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Purpose: To systematically review research literature on the use of 
systems concepts to explore information quality assessment criteria.  
Methodology: Data was collected from relevant research explored in 
domestic and foreign databases, published between 2009-2019. 58 
works were identified of which completeness and relevance of was 
examined. As a result, 15 documents were selected and analyzed using 
Cochran's systematic review methodology 
Findings: Criteria for evaluating information quality in technical 
documentation information systems could be divided into 
organizational, individual, information, technological, and systematic. 
Conclusion: The categorization of such metrics helps knowledge-based 
and project-based companies to evaluate the quality of their company’s 
information systems for further improvement. 
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درتيفيكيابيارزيارهايمع  هاي سامانهاطالعات

فنياطالعات  مندي: مرور نظاممستندات
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١٠٦
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 مقدمه
و جهاني و تبديل اقتصاد جوامع صنعتي به اقتصاد خدماتي برپايه دانش شدن اقتصاد

است كه محيط در دنياي رقابتي امروزاطالعات دو دگرگوني بسيار نيرومند 
ا وكار را تغيير داده است. سامانه كسب ،با حذف عمليات تكرارييطالعاتهاي

و كارها را ميدرستي آن را تسهيل طكنند. تضمين و تحليل بقهاطالعات شده بندي
و تصميم در برنامهرا ارشدمديران  به گيري ريزي و مي مناسب .كند موقع پشتيباني

و توزيع اطالعات، جمععالوه بر اينها و كاركنان آوري، پردازش، ذخيره،  به مديران
و توليد محصوالت جديد تحليل مسائل، تجسم موضوعو در تجزيه هاي پيچيده،
(الودن، كمك مي عوامل موفقيت در پشتيباني از كيفيت اطالعات بهبود). 1377كند

و رهيافتي اس راهبردي و قوت از اينت.مديران رو، الزم است نقاط ضعف
و متناسب با تغي سامانه و هاي اطالعاتي شناسايي (رهنورد يرات در محيط ارتقا يابد
 ). 1385محمد عليها، حاجي

 سوابقيا اسناديا مدارك سامانه اطالعات مديريت مستندات آرشيوي شامل

يا حاوي اطالعاتكه اند الكترونيك تعريف كردهيا است. مدرك را نوشتار چاپي
مي شده به سابقه خارج باشد. مدرك از جريان شواهد محملي است سابقه شود. تبديل

( است روي داده آنچهاز اطالعاتييا شواهد كه  سند ).Adam, 2008را دربردارد
 ). Thomassen, 2001( كند تغيير نبايدو تواند نمي سابقه اما است؛ تغييرپذير

از سندها سازمان مديريتاز پشتيباني برايو هستند سازماني حافظه بخشي
مي به فن)Cox, 2001( آيند كار در معموالًكه است نوعي سندي. مستندات

تيفيكنيو تضم2يبخش ارزشبرايوهيته1محور طرحوانيبن هاي دانش سازمان
وها اين سامانهو عملكرديطراح . نحوهشوديمرهيذخ يي به همين نامها سامانهدر

متيفياطالعات باكديتولبهي براي آنهاابيارزيها شاخصداشتن . كنديكمك
روهافراينديساز استاندارد برايها سازماني كه كرديرو ويسازمانيهاهيو

ميبهاز مراجع معتبريالگوبردار نتعييراها اين سامانه اطالعاتتيفيك؛ گيرند كار
اطالعاتي هاي سامانه در اطالعات كيفيت در اين مقاله معيارهاي ارزيابي.ندك مي

 شود.ميمستندات فني تشريح 

 شناسي روش

( داده به1398-1388هاي اين مقاله با مرور منظم منابع مرتبط ده سال  روش كوكران)

،وروديارهايمعنييتع،: انتخاب سؤالداردهفت مرحله كوكران انجام شده است.

و منابع اطالعات افتني ،مطالعاتتيفيكيابيارز،انتخاب مطالعاتي،مطالعات
1. sketches-oriented 
2. valuation 

خادمی |زادهشهناز
فرج |پهلوعبدالحسین

قاسمی زادهشادی



١٠٧
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

واه استخراج داده  ,Henderson, Craig, Willis, Tovey, & Webster(ارائهوليتحل،

،1رانداكياياطالعات هاي گاهيپااز است شدهليتحل منابعي كه در اين مقاله ).2010

براي دست آمده است. به5و پرتال جامع علوم انساني،4نورمگز،3ايران، مگ2يكايلسيو

فنياطالعات هاي سيستم هاي يافتن آنها از كليدواژه تيفيكيابيارزو،ي، مستندات

پااستفاده كرديم. اطالعات ، JSTOR ،IEEE شامليخارجياطالعات هاي گاهيدر

Emerald ،EBSCO ،Springer ،Science Direct ،Sage ،ProQuest ،Oxford و نيز

و، technical documentation characteristics of records ،data qualityهاي كليداژه

documentation quality شد براي تعيين اعتبار مراحل پژوهش، از متخصص. استفاده

و  ديگري بيرون از گروه پژوهش بهره گرفتيم. استنادهاي هر دو فهرست آثار داخلي

خارجي را هم براي افزودن آثار بيشتر بررسي كرديم؛ اما منبع جديدي براي افزودن 

از آثار يافتهنيافتيم. سپس تعدادي از  شده را به متخصص بازيابي اطالعات خارج

بندي كرديم. مقايسة هايي را كه او انتخاب كرد دوباره دسته گروه پژوهش داديم. مقاله

نشان1خالصه فرايند جستجو در متون در شكل دو دسته، تفاوت چنداني نشان نداد. 

 داده شده است. 

م1شكل و انتخاب  طالعات. فرايند جستجو

و گزارش1 جدول اراشدهليتحليها اسناد ميپژوهشنيدر در. دهد نشان

و ربط آن با سامانه مرحلة نخست، پژوهشي و مستندسازي فني بودن اثر هاي اطالعاتي

1. https://irandoc.ac.ir/ 
2. https://www.civilica.com/ 
3. https://www.magiran.com/ 
4. https://www.noormags.ir/ 
5. http://ensani.ir/fa 

اطالعاتتیفیکیابیارزیارهایمع
فنیاطالعاتهایسامانهدر ...ی:مستندات



١٠٨
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

نظر ربط عنوان، چكيده محتوا را مشخص كرديم. در مرحلة دوم، آثار را از

)Sandelowski, Voils, & Barroso, 2006(را و برخي و كيفيت بررسي كرديم ،

بي به  بودن حذف كرديم. ربط سبب

و گزارش1 جدول  شده هاي تحليل . اسناد

سند سالنویسندگاننام
دسته و پيادهشناسايی موفقيت حياتی عوامل چارچوببندی سازی

ايران در اطالعات فناوری زيرساخت کتابخانه
محمدی، محرابیون

رو زارع و ۱۳۹۲اسانشهریاری،
سیستم از استفاده رضورت مستندسازیبررسی در اطالعاتی های

طرح عمرانیفنی ۱۳۸۹نوروزیوفراهی،جزايری،های
رشكت در دانش جريان نحوه دانشبررسی پاركهای در مستقر بنيان

مفهومی مدل ارائه و تهران دانشگاه فناوری و تابیهعلم ۱۳۹۱تیموری
مو باارزيابی مشهد فردوسی دانشگاه مالی اطالعاتی سامانه فقيت

تعديلبه مدل مكلنيكارگريی و دلون دادمندشده و ناظمی، ۱۳۸۹لگزیان،
اطالعاتتوزیعوتولیدبرمؤثرکیفیعواملوهاشاخصشناسایی

ایرانفناوریوعلمهایپارکدردانشو
نوشینحاجی فرد،شمسایی،

باب ۱۳۹۶الحوائجیو

System development for document management systemKiplie, Yatin, Angutim, &
Abdul Hamid2018

The information systems documentation – another problem for
project managementOprea & Mesnita2006

Content strategy: the new philosophy of technical documentationAriel2015

A metrics-based approach to technical documentation qualityWingkvist, Ericsson,
Lincke, & Löwe2010

Organizational impact of system quality, information quality, and
service qualityGorla, Somers, & Wong2010

A framework linking information quality dimensions and
coordination challenges during interagency crisis responseGonzalez & Bharosa2009

Data quality issues for accounting information systems’
implementation: Systems, stakeholders, and organizational factorsXu2009

Criteria for measuring and comparing information systemsPalmius2007
What are the characteristics of records?Öberg & Borglund2006

What skills matter in data quality?Chung, Fisher, & Wang2002

ها يافته

ازسازمانيارهايمع جو بخش فروشانريمدنظري كه ميسازمان شود الب تلقي

ميعملكرد سازمان چگونگي  هايي چون دهد. در بخش سازماني موضوع را نشان

 دليلبه مشتريان رضايتو افزايش رقابت، قدرت وري، افزايش بهره افزايش

و اقتصاد آسان به اطالعات را يافتيم. دسترسي معيار سازماني به كارايي، كنترل،

بعد كارايي، سام تقسيم مي در هاي اطالعاتي انهشود.  اطالعات در سازمانعيتوزرا

خادمی |زادهشهناز
فرج |پهلوعبدالحسین

قاسمی زادهشادی



١٠٩
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

بعد كند ارزيابي مي از جنبهبه كنترل. د كه به مديريت سازمان پردازمي سامانههايي

مي گيري ميزان كمك به مديران در تصميماجرايي، مثل هاي در كنترل كند. كمك

و مالي سامانه نيز جنبه اقتصادبعد  كارگيريبههزينه مثل،اطالعاتيهاي اقتصادي

ميرا آن   شود. شامل

و به مسائلي چون ارتقاي مهارت استافرادتيمربوط به رضايفرديارهايمع

و ارائه كارگيريبهاز رضايت،سامانه كارگيريبه طريقاز فرد توانو  اطالعات آن،

مي نيازهايبا متناسب عمل،ديآزاهايي مثل موضوعمعيار فردي به شود. وي مربوط

و ارتباطات تقسيم مي از ميزان آزادي عملشود. ارگونومي، و كنترل سوي آزادي

ميافرادبر سامانه به را ارزيابي ميطور مثال، كند؛ طر تواند فرد بر سامانهقياز

و سالمت افراد در سامانه خود تأثير بگذاردتيموقع ، ارگونومي ميزان رضايت

و اين كار را با اين قبيل پرسش اطالعاتي را ارزيابي مي مي كند فردايآدهد: ها انجام

و تواند مي در فناورينقش خود ن متناسبيبرا سامانه اطالعاتيرا خوديازهايكردن

مي؟ درنهايت، كنديكربنديپ  تأميندرياطالعاتسامانهييتوانا زانارتباطات به

ميايجاد ارتباط بين اطالعات براي ي،اطالعات سامانه طور مثال،به.زدپردا افراد

نيبانيپشت ديبرارا فردازياز  يا نه؟ندكمي تأمينگريتعامل با افراد

و دسترستيفيكدرباره مقوله اطالعات  آساني دسترسياست.آنبهياطالعات

 سامانه، قابليتدر اطالعات مناسب قالب سامانه، داشتن درون اطالعات به

 امنيتو پايداريو دسترسيمعيارهاي اين مقوله است. جستجوپذيري ازجمله

معيارهاي فرعي اين بخش هستند. دسترسي شامل مضاميني مانند شكل اطالعات،

و دسترس اطالعات در نگهداري مدتبا پذيري است. پايداري قابليت جستجو،

به سامانهاز اطالعات انتقالاي سامانه اطالعاتي اين معيار. مرتبط استگريد سامانه اي

بابا پرسش درباره آساني  بهيگانيانتقال اطالعات گي چگونوگريد سامانهشده

ميوياطالعات در آرشكردن ذخيره مصونيت اطالعات از دسترسي شود. امنيت، مطرح

 سنجد. كاربران غيرمجاز را مي

مدعيدر توز پذير لمس مصنوعاتربيورنافيارهايمع نقش اطالعاتتيريو

(دار مي ).Palmius, 2007ند به در اين زمينه و ساختارهاي سختتوان افزاري

و نرم  طريقاز سامانهدر يادگيري سامانه، امكاناز استفاده نحوه آسانيافزاري پشتيبان

و... اشاره هاي خواستهاز سامانه پشتيباني راهنما، امكان هاي بخشوها پيام ارائه كاربر

نرافزار سختكرد.  و سهولت كاربري از زيرمعيارهاي اين دسته هستند.م،  افزار،

اطالعاتتیفیکیابیارزیارهایمع
فنیاطالعاتهایسامانهدر ...ی:مستندات



١١٠
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

است؛و كابل وتريمانند كامپي سامانهكيزيفدرباره زيرساخت افزار سختمعيار

ن چقدر سختهايي ازقبيل پرسش بهندكمييبانيپشت سامانهيفعليازهايافزار از

مي ارزيابي سخت  شود. افزار سامانه اطالعاتي مربوط

به نرميار مع م است سامانهافزاري نرم زيرساختافزار مربوط راان توانايييزو  آن

كم در انجام فعاليت مي ها با بهيدسترسسؤاالتي ازقبيل اينكه دهد. ترين خطا نشان

و ارتقا نرمنيا مي آن چقدر آسان استي افزار با استفاده شود. سهولت به آن مربوط

نت سامانهدارد تا واردازينير چقدر انرژكارباينكه سؤاالتي ازقبيل مطلوبجهيشود تا

مي دست آوردهب  شود. ارزيابي

مي چگونگي مطابقت سامانه را با استاندارد مند، معيارهاي نظام سنجند ها

)Palmius, 2010 آسان بازخوردگيري هايي همچون امكان در اين بخش موضوع). ما،

و فرايندي داشتن نظام و امكانو ورودي  سريع يافتيم. گويي پاسخو ارتباط خروجي،

به2جدول  مند آمده از مرور نظام دست . نتايج

(معیارها)مقوله اظهاراتمضامین فراوانی

انی
سازم

بهره اطالعاتیافزایش سامانه مدیریت ازطریق ۳وری
رقابت قدرت رقباافزایش مقابل در رشکت ۴پذیری

مشرتی رضایت اطالعاتبهبود کیفیت و آسان دسرتسی ازطریق ۷ان
مستند ازطریق دانش باالاشاعه رسعت و اعتبار با دقیق ۶سازی

سازمان مدیریت از اطالعاتی سامانه پشتیبانی و ۸حامیت
تصمیم برای مناسب آمار و اطالعات سازمانگیریارائه راهربدی و جاری ۲های

به سامانهرصفهمقرون رسمایهبودن بازگشت و اقتصادی ازنظر ۶ایاطالعاتی
انباشت اطالعات، هدررفت از (جلوگیری سازمان در سامانه مناسب عملکرد

و...) اطالعات، مناسب و ۹منظم

خروجیانعطاف نگهداری منونه (برای سامانه باالی ابری)پذیری فضای روی ۷ها

دی
فر

ازطریق فرد توان و مهارت اطالعاتیبهارتقای سامانه ۶کارگیری
به از فرد اطالعاتیرضایت سامانه ۳کارگیری

فردی نیازهای با متناسب اطالعات ۵ارائه
اطالعاتی سامانه بر کار برای فرد توانایی و ۶تخصص

در فرد دخالت سامانهISمیزان کنرتل ۴برای
ب فرد اجتامعی تعامل برای ارتباطی کانال دیگرانایجاد ۵ا

اطالعاتی سامانه ازطریق فرد سازمانی دانش ۷افزایش
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(معیارها)مقوله اظهاراتمضامین فراوانی

اتی
طالع

ا

آسان سامانهمیزان درون اطالعات به دسرتسی ۹بودن
سامانه در اطالعات مناسب قالب ۷داشنت

جستجوپذیری در باال ۹قابلیت
کاربران نوع به توجه با آن تعریف و اطالعات به دسرتسی ۱۰میزان

اطالعاتق درستی و دقت و باال اطمینان ۹ابلیت
مرتبط و اطالعاتیکدستی ۴بودن

جابه و انتقال سامانهقابلیت درون اطالعات ۶جایی
سامانه درون اطالعات ردیابی ۷قابلیت
سامانه اطالعات کیفیت ارزیابی ۹امکان
سامانه در اطالعات آرشیوشدن ۳قابلیت

نحومناسب برابودن مستندات نگارش ۶مدتبلندینگهداریه

ری
فناو

سامانه از استفاده نحوه ۷آسانی
پیام ارائه ازطریق سامانه در یادگیری امکان بخشوجود و راهنامها ۵های

خواسته از سامانه پشتیبانی کاربرامکان ۲های
سخت ساختارهای نرموجود و پشتیبانافزاری ۹افزاری

اندازهوجود برای درابزارهایی خدمات کیفیت ارزیابی و IS۸گیری
سخت ساختارهای نرموجود و آسانافزاری مدیریت قابلیت با ۷افزاری
اندازه نرمتوان کیفیت سامانهگیری ۸افزاری

پروتکل از سامانه پیروی موجودمیزان استانداردهای و ۹ها
تهدید با مقابله در سامانه اطالعاتیتوان و امنیتی ۸ات

فعال خارجتوان صورت در سامانه فعالیتبودن چرخه از آن ۶شدن

ظام
ن

مند

سامانه آسان بازخوردگیری ۶امکان
خروجی و فرايندی و ورودی نظام ۸داشنت

پاسخ و ارتباط رسیعامکان ۷گویی
محیطی تغییرات درک ۴قابلیت

شبکه سامانایمیزان ۳هبودن
بهره کیفیتمیزان ارزیابی استانداردهای از ۹برداری

بهره روشمیزان از نظامگیری نرمشناسی پیچیده۱های مسائل حل ۵برای
آن ابعاد بررسی با پیچیده مسائل حل ۷قابلیت

اطالعات امنیت و نگهداری، دسرتسی، در سامانه خطای  Soft Systems Methodology .۴1میزان
(SSM) 
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 هاي اطالعاتي مستندات فني كيفيت اطالعات در سامانه . معيارهاي ارزيابي2شكل

و5پژوهش منتخب،15تحليل مقوله سازماني، فردي، اطالعاتي، فناوري،

 مند را شناساند. نظام

 گيري نتيجه

و شناسايي نقاط قوت فني با استفاده از شاخص اطالعات مستنداتتيفيكيابيارز ها

ارو ضعف سامانه مي تقاي كيفيت خدمات آن بينجامد. اما، تصميم براي تواند به

و با استفاده از يافته ها ارزيابي بايد از احساس نياز براي ارتقاي عملكرد سامانه

 برخيزد.

فنياطالعاتيها كاربران سامانه محور، تنها هاي طرح ي، ازجمله شركتمستندات

ميدر صورت برخورداري از ساختار مناسب براي ارزيابي من توانند در اين كار ظم

و موفق شوند. مهم در ارزيابي اين سامانه ها آن است كه فرايند ارزيابي با دقت انجام

.از نتايج آن استفاده شود
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