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چكيده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،تعیین کیفیت داده های نظام های رایانه ای-کتابخانه ای ایران با توجه
به نظرات کاربران نهایی این نظام ها است.
روششناسی :پژوهش حاضر به روش پیمایشی به مقایسه کیفیت دادههای سه نظام رایانهای -
کتابخانهای پارسآذرخش ،نوسا و پیام مشرق ،از نظر محتوا ،سازماندهی ،شکل ارائه و استفاده پرداخت.
يافتهها :در سه نظام رایانهای کتابخانهای مورد بررسی ،بیشترین تفاوت میانگین در بین پاسخگویان

نظام رایانهای-کتابخانهای پیام مشرق و مربوط به عامل چهارم مقیاس یعنی "کیفیت دادهها ازنظر
استفاده" بوده است.
نتيجهگيري :در کل ،نتایج بررسی ها نشان داد که به نظر می آید ،پاسخگویان این پژوهش ،نسبت
به نظامهای رایانهای کتابخانهای پارسآذرخش و پیام مشرق از نظر محتوا ،سازماندهی و شکل ارائهی
داده ها ،نظرات مشابهی دارند .نتایج مذکور همچنین نشان داد که نظرات پاسخگویان نسبت به نظامهای
رایانهای کتابخانهای پارسآذرخش و نوسا نیز از نظر محتوا و شکل ارائهی دادهها ،دارای میانگین
همسان است .بهعالوه کیفیت دادهها از نظر استفاده برای هیچ یک از نظامهای رایانهای کتابخانهای،
دارای میانگین همسان نمی باشد.
واژههاي كليدي :کیفیت داده ،نظام رایانه ای-کتابخانه ای ،پارس آذرخش ،نوسا ،پیام مشرق
 .1استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه پیام نور ،دانشآموخته دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
(نویسنده مسئول) Mehri-shahbazi@pnu.ac.ir
 .3استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان
 .4استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر قطب علمی مدیریت دانش ایران
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مقدمه
پیشرفتهای عمده فناورانهی دنیای مدرنِ امروزی و نقش عمدهی اطالعات در این
پیشرفتها ،سازمانهای وابسته به اطالعات بهویژه کتابخانهها را بر آن داشته تا بهمنظور
نظمبخشیدن و مدیریت اطالعات ،ایجاد نظامهای اطالعاتی و ارتقا و مدیریت این نظامها را در
اولویت برنامههای خود قرار دهند .از طرفی ،سرعت سرسامآور پیشرفتهای علمی و تولید و
توزیع روزانه انبوه اطالعات ،چگونگی بازیابی و انتخاب اطالعات را در این نظامها قابلتوجه
کردهاست .از طرف دیگر ،بازیابی اطالعات ،تحتتأثیر کیفیت دادهها و اطالعات و چگونگی
ورود اطالعات به این نظامها میباشد ،بر این اساس از زمان ایجاد نظامهای اطالعاتی،
پژوهشگران بیشماری به تعریف داده و اطالعات پرداخته و ضمن بررسی تفاوت بین این دو،
کیفیت آنها را مورد توجه قرار دادهاند.
در همینراستا ،انسی 1داده را نمایش بودهها ،پدیدهها ،مفاهیم یا شناختهها بهطرز صوری و
مناسب برای برقراری ارتباط ،تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار تعریف کرده
و اطالعات را نیز معنایی تعریف میکند که انسان به داده منتسب میکند (روحانیرانکوهی،
 ،1390ص .)7-6 .این در حالی است که در بسیاری از متون ،داده ،اطالعات و حتی دانش
بهصورت جایگزین استفاده میشوند و ممکن است موجب سردرگمی شود .بررسی منابع
پیشینه نیز نشان داد که ابعاد کیفیت برای داده و اطالعات یکسان بهکار برده شده است؛
بنابراین ،در این پژوهش از بُعد بررسیهای کیفی ،داده و اطالعات یکسان دیده شدهاند.
در مورد کیفیت داده و اطالعات هم ،هرچند طبق نظر اسمارت ،2002(2ص  )131و چن
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( ،2009ص  )11هیچ تعریف واحد ،استاندارد و جهانی وجود ندارد ،اما یکی از اولین تعاریفی
که در این زمینه وجود داشته تعریف وانگ )1998(4است که ضمن تعریف یکسان ،اطالعات
و داده ،کیفیت داده را "متناسببودن آن برای هدف یا استفاده "5میداند؛ طبق این تعریف،
بدیهیاست که عدم وجود تناسب بین دادهها و استفاده از آنها ،یعنی کیفیت نامطلوب دادهها و
)1. American National Standards Institut (ANSI
2. Smart
3. Chen
4. Wang
5. fitness for purpose/use
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اطالعات در یک جامعه ،سازمان ،نظام و حتی یک پایگاه اطالعاتی ،میتواند آسیبهای جدی
به تصمیمات اتخاذ شده توسط متخصصان وارد کرده و باعث وارد شدن بار مالی هنگفتی به
سازمان گردد.
یکی از راهکارهای اصلی بهبود بخشیدن کیفیت دادهها در یک نظام اطالعاتی ،مطالعه و
بررسی ابعاد مختلف کیفیت داده و مشکالت مربوط به این ابعاد میباشد که پژوهشهای
متعددی را به خود اختصاص داده است .شهبازی ( )1395ضمن بررسی این پژوهشها ،به 77
بُعد از ابعاد کیفیت دادهها شامل ،قابلیت دستیابی ،یکدستی در نمایش ،قابلیت تفسیر،
تخصصیبودن ،صحت ،پشتیبانی از مشتری ،تازگی ،اطالعات منبع ،مقدار داده ،رواج ،عینیت،
بهموقعبودن ،قابلیت کاربرد ،مستند بودن ،تنظیمات داده ،قابلیت ردیابی ،جذابیت ،تکراریبودن،
ربط ،قابلیت فهم ،قابلیت استفاده ،سهولت در عمل ،قابلیت اطمینان ،اعتبار ،باورپذیری ،انقضا،
ارزش افزوده ،کاملبودن ،انعطافپذیری ،زمان پاسخ ،اختصار در نمایش ،تعامل ،امنیت،
سودمندی ،سهولت استفاده ،قابلیت دسترسی ،مقدار مناسب اطالعات ،همخوانی ،دقت،
کافیبودن ،انسجام ،پیچیدگی ،یکدستی معنایی ،یکدستی ساختاری ،آگاهیبخشی ،افزونگی،
طبیعیبودن ،نوسانات ،سهولت دستکاری ،تراکم یا غلظت ،جدید بودن ،سن یا میزان قدمت،
ثبات ،عدم قطعیت ،منحصر بهفرد بودن ،راحتی ،ابهامنداشتن ،معنادار بودن ،درستی ،قابلیت
ذخیرهسازی سیستم ،محرمانگی ،ثبات زمانی ،میانکنشپذیری ،وضوح ،کارآیی ،انطباق ،قابلیت
خواندن ،جامعیت ،قابلیت حصول ،انعطافپذیری ،استحکام ،قابلیت شناسایی ،سازگاری،
قابلیت بازیافت ،قابلیت مقایسه ،تعریف ،ویژگی گرانولی اشاره میکند.
اغلب پژوهشها در زمینهی کیفیت دادهها ،به ارائهی مدل ،روش و معیارهایی جهت
بررسی کیفیت دادهها یا اطالعات در نظامهای اطالعاتی پرداختهاند (رحیمی ،فرجپهلو،
عصاره ،شهبازی )1396 ،از جمله نظامهای مورد مطالعه در این پژوهشها ،عبارتند از
وبسایتها یا پورتالهای خاص (مانند پژوهشهای جونگ و المبرت2001 1،؛ چان و
جاشوآ2006 2،؛ هررا-ویدما ،پیس ،مورالس ،آلونسو و آنایا2007 3،؛ کارو ،کارلو ،کابالرو و
1. Jeong & Lambert
2. Chun & Joshua
3. Herrera-Viedma, Peis, Morales, Alonso & Anaya
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پیاتینی2008 1،؛ کالرو ،کارو و پیاتینی2008 ،؛ لیت ،کونکالوز ،تکسیرا و آنایا،)2016 2،
پایگاههای رابطهای (پارسیان ،)2002 3،نظامهای اطالعاتی اشتراکی (اسکاناپیکو ،ویرژیلیتو،
مارچتی ،ماکال و آنایا ،)2004 4،انبارههای ژنومیک (مارتینز ،)2004 5،شبکه عصبی فازی
ارزیابی کیفیت داده (خیاژوان ،شارونگ ،ژااولین و پنگ ،)2008 6،نظام برنامهریزی منابع
سازمانی( 7خیاژوان ،شارونگ ،ژااولین و پنگ2008 ،؛ هاگ ،آرلبورن و پدرسون،)2009 8،
نظامهای تجارت الکترونیکی (چن ،)2009 ،نظامهای آموزش الکترونیکی (الخطیبی ،ناگو و
کولن ،)2011 9،نظامهای ردیابی کاال( 10بردکی ،کوروثاناسیس و پراماتاری2011 11،؛
وندرتاگت ،باکر و جاسپرز ،)2011 12،نرمافزارهای تحت وب کیفیت داده(13گوئرا-گارسیا،
کابالرو و پیاتینی ،)2013 14،نظام مدیریت کیفیت مرکز نظارت آپساال(15برگوال ،نورن و
لینکویست ،)2014 16،نظامهای اطالعاتی بیمارستان (راتنانینگتیاس و سورندرو2013 17،؛
رحیمی ،لیاو ،رای و تاگارت و یو201418،ب؛ لیاو ،تاگارت ،یو و رحیمی )2014 ،و نظامهای
اطالعاتی بهطور کلی (چن2002 ،؛ و استویلیا.)200619،
نظامهای رایانهای -کتابخانهای نیز از جمله نظامهای اطالعاتی است که جهت مدیریت و
بازیابی اطالعات کتابشناختی کتابخانهها ،مورد استفاده قرار میگیرد .از نمونههای معروف این
1. Caro, Calero, Caballero & Piattini,
2. Leite, Goncalves, Teixeira & Rocha,
3. Parssian
4. Scannapieco, Virgillito, Marchetti, Mecella & Baldoni,
5. Martinez
6. Xiaojuan, Shurong, Zhaolin & Peng
)7 . Enterprise Resource Planning (ERP
8. Haug, Arlbjorn & pedersen
9. Alkhattabi, Neagu & Cullen
10 . RFID
11 . Bardaki, Kourouthanassis & Pramatari
12 . Van-der Togt, Bakker, Jasper
13 . Data Quality Software Requirements for Web Applications (DQ_WebRE).
14 . Guerra-Garcia, Caballero & Piattini
15. The Uppsala Monitoring Centre
16. Bergvall, Noren & Lindquist
17. Ratnaningtyas & Surendro
18. Rahimi, Liaw, Ray, Taggart & Yu
19 . Stvilia
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نوع نظامها در ایران ،میتوان به نظام رایانهای -کتابخانهای پارسآذرخش ،نوسا و پیام مشرق
اشاره کرد .بدیهی است که یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازیابی بهتر دادههای وارد شده به
این نوع نظامها ،کیفیت دادههای وارد شده به آنها است .بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که
اغلب پژوهشهای انجامگرفته در زمینه نظامهای رایانهای -کتابخانهای به بررسی خود نظامها
اختصاصداشتهاست و کمتر به بررسی کیفیت دادههای وارد شده به این نظامها و مشکالت
موجود در این زمینه توجهشدهاست .بر این اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی و
مقایسه اختالف بین کیفیت دادهها در نظامهای رایانهای -کتابخانهای ایران از نظر کاربران نهایی
یعنی مشتریان بالفعل کتابخانهها ،در چهار محور محتوا ،سازماندهی ،شکل ارائه و استفاده با
تأکید بر سه نظام اطالعاتی ،پارسآذرخش ،نوسا و پیاممشرق میباشد .لذا ،پژوهش حاضر بر
آن است تا بهمنظور شناخت مشکالت مربوط به دادهها و اطالعات از دید کاربر نهایی ،به
بررسی و مقایسه کیفیت دادههای نظامهای رایانهای -کتابخانهای پارسآذرخش ،نوسا و
پیاممشرق بپردازد .به اینمنظور در این پژوهش از مقیاس ارزشیابی کیفیت دادهها در نظامهای
رایانهای-کتابخانهای با توجه به دیدگاه کاربران نهایی (شهبازی )1395 ،استفاده شده است.
مدیران نظامهای اطالعاتی از این رهگذر میتوانند به مشکالت موجود در دادههای وارد
شده به این نوع نظامها در کتابخانه خود پی برده و در راستای رفع این مشکالت قدم بردارند
و متخصصان تولید کنندهی این نوع نظامها با شناخت مشکالت کیفیت داده مرتبط با این نوع
نظامها ،میتوانند در راستای رسیدن به بهبود وضعیت این نوع نظامها تالش کنند.

پرسشهاي پژوهش
پژوهش حاضر بر آن است تا در راستای رسیدن به اهداف پژوهش ،به پرسشهای زیر
پاسخ دهد:
 .1میانگین نمرات کیفیت دادهها از نظر محتوا ،در سه نظام اطالعاتی ،پارسآذرخش،
نوسا و پیاممشرق بر اساس دیدگاه کاربران نهایی چگونه است؟
 .2میانگین نمرات کیفیت دادهها از نظر سازماندهی ،در سه نظام اطالعاتی،
پارسآذرخش ،نوسا و پیاممشرق بر اساس دیدگاه کاربران نهایی چگونه است؟
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 .3میانگین نمرات کیفیت دادهها از نظرشکل ارائه ،در سه نظام اطالعاتی،
پارسآذرخش ،نوسا و پیاممشرق بر اساس دیدگاه کاربران نهایی چگونه است؟
 .4میانگین نمرات کیفیت دادهها از نظراستفاده ،در سه نظام اطالعاتی ،پارسآذرخش،
نوسا و پیاممشرق بر اساس دیدگاه کاربران نهایی چگونه است؟
 .5آیا اختالف معناداری بین کیفیت دادهها در نظامهای رایانهای کتابخانهای
پارسآذرخش ،نوسا و پیاممشرق بر اساس دیدگاه کاربران نهایی وجود دارد؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش پیماشی و با استفاده از مقیاس ارزشیابی کیفیت دادههای نظامهای
رایانهای-کتابخانهای با توجه به دیدگاه کاربران نهایی (شهبازی )1395 ،انجام شد .مقیاس
مزبور بهصوت پرسشنامهای از نوع لیکرت در  62گویه و  4عامل تنظیم شد .گویهها در این
مقیاس ،در واقع عبارتهای خبری هستند که براساس تعاریف هر بُعد از ابعاد کیفیت دادهها
در مقیاس مورد استفاده وجود دارد و از طریق آنها میتوان دیدگاه کاربران نهایی را در
خصوص ارزشیابی کیفیت دادهها مورد توجه و بررسی قرار داد .عاملها ،دستههایی از گویهها
با مفهومی یکسان است که بهصورت خردهمقیاسهایی جهت ارزشیابی کیفیت اطالعات از نظر
کاربران نهایی مورد استفاده واقع شده است .این مقیاس  4عامل کیفیت اطالعات از نظر محتوا،
سازماندهی ،شکل ارائه و استفاده را با توجه به دیدگاه کاربر نهایی مورد بررسی قرار داد.
جهت سنجش روایی ابزار اندازهگیری از روایی محتوا استفاده شد .به اینمنظور نظرات
استادان متخصص و دستاندرکاران حوزهی علم اطالعات و دانششناسی و رایانه مورد توجه
قرار گرفت .در سنجش روایی ،این مورد در نظر گرفته شد که با توجه به نوع ابعاد سنجش
کیفیت اطالعات و کیفیبودن برخی از این ابعاد ،پرسشهای ساختهشده ماهیتاً از ادبیات
متفاوتی برخوردار بودند .جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .مقدار آلفای کرونباخ محاسبهشده ( )0/958نشان داد که ابزار پژوهش از پایایی بسیار
خوبی برخوردار است.
با توجه به اینکه هدف پژوهش ،بررسی و مقایسه کیفیت دادههای نظامهای رایانهای -
کتابخانهای ایران بود؛ بنابراین ،در این پژوهش سه نظام رایانهای پارسآذرخش ،نوسا و پیام
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مشرق بهعنوان معروفترین و پراستفادهترین ،نظامهای رایانهای -کتابخانهای در ایران انتخاب
شدند .کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان کتابخانهای که دارای نظام رایانهای
کتابخانهای پارسآذرخش است ،کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بهعنوان
کتابخانهای که دارای نظام رایانهای کتابخانهای نوسا و کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهعنوان کتابخانهای که دارای نظام رایانهای کتابخانهای پیام مشرق میباشد ،انتخاب شدند.
دانشگاه شهید چمران اهواز به این دلیل انتخاب شد که مرکز آموزشی پژوهشگر بود ،دانشگاه
آزاد ،به این دلیل که تنها دانشگاهی بود که در اهواز از نظام رایانهای کتابخانهای نوسا استفاده
میکرد و دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل اینکه یکی از قدیمیترین دانشگاهها است که از نظام
رایانهای کتابخانهای پیام مشرق استفاده میکند .طبق آمار اخذ شده از کتابخانههای مورد نظر،
حجم جامعه استفادهکننده از این سه نظام رایانهای در کتابخانه های مرکزی هر سه دانشگاه در
کل  32938نفر است .حجم نمونه انتخابی بر اساس جدول کرجسی مورگان با توجه به تعداد
کل جامعه 379 ،نفر بود و پژوهشگر عدد  380را به عنوان حجم نمونه انتخاب کرد .این نمونه
بهنسبت تعداد کاربران بالقوه استفادهکننده از هر نظام رایانهای در کتابخانههای مرکزی هر
دانشگاه تقسیم شد و  140پرسشنامه بین کاربران نهایی نظام رایانهای-کتابخانهای
پارسآذرخش 94 ،پرسشنامه بین کاربران نهایی نظام رایانهای-کتابخانهای نوسا و 146
پرسشنامه بین کاربران نهایی نظام رایانهای-کتابخانهای پیاممشرق توزیع شد.
بهمنظور تحلیل اطالعات پژوهش ،بهکمک نرمافزار آماری  ،SPSSبرای بازنمون
ویژگیهای جامعه تحقیق از روشهای آمار توصیفی استفاده شد .بهمنظور بررسی تفاوت بین
کیفیت دادهها در نظامهای رایانهای کتابخانهای پارسآذرخش ،نوسا و پیام مشرق ،از روش
تحلیل واریانس و بهمنظور مشخصکردن منشأ اختالف معنادار بین عاملها در سه نظام
رایانهای کتابخانهای مورد پژوهش از آزمون تعقیبی اختالف معنادار توکی1استفاده شد.

1. Tukey
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يافتههاي پژوهش
یافتههای پژوهش حاضر در بخش تحلیل دادههای توصیفی نشان داد که از بین پاسخگویانِ
شرکتکننده در این پژوهش ،بیشترین تعداد ( 214نفر=  56/3درصد) از گروه آموزشی فنی و
مهندسی و پس از آن گروه آموزشی علوم پایه ( 22/9درصد) و علوم انسانی ( 20درصد) و
علوم پزشکی (  0/8درصد) بودهاند .مقطع تحصیلی بیشتر پاسخگویانِ شرکتکننده در این
پژوهش ،کارشناسی ( 68/9درصد) و کارشناسیارشد ( 25/8درصد) بوده و از بین آنها تنها
 20نفر مدرک تحصیلی کاردانی ( 2/6درصد) و دکتری ( 2/6درصد) داشتهاند.
بهمنظور مقایسه دادهها در سه نظام رایانهای کتابخانهای مورد بررسی ،ابتدا ،نمرات گویهها
در هر عامل بهصورت جداگانه محاسبه شد و سپس بین عاملهای مختلف مقایسه صورت
پذیرفت .میانگین نمرات گویهها در هر عامل در سه نظام در جدول  1آمده است .همانطور که
مشاهده میشود ،میانگین نمره کیفیت داده از نظر محتوا ( ،)52/224سازماندهی (،)23/691
شکل ارائه ( )33/785و استفاده ( )91/24در نظام رایانهای پیام مشرق ،بیشتر از سایر نظامها
است .بهعالوه کیفیت دادهها از نظر استفاده در هر سه نظام رایانهای ،از نظر کاربران ،دارای
باالترین نمره میانگین میباشد.
جدول  .1ميانگين نمرات گويهها در  4عامل در بين  3نظام رايانهاي در هر دانشگاه
نظام رايانهاي (دانشگاه)
پارسآذرخش
(دانشگاه شهید چمران
اهواز)
نوسا (دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد اهواز)

پیام مشرق (دانشگاه
صنعتی اصفهان)

عاملها
کیفیت دادهها از نظر محتوا
کیفیت دادهها از نظر سازماندهی
کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه
کیفیت دادهها از نظر استفاده
کیفیت دادهها از نظر محتوا
کیفیت دادهها از نظر سازماندهی
کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه
کیفیت دادهها از نظر استفاده
کیفیت دادهها از نظر محتوا
کیفیت دادهها از نظر سازماندهی
کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه
کیفیت دادهها از نظر استفاده

ميانگين
51/744
22/58
33/33
84/729
49/174
21/157
32/515
79/777
52/224
23/691
33/785
91/24

انحراف معيار
9/188
4/018
5/99
12/641
8/659
4/0005
6/094
15/327
9/243
4/577
6/256
14/902
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به منظور بررسی تفاوت بین کیفیت دادهها در نظامهای رایانهای کتابخانهای پارسآذرخش،
نوسا و پیام مشرق ،از روش تحلیل واریانس ستفاده شد.
قبل از انجام تحلیل واریانس ،مجموعهای از شرایط ضروری الزم است برقرار باشند که
عبارتند از:
 .1استقالل گروهها :آزمودنیهای هر گروه باید متفاوت باشند و تنها در یکی از گروهها
وجود داشته باشند؛
 .2نرمالبودن جامعه :جامعهای که از آن نمونهها برداشته میشوند باید نرمال باشند؛
 .3همگنی واریانس :امتیازها در هر گروه الزم است دارای واریانسهای همگن باشد
(پاالنت ،1389 1،ص 304؛ صادقپور و مرادی ،1389 ،ص.)90
با توجه به اینکه آزمودنیهای مورد نظر در پژوهش حاضر از دانشگاههای متفاوت
انتخابشده بودند؛ بنابراین ،کامالً متفاوتبوده و هر پاسخگو تنها در یکی از گروهها وجود
داشت .پس شرط استقالل گروهها برای تحلیل واریانس در این مرحله برقرار بود.
نرمالبودن جامعه پژوهش با استفاده از آزمون نرمالبودن کولموگروف-اسمیرنوف

2

سنجیده شد .جدول  ،2نمرهی این آزمون را در هر عامل نشان میدهد .با توجه به اینکه مقدار
سطح معناداری 3گزارششده در هر ستون این جدول ()0/115 ،0/396 ،0/117 ،0/491
بزرگتر از  0/05است؛ پس ،آزمون ،معنادار و توزیع متغیرها نرمال است و میتوان از تحلیل
واریانس جهت مقایسه میانگینها استفاده کرد.
جدول  .2آزمون نرمالبودن جامعه كولموگراف-اسميرنوف
دستهها

ميانگين

Sig

انحراف معيار

نمره كولموگروف

کیفیت دادهها از نظر محتوا

51/293

9/141

0/833

0/491

کیفیت دادهها از نظر سازماندهی

22/655

4/34

1/191

0/117

کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه

33/303

6/123

0/898

0/396

کیفیت دادهها از نظر استفاده

86/005

14/899

1/195

0/115

1 Pallant
2. Kolmogorov-smirnov
3. Sig.
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در صورتی میتوا ن میانگین نمرات را با استفاده از تحلیل واریانس مقایسه کرد که واریانس
گروهها با هم برابر باشد .به اینمنظور در این پژوهش ،از آزمون لوین 1جهت سنجش همگنی
و برابری واریانس استفاده شد (پاالنت ،1389 ،ص  .)308با توجه به اینکه میزان معناداری
آزمون لوین (جدول  )3در هر  4عامل ( )0/098 ،0/805 ،0/238 ،0/758بزرگتر از 0/05
میباشد؛ فرض همگنبودن واریانسها وجود دارد.
جدول  .3آزمون لوين براي مشاهدهي همگنی واريانسها
نمره آزمون لوين

df1

df2

Sig.

کیفیت دادهها از نظر محتوا

0/278

2

377

0/758

کیفیت دادهها از نظر سازماندهی

1/442

2

377

0/238

کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه

0/217

2

377

0/805

کیفیت دادهها از نظر استفاده

2/335

2

377

0/098

دستهها

با توجه به وجود پیشفرضهای الزم جهت تحلیل واریانس ،بهمنظور مقایسه عاملها در
سه نظام رایانهای از تحلیل واریانس استفاده شد .نمرهی تحلیل واریانس (جدول  )4برای 4
عامل به ترتیب  0/000 ،0/292 ،0/000 ،0/031در سه نظام رایانهای نشان دادهشدهاست.
همانطور که مشاهده میشود ،این نمره در سطح  F≤ 0/05برای عامل سوم یعنی "کیفیت
داده از نظر شکل ارائه" معنادار نمیباشد؛ بنابراین ،بین پاسخهای پاسخگویان در رابطه با این
عامل در سه نظام رایانهای پیام مشرق ،پارسآذرخش و نوسا اختالف معناداری وجود ندارد .اما
در رابطه با سه عامل دیگر یعنی "کیفیت دادهها از نظر محتوا"" ،کیفیت دادهها از نظر
سازماندهی" و "کیفیت دادهها از نظر استفاده" اختالف معناداری بین پاسخها در خصوص سه
نظام رایانهای مزبور مشاهده میشود و جهت محاسبه میزان تفاوت در بین سه نظام ،نیاز به
انجام آزمون تعقیبی میباشد.

1. Levene Statistic
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جدول  .4محاسبه تحليل واريانس مربوط به  4عامل
عاملها
کیفیت دادهها از نظر
محتوا
کیفیت دادهها از نظر
سازماندهی
کیفیت دادهها از نظر
شکل ارائه
کیفیت دادهها از نظر
استفاده

بین گروهها
داخل گروهها
بهطور کلی
بین گروهها
داخل گروهها
بهطور کلی
بین گروهها
داخل گروهها
بهطور کلی
بین گروهها
داخل گروهها
بهطور کلی

Sum of
Squares
577/066
31094/123
31671/189
368/575
6770/409
7138/985
92/393
14115/950
14208/342
7873/935
76256/335
84130/270

Mean
Square
288/533
82/478
184/288
17/959
46/196
37/443
3936/968
202/271

F

Sig.

3/498

0/031

10/262

0/000

1/234

0/292

19/464

0/000

بهمنظور مشخصکردن منشأ اختالف معنادار بین عاملهای مورد نظر در ارتباط با سه نظام
رایانهای کتابخانهای مورد پژوهش از آزمون توکی استفاده شد (جدول .)5
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،آزمون توکی نشان داد که در سطح  0/05در
عامل اول یعنی "کیفیت دادهها از نظر محتوا" ،بین نظام رایانهای پیاممشرق و نوسا در دو
دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی اختالف معناداری مشاهدهشدهاست .در مورد
عامل دوم یعنی "کیفیت دادهها از نظر سازماندهی" ،در سطح  0/05از یک طرف اختالف
معناداری بین نظام رایانهای پیاممشرق و نوسا در دو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد
اسالمی و از طرف دیگر اختالف معناداری بین نظام رایانهای نوسا و پارسآذرخش در دو
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز و شهید چمران مشاهده شده است .در خصوص عامل سوم
یعنی "کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه" در سطح  0/05اختالف معناداری بین هیچکدام از
نظامهای رایانهای مشاهدهنشدهاست .و در مورد عامل چهارم یعنی "کیفیت دادهها از نظر
استفاده" ،در سطح  0/05بین هر  3نظام رایانهای پارسآذرخش ،نوسا و پیام مشرق در هر سه
دانشگاه اختالف معناداری مشاهده شده است.
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جدول  .5نتايج آزمون توكی در رابطه با نظامهاي رايانهاي مورد پژوهش

کیفیت دادهها از نظر استفاده

کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه

کیفیت دادهها از نظر سازماندهی

کیفیت دادهها از نظر محتوا

عاملها

تفاوت ميانگينها

Std. Error

Sig

نظام رايانهاي (دانشگاه)
پیام مشرق (دانشگاه

پارسآذرخش

0/4796

1/0743

0/896

صنعتی اصفهان)

نوسا

3/0498

1/2009

0/031

پارسآذرخش (دانشگاه

پیام مشرق

-0/4796

1/0743

0/896

شهید چمران اهواز)

نوسا

2/5702

1/21101

0/087

نوسا (دانشگاه آزاد

پیام مشرق

-3/0498

1/2009

0/031

اسالمی ،واحد اهواز)

پارس آذرخش

-2/5702

1/21101

0/087

پیام مشرق (دانشگاه

پارس آذرخش

1/11106

0/5013

0/070

صنعتی اصفهان)

نوسا

2/5345

0/5604

0/000

پارسآذرخش (دانشگاه

پیام مشرق

-1/11106

0/5013

0/070

شهید چمران اهواز)

نوسا

1/4235

0/56509

0/033

نوسا (دانشگاه آزاد

پیام مشرق

-2/5345

0/5604

0/000

اسالمی ،واحد اهواز)

پارسآذرخش

1/4235

0/56509

0/033

پیام مشرق (دانشگاه

پارسآذرخش

0/4549

0/7238

0/805

صنعتی اصفهان)

نوسا

1/27001

0/8092

0/260

پارسآذرخش (دانشگاه

پیام مشرق

-0/4549

0/7238

0/805

شهید چمران اهواز)

نوسا

0/8151

0/81595

0/578

نوسا (دانشگاه آزاد

پیام مشرق

-1/27001

0/8092

0/260

اسالمی ،واحد اهواز)

پارسآذرخش

-0/8151

0/81595

0/578

پیام مشرق (دانشگاه

پارسآذرخش

6/5097

1/6823

0/000

صنعتی اصفهان)

نوسا

11/4623

1/8808

0/000

پارسآذرخش (دانشگاه

پیام مشرق

-6/5097

1/6823

0/000

شهید چمران اهواز)

نوسا

4/9526

1/8964

0/025

نوسا (دانشگاه آزاد

پیام مشرق

-11/4623

1/8808

0/000

اسالمی ،واحد اهواز)

پارسآذرخش

-4/9526

1/8964

0/025

در تأیید یافتههای باال ،مقایسه میانگین پاسخ پاسخگویان در مورد هر عامل در سه نظام
رایانهای کتابخانهای (جدول  )6نشان میدهد که در مورد عامل اول یعنی "کیفیت دادهها از
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نظر محتوا" ،میانگین پاسخهای پاسخگویان ،در نظامهای رایانهای کتابخانهای نوسا ( )49/174و
پارسآذرخش ( )51/744در مقایسه با هم تقریباً یکسان است و در سطح  ،0/05اختالف
میانگین آنها معنادار نمیباشد؛ بنابراین ،میتوان گفت ،کیفیت دادههای این دو نظام از نظر
محتوا با توجه به پاسخ پاسخگویان ،در یک سطح قرار دارد.
جدول  .6مقايسه ميانگين پاسخِ پاسخگويان در مورد هر عامل در نظامهاي رايانهاي كتابخانهاي

کیفیت دادهها از نظر

شکل ارائه

کیفیت دادهها از نظر

استفاده

کیفیت دادهها از

پیام مشرق (دانشگاه صنعتی اصفهان)

-

52/224

-

پارسآذرخش (دانشگاه شهید چمران
اهواز)

51/744

51/744

-

نوسا (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز)
Sig.

49/174

-

-

0/071

0/911

-

-

23/691

-

-

22/58

-

21/157

-

-

1

0/103

پیام مشرق (دانشگاه صنعتی اصفهان)

33/785

-

-

پارسآذرخش (دانشگاه شهید چمران
اهواز)

33/33

-

-

نوسا (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز)
Sig.

32/515

-

-

0/239

-

-

-

-

91/239

-

84/729

-

79/777

-

-

1

1

1

پیام مشرق (دانشگاه صنعتی اصفهان)

نظر سازماندهی

کیفیت دادهها از نظر

محتوا

عاملها

نظامرايانهاي (دانشگاه)

ميانگين پاسخ پاسخگويان

پارسآذرخش (دانشگاه شهید چمران
اهواز)
نوسا (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز)
Sig.

پیام مشرق (دانشگاه صنعتی اصفهان)
پارسآذرخش (دانشگاه شهید چمران
اهواز)
نوسا (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز)
Sig.
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همچنین در مورد این عامل ،میانگین پاسخهای پاسخگویان نظامهای رایانهای کتابخانهای
پیام مشرق ( )52/224و پارسآذرخش ( )51/744نیز در مقایسه با هم تقریباً یکسان است و
آزمون آماری بهکار رفته نشان میدهد که در سطح  ،0/05اختالف میانگین آنها معنادار
نمیباشد و بهنظر میرسد ،کیفیت دادههای این دو نظام نیز از نظر محتوا براساس پاسخ
پاسخگویان در یک سطح قرار دارد .در خصوص عامل دوم یعنی "کیفیت دادهها از نظر
سازماندهی" ،میانگین پاسخِ پاسخگویان فقط در نظام رایانهای کتابخانهای پارسآذرخش
( )22/58و پیام مشرق ( )23/691در مقایسه با هم در یک سطح قرار دارد و آزمون آماری نیز
نشان داد که در سطح  ،0/05اختالف میانگین آنها معنادار نیست .پس میتوان گفت ،کیفیت
دادههای این دو نظام از نظر سازماندهی با توجه به پاسخ پاسخگویان در یک سطح قرار دارد.
در مورد عامل سوم یعنی "کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه" میانگین پاسخ پاسخگویان در هر
سه نظام رایانهای کتابخانهای پیام مشرق ( ،)33/785پارسآذرخش ( )33/33و نوسا ()32/515
در مقایسه با هم در یک سطح قرار دارد؛ لذا ،اختالف میانگین آنها معنادار نیست .پس ،کیفیت
دادههای این سه نظام از نظر شکل ارائه با توجه به پاسخها در یک سطح قرار دارد .این
درحالی است که در مورد عامل چهارم یعنی "کیفیت دادهها از نظر استفاده" ،نظامهای رایانهای
مورد مطالعه در مقایسه با یکدیگر ،از نظر پاسخگویان در یک سطح نبوده اند و اختالف میانگین
آنها معنادار میباشد؛ بنابراین ،میتوان گفت ،کیفیت دادههای این سه نظام در رابطه با استفاده،
از نظر پاسخگویان در یک سطح قرار ندارد.

بحث و نتيجهگيري
میانگین نمرات محاسبهشده در سه نظام رایانهای-کتابخانهای در این پژوهش نشان داد که
نظام رایانهای-کتابخانهای پیام مشرق از نظر محتوا ،سازماندهی ،شکل ارائه و استفاده دارای
بیشترین نمره کیفیت داده میباشد .بهعالوه ،مقایسه دادهها در سه نظام رایانهای کتابخانهای
مورد بررسی نشان داد که بیشترین نمره میانگین در بین پاسخگویان درمورد عامل چهارم
مقیاس بوده است .عامل چهارم این مقیاس گویههایی را شامل میشود که از طریق آنها

ارزشيابی كيفيت اطالعات نظامهاي رايانهاي-كتابخانهاي پارسآذرخش ،نوسا...

15

میتوان کیفیت دادهها را از نظر "استفاده" سنجش کرد .اینطور بهنظر میرسد که میزان توجه
کاربران نهایی نسبت به معیارهای مربوط به استفاده از دادهها و اطالعات در نظام رایانهای
کتابخانهای بیشتر است .با توجه به اینکه اغلب گویههای مربوط به این عامل بیشتر به نوع و
شکل دادههای بازیابیشده برمیگردد ،شاید این نظرات در بین پاسخگویان ناشی از تفاوت
دیدگاه آنها از نتیجه بازیابی و استفاده دادههای بهدستآمده از نظام باشد .این در حالی است
که برخی دیگر از پژوهشگران نیز در پژوهش خود به نوعی به مسائل و مشکالت مربوط به
استفاده از داده در نظامهای اطالعاتی اشاره کردهاند؛ از جمله موجز ،دیگو ،لماهیو ،بیزنس

1

( )2013که در پژوهش خود در بررسی مشکالت مربوط به دادهها به تناقض ،عدم ثبات 2و
تنوع اطالعات بهعنوان مشکالتی که در محدوده زمانی مشخص در مورد منابع داده پیش
میآید ،اشارهکردند .بهعالوه ،آنها تأکید کردند که فرایند ورود دستی داده نیز میتواند از
مشکالت اصلی داده در این زمینه باشد.
نتایج حاصله از تحلیل واریانس در سه نظام رایانهای پیام مشرق ،پارسآذرخش و نوسا
نشان داد که نمره تحلیل واریانس فقط برای عامل سوم یعنی "کیفیت دادهها از نظر شکل
ارائه" معنادار نیست .پس اختالف معناداری بین پاسخهای پاسخگویان در گویههای مربوط به
عامل سوم در سه نظام رایانهای پیام مشرق ،پارسآذرخش و نوسا وجود ندارد .اما در بین
گویههای مربوط به عامل اول ،دوم و چهارم ،بین پاسخها ،در خصوص سه نظام رایانهای
مزبور اختالف معنادار مشاهده شد .محاسبه تفاوت بین هر جفت از عاملها در سه نظام
رایانهای کتابخانهای در پژوهش حاضر نشانداد که از نظر محتوا بین کیفیت دادهها در نظامهای
رایانهای پیام مشرق و نوسا اختالف معناداری مشاهده شده است .این تفاوت میتواند ناشی از
نوع و میزان اطالعات یا دادههای وارد شده به نظام اطالعاتی باشد .نتیجه بهدستآمده در این
بخش ،نتایج حاصل از پژوهش اپلر ( )2003را تأیید میکند که در بررسی مشکالت کیفیت
دادهها ،به مشکالت مربوط به منابع و محتوای آنها اشاره میکند (نقل در استیویلیا ،2006 ،ص
.)24
1. Moges, Dejaeger, Lemahieu & Baesens
2. inconsistency and diversity
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به عالوه ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مورد عامل دوم یعنی کیفیت دادهها از نظر
سازماندهی ،بین نظام رایانهای پیاممشرق و نوسا از یک طرف و از طرف دیگر بین نظام
رایانهای پارسآذرخش و نوسا اختالف معناداری مشاهده شده است .در مورد عامل سوم یعنی
کیفیت دادهها از نظر شکل ارائه بین هیچیک از نظامهای رایانهای کتابخانهای اختالف معناداری
مشاهده نشد .در مورد عامل چهارم یعنی کیفیت دادهها از نظر استفاده ،بین هر سه نظام
رایانهای اختالف معنادار مشاهده شده است .این تفاوت در دیدگاههای کاربران نظامهای
رایانهای-کتابخانهای مختلف در مورد کیفیت دادهها از نظر محتوا ،سازماندهی و استفاده
میتواند ناشی از نوع و ساختار دادههای وارد شده به نظام ،ساختار خاص هر نظام و نوع نیاز
کاربران باشد.
در انتها ،بهمنظور بررسی بیشتر نظرات کاربران نهایی در مورد هر نظام رایانهای کتابخانهای
مورد پژوهش ،میانگین پاسخ پاسخگویان در مورد نظامهای رایانهای کتابخانهای با هم مورد
مقایسه قرار گرفت .همانطور که نشاندادهشد ،این مقایسه و دستهبندی میانگین پاسخهای
همسان در هر عامل در نظامهای رایانهای مورد پژوهش ،در واقع تأییدی بر نتایج قبلی بود.
نتایج این مقایسه نشان داد که کیفیت محتوای دادههای نظامهای رایانهای پارسآذرخش و نوسا
از یکطرف و نظامهای رایانهای پارسآذرخش و پیام مشرق از طرف دیگر ،با توجه به دیدگاه
کاربران نهایی همسان است و اختالف میانگین آنها معنادار نیست .این درحالی است که
کیفیت دادهها از نظر سازماندهی فقط درنظامهای رایانهای کتابخانهای پارسآذرخش و پیام
مشرق از نظر کاربران نهایی همسان است و اختالف میانگین آنها معنادار نیست .بهعالوه ،این
نتایج نشان داد که اگرچه از نظر کاربران نهایی ،دادههای هر سه نظام رایانهای کتابخانهای در
هر سه دانشگاه از نظر استفاده در یک سطح ارزیابی نشدهاند و اختالف میانگین آنها معنادار
است ،اما به نظر آنها ،کیفیت دادههای هر سه نظام رایانهای کتابخانهای ،از نظر شکل ارائه در
یک سطح میباشد و اختالف میانگین آنها معنادار نیست.
در کل ،نتایج بررسیها نشان داد که به نظر میآید ،پاسخگویان این پژوهش ،نسبت به
نظامهای رایانهای -کتابخانهای پارسآذرخش و پیام مشرق از نظر محتوا ،سازماندهی و شکل
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ارائهی دادهها ،نظرات مشابهی دارند .نتایج مذکور همچنین نشان داد که کاربران نهایی نسبت به
کیفیت دادههای نظامهای رایانهای کتابخانهای پارسآذرخش و نوسا نیز از نظر محتوا و شکل
ارائه ،نظرات مشابهی دارند .اما از نظر پاسخگویان ،کیفیت دادهها از نظر استفاده برای هیچیک
از نظامهای رایانهای کتابخانهای ،دارای میانگین همسان نمیباشد و نظر کاربران نهایی در این
مورد مشابه نمیباشد .نتیجهی اخیر میتواند ناشی از معماری نظامها و طراحی متفاوت رابط
کاربر این سه نظام رایانهای-کتابخانهای باشد که دادههای نظام را از نظر استفاده تحتالشعاع
قرار داده است.
در آخر با وجود نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود بهمنظور ارزیابی بهتر این
نوع نظامها و نتیجهگیری کاملتر ،این ارزیابی در بین این نوع نظامهای رایانهای در سایر
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی سراسر کشور و در بین سایر نظامهای رایانهای تولید شده در
کشور صورتپذیرد .بدیهی است نتایج بهدستآمده میتواند در جهت بهبود وضعیت نظامهای
رایانهای-کتابخانهای در ایران راهگشا باشد .متخصصان تولیدکنندهی این نوع نظامها با استفاده
از این نتایج میتوانند جهت بهبود وضعیت نظامهای رایانهای کتابخانهای تالشکرده و مدیران
کتابخانهها میتوانند با استفاده از این نتایج به بهبود وضعیت دادههای این نوع نظامها اقدام
کنند.
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