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  برداري در كنترل كيفيت طراحي آماري يك روش نمونه
  هاي پژوهشي داده

  
  

  1 محمدجواد ارشادي 
 ، تهران، ايران)ايرانداك(دانشيار، پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران 

  
  
  
  
  

 كه در صورت انجام درسـت  وجود داردفرايندهايي كليدي  ،سازي و كنترل كيفيت در مدارك علمي، نمايه :چكيده
بـرداري در   هـاي نمونـه   بـه روش  ،در منابع علمـي . يدآ وجو فراهم مي ، امكان بازيابي مناسب در موتورهاي جستآنها

كارهاي انـدكي   ،هاي پژوهشي ويژه داده به ،ها داده  اما در حوزه ؛پرداخته شده است به اندازة كافي محصوالت فيزيكي
. برداري فراينـدهاي كنتـرل كيفيـت داده فـراهم شـده اسـت       در اين پژوهش، چارچوبي براي نمونه. انجام شده است

آموختگان كل  هاي دانش )پارسا(رساله / ها نامه هاي پژوهشي پايگاه اشاعه اطالعات پايان داده ،عنوان مطالعه موردي به
پس از  ،بر اساس نتايج، با توجه به كيفيت پذيرفتني بسياري از اقالم اطالعاتي پارسا. انتخاب شده است) گنج(كشور 

بـراي   OCمنحنـي  . دهي و تحليل اطالعـات اسـت   ارتقاي كارايي واحد سازمان برايبرداري كاري حياتي  ثبت، نمونه
هـاي پژوهشـي، از كـارايي     شده براي ارزيابي سـطح كيفيـت داده   هاي ارائه دهد كه طرح گوناگون نشان مي هاي طرح
وكارهـاي   ويژه كسب به ،محور هاي گوناگون داده براي سازمان ،شده در اين پژوهش چارچوب ارائه. برخوردارند يمناسب

  .سازي دارد قابليت بومي  مبتني بر داده،
  
  
  
  

  .دهي، تحليل اطالعات ، سازمانOCOCبرداري، كنترل كيفيت، منحني  كيفيت داده، نمونه: ها كليدواژه
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  مقدمه

بـه مـدارك و   . هـاي داده و اطالعـات مواجـه هسـتند     هاي گوناگون با رشد فزاينـده پايگـاه   امروزه سازمان
دانش سازماني دارند، اي كه در بقا و توسعه  ها با توجه به نقش ويژه عنوان بخشي از اين پايگاه مستندات به

كيفيـت، منسـوخ و    سوابق و مستندات بي. عنوان يك پايگاه ارزشمند داده بيش از پيش توجه شده است به
گري نشوند و سـطح كيفيـت آنهـا     كه در قالب يك فرايند كنترل كيفيت غربال اهميت در صورتي  حتي كم

شـدت   كيفيت مواجه خواهنـد كـرد كـه بـه     ده بيها را با حجم فزاينده دا ارتقا پيدا نكند، در آينده سازمان
هـاي   هـاي اطالعـاتي ماننـد گنجينـه     بايـد بـه پايگـاه   . رو خواهد كرد به چابكي و پويايي آنها را با تهديد رو

هـاي   گيرند، بر پايه همين اصل و قاعـده از جنبـه   ها كه در دسترس عموم قرار مي)پارسا(رساله / نامه پايان
وري و تعالي توجه شود تا جمعيت زياد كاربران آنها سـردرگم و گمـراه نشـوند و در نگرشـي      كيفيت، بهره

  . شده دست يابد ريزي معه به رشد و تعالي برنامهكالن، جا
كه بـراي   20-80ها، اصل  از سوي ديگر، در بهبود كيفيت مدارك و مستندات نيز همچون ساير حوزه

بر پايه اين اصـل در يـك   . )Wilkinson, 2006( نخستين بار جوران آن را توسعه داد، بسيار تأثيرگذار است
در بازيـابي مـدارك و مسـتندات    . شـوند  ناشي مـي ها  درصد علت 20از  ها فقط معلولاز درصد  80جامعه 

به بيان ديگر، در مواردي . دهد شده، كيفيت بازيابي را كاهش مي شناختي بازيابي هاي زياد كتاب  تعداد واژه
از ايـن  . وجو توسط كاربر تعداد زيادي مدرك باشد، نارضايتي را در پي خواهد داشت كه نتيجه يك جست

علل و عوامل گوناگوني   عنوان بعدي مهم در حوزه كيفيت مدارك و مستندات معلول كيفيت بازيابي بهرو،  
 .واكاوي و تحليل شود 20-80است كه الزم است در قالب اصل 

هاي اطالعـاتي مـدارك علمـي     سازي اصول تضمين كيفيت در فرايندهاي مرتبط با پايگاه اگرچه پياده
شـده در مراحـل ثبـت،     ، شناسـايي و برطـرف كـردن خطاهـاي مشـاهده     آيـد  كاري كليدي به حساب مـي 

شـده كمـك شـاياني     هـاي اشـاعه داده   سازي و ويراستاري مدارك علمي به ارتقاي سطح كيفيت داده نمايه
  . خواهد كرد

هـاي اطالعـاتي و    هـا و پايگـاه   هاي پيشين، به مباحث حـوزه تضـمين كيفيـت در سـامانه     در پژوهش
از . هاي گوناگون آن نيز توجه شده اسـت  اطالعاتي پژوهشي پرداخته شده و به جنبه هاي همچنين سامانه

برداري  ها مستلزم طراحي روش نمونه هاي داده خواني سوي ديگر، از آنجا كه شناسايي و برطرف كردن ناهم
هشي هاي پژو سازي مفاهيم كنترل كيفيت آماري در داده مناسب در حوزه كنترل كيفيت داده است، بومي

بر اين اساس، نوآوري پژوهش جاري طراحي روشي مبتنـي بـر كنتـرل كيفيـت     . ناپذير است كاري اجتناب
هـا در   كمك آن چارچوبي براي بررسـي حجـم زيـادي از داده    هاي پژوهشي است تا به آماري در حوزه داده

از آنجا كـه مفهـوم   . دهاي پژوهشي فراهم شود كه بتوان به آن اعتماد كر فرايندهاي گوناگون پردازش داده
برداري با مفهوم كيفيت آميخته بوده و زمينه پژوهش در حوزه داده و اطالعـات اسـت، در ادامـه بـه      نمونه

  . اي در خصوص كيفيت اطالعات پرداخته خواهد شد مرور برخي مفاهيم پايه
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  كيفيت اطالعات

از ديدگاه ديگر، . )Price & Shanks, 2016( است» پردازش شده يها داده« ف،يتعر نيتر كوتاهدر  اطالعات
 ,Batini & Scannapieco( است يجهان هست يدادهايآمده از عنصرها و رو دست به يها يآگاه اين مفهوم

اثنـي عشـري و اسـدي،    ( شـوند  ارزيـابي و تعريـف مـي    از دو بعد ساختاري و معنايي نيزطالعات ا. )2016
. و ممكن است ايستا يا پويـا ارزيـابي شـود    بودهن مستقل هاي معنايي آ ساختار اطالعات از جنبه. )1394
. هسـتند  از نـوع ايسـتا   باشـند، كتاب، تصوير، صفحه فشرده تغييرناپذير  كه اطالعات مانند اطالعات  زماني
سـازي و انتقـال دارد و    اي قابليـت توليـد، ذخيـره    هر فـرآورده  مانندكه اطالعات را كاال تلقي كنيم،  زماني
  . )Cárdenas-García, De Mesa & Castro, 2019( نيست شودده شود، رشد يابد و تواند آفري مي

 بـر پايـه  اطالعـات  در ديـدگاه نخسـت،   . كرد اطالعات توجه توان به بعد معناشناختي مياز دو ديدگاه 
زمان يا مكان اطالعات باشـد و همـان   يك ممكن است در  يك پديده در حال تغيير هستند،زمان و مكان 

 در ذات خوداطالعات در ديدگاه دوم، . باشد چنداني نداشته ديگر ارزش اطالعاتي يدر زمان يا مكانپديده 
در ايـن  . )اين ديدگاه با رويكرد قبلي متفاوت است و تـا حـدي در مقابـل آن اسـت    ( دارندفرايندي  جنبه

 ايسـتا ماهيت ساختاري  جنبهآنچه از  .دارد بنابراين، ماهيت پويا ،چيزي جز فرايند نيستديدگاه اطالعات 
. آن دانـش اسـت   ديگرو سوي  )سوي آغازين( داده از يك سو،. گيرد در دو سوي اين فرايند قرار ميدارد، 

و  هسـتند  مـواد خـام اطالعـات    كه همـان ها  داده تغييرپذير نيستند، بلكه داده يا دانش برخالف اطالعات
 ).1394عشري و اسدي،  اثني( قابليت تغيير دارندعنوان صورت هدفمند  دانش به

كرده عنوان چارچوبي براي تجزيه و تحليل مشخص  را به عد كيفيت اطالعاتهشت ب) 1990(1مارچاند
 :است

 .كه ممكن است براي يك كاربر اطالعات داشته باشد ارزش واقعي محصول يا خدمت اطالعاتي .1

 .شوند گنجانده ميبودن در اين بخش  ابعادي مانند صحت يا كامل : هاي اطالعات ويژگي .2

 .قابليت اطمينان محصول يا خدمات اطالعات .3

 . معناي اطالعات بايد در چرخه حيات خود تفسير شود: مند بودن اطالعات زمان .4

خواني اطالعات با اسـتانداردها يـا معيارهـاي     درجه و ميزان هم :اطالعات) مرتبط بودن(ارتباط  .5
خواني همـاهنگي اطالعـات    ممكن است اين هم هاي اطالعاتي، ارتباط براي طراح سيستم. كاربر

كه براي كاربر اين ممكن است ميزان فايـده و اسـتفاده در     هاي سامانه باشد، در حالي با ويژگي
   . زمان مناسب باشد

روايي چگونگي جمع آوري يا تجزيه و تحليل اطالعات، شهرت كسي كـه آن را  : اطالعات  اعتبار .6
 . كند رائه نتايج ميزان اعتبار اطالعات را مشخص ميكند يا چگونگي ا آوري مي جمع

هاي ذهني كاربران اطالعات است كه به چگونگي ارائه و اشـاعه   ويژگي: شناسي اطالعات زيبايي .7
 ).Lau & Moere, 2007( اطالعات وابسته است

 . شده از اطالعات ارزش درك .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marchand 
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ايجاد همكاري و تعهد  ،كننده نهايي آن صرفاز توليدكننده پايگاه داده تا م ،در تمام زنجيره توليد داده

 Russell, Chamberlain( ناپذير است براي بهبود پيوسته كيفيت ضروري و اجتناب ،جانبه در سيستم همه

& Azzopardi, 2018.( ،هـاي اطالعـاتي    كنترل و اشاعه اطالعـات در پايگـاه    از ميان مراحل مختلف توليد
اي در پردازش اطالعات بر عهده دارند كه در اين پژوهش به اين  يژهعلمي، كنترل كيفيت اطالعات نقش و

ترين بخـش   عنوان مهم هاي پژوهشي فراداده به همچنين، با توجه به اينكه به داده. بخش خواهيم پرداخت
  . تري از آن ارائه خواهيم كرد توجه شده است، در بخش بعدي تعريف عميق

  فراداده
ايـن مفهـوم در متـون    . كننـد  هاي ديگر را توصيف مـي  شود كه جزئيات داده يهايي گفته م فراداده به داده

اي  فراداده شريان حيـاتي هـر سـامانه كتابخانـه    . شود نما، متاديتا و ابرداده نيز شناخته مي علمي با نام داده
بـزاري  شود، تنها ا كتاب جديد توليد مي 45000است و در دنيايي كه براي نمونه فقط در انگلستان ساالنه 

بـا وجـود    2استاندارد مـارك  .)2015، 1ديويد و توماس( كند وجوي دانشگاهي را ممكن مي است كه جست
عنـوان يـك اسـتاندارد پايـه بـراي       ويژه در حـوزه كيفيـت فـراداده دارد، امـروزه بـه      هايي كه به محدوديت

با توجه به حجم زيـاد داده   .)2015ديويد و توماس، ( شود هاي دانشگاهي استفاده مي هاي كتابخانه فراداده
هـا و همچنـين    برداري و كنترل كيفيت نمونه ها نمونه هاي اطالعاتي براي اطمينان از كيفيت داده در بانك

اگرچه روي ميزان كامـل  . ناپذير است شده كاري اجتناب قضاوت كيفيت داده بر پايه كيفيت نمونه برداشته
هاي خودكار وجـود   هاي اطالعاتي پژوهشي برخي كنترل ي بانكها فراداده/ بودن يا سازگاري محتواي داده 

هـا اهميـت كنتـرل     ويراستاري داده/ سازي ويژه در كار نمايه هاي فرايند به دارد، اما دستي بودن برخي گام
  . كند كيفيت فراداده را با توجه به اثرگذاري بر كيفيت پژوهش در جامعه علمي بيشتر نمايان مي

  اهداف پژوهش
هـاي   شده در مراحـل گونـاگون پـردازش داده     عنوان شد، اقدامات انجام  گونه كه در مقدمه اين بخش همان

هـاي اطالعـاتي، در كيفيـت نهـايي      سازي، ويراسـتاري و اشـاعه در پايگـاه    پژوهشي از ورود و ثبت تا نمايه
توانـد در   م شود، مـي كه كنترل كيفيت اثربخش و كارايي در اين مراحل انجا در صورتي . تأثيرگذار هستند

بـه    در اين پژوهش. هاي اطالعاتي تأثير بسزايي داشته باشد شده در پايگاه داده كيفيت داده و فراداده اشاعه
هـاي   با توجه به حجم داده. ها در مراحل گوناگون پرداخته خواهد شد چارچوب فرايند كنترل كيفيت داده

هـا كـه بتوانـد سـطح      برداري از داده مشخصي براي نمونه هاي اطالعاتي، تعيين چارچوب  موجود در سامانه
هاي اطالعاتي در وضعيت مطلوبي حفظ كند، نوآوري اصلي اين مقالـه بـه    كيفيت نهايي داده را در سامانه

    :توان در قالب موارد زير خالصه كرد اهداف مشخص اين پژوهش را مي. آيد حساب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. David & Thomas 
2. Mark 
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هـاي   گيري در فرايند كنتـرل كيفيـت داده   روش تصميمبرداري و  تعيين پارامترهاي طرح نمونه .1

 .شده به هركاربر اساس تعداد كل مدارك اختصاص داده پژوهشي بر

  .خوان در فرايند كنترل كيفيت هاي ناهم گيري در صورت مشاهده داده تعيين روش تصميم .2

  مرور ادبيات
تجربـه خـود را در   » توليدكننده بانـك اطالعـاتي  يك روز در زندگي «در مقاله خود با نام  )1992( 1تنوپير

وي . كنـد  بازديد و مشاهده همه مراحل ايجاد و اشاعه در سه شركت بزرگ توليد بانك اطالعاتي ارائه مـي 
شود، در سه رابطـه   مدرك ختم مي) كاربر(كننده مدرك آغاز شده و به مشتري  اين مراحل را كه از تأمين

در ) هـاي اطالعـاتي   قلم(كنند چه عناوين  يان كساني است كه تعيين مينخستين رابطه م. كند خالصه مي
آوران و  رابطـه بعـدي بـين فـراهم     .بانك اطالعاتي گنجانده شود و افرادي كه بايد آنها را بـه دسـت آورنـد   

رابطـه سـوم    .شـود  كننده برقرار مـي  اي بين ناشران و بخش دريافت دنبال آن رابطه ناشران وجود دارد و به
سـازها كـاربران،    نمايـه . كنندگان اسـت  و دريافت) سازها نمايه(كننده   مشتريان بخش دريافتميان ) يينها(

هـا را تهيـه    نويساني هستند كـه فهرسـتي از عنـاوين موضـوع، كليـدواژگان و نمايـه       ويراستاران و فهرست
 .سـازي هسـتند   ي نمايـه كننـدگان خروجـ   ها، انسان يا ماشين، دريافت در اين فرايند، تأييدكننده .كنند مي

گروهي از متخصصان كنترل كيفيت را كه بر كيفيت كلي مراحل مختلف نظـارت دارنـد و   ) 1992(تنوپير 
از  .دانـد  كند و نقش آنها را در كيفيت نهايي بسيار تأثيرگـذار مـي   كنند، شناسايي مي خطاها را تصحيح مي

 .ندگان پايگاه داده به بازرسي بسيار وابسته اسـت رسد روند كنترل كيفيت براي توليدكن رو، به نظر مي اين 
هـا و همچنـين    بودن اقـالم داده، خطاهـاي تـايپي و فرمـت داده     كردن كامل   ها، مانند چك برخي بازرسي

برخي ديگر، مانند كنترلـي كـه   . افزار است كمك نرم سازي يا كنترل خودكار به ها، بر پايه ماشيني دوبارگي
صـورت   شـكل كامـل بـه    كنند، به شناختي مي ها و همچنين اطالعات كتاب ي نمايهساز رو كارشناسان نمايه

  . شود چشمي و بر پايه كنترل انساني انجام مي
از سوي ديگر، متخصصان كنترل كيفيت در نهايي كردن مدرك پيش از اشـاعه و همچنـين تصـحيح    

بنـابراين، تعيـين و    .ده دارنـد اي بـر عهـ   شده توسط ساير كاربران و كارشناسان نقش ويژه خطاهاي معرفي
ها و درست كردن پيوسته خطاهـا كـاري ضـروري     طراحي فرايندهايي براي نظارت بر كيفيت ورودي داده

رويكردهـاي تضـمين كيفيـت نيـز      .است، حتي اگر اين فرايندها هميشه بـه بهبـود كيفيـت خـتم نشـود     
افزارهـا و   ندات، اسـتفاده از نـرم  زمان بـا طراحـي مناسـب فراينـدهاي كنتـرل كيفيـت مسـت        توانند هم مي

هـاي درسـت، يـك رويكـرد بهبـود مسـتمر را در        شده خطاياب و نيز مميزي هاي از پيش طراحي الگوريتم
بـودن، دقـت،    هـايي ماننـد كامـل     توان به شـاخص  در تضمين كيفيت مستندات مي. سازمان نهادينه كنند

گيـري   شـكل مسـتمر انـدازه    كرد پايگاه داده بهصحت و سازگاري توجه كرد كه در يك فرايند ارزيابي عمل
  .خواهند شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tenopir 
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و انجـام شـده    هـاي كمـي   پـژوهش در محيط ديجيتال  ها و كيفيت آنها فراداده خصوصدر  ،سفانهأمت

هـاي اجرايـي و   كار راه توسط پژوهشـگر پيشـنهاد شـده اسـت،      فرادادهحتي در مواردي كه نياز به كيفيت 
، بـراي تعريـف كيفيـت    حقيقـت در  .)2015ديويـد و تومـاس،   ( است نشدهخطوط راهنماي مناسبي ارائه 

 اسـتاندارد ، روش بخشـيد و بهبـود  كـرده  گيـري   انـدازه  و را ارزيـابي  هـا تـوان آن بهايي كـه   فراداده و روش
وجـود دارد كـه    يمفيـد  هـاي  با اين حـال، تعريـف   .)2015ديويد و توماس، ( وجود ندارد اي شده پذيرفته

بـروس و   پژوهش نتيجه اين تعاريف يكي از. دهد ارائه مي فراداده ي ارزيابي كيفيتچارچوب عمومي را برا
 فرادادهآنها تعريفي از كيفيت  .اند را بررسي كرده ها فرادادهكه ابعاد مختلف كيفيت  است )2004( 1هيلمن

، سـازگاري بـا   اعتبـار دقـت،  صـحت،  ، بودن كامل  بعدعنوان يك چارچوب متشكل از هفت  و ارزيابي آن به
 تـر  از مـدلي عمـومي  ) 2007( 2و ويدال گاسر ،استويال. دپذيري ارائه كردن و دسترس مند بودن زمان، نيازها

اسـتفاده از اطالعـات، بـا تكيـه بـر كاربردپـذيري       ) بافـت ( زمينه در را كيفيت هاي ارزيابي استفاده كرده و
 و كننـده از اطالعـات   هـاي كـاربران اسـتفاده    فعاليـت  آنها در فرايند ارزيابي انـواع . كنند اطالعات، ارائه مي
 از تركيبـي ) 2008( 3گاسـر  اسـتويليا و . كننـد  هاي جامعه كاربر اطالعات را قضـاوت مـي   هنجارها و ارزش

عنـوان پايـه و    فـراداده بـه   كيفيت تغيير كه ارزش ايجادشده از كنند مي رويكردهاي تحليلي و تجربي ارائه
  .باشد نهايي شفاف انخط مبنا از ديدگاه كاربر

ارزيـابي  تـرين معيارهـاي    رايـج دريافتنـد كـه   ) 2010( 4، مازاروس و لوتوساكا ،پاركطور مشخص،  به
كامـل  شـاخص  به  نسبت بوده و هر دو سازگاريكارشناسان اين زمينه، صحت و  ت فراداده از ديدگاهكيفي

سـازوكارهاي  ) 2014( 5و همكـاران  پالويتسـينيس . بـاالتري داشـتند  اولويت  شناختي اطالعات كتاببودن 
مطالعـه مـوردي آنهـا    . كردنـد گيـري   يادگيري ديجيتال اندازه هاي پايگاهدر را ثير آنها أتضمين كيفيت و ت

 يك پايگـاه داده در چرخه عمر  ها فرادادهدر فرايندهاي ايجاد  ي مناسبنشان داد كه قرار دادن نقاط كنترل
  .شود منجربهبود  تا حد زيادي بهتواند  مي

را هم در مقام انتشـاردهنده    كليدينقش  ي ديجيتالها كه در آن كتابخانه ظهور ديجيتالدنياي نودر 
 نيـز مشـكل اسـت   نها بلكه ارزيابي آ ،اه فرادادهكيفيت  كنترلنه فقط كنند،  بازي مي كننده آوري و هم جمع

آنجا كه ساختار قدرتمند بـر پايـه   از «نويسد  مي) 2008( 6گونه كه هيلمن همان .)2015ديويد و توماس، (
ــالغ، مستندســازي نهادينــه (كيفيــت در دنيــاي اســتاندارد مــارك  شــده و اطالعــات   شــامل اســتاندارد ب

هايي است، كـاربران فـراداده تصـميم بـه بهبـود       در دنياي فراداده شامل نقص) شده شناختي تسهيل كتاب
انند فرايندهايي را توسـعه بدهنـد كـه يـك همكـاري      اند تا بتو هاي خود گرفته كيفيت فراداده در كتابخانه

   .».همراه داشته باشد مشترك سودمند را به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bruce & Hillmann 
2. Stvilia & Gasser & Twidale 
3. Stvilia & Gasser  
4. Park, Tosaka, Maszaros & Lu 
5. Palavitsinis et al 
6. Hillmann 



 7  ارشادي/ هاي پژوهشي برداري در كنترل كيفيت داده طراحي آماري يك روش نمونه

 
 دهـد كـه   اين موضوع را گـواهي مـي   شود مي يك مدرك علمي ظاهر نخست صفحه در آنچه  مشاهده
 در كـه  گونـه  همـان . اسـت  يافته امروز تغيير تر تا به يا قبل گذشته دهه در اطالعات اين نهايي نگرش كاربر

 المللـي  بـين  اصـول   دربـاره  IFLA(1( هـا  هسسـ ؤم و هـا  كتابخانـه  هـاي  انجمـن  المللي فدراسيون بين بيانيه
 منـابع  از استفاده و شناسايي، انتخاب كشف، سازي آسان كيفيت فراداده با ،نويسي گفته شده است فهرست
 ايـن  بـا . )Day, Guy & Powell, 2004( شده ارتبـاط زيـادي دارد   نهايي تعيين كاربران نياز مورد اطالعاتي

 هـاي  كتـاب  خصـوص  در NISO(2( اطالعـات  ملـي  اسـتانداردهاي  سازمان وبيناري در در سخنرانان حال،
 بـراي  ناشران و كتابـداران نيسـت، بلكـه ايـن      استفاده ويژه فقط ديگر فراداده كه كردند تأكيد الكترونيكي

 هـاي الكترونيكـي را   كتـاب  عناوين گردش و فراداده خريدخوب  كيفيت .است خوانندگان و كاربران نهايي
 آن بـاره كتـاب الكترونيكـي در   آن خواندن براي گيري تصميم از خواهند قبل مي خوانندگان. كند مي ترويج
 آن نسـخه خـاص،   خصـوص  در حقايقي كشف و مطالب فهرست به دسترسي كردن به جلد، نگاه با. بدانند

 امعنـ  بدان واقعيت اين شناخت. كنند مي دنبال را كتاب در عمل آن، گرفتنقرض  يا خريد از قبل كاربران
 بـا  خـوان  بايـد هـم   باكيفيـت  فرادادههاي الكترونيكي نيز،  كتاب عناوين فروش يارتقا براي حتي كه است
كنتـرل  بايـد بـه    ،در ايـن راسـتا  . )2010پـارك و همكـاران،   ( هاي مشخص ساخته و نگهداري شود روش

هاي دقيق و صحيح و در چارچوب  تا ارزيابي شودشدت توجه  ابزارهاي آماري مرتبط با آن بايد بهكيفيت و 
 از آنجـا . هاي فرايند توليد و اشاعه محتواها را در سطح مطلوبي حفظ كنـد  مشخص بتواند كيفيت خروجي

در ادامـه  ، است ناپذير در فرايند كنترل كيفيت ييبرداري براي پذيرش بخشي مهم و جدا كه موضوع نمونه
  . اي اين حوزه خواهيم پرداخت و در بخش سوم به مفاهيم پايه

  برداري براي پذيرش مروري بر مفاهيم نمونه
 يريگ نمونه ها، روش نيا انواع از يكي كه شود انجام مي يمختلف يها روش به SQC(3( يآمار تيفيك كنترل

 مشـخص  اندازه با ييها انباشته رش داده ازيپذ يبرا يگير نمونه. )Montgomery, 2009( است رشيپذ يبرا
 شـود  يمـ  انباشـته قضـاوت   آن تيـ فيك خصـوص  در انباشـته،  هر از يريگ از نمونه پس كه شود يم ليتشك

)Bhave & Sadhwani, 2021(. اسـتاندارد  رشيپذ يبرا يريگ نمونه از استفاده منظور به استانداردها از يكي  	Mil-STD-105-Eيبنـد  دسـته  دارنـد،  يتعـداد محـدود   كـه  ييهـا  انباشته در ها، داده ،ن روشيا در. است 
  .)Montgomery, 2009( شوند يم

 تيـ فيك جاديا ايورد آبر نه ،هستند انباشته يابيارز يبرا ييها روش رشيپذ يبرا يريگ نمونه يها روش
 در كـه  يمهم ياستانداردها از .كنند ينم جاديا تيفيك پردازند، يم يبازرس به فقط چون نيهمچن .انباشته

 قبـول  قابـل  تيـ فيك سـطح  بـه  توجـه  با كه است  Mil-STD-105-Eاستاندارد ،شوند يم استفاده نهيزم نيا
)AQL( است شده يطراح )Schilling & Neubauer, 2009(. يريـ گ نمونه هاي طرح يبند ميتقس منظور به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Federation of Library Associations and Institutions 
2. National Information Standards organization 
3. Statistical Quality Control 



  1401بهار و تابستان ، 1 شماره ،8 دوره/ مديريت اطالعات                                                                8

 
 و دوبار بار، كي يها طرح شامل ها بندي ميتقس نيا از انواع يكي. دارد وجود يمختلف يها روش ،رشيپذ يبرا

  . است يريگ نمونه چندبار
 انـدازه  با يتصادف نمونه كي اساس بر فقط جينتا انباشته، رشيپذ اريمع يريگ نمونه بار كي هاي در طرح

 چنـد  ايـ  دو يبازرسـ  اسـاس  بـر  دنتوان يم يريگ نمونه چندبار اي دوبار هاي طرح كه يحال در ،است مشخص
ـ  انـدازه  بـا  كـه  است انباشته تيفيك يابيارز يبرا يروش بار، كي طرح كي ،واقع در .انجام شوند نمونه ة نمون  نيـ ا از اسـتفاده  بـا . )Schilling & Neubauer, 2009( شـود  يم مشخص c پذيرش انباشته و عدد از ييتا	
، كمتـر  ايـ  c رشيپـذ  عـدد تعـداد  شود، اگر بـه   صورت تصادفي انتخاب مي تايي به nنمونه  كي ابتدا روش

ـ  اگـر  و رفتهيپذ انباشته ،شد  مشاهده نمونه در وبيمع محصول  رد مشـاهده شـد، انباشـته    c از عـدد  شيب

   .شود يم
طـور ميـانگين    گرچـه بـه  ابـرداري،   برداري، از يك به دو و چند بار نمونه با افزايش تعداد مراحل نمونه

هاي كاربردي و عملياتي افـزايش   برداري نيز از جنبه پيچيدگي فرايند نمونهيابد، اما  اندازه نمونه كاهش مي
دليـل تنـوع    ها بـه  كيفيت انباشته در داده خصوصگيري در  كه تصميم از سوي ديگر، از آنجا. خواهد يافت

ي ربرداري دشـوا  ها و اقالم اطالعاتي در ذات خود كار دشواري است چند مرحله كردن فرايند نمونه ويژگي
هاي يك بـار   رو، در اين پژوهش از روش  از اين. و پيچيدگي مراحل كنترل كيفيت را دوچندان خواهد كرد

  . برداري بهره خواهيم برد نمونه
كننده و ريسـك توليدكننـده از پارامترهـاي كليـدي      برداري ريسك مصرف هاي نمونه در طراحي روش

ده احتمال پذيرش يك بهر بد يا غير قابل قبـول  كنن ريسك مصرف. درستي تعريف شوند هستند كه بايد به
 كننده، يـك تعريـف عـددي    در رابطه با ريسك مصرف. شود تعيين مي 1/0معموالً  مقدار اين ريسك. است

 احتمال پـذيرش بهـر  . شود يا درصد رواداري اقالم معيوب بهر ناميده مي LTPD د كهربهر معيوب وجود دا
 احتمال رد شدن يك بهر خوب يا قابـل  αريسك توليدكننده . بوددرصد خواهد β درصد معيوب، LTPDبا 

در رابطه با ريسـك توليدكننـده    .شود در نظر گرفته مي 05/0قبول است كه اغلب براي اين ريسك مقدار  
حـداكثر   AQL. شـود، وجـود دارد   مـي  ناميـده  AQL يك تعريف عددي درصد اقالم معيوب بهر خوب كه

درصـد   α. بخـش باشـد   منظـور پـذيرش رضـايت    گيري به نمونه برايتواند  ميدرصد اقالم معيوبي است كه 
 را پـذيرش  احتمـال  OC(1(تـابع مشخصـة عملكـرد     .بودخواهد AQL شانس رد شدن محموله با كيفيت

كند  نمودار اين تابع به ما كمك مي. دهد نشان مي )خواني جامعه در اينجا نسبت ناهم(  از تابعي عنوان به
  .پيدا كنيم ،خوان خاصي دارد اي را كه نسبت اقالم ناهم احتمال رد يا قبول محموله تا

را  N(اي نامتناهي گرفته شده است  تايي باشد كه از جامعهnتعداد اقالم معيوب نمونه  X دانيم اگر مي
اگر . خواهد كردپيروي ) اي دوجمله(از توزيع بينم  X آنگاه، متغير تصادفي) گيريم خيلي بزرگ در نظر مي

 xبناميم، آنگاه احتمال مشـاهده   q را خوان بودن آن و احتمال ناهم p خوان بودن يك نمونه را احتمال هم
  . شرح زير خواهد بود تايي بهnخوان در نمونه  ناهم

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Operating Characteristic 
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∽  )1رابطة  ( , ) ( = ) = × × (1 − )  

  :ست ازا در اين صورت احتمال پذيرش عبارت

=  )2رابطة  ( ≤ ) =  

خواني گونـاگون   هاي ناهم ازاي نسبت را به OC توان منحني مي ،حال با داشتن مقادير احتمال پذيرش
را   كـرده را معلوم فرض  cو nيعني  ،در نظر گرفت pعنوان تابعي از  توان به اين تابع را مي. دست آورد به

تـرين سـطح    پـايين  اين پارامتر. است LTPD1 يك پارامتر مهم ديگر OCدر نمودار  .رسم كرد pبر حسب 
را نسبت به اقـالم   LTPD .داند كننده در يك بهر مجاز و قابل قبول مي دهد كه مصرف كيفيت را نشان مي

سطح ي امعن به LQL3 ي سطح كيفيت قابل رد وامعن به RQL2 نامند و آن را با خوان مجاز محموله مي ناهم
برداري مناسب پيش از يـافتن متغيرهـاي مناسـب     براي يافتن يك طرح نمونه .دانند كيفيت حدي هم مي

  .در ادامه به اين پارامترها اشاره خواهيم كرد. الزم است برخي پارامترهاي كليدي مشخص شوند
  خطاي نوعI :اي  اشتهشده در اين بخش اين خطا ميزان احتمال بازگرداندن انب در چارچوب ارائه

نظـر   در05/0را برابـر   Iدر منابع علمي خطـاي نـوع   . است AQL از پارسا است كه داراي سطح
 .)Montgomery, 2009( گيرند مي

 خطاي نوع II :اي از  شده در اين بخش اين خطا ميزان احتمال پذيرش انباشته در چارچوب ارائه
در نظـر   1/0را برابـر   II عدر منابع علمـي خطـاي نـو   . است LTPD پارسا است كه داراي سطح

  ).Montgomery, 2009(گيرند  مي

هاي پژوهشـي   برداري وكنترل كيفيت داده در اين مقاله در قالب يك مطالعه موردي روشي براي نمونه
هاي اصلي ايـن پـژوهش    در ادامه روش و گام. هاي آماري ارائه خواهيم كرد پايه طراحي بر) مدارك علمي(
  . كردمعرفي خواهيم  را

  اي هاي داده ارائه روش پيشنهادي براي بازرسي انباشته
. دهـد  اي از ماهيت كنترل كيفيت را به خود اختصـاص مـي   برداري براي پذيرش، بخش اصلي و ويژه نمونه

 اماشود،  استفاده مي) ورودي كاال به سيستم(منظور پذيرش مواد دريافتي  برداري به از نمونه اگرچه معموالً
ممكـن اسـت يـك توليدكننـده كـاالي       ،بـراي نمونـه  . موارد ديگري نيز بـراي اسـتفاده از آن وجـود دارد   

كاره در اين مرحله مـردود   ، در حالي كه محصوالت نيمهكنداي را به مرحله بعدي توليد ارسال  ساخته نيمه
بـرداري ابـزاري مناسـب بـراي      رو، نمونـه   از اين. يا دور ريخته شوند انجام شدهكاري روي آنها  شده، دوباره

 . گيري محصول است كنترل كيفيت يا ارزيابي سطح كيفيت در مراحل گوناگون شكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lot Tolerance Percent Defective 
2. Rejectable Quality Level 
3. Limiting Quality Level 
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اي در  عنـوان دو عامـل پايـه    كننده و همچنـين ريسـك توليدكننـده، بـه     در بخش سوم ريسك مصرف

عنـوان خطاهـاي   اين دو پارامتر در كنترل كيفيت آماري بـا  . برداري معرفي شدند هاي نمونه طراحي روش
معرفي شـدند   LTPDو  AQLهاي  از سوي ديگر، دو پارامتر كليدي با نام. شوند شناخته مي IIو نوع  Iنوع 

با در نظر گرفتن اين پارامترهـا و مقـداردهي بـه آنهـا     . ثيرگذار در محاسبه آنها ارائه شدأو روابط رياضي ت
هفـت  در اين بخـش و در قالـب   . را ارائه كرد برداري توان چارچوب كالن مراحل يافتن يك طرح نمونه مي

  ).1 شكل(گام مراحل يادشده معرفي خواهند شد 
  

  
  سازي و ويراستاري برداري در فرايندهاي نمايه هاي اصلي يافتن طرح نمونه گام . 1شكل 

بـرداري   هاي الگوريتمي اشاره شده اسـت كـه بـه تعيـين پارامترهـاي طـرح نمونـه        به گام 2در شكل 
   .توسعه داده شده است 1ليامز و همكارانيو پايه روش مك هاي اين الگوريتم بر گام. مدانجا مي

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. McWilliams et al 
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  برداري طرح نمونه الگوريتم تعيين پارامترهاي  .2شكل 
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پيش از اجراي اين الگـوريتم الزم اسـت برخـي پارامترهـا مقـداردهي       ،گونه كه توضيح داده شد همان

پايـه سـطح كيفيـت مـورد      شده و بـر   ها تهيه شده و گزارش دريافتپايه بازخوردهاي  شوند كه اين كار بر
از يـك سـو و مقـداردهي     LTPDو  AQL نبه بيان ديگر، پس از مشـخص شـد  . شدد نخواهانجام انتظار 

از سوي ديگر، شروع به اجراي الگوريتم خـواهيم  . است 1/0و  05/0ترتيب  به IIنوع  و خطاي I خطاي نوع
تنظـيم  شـود، بايـد در هـر مرحلـه، پـس از       مشاهده مي 3ان گونه كه در شكل شايان ذكر است، هم. كرد

شده در اين بخـش   پايه توضيحات ارائه براي اين كار بر .حساب شوند II و نوع I نوعخطاهاي  cو  nمقادير 
  . از توزيع بينم استفاده خواهد شد
پس از . له تعيين و مقداردهي شوندئپارامترهاي مس، بايد 2در شكل  شده پيش از اجراي الگوريتم ارائه

گفتنـي اسـت كـه در پايـان     . كـرد هاي تعيين اندازه نمونه را اجرا  توان الگوريتم مقداردهي به پارامترها مي
پاسخي انتخاب خواهد شد كه بـا   ،در نهايت. دست خواهد آمد هاي گوناگوني به اجراي اين الگوريتم جواب

  . ترين فاصله را داشته باشد نزديك ،شده خطاهاي نوع اول  و دوم از پيش تنظيم

  مطالعه موردي
ـ يا پژوهشـگران و  انيدانشـجو  د،ياسـات  يا و فراداده يبا ارزش از اطالعات علم يا نهيگنج، گنج گاهيپا  يران

و  بيـ بـه كـاربران، بـا معا    ياطالعـات علمـ   اعهدر ثبت و اشـ  يو اثربخش ييكارا با وجود گاهيپا نيا. است
 ياز خطاهـا  يسـامانه ناشـ   نيـ در ا ها ياز نابسامان يبخش. دارد ازين يساز نهيمواجه است و به به ياشكاالت
 اسـت  انجـام شـده  اطالعـات   يدهـ  و ورود اطالعات در بخش سازمان يساز هيهنگام نما است كه به يانسان

ـ دار يسـتم يو س يا انهيرا أمنش ،رادهاياز ا گريد يبخش. )1395ارشادي، رجبي، شيراني و رضايي، ( د كـه  ن
مختلـف و ورود   يهـا ليافزارهـا و كاراكترهـا و در هنگـام تبـد     افزارها و سـخت  نرم رييمرور زمان و با تغ به

 يو اشـاعه اطالعـات علمـ    يده سازمان ،يآور فراهم نديفرا .به وجود آمده است گاهياطالعات در پا ينيماش
ارشادي و همكـاران،  ( و در حال انجام است وستهيپ ،يجار ينديفرا شود، يگنج منجر م گاهيپا ديكه به تول

عنـوان مبنـايي    هاي موجود به تا حد زيادي با كيفيت داده هاي اطالعاتي پايگاهموفقيت يا شكست  ).1395
بخـش   ،بنـابراين  .)Makeleni & Cilliers, 2021( اسـت  هـا در ارتبـاط   آن پايگاه هاي كاربردي براي برنامه

 ,Vliegen( استهاي عامل  هاي حاصل از سيستم ، ادغام دادهپايگاه هرهاي بهبود  برنامهاز  يناپذير جدايي

Moroff & Riehl, 2020( .هاي منبع نياز  تحليل غني دادهبه يك سيستم منبع،  يند ادغاماقبل از شروع فر
را كـه  ) سـازي و ويـرايش   نمايـه (در پژوهش خود فرايند كنترل كيفيت  )1395( ارشادي و احترامي. است

   .)3شكل (مستند كردند  ،آيد در چرخه توليد و اشاعه پارساها به حساب ميمهم يكي از مراحل 
كه در وضـعيت كنـوني    شود ميهاي مختلفي  كنترل ،هاي پژوهشي در فرايند كنترل كيفيت روي داده

نداشـتن  . و همچنـين اقـدامات بعـدي آن رويـه مشخصـي وجـود نـدارد        شده انجامهاي  برداري براي نمونه
هاي بعدي به اين منجـر خواهـد    گيري هاي انجام شده و تصميم برداري، كنترل مشي مشخص در نمونه خط

درپـي در   هـاي پـي   وجـود كنتـرل   برخي خطاها با ،در نتيجه كند، ميها كاهش پيدا  شد كه كارايي كنترل
 ،درصـد و پيـاپي دارد   100هـاي   برداري همچنين، مخاطره ديگري كه نمونه. شود ميسامانه گنج مشاهده 
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افت كارايي كنترل در مراحـل قبلـي    ،اطمينان كارشناس مرحله قبلي به عملكرد مرحله بعدي و در نتيجه

مرحلـه را   هـاي هـر   توانـد كـارايي كنتـرل    برداري مشخص مي هاي نمونه وجود طرح ،از اين رو. خواهد بود
  . نتايج پژوهش ارائه خواهد شد ،در ادامه و در بخش ششم. ش دهدافزاي

  

  
  سازي و ويرايش پارسا فرايند نمايه. 3شكل
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  نتايج

 شايان توجـه ها در هر قلم اطالعاتي داده پژوهشي  خواني ه گوناگوني در ناهمنكتوجه به اي با ،در اين بخش
 در. ها ارائه شـد  خواني بندي ناهم وبي براي دستهشده در بخش قبلي چارچ بود، براي هر قلم اطالعاتي اشاره

. هـا ارائـه شـده اسـت     خواني بندي ناهم ازاي هر قلم اطالعاتي دسته صورت جداگانه به به 1در جدول  ،ادامه
  .)1 از شكل نخستگام (

  هاي بالقوه در فرايند كنترل كيفيت مدارك خواني ناهم .1جدول 

نام قلم  رديف
  خواني چگونگي ثبت و كنترل ناهم  خواني ناهمدسته   اطالعاتي

  عنوان فارسي  1

/ مشكل ويرايشي
  نگارشي

جاي ذ، ر به جاي  فاصله، د به مانند نيم:خواني ويرايشي و نگارشيناهم
تـوان و عالئـم   (ز، فاصله اضافه و تركيـب شـيميايي، فرمـول رياضـي     

  ) رياضي
/صحت(بحراني

  ...نامه و  خواني با متن پايان مانند ناهمايراد اصلي   )ناهمخواني با متن 

  عنوان التين  2

/مشكل ويرايشي
  نگارشي

خـواني   و در صورت نـاهم »مشكل ندارد«در صورت تأييد درج عبارت
  »مشكل دارد«درج عبارت 

/صحت(بحراني
  )خواني با متن  ناهم

خـواني   و در صورت نـاهم »مشكل ندارد«در صورت تأييد درج عبارت
  »مشكل دارد«عبارت درج 

  پديدآوران  3
خـواني   و در صورت نـاهم » مشكل ندارد«در صورت تأييد درج عبارت  دانشكده/دانشگاه

 اساتيد/دانشجو  »مشكل دارد«درج عبارت 

و در » مشكل ندارد«خواني با صفحه عنوان، درج عبارت در صورت هم  -  تاريخ دفاع  4
  »داردمشكل «خواني درج عبارت  صورت ناهم

و در » مشكل ندارد«خواني با صفحه عنوان، درج عبارت در صورت هم  -  رشته  5
  »مشكل دارد«خواني درج عبارت  صورت ناهم

و در » مشكل ندارد«خواني با صفحه عنوان، درج عبارت در صورت هم  -  گرايش  6
  »مشكل دارد«خواني درج عبارت  صورت ناهم

  چكيده فارسي  7

جـاي   جاي ذ، ر به فاصله، د به مانند نيم:خواني ويرايشي و نگارشيناهم خواني ويرايشيناهم
  ....ز، فاصله اضافه و 

خـواني   و در صورت نـاهم » مشكل ندارد«در صورت تأييد درج عبارت 
  »مشكل دارد«درج عبارت 

  خواني نگارشي ناهم

  يكلمات اضافوجود 

اطالعـات   دواژه،يـ كل ده،يمانند چك(در صورت مشاهده كلمات اضافي
  )رهيدانشجو و غ

خـواني   و در صورت نـاهم » مشكل ندارد«در صورت تأييد درج عبارت 
  »مشكل دارد«درج عبارت 

با متنخوانيناهم
  نامه انيپا

خـواني   در صورت نـاهم » خواني داردهم«در صورت تأييد درج عبارت
  »خواني ندارد هم«درج عبارت 
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نام قلم  رديف
  خواني چگونگي ثبت و كنترل ناهم  خواني ناهمدسته   اطالعاتي

/اعشاراشكال در
و روابط ها  فرمول

  يميش/ ياضير

و در صـورت  » مشـكل دارد «در صورت مشاهده اشـكال درج عبـارت   
  »مشكل ندارد«خواني درج عبارت  ناهم

  چكيده التين  8

جـاي   جاي ذ، ر به فاصله، د به مانند نيم:خواني ويرايشي و نگارشيناهم  خواني ويرايشي ناهم
  ....ز، فاصله اضافه و 

خـواني   و در صورت نـاهم » مشكل ندارد«در صورت تأييد درج عبارت 
  خواني نگارشي ناهم  »مشكل دارد«درج عبارت 

  يكلمات اضافوجود

اطالعـات   دواژه،يـ كل ده،يمانند چك(در صورت مشاهده كلمات اضافي
  )رهيدانشجو و غ

خـواني   و در صورت نـاهم » مشكل ندارد«در صورت تأييد درج عبارت 
  »مشكل دارد«درج عبارت 

با متنخوانيناهم
  نامهانيپا

خواني  و در صورت ناهم "خواني دارد هم"در صورت تأييد درج عبارت
  »خواني ندارد هم«درج عبارت 

/اعشاراشكال در
ا و روابط ه لفرمو
  يميش/ ياضير

و در صـورت  » مشـكل دارد «در صورت مشاهده اشـكال درج عبـارت   
  »مشكل ندارد«خواني درج عبارت  هم

فهرست  9
خواني با متن و همچنين مشاهده نشدن مشكل عبـارت  در صورت هم  -  مندرجات

در صورت خالي بودن قلـم اطالعـاتي درج   . درج شود» مشكل ندارد«
در صـورت نـاقص بـودن قلـم اطالعـاتي در      . »موجود نيسـت «عبارت 

و همچنين در صورت » ناقص است«مقايسه با متن پارسا درج عبارت 
  .درج شود» چسبيده هم به«ودن درج عبارت چسبيده ب  هم به

در صـورت مشـاهده   » جـايي فهرسـت فارسـي و التـين     جابه«عبارت 
  .هاي فارسي و التين جايي ميان فهرست خواني جابه ناهم

فهرست منابع  10
  -  فارسي

فهرست منابع   11
  -  التين

  
برداري، افزون بر  گونه كه در روش پژوهش توضيح داده شد، براي تعيين پارامترهاي روش نمونه همان

). گـام دو (ثيرگذارنـد  أنيز ت  LTPDو  AQL پارامترهاي IIو خطاي نوع  Iمقداردهي به پارامتر خطاي نوع 
هـاي   عه دادهسـازي و اشـا   اين مقادير توسط خبرگان حوزه علم داده كـه بـه فراينـدهاي پـردازش، نمايـه     

مشخصه كيفي نيز در تعيين پارامترهـاي  هر �اهميت ). 2جدول (تعيين شد  ،پژوهشي تسلط كافي دارند
صـورت   بوده و بـه  Cو  A ،B مقادير اهميت هر مشخصه شامل مقادير. ثيرگذار استأبرداري ت كليدي نمونه

  .  شوند زير تعريف مي
  

 Aمشخصه نوع 

 همچنين ممكـن اسـت در نمـايش    . بحراني بوده و به صحت پارسا مرتبط استخواني  اين ناهم
 . در سامانه گنج منجر شود ،ثيرگذاري شديد بر ديدگاه كاربران داردأكيفيت كه ت يك داده بي
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 Bمشخصه نوع 

 همچنين ممكن اسـت در نمـايش يـك    . خواني مهم بوده و به دقت پارسا مرتبط است اين ناهم
  . در سامانه گنج منجر شود ،ثيرگذاري شديد بر ديدگاه كاربران داردأكيفيت كه ت داده بي

 Cمشخصه نوع 

 ثير زيادي در رضايت كاربران در سامانه گنج نداردأي است يا تئجز خواني اين ناهم  . 

  بر پايه نوع مشخصه كيفي LTPDو  AQL مقداردهي به پارامترهاي. 2جدول 

نوع مشخصه  خواني ناهمدسته   نام قلم اطالعاتي  رديف
 AQL LTPD  كيفي

  عنوان فارسي  1
 A 005/0 05/0 مشكل نگارشي

 مشكل اصلي
 A  005/0 05/0  ...)خواني با متن و  ناهم/ صحت( 

  عنوان التين  2
 B 01/0 08/0 نگارشي/مشكل ويرايشي

 مشكل اصلي
 B  01/0 08/0  ...)خواني با متن و  ناهم/ صحت(

  پديدآوران  3

 A 005/0 05/0 دانشگاه

 B 01/0 08/0 دانشكده

 A 005/0 05/0 دانشجو

 A 005/0 05/0 اساتيد راهنما

 A 005/0 05/0 اساتيد مشاور

 1/0 03/0  - تاريخ دفاع  4

 B 01/0 08/0  - رشته  5

 B 01/0 08/0  - گرايش  6

  چكيده فارسي  7
 يكلمات اضافوجود

 A  005/0 05/0  )مانند كلمه چكيده در ابتدا( 

 A 005/0 05/0 نامهانيبا متن پايخوانهمنا

  چكيده التين  8
 يكلمات اضافوجود

 B 01/0 08/0  )مانند كلمه چكيده در ابتدا( 

 B 01/0 08/0 نامهانيبا متن پايخوانهمنا

 C 03/0 1/0  - فهرست مندرجات  9

 C 03/0 1/0  - فهرست منابع فارسي  10

  C 03/0 1/0  - فهرست منابع التين  11
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بـا توجـه بـه بررسـي و كنتـرل       nامه و بر پايه گام سوم پژوهش، حدود قابل قبول براي پـارامتر  در اد
اكنـون بـا   . تعيـين شـد  ) داده پژوهشـي (مـدرك   700روز كاري، معـادل   10مدرك در روز و  70كيفيت 

گـام  (سازي كرد  را پياده 2توان الگوريتم شكل  برداري، مي داشتن همة پارامترهاي پيشين يك طرح نمونه
  ).گام پنجم(مشاهده خواهد شد  برداري ، نتايج طرح نمونه3در ادامه و در جدول ). چهارم

  دهي اطالعات برداري مناسب براي مراحل گوناگون ثبت و سازمان طرح نمونه. 3 جدول

مرحله  نام مرحله  رديف
  كننده كنترل

نوع
 AQL LTPD n c r  مشخصه

ثبت مدارك 
  پژوهشي

كنترل كيفيت 
  داده

A  005/0  05/0  105  2  3  

B 01/0  08/0  65  2  3  

C 03/0 1/0  116  7  8  
  

برداري  هاي كيفي طرح نمونه ازاي هر گروه از مشخصه شود، به مشاهده مي 3همان گونه كه در جدول 
 105روز كـاري پيشـين،    10براي نمونه، در مرحلة كنترل كيفيـت داده، كارشـناس از   . تعيين شده است

، حجـم كـار   Aخـواني در هـر مشخصـة نـوع      ناهم 2در صورت مشاهده بيشينة . نمونه انتخاب خواهد كرد
. خـواني، كـار تأييـد نخواهـد شـد      نـاهم  3يـا بـيش از    3شده تأييد خواهد شد و در صورت مشاهدة  انجام

 8و  7ترتيـب   ، بـه Cهـاي نـوع    در مشخصه 3و  2ترتيب  ، بهBهاي نوع  عددهاي پذيرش و رد در مشخصه
  . خواهد بود

  برداري هاي نمونه براي طرح OC منحني
برداري ارائـه شـده    شده در فرايند نمونه طراحي Cو  A ،B براي سه دسته اصلي OCدر اين بخش منحني 

تـوان   مـي  Cتـا   A هـاي مشخصـه   را براي گروه OCمنحني  6تا  4 هاي ترتيب در شكل در ادامه و به. است
  . مشاهده كرد

 يعنـي در فاصـله بـين    ،شـيب مطلـوبي دارد   OCمنحني  ،شود ها ديده مي گونه كه در اين شكل همان
AQL  تاLTPD دهـد كـه    اين نشان مـي  .كند سرعت به پايين حركت مي اين منحني با شيب مناسبي و به

  . هاي نامناسب تميز دهد هاي مناسب را از بچ تواند بچ شده مي برداري ارائه طرح نمونه
ترتيـب   بـه  Aهـاي كيفـي گـروه     بـراي مشخصـه   LTPDو  AQL در اين بخش عنوان شد كه مقـادير 

احتمـال   005/0بينيد، بـراي مقـادير كمتـر از     مي 4همان گونه كه در شكل . 05/0و  005/0اند از  عبارت
احتمال  05/0 از سوي ديگر، براي مقادير بيش از. باالست شايان توجهيشده تا ميزان  ذيرش مدارك ارائهپ

شـده بـراي اقـالم اطالعـاتي و      برداري ارائـه  طرح نمونهدهد كه  اين نشان مي. كند پذيرش به صفر ميل مي
  . از اعتبار الزم برخوردار است A هاي كيفي گروه مشخصه
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 A هاي نوع برداري مشخصه براي طرح نمونه OCمنحني  .4شكل 

  

  
 B هاي نوع برداري مشخصه براي طرح نمونه OCمنحني . 5 شكل

و  01/0: انـد از  ترتيـب عبـارت   بـه  Bهاي كيفـي گـروه    براي مشخصه LTPDو  AQLهمچنين مقادير 
شده به  احتمال پذيرش مدارك ارائه 01/0بينيد، براي مقادير كمتر از  مي 5همان گونه كه در شكل . 08/0

احتمـال پـذيرش بـه صـفر ميـل       08/0از سوي ديگر، براي مقادير بـيش از  . ميزان شايان توجهي باالست
هاي كيفي گـروه   شده براي اقالم اطالعاتي و مشخصه برداري ارائه رح نمونهدهد كه ط اين نشان مي. كند مي
B از اعتبار الزم برخوردار است .  

. 1/0و  03/0: نـد از ا ترتيب عبارت به C هاي كيفي گروه براي مشخصه LTPDو  AQL همچنين مقادير
ميزان  شده به مدارك ارائه احتمال پذيرش 03/0بينيد، براي مقادير كمتر از  مي 6كه در شكل  همان گونه

ايـن  . كنـد  احتمال پذيرش به صفر ميل مي 1/0از از سوي ديگر، براي مقادير بيش . باالست شايان توجهي
از اعتبـار   C هاي كيفي گـروه  شده براي اقالم اطالعاتي و مشخصه برداري ارائه نمونهدهد كه طرح  نشان مي

   . الزم برخوردار است
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 C هاي نوع برداري مشخصه براي طرح نمونه OC منحني. 6 شكل

  گيري و ارائه رهنمودهاي كاربردي نتيجه
كنتـرل كيفيـت    برداري در فرايند هاي آماري، يك چارچوب نمونه ها و تحليل پايه روش در اين پژوهش بر

به سطح  توجه با شد، عنوانشده در بخش قبل نيز  هاي ارائه گونه كه در توضيح همان. داده ارائه شده است
تواند كارايي فرايند را بـه   برداري مي كيفيت قابل قبولي كه مدارك پس از ثبت دارند وجود يك طرح نمونه

برداري  اي ارائه شد كه خطاهاي نمونه گونه برداري به اين اساس، طرح نمونه بر. تر كند سطح مطلوب نزديك
سـازي طـرح    در زمـان پيـاده   .شـود حاصـل  را كاهش داده و از كيفيت مطلوب مدارك اطمينـان مناسـب   

  .شودنكات زير توجه بايد به شده  برداري ارائه نمونه
 ايـن سـه   . ها سه سطح اهميت در نظر گرفته شد خواني برداري براي ناهم در طراحي روش نمونه

هـاي جزئـي    خـواني  و نـاهم ) B(هاي اصلي  تا مشخصه )A( هاي كيفي بحراني سطح، از مشخصه
)C( شده ممكن است در گذر زمـان توسـط كـارگروه كيفيـت      بندي ارائه دسته. بندي شد دسته

شـود ايـن كـار     پيشـنهاد مـي  . انجام شـود جايي  دسته جابه هاي هر و در مشخصه شدهبازبيني 
 . ساليانه انجام شود

 ميزان AQL  وLTPD هاي كيفي در كارگروه كيفيت پارسـا   دسته از مشخصه شده به هر تعيين
كـه   از آنجـا . شـده تعيـين شـد    دسته در كيفيت نهايي مدارك اشـاعه داده  پايه اهميت هر و بر

زايي دارد، سـ شده در اندازه نمونه نهايي، عدد پذيرش و همچنين عـدد رد نقـش ب   مقادير تعيين
متناظر با آنها نيز بايـد   LTPDو  AQLميزان مقادير  Cتا  A هاي بندي در صورت بازبيني دسته

 . شوددوباره بررسي 

اثرگذار اسـت، الزم اسـت    IIو  I هاي نوعدر خطا LTPDو  AQL كه هرگونه بازبيني در مقادير آنجااز 
 ،بديهي است. نيز اجرا شود LTPDو  AQLشده در اين پژوهش براي مقادير تازه  هاي توسعه داده الگوريتم

  .روزرساني خواهند شد ند بهنتايج اجراي الگوريتم مانند اندازه نمونه، عدد پذيرش و نيز عدد رد در اين فراي
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Abstract 
In the scientific literature, indexing and quality control are key processes that, if done 
correctly, can be properly retrieved by search engines by researchers. On the other 
hand, the use of mechanisms such as infallibility and empowerment of users has made 
research organizations 100% free from quality control. Also, the restriction on the use 
of specialized organizational human resources has doubled the importance of paying 
attention to sampling methods. Although in scientific sources, sampling methods in 
physical and tangible products have been well and adequately addressed, but in the 
field of data, especially research data, little work has been done. In this research, a 
framework for sampling in data quality control processes is provided. Also, an 
algorithm has been developed for statistical design to minimize type I and II errors. 
As a case study of research data, the information dissemination database of 
dissertations / dissertations (pious) of graduates of the whole country (Ganj) has been 
selected and the research method has been implemented in this database. The results 
of this study showed that, considering the acceptable quality of many pious 
information items after registration, sampling is a vital task in improving the 
efficiency of the information organization and analysis unit. The classification of 
information items into three categories is critical, main and partial, and determining 
the number and method of sampling for each category is another result of this 
research. The framework presented in this research can be localized for various data-
driven organizations, especially businesses based on research data. Since any revision 
of AQL and LTPD values affects type I and II errors, it is necessary to apply the 
algorithms developed in this research to new AQL and LTPD values as well. 
Obviously, the results of the algorithm implementation such as number of samples, 
acceptance number and rejection number will be updated in this process. 
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