استگرآن صورت  یبندداده و چارچوب یفیتک یدامنه یینتع منظوربه

در  یعس مبتنی بر خبرگان، یهاروشها با استفاده از آن بیشتر اًیثانو  اندشدهنیتدوخاص از کیفیت داده 

 اند.حوزه داشته ینا یمرزبند

 1001نگ در سال او مطالعهداده،  یفیتک یبندها در رابطه با چارچوبپژوهش ترینیمیقد ازجمله

 یبرا ی، چارچوب0999 زویاالمان  هفتمحصول و استفاده از  یک مثابهبهمقاله با نگاه به داده  یندر ا. است

 ینا یلهیوسبه ی،با قضاوت انسان 1001 لتا قبل از سا مرتبط یمقاله 199داده ارائه و حدود  یفیتک

 است: مشاهدهقابلچارچوب وانگ  یکجدول در  .است شدهیبنددستهچهارچوب 
 

 داده تیفیک حوزه در وانگ چارچوب. 1 جدول

 تعریف المان

 داده کیفیت سیاست یتوسعه  مدیریتی هایمسئولیت

 داده کیفیت سیستم اندازیراه 

 شکست و قیمت ارزیابی پیشگیری، هایهزینه شامل اجرایی هایهزینه  ضمانت و اجرا هایهزینه

 مدیریت و مشتری معیارهای با مطابق کیفیت   اثبات که ضمانت هایهزینه 

 است

 هاآن مقادیر گیریاندازه و داده کیفیت ابعاد تعریف  توسعه و تحقیق

 ایداده محصولات کیفیتی هایجنبه طراحی و تحلیل 

 ندکمی تجمیع را داده کیفیت ابعاد تمام که داده تولید هایسیستم طراحی 

 کردن بندیسرهم و اجزا خام، یداده یتهیه در کیفیت، هاینیازمندی  تولید

 ایداده محصولات تولید منظوربه

 نهایی ایداده محصولات و ساخت حال در هایداده خام، هایداده کیفیت دیتائ 

 طراحی و ندارند را شدهخواسته مشخصات با تطابق که هاییداده شناسایی 

 اصلاحی عملیات

 رایب فروش از پس خدمات و تحویل نصب، بندی،بسته شناسایی، سازی،ذخیره  توزیع

 ایداده محصولات

 ایداده محصولات اطلاعات دقیق مستندسازی 

 داده کیفیت به مربوط مسائل مورد در کارکنان به بخشی آگاهی  افراد مدیریت

 تیفیباک ایداده محصولات تولید برای کارکنان انگیزش 

 بالا اهداف به دنیدررس کارکنان عملکرد ارزیابی 

 ایداده محصولات مورد در یریپذتیمسئول و ایمنی  قانونی مسائل
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ی تئوری مستحکم برای کیفیت داده، با فقدان بدنه شده است، در پژوهش دیگری، سعی 6999در سال 

ی کیفیت داده و اطلاعات، مقاله در حوزه 171مرزبندی این حوزه جبران شود. در این پژوهش، با استفاده از 

ی کیفیت داده ارائه شود. از حوزه 1ها، یک مدل مفهومیآن یلهیوسبهی کلیدی استخراج شد تا کلمه 670

، این مقاله، با استفاده از جهیدرنت. استمدل مفهومی، دارای سه نمای مختلف، اجرایی، رفتاری و سازمانی 

 Lima, Maçada and) گذاشته استشده، سه نمای مفهومی جداگانه به نمایش کلمات کلیدی استخراج

Vargas 2006) . 

کیفیت داده را به چهار زیر حوزه  6990در مطالعه دیگری که به انجام رسیده است، مدنیک در سال 

کیفیت داده، مسائل فنی مرتبط با بانک اطلاعاتی، کیفیت داده در زمینه علوم کامپیوتر و  ریتأثمطالعاتی 

البته او تصریح  .(Madnick & et al. 2009)ها تقسیم کرده استفناوری اطلاعات و اصلاح کیفیت داده

رین تی یک نمای جامع از کیفیت داده نبوده است و تنها هدف آن اشاره به مهمکرده است که به دنبال ارائه

 . بوده استترین موضوعات این حوزه و برجسته

در این مقاله است.  اتخاذشدهنگاه محصول محور به داده و اطلاعات  نیز 6999دیگری در سال مقاله  در

شده ارائهحوزه  یندر ا یدیجد در مورد تناسب استفاده و چارچوب وانگ چارچوب با ترکیب نگاه جوران

ها در چارچوب وانگ، به ترتیب مربوط به دهد بیشترین تعداد  پژوهشنتایج این مقاله نشان می. است

چنین . همبوده استهای مدیریتی و توزیع گیری(، مسئولیتابعاد و اندازهتوسعه )های تحقیق و المان

هایی بنابراین بلوک ؛داشته استی جوران، بیشترین تعداد مقاله را های چه چیزی و چطور در مقالهفاکتور

، بیشترین میزان توجه را از سوی پژوهشگران این حوزه اندجادشدهیاها که از برخورد این فاکتورها با المان

 .(Neely and Cook 2008) اندداشته

بندی مشکلات نظام رده 6999ر سال اند. دهای فنی تمرکز داشتهگروه دیگری از مقالات نیز بر جنبه

های داده توسط رهم ارائه گردید. بر اساس این مقاله مشکلات در دو حوزه داده کردن زیتمحوزه  کیفیت داده

بندی شده است. این مقاله همچنین مشکلات های مرتبط با چند منبع داده تقسیماز یک منبع داده و داده

های رفع این قرار داده است و به ابزارها و روش یموردبررسنمونه و در سطح  6شماهر گروه را در سطح 

 .(Rahm and Do 2000) است کردهاشارهمشکلات 

 هابندی جامع از داده کثیف ارائه کردند. هدف آنکیم و همکارانش یک تقسیم 6992در سال  ازآنپس

ها همچنین تلاش کردند یف بود. آنآماده کردن یک چارچوب برای فهم شیوه به وجود آمدن داده کث

ا هقرار گیرد را مطالعه نمایند. در همین راستا آن موردتوجهمسائلی را که در حین تمیز کردن داده باید 

بندی کیم در ریشه خود نوع داده کثیف بود ارائه کردند. نظام رده 22دهنده بندی خود را که نشاننظام رده

ل داده مفقود و داده غیر مفقود است و سپس در سطوح بعدی سعی در دارای دو نوع داده است که شام

                                                           

1.Conceptual Map  

6.Schema 
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ها مبحث زمان در مورد داده واردکردننکات مهم این کتسونومی  ازجملهبندی کرده است. تدقیق این دسته

 .(Kim & et al. 2003) گردداست که زمان تولید و یا زمانی که داده صحت دارد را شامل می تیفیکیب

که به لحاظ ساختاری شباهت زیادی به مطالعه رهم دارد، کلیه  اولیویرا در پژوهش خود 6991در سال 

صورت  دودویی صورتبهبندی که . در این تقسیممشکلات کیفیت داده را به چهار دسته تقسیم کرده است

، مشکلات ناشی از روابط 6، مشکلات در سطح رابطه تکی1گرفته است، مشکلات در مورد یک منبع داده

 ,Oliveira) است قرارگرفته یموردبررسدر دو نوع بالا نیز  1مشکلات ناشی از منابع داده چندگانه 2چندگانه

Rodrigues and Henriques 2005).  است نیز با همین  شدهانجامدر مطالعه دیگری که توسط اولیویرا

مشکل در کیفیت داده  69است. در این مطالعه به  شدهییشناسانگاه مشکلات کیفیت داده در چند سطح 

 ,Oliveira)است شدهییشناساداده چندگانه و در چهار بخش ویژگی، رابطه تکی، رابطه چندگانه و منابع 

Rodrigues and Henriques 2005). 

ای خاص تمرکز یک نوع داده عنوانبهمبنا های زمانبه داده 6916بندی دیگر در سال در یک نظام رده

 شدهانجامو همچنین مطالعات دیگری که پیش از آن  1شده است. این پژوهش با الهام گرفتن از مطالعات رهم

منابع  رهمه است. در این مطالعه مانند مطالعه قرار داد یموردبررسهای کثیف بر محور زمان را است داده

 هقرارگرفت یموردبررساست و در ذیل هر مورد مشکلات مختلف  جداشدهداده واحد و یا چندگانه از یکدیگر 

. در یک مقاله مهم دیگر موضوع تولید داده بدون کیفیت بر اساس (Gschwandtner et al. 2012) است

ریت داده و موضوعات نوین در حوزه مدی ازجملهاست. موضوع خاستگاه داده  قرارگرفته یموردبررس منشأ

اده است که استف شدهارائهبندی برای موضوع خاستگاه داده کیفیت داده است. در این پژوهش یک نظام رده

 ملهازجاز خاستگاه، موضوع خاستگاه، نمایش خاستگاه، ذخیره کردن خاستگاه داده و انتشار خاستگاه داده 

مند به . این پژوهش به افراد علاقه(Simmhan et al. 2005) است قرارگرفته موردبحثمواردی است که 

حوزه مطالعه و تحلیل فراداده و همچنین مدیریت داده دید بسیار مناسبی برای شناخت خاستگاه داده و 

 ثبت آن ایجاد خواهد کرد.

داده را به سه نوع مشکلات ناشی از محتوا، فرم و  در یک مطالعه دیگر برخی محققان مشکلات کیفیت

 تیفیباک. بعد محتوایی به مسائل مرتبط (Kim, Kishore and Sanders, 2005اند )زمان تقسیم کرده

ذاتی محتوا اشاره دارد که به رساندن داده دقیق، مرتبط و کامل به مخاطب اشاره دارد. بعد فرم به ارائه 

ارتباط دارد و بعد زمان نیز به مسائل مرتبط با رساندن داده  شدهارائهاطلاعات و بهبود فهم کاربر از اطلاعات 

 . (Kim, Kishore and Sanders, 2005) به کاربر اشاره دارد

است که یکی بر ابعاد  شدهارائه شناسانه یهست یدوبعدهمچنین در یک مطالعه مشابه یک ساختار 

رد و بعد دوم بر انتزاع از سطح اول که اساسی شامل کامل بودن، غیرمبهم بودن، صحیح بودن تمرکز دا

                                                           

1.Attribute/Tuple 

2.Single Relation 

3.Multiple Relation 

4.Multiple Data Sources 

1.Rahm 
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. با توجه به تمرکز این پژوهش بر حوزه (Du and Zhou 2012) شامل اسکیما و نمونه است تمرکز دارد

از  دهشارائهبندی گیری در مسائل مالی بوده است و نظام ردهمالی، بیشتر تمرکز پژوهش بر روی تصمیم

 کافی برخوردار نیست.  گستردگی

ها در بندی گردید و تحولات آنگروه از مطالعات تقسیم ششدر مطالعه دیگری نیز کیفیت داده به  

در این تحقیق مشخص شد که حوزه  شدهانجامقرار گرفت. بر اساس بررسی  یموردبررسطول سالیان 

 .Zhang et al) بالاترین سرعت رشد استهای با های محاسباتی مربوط به کیفیت داده از حوزهیفنّاور

2013) . 

اصلی  سؤالرود، این حوزه به سه یک مطالعه جامع دیگر که از مقالات مهم این حوزه به شمار می در

سنجش کیفیت داده، شیوه مدیریت کیفیت داده و همچنین اثر  داست که در آن در مور شدهدادهپاسخ

 ریزسه  . در حوزه سنجش کیفیت داده،(Helfert and Ge 2006) کیفیت داده در سازمان بحث شده است

ت. اس شدهدادههای سنجش کیفیت داده قرار مشکلات کیفیت داده، ابعاد کیفیت داده و متدولوژی حوزه

مدیریت کیفیت داده ترکیبی از سه موضوع مدیریت کیفیت، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش است. در 

ذار خواهد بود که در این های مختلفی در سازمان اثرگحوزه زمینه کیفیت داده نیز این حوزه بر زمینه

این مطالعه وضعیت روز  تیدرنهااست.  شدهپرداختهگیری مطالعه به دو حوزه سیستم اطلاعاتی و تصمیم

 .(Helfert and Ge 2006) کیفیت داده در هر یک از موضوعات را بررسی و تبیین کرده است

های بندی بر اساس روشهایی را برای ارائه کردن نظام ردهدر سالیان اخیر گروهی از محققان تلاش

. است شدهانجامها توسط راجر بلیک با این روش شدهانجامعات مطال نیترمهماند. یکی از کمی انجام داده

داده  تیفیباکهای مختلف در ارتباط کشف حوزه منظوربه 1LSAروش  یریکارگبهدر این مطالعه با 

های ارزیابی کیفیت داده، مدیریت حوزه اصلی به نام شش. در این مقاله (Blake 2010) است شدهاستفاده

کیفیت داده  ریتأثکیفیت داده بر سطوح مختلف سازمانی، بانک اطلاعاتی و کیفیت داده،  ریتأثکیفیت داده، 

ه هایی شکسته شده است کاست و هر یک به زیر حوزه شدهاشارهگیری و کاربردهای کیفیت داده بر تصمیم

 ازلحاظکه  6916حوزه کلی را شکل داده است. این محقق با انجام مطالعه مشابهی در سال  11 درمجموع

ها که در جدول زیر این حوزه افتیدستحوزه کلی  ششبود به  6919مشابه مطالعه سال  کاملاًروش 

خروجی اصلی این مطالعه  دوجدول  . در(Blake and Shankaranarayanan 2012) است مشاهدهقابل

 است: مشاهدهقابل

 
 داده تیفیک حوزهاصلی  مسائل از (6916) شانکارانایانانو  کیبل راجرتوسط  شدهارائه مدل. 6 جدول

 اصلی موضوع اصلی تم

 تناسب استفاده داده کیفیت ارزیابی

 هاشاخص

 تولید داده داده کیفیت مدیریت

 هاو بهبود آنفرایندهای کیفیت داده 

                                                           

1.Latent Semantic Analysis 
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 اصلی موضوع اصلی تم

 کیفیت داده در سازمان سازمان در داده کیفیت

 کاویطراحی بانک داده و داده یاطلاعات بانک در داده کیفیت

 کردن زیتمدر داده و  وجوپرس

 سازی دادهیکپارچه

 سیستم پشتیبان تصمیم گیریتصمیم و داده کیفیت

 اقتصاد کیفیت داده

 داده در وبکیفیت  داده کیفیت کاربرد

 کیفیت داده برای تحلیل

نیز به بررسی تغییرات این حوزه پرداخته است که در مقاله اخیر خود در  یدرپیپهمچنین در دو مقاله 

 با اشاره به تغییرات اساسی حوزه کیفیت داده به بررسی تغییرات این حوزه پرداخته است 6917سال 

(Shankaranarayanan and Blake 2017)هایی که در حال حاضر در کیفیت داده . در این مقاله حوزه

های این مقاله این است که موضوعات یافته ازجملهاست.  قرارگرفته یموردبررساز اهمیت برخوردار هستند 

 است. داکردهیپهای مختلف اهمیت کیفیت داده در طول زمان ثابت بوده است و تنها در زمینه

یت بندی برای کیفهای مقالات به چاپ رسیده، یک نظام ردهدر مطالعه جامع دیگری با بررسی کلیدواژه

 Sadiq, Yeganeh) است قرارگرفتهسال مورد ارزیابی  69طول است و تغییرات این حوزه در  شدهارائهداده 

and Indulska 2011)  است که حاصل بررسی  شدهمطرححوزه اصلی برای کیفیت داده  19در این پژوهش

های ترین پژوهشکامل ازجملهدر این پژوهش است. این پژوهش  یموردبررسکلمات کلیدی مقالات 

هزار مقاله اقدام  1999ه از تحلیل کلمات کلیدی حدود در حوزه کیفیت داده است که با استفاد شدهانجام

  های اصلی این حوزه نموده است.به شناسایی حوزه

ای رشتهای در مورد میانمطالعه تاکنونطور که از بررسی ادبیات کیفیت داده مشخص است، همان

تمرکز خود را بر کشف محدوده این علم و  شدهانجامبودن این حوزه به انجام نرسیده است و تمام مطالعات 

این  دنای بورشتهمطالعه دقیقی در مورد میان تاکنوناند. به همین دلیل های آن گذاشتهتعریف زیر حوزه

د ای بودن یا نبودن و رونرشتهدقیق این حوزه میان بامطالعهحوزه به انجام نرسیده است. فلذا نیاز است تا 

 قرار گیرد. یرسموردبرآن در این حوزه 
 

 روش انجام پژوهش
کلمات کلیدی  یهم رخدادمبتنی بر ساخت گراف  یاچندمرحلهانجام این پژوهش از یک روش  منظوربه

دی کلمات کلی یهم رخداددر این روش با استفاده از تحلیل خصوصیات ساختاری گراف است.  شدهاستفاده

برای  است. قرارگرفته موردبحثن حوزه استخراج و های نوین ایهای حوزههایی در مورد ویژگییافته

 انجام این پژوهش را به نمایش گذاشته است. یکلروش  یکشدن روش انجام کار شکل  ترمشخص
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 پژوهش انجام وندر. 1 شکل

 مناسب آوری دادهجمع .6
در نشریات تحت  6919تا سال  1079های کلیه مقالات به چاپ رسیده در بین سال پژوهشبرای انجام این 

است. این مقالات شامل کلیه مقالات حوزه کیفیت داده محدود به  شدهانتخاب Web Of Scienceپوشش 

. برای شناسایی مقالات مختلف از کلمات کلیدی این حوزه که های اطلاعاتی استعلوم کامپیوتر و سیستم

 ;Madnick and et al. 2009) است استفاده شد شدهاستخراجبندی های طبقهاز نظام

Khalilijafarabad, Helfer and Ge 2016). به ذکر است برای استخراج کلمات کلیدی آن  البته لازم

 شدهحذفکردند ها میو مقالات نامرتبط زیادی را وارد داده دسته از کلماتی که عمومیت بسیاری داشته

 است. WOSبرای شناسایی مقالات مرتبط در  شدهاستفادهوجوی پرس نشان دهنده دواست. شکل 

 
 داده تیفیباکبرای استخراج مقالات مرتبط  شدهاستفادهپرس و جوی . 6 شکل

در ساختار  و WOSت از طریق سایت این مقالامقاله است.  0999تیابی به بیش از نتیجه این جستجو دس

 سازی شده است.ذخیره txtاطلاعاتی 

 

WOSجمع آوری از •

جمع آوری داده مناسب

ساخت گراف هم رخدادی•

کشف زیرحوزه ها از طریق •
خوشه بندی

ایجاد نقشه علم
ایجاد نقشه پوششی•

ماتتحلیل میانگین عمر کل•

کشف موضوعات جدید

تحلیل نتایج همرخدادی•

ه ایتحلیل نتایج میان رشت

You searched for: TOPIC: ("data quality") OR TOPIC: ("information quality") OR 

TOPIC: ("content quality") OR TOPIC: ("data consistency") OR TOPIC: ("linkage") 

Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: ( MANAGEMENT OR COMPUTER 

SCIENCE INFORMATION SYSTEMS OR BUSINESS OR COMPUTER SCIENCE 

THEORY METHODS OR COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS OR COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE OR 

INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE ) AND WEB OF SCIENCE 

CATEGORIES: ( COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS OR 

COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS OR COMPUTER SCIENCE 

INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS OR COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE OR BUSINESS OR INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE 

OR COMPUTER SCIENCE SOFTWARE ENGINEERING OR OPERATIONS 
RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE OR STATISTICS PROBABILITY ) 

Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI. 
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 نقشه علمساخت  .2
 نشان را میعل تغییرات بتواند که است پایه مدلی ارائه علمی تغییرات بررسی برای پیچیده هایگام از یکی

 رتباطا و ساختار تواندمی نقشه این. کنندمی استفاده علم نقشه از دانشمندان معمولاً منظور این برای. دهد

 Morris and Van der Veer) اوردیدرب نمایش به را هستند مقالات پژوهش این در که را اجزا مابینفی

Martens 2008) برای رسیدن به نقشه علم لازم است دو گام اساسی برداشته شود. گام نخست ساخت .

 های موجود در نقشه است.یک نقشه پایه و گام بعد کشف زیر حوزه

 یهم رخدادساخت گراف  .2.6
 هایداده انواع ازیکی  هرکدامکه  شودهای بسیار متنوعی استفاده میبرای ساخت نقشه علم از روش

 .(Qi 2016) دهندقرار می مدنظررا  متن، کلمات کلیدی یا مراجع انند نویسنده،شناختی مقالات مکتاب

هم کلمات یا  یهم رخدادها استفاده از برای ساخت این نقشه مورداستفادههای ترین روشیکی از رایج

کلمات به این صورت است که اگر کلمه  یهم رخدادنقشه علم مبتنی بر کلمات کلیدی است.  یرخداد

ین ارتباطی بین ا آنگاهباشد،  شنهادشدهیپتوسط نویسنده  باهمدر یک مقاله   Bو کلمه کلیدی  Aکلیدی 

دو ایجاد خواهد شد که نشان از شباهت کاربرد این دو کلمه کلیدی در مقالات دارد. همچنین در صورت 

 وزن ارتباط این دو در نظر گرفته خواهد شد. عنوانبهتکرار فروانی تکرار نیز 

ر ار این کلمات با یکدیگدر این مرحله با استخراج کلمات کلیدی موجود در مقالات و محاسبه تعداد تکر

است  شدهساختهکلمه کلیدی  19999کلمات کلیدی استخراج گردید. این گراف از  یهم رخدادیک گراف 

 رفتهقرارگ مورداستفادهمقالات  درمجموعبار  پنجکه برای آسودگی در تحلیل کلمات کلیدی که کمتر از 

 سهکه در شکل  ساخته شد پرکاربردکلمه کلیدی  199یک گراف با  تیدرنهابودند حذف گردید و 

است، موضوعات اصلی در حوزه کیفیت داده در  مشاهدهقابلطور که در شکل نیز همان است. ملاحظهقابل

داده، ارتباط دادن رکوردهای  یساز زیتمسازی داده، هایی مانند یکپارچهاست. حوزه مشاهدهقابلاین گراف 

 کیفیت داده است. موضوعات مهم در مبحث ازجملهاطلاعاتی 

 
 گراف نقشه علم کیفیت داده .2 شکل
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 بندیاز طریق خوشه هاحوزه ریزکشف  .2.2
 بسیار هایروش آن اکتشاف برای که دارد قرار علمی هایحوزه زیر یا علمی مجامع کشف دوم گام در

 که. (et al. 2008 Blondel) است شدهاستفاده 1لواینماژولاریتی  مدل از مقاله این در. دارد وجود متنوعی

 .است پیچیده هایشبکه در جتماعا کشف برای سریع و دقیق هایمدل ازجمله

 معمجا کشف برای سریع و مناسب هایروش ازجمله است شبکه در ماژولاریتی مبنای بر که روش این 

 تیابیدس رویکرد با لوواین الگوریتم. است اجراشده لواین مدل بارکی زمانی دوره هر برای بخش این در. است

 ترینپایین در را هاگره ماژولاریتی، سنجه از استفاده با تا کوشدمی هااجتماع تشخیص جهت بالا سرعتبه

 در آنگاه. نماید ادغام باهم اولیه کوچک اجتماعات در( دارند قرار اجتماع یک در هاآن از یک هر که) سطح

 این. دهدمی انجام هاآن روی را بالا رویه و گرفته نظر در گره عنوانبه را کوچک هایاجتماع بالاتر لایه

 امکان که زمانی تا کار این و ابدییم را جدید هایاجتماع میان ممکن هایاجتماع بعد مرحله در الگوریتم

 و گرددیم دایجا مراتبی سلسله ساختار یک ترتیب بدین. کندیم پیدا ادامه نباشد دیگری اجتماع تشکیل

 الاب شدتبه نهایی هایاجتماع تشکیل جهت الگوریتم سرعت لایه، هر در مسئله اندازه کاهش دلیل به

 شکلاست که در  شدهاستخراجموضوعی برای حوزه کیفیت داده  خوشه 11 با استفاده از مدل لواین .رودیم

است، بیشترین تعداد عضو  شدهمشخصطور که در شکل نیز همان. است مشاهدهقابلاندازه هر خوشه  چهار

 ریزخوشه یا  نیترکوچکو  نیتربزرگدهنده است که نشان سهو کمترین تعداد عضو  92برای یک خوشه 

 است. شدهییشناسا حوزه

 

 
 تعداد اعضای هر خوشه از نقشه کیفیت داده .1 شکل
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 کشف موضوعات جدید .3
است که بخش اول استفاده از نقشه پوششی  شدهاستفادهبرای تحلیل موضوعات جدید از دو بخش مختلف 

 و بخش دوم تحلیل میانگین عمر کلمات کلیدی است.

 ایجاد نقشه پوششی .3.6
شی های پوشها استفاده از نقشههای علمی و بررسی تحولات آنها برای شناسایی تغییرات حوزهاز روش یکی

 مثالوانعنبههایی هستند که حاصل ترکیب دو نقشه با یکدیگر هستند. نقشهپوششی  یهانقشه. است

 یمکنهای استفاده میخواهیم نقش زمان را بر روی یک نقشه علم نمایش دهیم از این نقشهمی کهیهنگام

(Rafols, Porter and Leydesdorff  2010) . 

زمان بررسی نماییم و همچنین  برحسبتوان میزان استفاده از لغات را ها میبا استفاده از این نقشه

ی هر حوزه هاتواند جدیدترین کلیدواژهبررسی می نیا میانگین زمان استفاده از هر لغت را نیز بررسی کنیم.

لازم به ذکر است این  است. مشاهدهقابل پنجخروجی این مدل در شکل  علمی را برای محققان نمایان کند.

 است. جادشدهیا VOSVIEWR افزارنرمنقشه با استفاده از 

 
 زمان برحسبنقشه پوششی حوزه کیفیت داده . 1 شکل

 

 تحلیل میانگین عمر کلمات .3.2
ردید انتخاب گ اندقرارگرفته موردتوجهکه در سالیان اخیر در حوزه کیفیت داده  ییهادواژهیکلدر این مرحله  

لغت برتر که جدیدترین موارد استفاده را  19قرار گرفت. در جدول زیر  یموردبررس مؤلفهدو  هرکدامو در 

دهنده این موضوع است که جدیدترین . این جدول نشاناست شدهارائه اند به همراه سن استفادهداشته
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ورودی تحلیل فاز بعدی  عنوانبهموضوعات حوزه کیفیت داده چه موضوعاتی هستند. از کلمات این جدول 

 است. دهشاستفاده
 هاکلمات کلیدی و میانگین عمر استفاده از آن .2 جدول

 میانگین سال استفاده از کلمه کلمه کلیدی

Big data 2014.7959 

Data governance 2014.4118 

Social media 2014.2286 

Quality assessment 2014.0476 

Crowdsourcing 2014 

Deduplication 2014 

Linked data 2014 

Cloud computing 2013.5417 

Data matching 2013.5 

Standardization 2013.3 

 

 ایرشتهتحلیل نتایج میان .1
به میزان ارتباطات داخلی و میزان ارتباطات  معمولاًای بودن یک حوزه علمی، رشتهبرای بررسی میزان بین

ه گیرد کقرار می یموردبررسدو شاخص انسجام و تنوع  معمولاًشود. برای این کار آن توجه می یاحوزهنیب

 Rafols) در سطح کلان و در رویکرد از بالا به پایین مناسب است معمولاًاز دقت بالایی برخوردار است اما 

and Meyer 2009).  دن بو یارشتهنیبدر این پژوهش با استفاده از الگوی انسجام سعی شده است میزان

 هر کلمه کلیدی کهاول چیدمان لغاتی که حول  مؤلفههای نوین کیفیت داده مورد ارزیابی قرار گیرد. حوزه

 ردنظرمولغت کند. این بخش شامل شناسایی لغاتی است که با لغت اول بود را ارزیابی می 19 ءاز مرحله جز

ا چقدر ب شدهییشناساکه کلمه دهد مورد نشان می مؤلفهدومین است.  قرارگرفتهدر یک خوشه مشترک 

 ها مرتبط است.کلمات کلیدی سایر خوشه

ودن ب تریارشتهانیمتر باشد، به معنای پایین مؤلفهطور که مشخص است هر چه اشتراک این دو همان

 آن کلمات کلیدی است.

ی قرار گرفت و سپس کلمات یموردبررسهای مرتبط با هر کلیدواژه بررسی نتایج ابتدا خوشه رمنظوبه

 دهدهننشان چهاراست که جدول  قرارگرفته یموردبررسکه بیشترین هم رخدادی را با این کلمه داشتند 

 این نتایج است:
 ایبالا و درون خوشه یهم رخدادکلمات کلیدی جدید و کلمات با . 1جدول 

 یهم رخدادکلمات با بیشترین  کلمات با خوشه مشابه کلمات کلیدی

big data data cleansing, data mining, Self-

organizing map, Unsupervised 

learning, Semi supervised learning, 

visualization, xml, decision tree 

Meta data, Data Cleansing, 

Missing Data, Data Integration, 

Cloud Computing 

data governance business intelligence, Information 

system, collaboration, innovation, 

Data management 
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 یهم رخدادکلمات با بیشترین  کلمات با خوشه مشابه کلمات کلیدی

knowledge management, knowledge 

sharing, social capital, social network 

analysis, structural equation modeling 

social media Adoption, content quality,customer 

satisfaction, data warehousing, e-

commerce, e-government, evaluation, 

information management, internet, is 

success model, measurement, 

modeling, risk, service quality, 

system quality, trust, usability, user 

satisfaction 

Component, emergencies, 

facebook 

quality 

assessment 

data integration, data quality 

management, interoperability, linked 

data, ontologies, ontology, semantic 

web, semantics, standardization 

Meta data 

crowdsourcing data integration, data quality 

management, interoperability, linked 

data, ontologies, ontology, quality 

assessment, semantic web, semantics, 

standardization 

Data cleansing, citizen science 

Deduplication Algorithms, crowdsourcing, Design, 

experimentation, GIS, performance, 

Reliability, spatial data quality, 

Theory, uncertainty 

Record linkage, data matching, 

data provenance, active learning 

linked data data linkage, data matching, 

deduplication, electronic health 

records, entity resolution, metadata, 

privacy, record linkage, web services 

Entity resolution, data 

integration, Dbpedia, metadata, 

instance matching, entity 

linkage, semantic web, Sparql, 

Rdf 

cloud computing Algorithm, mapreduce, machine 

learning 

Hadoop, big data, privacy, data 

consistency, security, machine 

learning 

data matching data linkage, deduplication, electronic 

health, records, entity resolution, 

metadata, privacy, record linkage, 

web services 

Scalability, deduplication, 

record linkage, entity 

resolution, privacy, blocking, 

data provenance 

standardization data integration, data quality 

management, interoperability, linked 

data, ontologies, ontology, quality 

assessment, semantic web, semantics 

Data integration, 

interoperability 

است، اشتراک پایین میان کلمات کلیدی داخل خوشه و  مشاهدهقابلنکته بسیار مهمی که در این بخش 

 شدهمشخصنیز . ششطور که در شکل همان است. موردنظربالا با کلمه  یهم رخدادا کلمات کلیدی ب

 19ز کلمه ا هشتدر  گریدعبارتبهیک است.  ازآنپساست، بیشترین فراوانی اشتراک مرتبط با صفر و 

 است. شدهمشاهدهتنها یک کلمه مشترک بین دو ستون جدول  شدهانتخابکلمه کلیدی 
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 بالا یهم رخدادمیزان اشتراک میان لغات درون خوشه و . 9 شکل

شدن موضوعات جدید  تریارشتهانیم دهندهنشاننیز بحث شد، این اشتراک پایین  ترشیپطور که همان

 مختلف کیفیت داده در حال مطالعه یهاحوزه ریزاین موضوعات بین محققان  گریدانیببهکیفیت داده است. 

 ها باید به بیش از یک تخصص در کیفیت داده مجهز بود.در آناست و برای موفقیت 

 

 گیریبحث و نتیجه
ای هرشتهای تحقیقاتی کیفیت داده و همچنین مطالعه میزان میانهدف از انجام این پژوهش شناسایی حوزه

حوزه در  نیترجوان عنوانبهحوزه کلان داده  شدهانجامبودن این حوزه تحقیقاتی است. بر اساس مطالعه 

بالایی دارند  یهم رخدادکلماتی که با این کلمه کلیدی  ازجملهاست.  شدهمطرحمبحث کیفیت داده 

شده است. موضوع دوم مرتبط با های گمها از منابع مختلف و همچنین بحث دادهسازی دادهیکپارچه

ین حوزه مرتبط با مباحث مرتبط با آن هست. سوم ازجملهحکمرانی داده است که مبحث مدیریت داده 

 های اجتماعی است.داده در رسانه تیفیباکهای اجتماعی و مباحث مرتبط مباحث رسانه

ای بودن تمامی این رشتهاست، ویژگی بین مشاهدهقابلها نکته مهمی که در مورد تمام این حوزه

ی و ارتباط اندشدهطرحمهای قبلی های نوین بیشتر بر بستر حوزهها است که به این معنا است حوزهحوزه

نمونه حوزه کلان داده با مباحث مختلفی از کیفیت  عنوانبهاند. بین چندین حوزه مختلف را ایجاد کرده

شده اشاره های گمداده، دادهاسازی، مدیریت فرارچهتوان به یکپها میآن ازجملهداده در ارتباط است که 

و ارتباطات بیرونی زیادی دارند که باعث  اندقرارگرفتهها بر روی مرز کرد. این بدین معنا است که این حوزه

 همبندی گراف خواهد شد.
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Abstract: The domain of data quality is one of the growing and important areas in the 

field of information systems. The exact recognition of this field on the one hand and 

the recognition of the features of the new sub-fields of this field and its interdisciplinary 

of it will be of great importance to researchers. This knowledge is important for them 

to decide on the research process and the choice of the field of activity. For this purpose, 

in this study, using the graph of keyword co-occurrence is conducted on more than 

9000 papers. Based on this study, it has been found that these domains have been more 

interdisciplinary and focus on the relationship between several fields of study. In other 

words, these keywords are more closely associated with the keywords in the other 

clusters than with the keywords they are in the same cluster. According to this study, 

the latest are is big data that focused on integration issues and missing data in this area. 

Keywords: Data quality, Data mining, Data science, Social network analysis 
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