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  هاي پژوهش كيفيت داده
و  كنـيم  كسـب مـي   دانش ،رسيم و از اطالعات ها به اطالعات مي با استفاده از داده. است» داده« ،هرم دانش زيرين اليه

هايي كه اعتبار  داده .پي برد در پژوهش» كيفيت داده« اهميتبه  توان مي از اين رو، يابيم دست ميبينش و خرد  به سپس
  .خطاهاي نتيجه پژوهش خواهند شد باشند، سرمنشأ نداشتهو كيفيت الزم را 

 دادن تـا ضـمن كـاهش    كـار گيرنـد   تمركز و دقت بيشتري را بـه هاي پژوهش، محققان بايد  براي بهبود كيفيت داده
در ... وروز نبودن  بودن، به متناسبنابودن،  و پديده جعلي بكاهندها  تورش در داده از گيري، گيري و غيرنمونه خطاهاي نمونه

  .نكندها بروز  پژوهشهاي  داده
  

  
  هرم دانش. 1شكل 

، هـاي كـالن   داده. شـويم  مـي رو  روبـه  »هاي كـالن  داده«  با گسترش اينترنت و فناوري اطالعات، با پديدهگام  هم
ضـروري اسـت كـه     .نيـز توجـه كنـيم    هـا  كيفيـت داده به شرطي كه بـه  هاي خوب است؛  فرصتي براي ايجاد پژوهش
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 و هـاي مصـاحبه   بيشـتر بـه پروتكـل   دقـت و توجـه   . كننـد  توجه بيشـتري  هاي تحقيق و كيفيت آن پژوهشگران به داده

، هـاي تحقيـق   آوري داده آوري داده و نظارت بر آنها و اعتبارسنجي عمليـات جمـع   آموزش افراد درگير با جمع ،نامه پرسش
  . كند بهبود كيفيت داده كمك ميبه  همه

ها و كاربردهاي  يگير به نتيجهبتوانند تا  هاي مهم پژوهشگران باشد بايد يكي از دغدغه ،پژوهشهاي  كيفيت داده
در غير اين صورت اگر خشت اول را كج بنا نهيم تا انتهـا بـه مسـير درسـت نخـواهيم       ،تحقيق خود اطمينان داشته باشند

 گـذارد،  ميسرنوشت جامعه تأثير بسزايي  درآنها  هاي پژوهشپژوهشگران علوم اجتماعي كه نتيجه  مطمئن هستيم .رفت
 .شمارند مهم ميكنند و كيفيت آن را  پژوهش خود توجه ميهاي  داده بههمواره 
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