
 

 

  36 تا 19، از صفحه 1388ز و زمستان ، پايي3، شماره 1 اطالعات، دوره آوري فننشريه مديريت 
  

 ي مقاالت علميابي جهت ارزمي تصمباني مدل پشتكيارائه 
  تيري مديپژوهش

  
  

  3مقدم محمود واحدي ،3پور سعيد مقدس، 2اميرحسين رهبر، *1احمد جعفرنژاد

  ، ايرانراندانشيار دانشكده مديريت دانشگاه ته. 1
  دانشگاه تهران و مشاور توسعه  ،س قمي پردمديريت دانشكده ، ارشد مديريت اجراييكارشناس. 2

  ، ايرانمديريت شركت رهپويان بدر
  ، ايرانت مدرسيتربدانشگاه  مديريتدانشكده  ، مديريت دولتيكارشناسي ارشددانشجوي . 3

  ي ها دانشكده آموزش ،تجارت الكترونيك - اطالعاتآوري فنمهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد . 4
  ، ايرانو مدير عامل شركت رهپويان بدر شيرازدانشگاه الكترونيكي 

  )24/5/1388: ، تاريخ تصويب7/12/1387: تاريخ دريافت(
  
  

  چكيده
 يهاد نظر در سازوكارير ضرورت تجدي اخيها  در سالي به چاپ مقاالت علمياقبال پژوهشگران وطن
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   مقدمه.1
ش اقبـال پژوهـشگران بـه چـاپ     ي در كـشور، افـزا   يافزار  و نرم  ي از ثمرات جنبش علم    يكي

ــرانس   ــركت در كنف ــالت و ش ــه در مج ــت مقال ــد داوريفرآ. هاس ــالت و  ين ــر مج  در اكث
 توسـط   يافتيـ شود؛ ابتدا مقالـه در     يل م ير تشك ي ز يها  معتبر غالباً از گام    يم عل يها  كنفرانس

شـود واگـر مقالـه حـداقل         ي مـ  ي بررسـ  يزه يا شوراي سردبيري به صورت اجمـال       يئت مم يه
ن صورت مقاله به صورت محرمانه      ير ا يگردد، در غ   يط مورد نظر را نداشته باشد، رد م       يشرا
ن سه نفر مقالـه را قابـل        ي كه حداقل دو تن از ا      ير صورت گردد و د  ي داور خبره ارجاع م    3به  

 اطالعات و   يآور توان گفت كه فن    يباً م يتقر. شد ص دهند، مقاله چاپ خواهد    يچاپ تشخ 
نـه، حـداكثر    ين زم يـ شرو در ا  يـ ند دارد و موسـسات پ     ين فرآ ين نقش را در ا    يترارتباطات كم 

 انجـام  يكـ يلـه را بـه صـورت الكترون    مقايجـه بررسـ   يسندگان و ابالغ نت   يافت مقاله از نو   يدر
 ينـد كنـون  ين باشـد كـه فرآ   يـ نـه ا  ي و پرهز  يوه سـنت  ين ش ي ا ي از علل بقا   يكيد  يشا. دهند يم

البتـه در   . انـد  گانـه ي ب يتـال يجي با الزامـات د    يفيم ك ي است و مفاه   يفيار ك ينش مقاالت بس  يگز
 ياست ول  م شده يتنظ به مقاالت    يده  به منظور نمره   ييها ، شاخص يابي ارز يها  از فرم  يبعض

رند و  يگي مقاله را در بر نم     يستگياند و همه ابعاد شا     يار مبهم و كل   يها بس  ن شاخص ياغلب، ا 
باشـد و لـذا     داشـته يتر حالت صور   شين جداول ب  ي از ا  يشود كه نمره خروج    ين باعث م  يا

د را  است كه داور به صراحت نظر خـو       ي از فرم داور   يتر به آن قسمت    شينگاه گردانندگان ب  
: ن قرار اسـت   ين روش از ا   ي ا يها يگر كاست ي د يبعض. است ان كرده يت چاپ ب  يراجع به قابل  

شـوند و ممكـن اسـت احـساس          يقاً متوجه نقاط قوت و ضعف مقاله خود نم        ينگارندگان دق 
به ) شرط حداقل دو نظر موافق    ( از نظرات داوران     ي كنون يريندگيوه برآ ي ش . كنند يعدالت يب

 نظـرات آنهـا    يبيزان ار ي عملكرد داوران و محاسبه م     يابيامكان ارز  .ستي ن قي دق ياندازه كاف 
 از  يات كـاف  يـ  بـا جزئ   يا گـاه داده  يه پا يـ  ته .ستيـ ر ن يپـذ ن به سـهولت امكـان     يرينسبت به سا  

 نبودن ي به علت كم   .ار مشكل است  ي و سوابق افراد و داوران بس      يات مقاالت ارسال  يخصوص
سه يـ را مقا يـ باشد ز  ي گردانندگان مشكل م   ي كنفرانس برا  ايش روند بهبود مجله     يند، پا يفرآ

 ي اسـتفاده از پـست بـرا       .ستيـ ر ن يپـذ  گر به سهولت امكان   يكديه با   ي مختلف نشر  يها شماره
ك يـ جـاد  يص مـذكور مـصمم بـه ا   ي رفع نقا يلذا برا . نه است يارتباط با داوران كُند و پر هز      

  .ميت گشتيري مدي پژوهشيلم مقاالت عيابي ارزيم برايبانِ تصمينِ پشتيستم نويس
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  ات موضوعي مرور ادب.2
ن مقالـه از آنهـا   يـ ا م كـه در ي مفاهيسته است راجع به برخي، شاي از ورود به بحث اصلشيپ

ل در سه بخش جداگانه با اختـصار بـه   ين دليبه هم.  داده شود  يحاتياستفاده شده است، توض   
ك يـ  صـفر و   يزيـ ر ، برنامـه  يمراتب ل سلسله ي، تحل )اري ميتصم(ميبان تصم يستم پشت يح س يتشر

  . استپرداخته شده ) يپشت مسئله كوله(
   )اري ميتصم(ميبان تصميستم پشتي س.1-2

DSS گفتـه  )مـه خودكـار  يا نيـ ( خودكـار ي كـاربرد ي اطالعاتيها ستمي از سي به نوع خاص 
ــ ــشــود كــه اطالعــات پــردازش شــده مــورد ن  يم ــراراني مــدازي ــدي از فرآيباني پــشتي را ب  ن

 نقش ندارند يريگمي در تصمميطور مستق  بهها ستمين سيالبته ا .كنند ي مني تأميساز ميتصم
هـا   لي محاسبات، تحل  يدهند تا با استفاده از برخ      ي قرار م  راني مد اري امكان را در اخت    نيابلكه  

 عبارتنـد از    DSS ي اهـداف اساسـ    ني بنـابرا  .رنـد ي بگ ميتـر تـصم     و آسان  تر عيو برآوردها سر  
 اعتبـار و صـحت      شي افـزا  ،يريـ گ مي سـرعت تـصم    شي افـزا  رها،ي تعب ء و سو  تاكاهش ابهام 

  .]11[ اخذ شدهماتي تصمتي درجه مطلوبشيها و افزا انتخاب
  خبرهيها ستميس .1-1-2
 يهـا  ستمي س ي كاربردها يا به عبارت  ين ابزارها   يتر  خبره از مهم   يها ستميتوان گفت كه س    يم

 محـسوب   يوتريا برنامـه كـامپ    يـ  نـرم افـزار و       ي نوع ها كه ستمين س يا. م هستند يبان تصم يپشت
 ، انسان متخصص و خبره چون اسـتدالل  يها يي از توانا  ي بعض ي متنوع يها نهيشوند در زم   يم

 لـذا از    .]20[كننـد  ي مـ  يسـاز  هيص و اسـتنتاج را شـب      ي، حـل مـسئله، تـشخ      ينيش ب ي، پ يابيارز
خبـره مـستلزم كـسب       ستميـ  س كيـ  يطراح .]9[ز هستند ي ن ي مهم هوش مصنوع   يها شيگرا

  . استي واقعياي انجام كار در دني منطق و متدولوژيي و شناسانيدانش متخصص
 اسـتدالل و اسـتنتاج ممكـن اسـت دو نـوع             سه،يـ  مقا يها تي خبره از نظر قابل    يها ستميس
 ي قواعـد كامـل و قـو       گـاه ي پا يمحور دارا   قانون يها ستميس. محور محور و مثال   قانون: دنباش

 رسـند در  ي و به استدالل و اسـتنتاج مـ   دهي سنج ني را با قوان   دادهاي و رو  طي شرا نيهستند بنابرا 
 به اسـتدالل    ي ثبت شده قبل   جيها و نتا   ها، تجربه  محور بر اساس شم     مثال يها  ستميكه س  يحال

هـا و     و تجربه  دي جد يدادهاي رو نيها ب  ستميگونه س  نيتر ا  به زبان ساده  . پردازند يو استنتاج م  
جه موارد كاربرد   ي در نت  .]6 [كنند ي م يريگ جهي به عمل آورده و نت     سهيشته مقا  گذ يدادهايرو
 ياز بـه در دسـترس بـودن دانـش         يـ را ن يـ  محدودتر است ز   يا  قانون محور تا اندازه    يها ستميس
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  .ستيل ني كه متاسفانه همواره قابل تحص.]13[جامع دارد
ES شـوند   يل مـ ي تشكي استنتاج و موتوريشناخت گاهي پايها  به نامياساس از دو ركن ها

 كـاربر بـه وجـود       يستم را بـرا   يـ  با كاربر، امكان ارتبـاط بـا س        يك واسط ارتباط  يكه توسط   
م امـا موتـور     يدهـ  يح مـ  ي آن را جداگانـه توضـ      يگـاه شـناخت   يت پا يـ ل اهم يـ بـه دل  . آورند يم

ج را در   ند اسـتدالل و اسـتنتا     ي است كه فرا   يوتري كامپ يا ، برنامه ين استنباط يا ماش ي ياستنتاج
 يهـا  واسـط . ستم خبـره اسـت    يـ كند و به منزلـه مغـز پردازنـده س          ي م يساز هيستم خبره شب  يس

آورند تـا كـاربران    ي را به وجود مي جذابيا و چند رسانه  يكيط گراف يز اغلب مح  ي ن يارتباط
ستم ارتبــاط برقــرار كننــد و پاســخ ســؤاالت خــود را يــ بــا سيشتريــبــا ســهولت و انعطــاف ب

  .]11[رنديبگ
 يگاه شناختي پا.1-1-1-2
 از اطالعـات  يا شـود كـه در آن مجموعـه    يگاه دانش محسوب مـ ي پاي، نوعيشناخت گاهيپا

ره و يـ  ذخيا افتـه ين به صورت منسجم و ساختار يها، رخدادها و قوان تجربه ها، شم ارزشمند،
محـور   ل مثا يها ستميدادها كه در س   يگاه رو يپا: تواند دو گونه باشد    ي م اند و   شده يسازمانده

ها  ن روش يتر جي از را  يكيگاه قواعد كه    ي و پا  ستين مقاله ن  يكاربرد دارد و مورد بحث در ا      
 ين قواعـد، الگوهـا    يـ ا.  خبره به صورت قواعد مولـد اسـت        يها  ارائه دانش و شناخت    يبرا
 ي شـكل از بنـدها     يا باشد وساختار حلقـه    يسه، استدالل و استنتاج م    ي مقا يساخته ما برا   شيپ

  :ن باشديتواند چن ي ميبي تركيك قاعده شرطي ، مثالً ]11 [.ند داريشرط
If “Condition = A” (and/or/xor) “Condition= B” (and/or/xor) “Condition = C” then 
“Action X”, Else “Action Y” 

ن يبـد .  اسـت  ي امر نسب  كي ستمي س ه بودن خبرن است كه    يجا، ا  نيان ذكر در ا   ينكته شا 
تر است  ستم خبرهيتر باشد، س يستم قوي سي و موتور استنتاجيگاه شناخت ي پا  كه هر قدر   يمعن

  . كند ي، نزول ميم معموليبان تصميستم پشتيك سي در حد صورت در غيراين
 خبره مـورد اسـتفاده قـرار     يها ستميجاد س ي عمده كه در ا    ي نرم افزار  يها مجموعه برنامه 

هـا   ن زبـان يـ ا: Pascal و C متـداول ماننـد  يسيـ نو  برنامهيها  زبان -1]: 3[رند عبارتند از  يگ يم
 در  ي دسـتكار  ي ساخته شده اند و لـذا بـرا        يي كنترل و بازنما   يها و نه برا     پردازش داده  يبرا

ن يـ ا: ستم خبـره  ي س يافزار  نرم يها  پوسته -2. ستنديشود، مناسب ن   ي كه ارائه م   يساختار دانش 
جـاد كننـده    يستم خبـره هـستند كـه ا       يـ جـاد س  ي ا يك نقطه شروع آسان برا    يانگر  يها ب  ستميس
ِكاربر، بر وارد كردن دانـش      ا رابط ي موتور استنتاج    ياز به طراح  يستم خبره در آنها بدون ن     يس
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 يق تـا حـد    يـ ن تحق يـ  ا يشنهاديـ جـا كـه مـدل پ      البته از آن  . شود يگاه دانش متمركز م   يدر پا 
 مختلـف  يارهـا افز ن نـرم ي جـامع را دارد و الزم اسـت بـ       يستم اطالعـات  يك س يات  يخصوص
ف و سـاده  ي آن  ضـع ي بـرا VP-Expertج مانند ي رايافزار  نرم يها جاد كند، پوسته  يارتباط ا 

 يا دهيـ چيار پ ي چنـد منظـوره و بـس       يهـا  برنامـه  : AI يهـا   مجموعه برنامه  -3. رسند  مي به نظر 
 ، فنـون تـوارث و     ي معـان  يهاگرا، شبكه   ي ش يسينو ها، برنامه  هستند كه از قواعد، چهارچوب    

 . دارنديا ژهياج به مهارت ويترند و احت يار تخصصيها بس كنند و از پوسته ي استفاده مغيره
 يجاد كننـده كـه در بـاال ذكـر شـد، بـرا             ي ا يافزارها چ كدام از نرم   يكه ه  نيبا توجه به ا   

م كـه   ي نمـود  يافزار خاصـ   جاد نرم يستند، مبادرت به ا   ي ما مناسب ن   يشنهادي مدل پ  يساز ادهيپ
  .آمد  ادامه خواهدوصف آن در

  يل سلسله مراتبي تحل.2-2
 يكند و برمبنـا  مراتبي فراهم مي كردن مسئله را به صورت سلسله اين تكنيك امكان فرموله

  ].10[كنديارها را موزون مي معيسات زوجيمقا
  )يمسئله كوله پشت(ك ي صفر و يزير  برنامه.3-2
ان يـ مقالـه از م   nكـه قـصد انتخـاب    ) يا برگزار كننـده كنفرانـس  ي (يا هيد گرداننده نشريشا

 ينورد شباهت به كوه   يدارد، ب ) ا ارائه در كنفرانس   ي(ه  ي چاپ در نشر   يمقاالت واصله را برا   
ت يـ  با ظرف  يك كوله پشت  يد در يازش را با  يرود و اقالم مورد ن     ينباشد كه هر جمعه به كوه م      

 قلـم جـنس    Nد يـ فـرض كن ]: 4[اسـت  ري مسأله به شرح زيصورت كل.  دهديمحدود، جا
باشـد    مـي kUت ي و مطلوبkA وزن يام، داراk كه عامل ينورد است به طور از كوه يمورد ن 
 يب بـرا يـ ن تركيتـر  مناسـب . لوگرم بار با خود حمل كند ي ك nش از   يتواند ب   نمي نوردو كوه 
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 يد بـرا يام باkكه قلم  ن معناستيد، بديك گرديبرابر با  kXن مدل ياگر پس از حل ا
نـه  ياز آنجاكـه هز   . كنـد  ياز حمـل آن خـوددار     د  يـ نـورد با   شود واگرنـه كـوه    حمل منظور 

 اسـت وصـرفاً     ي برگزاركننـدگان بـا هـم مـساو        ي و چاپ همه مقاالت بـرا      يافت، داور يدر
هـا  kAد كه درمدل مـا همـه        يد د ي چاپ مقاالت وجود دارد، خواه     يت برا يت ظرف يمحدود

  .ك در نظرگرفته شده استي يبرابر با هم و مساو
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  اري مي تصميها ستميك در سي و  صفريزيرو برنامه يمراتب  هسل سلليتحلفاده از  است.3
) اريـ  ميستم تـصم  يـ  هـر س   يريـ و بـه تعب   (ستم خبره   ي كه در باال آمد، هر س      يفيبا توجه به تعار   

و بـه   (ريـ گ مياصوالً هر تـصم   .  آن استدالل كند   يگاه قواعد است تا بر مبنا     يك پا يازمند به   ين
ا يـ ( اقـدام بـه اخـذ      ي گونـاگون  يارهـا ي، بـا در نظـر گـرفتن مع        )اريـ  ميتصمستم  يتبع آن هر س   

ل يـ تحل. ستنديـ كـسان ن  يت  يـ ارهـا از لحـاظ اهم     ين مع يـ كنـد كـه همـه ا       يم مـ  يتصم) شنهاديپ
كنــد حــال  يم را مــوزون مــي تــصميارهــاي نظــر خبرگــان معيبنــد  بــا جمــعيمراتبــ سلــسله

نـه در تـابع     يمِ مربوط به آن گز    ي تصم ريت متغ يب مطلوب ينه به عنوان ضر   يت هر گز  ياگرمطلوب
ر ي منظور شود و پـس از حـلِ مـدل مقـاد            -2-3مطروحه در بخش     (يهدف مسأله كوله پشت   

ا يـ گاه قواعد قابل اتكـا مه     يك پا يجاد  ي ا ينه برا يم استحصال گردد، زم   ي تصم يرهاينه متغ يبه
ر يـ ان بـه مـوارد ز     تو ي دارد كه از جمله آن م      ي فراوان ياي مزا يقيكرد تلف ين رو يا. خواهدشد
) …if…then (يستم خبـره، عمـدتاً از قواعـد شـرط         يـ ك س يـ گاه قواعد   ياوالً پا : اشاره كرد 

 يمراتبـ  ل سلـسله يـ م صرفاً دانش خبرگان را به كمـك تحل ياگر بخواه است و ل شدهيتشك
 يهـا  يده بـا دشـوار    يـ چي استنتاج در مسائل نسبتاً پ     يف قواعد برا  يم، هنگام تعر  ي كن ييبازنما
ك و يـ  و  صفريزير  برنامهيقي مدل تلفيجا كه خروج  از آنيم وليشو يروبه رو م يخاص
 آنها  يك گرفتند، طرح قواعد برا    يا  ي هستند كه مقدار صفر      ييرهاي، متغ يمراتبل سلسله يتحل
 يريبـه كـارگ  :اًيـ  ثان)then… = 1kXif(رديـ گيتر صورت مـ  ار آساني بسي شناختگاهيدر پا
ق در يـ ج تحقيـ  رايافزارهـا  ن مدل و متعاقب آن استفاده از نرميك در اي و  صفريزيرامهبرن
.  و غيـره   ي آرمان يزير  برنامه يها تر از جمله مدل    دهيچي پ يها طرح مدل  يات، راه را برا   يعمل

اسـتفاده از  . اسـت  ج نبـوده ي خبره چندان رايهاستميكند كه قبالً استفاده از آنها در س يباز م 
ستم و  يـ  س ياييـ  را كـاهش داده و پو      يشناختگاهيتواند به شدت حجم قواعد پا     يوش م ن ر يا

شتر يـ ت را بيـ ن مزيـ  بخـش پـنجم ا  يدر انتهـا . ش دهـد ي افـزا ي آن را تا حـد   يريپذانعطاف
ت مجموعـه  يـ انگر مطلوبيـ نش، بيمقدار تابع هـدف در هـر وعـده گـز      :  ثالثاً .ميكن يح م يتشر

ه بـا   ي مختلـف نـشر    يهـا  سه شـماره  يـ ن موضوع امكـان مقا    يباشد و ا   يمقاالت انتخاب شده م   
ت و بحـث  يل حساسي مدل، انجام تحلين در صورت ارتقايهمچن. كند يگر را فراهم م يكدي

  .شودي ممكن مو غيره )هيمت سايق( هر واحد از منابعي بهايرو
 
  نه موضوعيشي پ.4

 در  ي موارد اسـتفاده فراوانـ     م،ي تصم يارهاي مع يبند رتبه ي برا يمراتبل سلسله ياستفاده از تحل  
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اسـتفاده  . ستيـ ن مقاله ن  ي دارد كه برشمردن آنها در حوصله ا       ي و خارج  ي داخل يهاپژوهش
كـه    بـا آن   ،يح، آرمـان  ي، عدد صـح   ي خط يزير  و برنامه  يمراتبل سلسله ي تحل يبياز مدل ترك  

ان قـرار   ار مورد اقبال پژوهـشگر    ي بس يدتر است ول  ي جد ي اچ پ  يانسبت به استفاده محض از      
ن يچنـ هـم . كـرد اشـاره ] 7[ و ]2[تـوان بـه ارجاعـات     يها مـ  ن پژوهش ياست از جمله ا    گرفته

ــ ــدلياســتفاده از چن ــييهــان م ــأميــت زنجيري در مــدي كــاربرد فراوان ــهيره ت ــدن و رتب  يبن
 خبـره    يهاستميرامون س ي پ يگر سو مقاالت فراوان   ي از د  .]17 [استدا كرده   يكنندگان پ نيتأم

 ي فارسـ  يپژوهـش يه شده كه متأسفانه سهم مقاالت علمـ       ي نما ي وداخل يالملل نيدر مجالت ب  
ن مقــاالت از مــشاوره يــبــه هــر حــال حــوزه ا. در آنهــا كمتــر از انگــشتان دو دســت اســت

] 12[ي تــا روانــشناس]18[ي و از كــشاورز]16[ســازو تــا ســاخت]19[ ي و مــال]14[تيريمــد
ن از  يري سـا  ي، از كارهـا   )هدات صورت گرفتـه    مشا يبر مبنا (البته  پژوهش ما     . استپراكنده

 ي مقـاالت علمـ    يابيـ  ارز يهـا  شـاخص  يبنـد  ن و رتبـه   ياوالً تـوز  : ز اسـت  يچند جهت متمـا   
 در ي اچ پـ يا اً اسـتفاده از  يـ ثان. ن صـورت نگرفتـه بـود   يش از اي پAHP به كمك يپژوهش

ك ي صفر و    يزيره و برنام  AHP يقي استفاده از مدل تلف    يول] 1[ خبره سابقه دارد   يها ستميس
 مدل خـود اقـدام      يسازادهي پ يست و ثالثاً ما برا    يستم خبره مسبوق به سابقه ن     يدر س ) يآرمان(

 اسـتفاده  VP-Expertج ماننـد    يـ  را يهـا ر از پوسـته   ين مـس  يـ م و در ا   يافـزار نمـود   ه نـرم  يبه ته 
ك يـ ات  يم اسـت، خـصوص    يبان تصم يستم پشت يك س يكه  نيافزار عالوه بر ا   ن نرم يا. مينكرد

ندو به عنوان موتـور     يدر ضمن استفاده از نرم افزار ل      . ز دارد ي نسبتاً جامع را ن    يستم اطالعات يس
 اسـت پژوهـشگران ضـمن       يگفتنـ . ن سـطور اسـت    يـ ستم، ابتكـار نگارنـدگان ا     ي س ياستنتاج

  .اندافزار برخورد نكرده نرمني از اي خارجاي ي نمونه مشابه داخلچيشان به ه تفحص گسترده
  
  قيتحق روش .5

 مهم  يارهاينخست مع : اندر گام به گام به اجرا درآمده      ي ز يهاجهت ارائه مدل مطلوب، قدم    
ــنــد ارزيدر فرآ ــا بررســيري مــدي پژوهــشي مقــاالت علمــيابي  گــسترده كتــب روش يت ب
 از  يات معتبـر و مـشورت بـا تعـداد قابـل تـوجه             ي مقـاالت نـشر    يابيـ  ارز يها، فرم ]5[قيتحق

  .)1 نمودار( شدنديده  سازمانيمراتب ك نمودار سلسلهيلب خبرگان استخراج و در غا
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   نمودار سلسله مراتبي به همراه اوزان بدست آمده از مقايسات زوجي.1نمودار 

  
سات يـ  سـؤال جهـت مقا     200 بـا حـدود      يا نامـه  نمودار مـذكور، پرسـش     يسپس بر مبنا  

د و  يـ  آمـاده گرد   ي مقاالت علم  يستگي آنها در شا   ياررگذيزان تأث ين م ييارها و تع  ي مع يزوج
ئـت  ي ه ي تـن از اعـضا     30ن حـدود  ي در ب  ي و دست  يكي به صورت الكترون   86از اواسط مرداد    

ا يـ  و   ي پژوهـش  يات معتبر علمـ   يئت داوران نشر  ي از آنها عضو ه    ياريها كه بس   دانشگاه يعلم
الزم به ذكر است    . ع شد يزت بودند تو  يري مد يالمللني كنفرانس ب  ي مركز يته علم يعضو كم 
ار ي نقـش بـس  يجا كه سطح اول نمودار درختـ كنندگان و از آن ق وقت مشاركتيض به علت

ن و يتـوز د صـرفاً در  ي از اسـات ي دارد، بعضيابيند ارزير سطوح در فرآي نسبت به سا  يترمهم
قـت بـه صـورت      ين موجود در سطح اول نمودار مـشاركت كردنـد و در حق            ي عناو يبندرتبه
د ينامه پر شده به دست ما رس       پرسش 19 حدود   86تا اواخر آبان    . انددود مشاركت داشته  مح

نامـه بـه     پرسـش  17 و  حـذف شـدند    يب ناسازگار ينامه به علت باال بودن ضر     دو پرسش كه  
 5: دانـشگاه تهـران  .(ديـ  گردExpert Choiceافـزار    وارد نـرم يمراتبـ  همـراه نمـودار سلـسله   

 دي دانشگاه شـه   ،) تن با مشاركت محدود    3(اري استاد 10  و )حدود تن با مشاركت م    3(اريدانش
ن يدر ا ). اري استاد كي:  همدان ناي س ي دانشگاه بوعل  ، با مشاركت محدود   اري دانش كي: يبهشت
 يريـ گميشـان در تـصم     يكنندگان با توجـه بـه درجـه دانـشگاه         ك از مشاركت  يق هر   يتحق

 ي، همـان اوزانـ  ي هـر درجـه دانـشگاه   يوزن در نظر گرفته شده بـرا . اندمشاركت داده شده  
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 يهـا ت دانـشكده يـ في كيريـ گ منفـرد و همكـارش در انـدازه    يعي دكتـر صـن    ياست كه آقـا   
، )0.3(اريدانـش ،  )0.5( اسـتاد  ]:8[ن قرارانـد  يـ ن اوزان از ا   يا. اند دانشگاه الزهرا احتساب نموده   

 همـه   يسات زوجـ  يـ ج مقا يافزار پس از ادغام  مـوزون نتـا         نرم). 0.06(يمرب،  )0.14(ارياستاد
 مجمـوع   يب ناسـازگار  يضـر .  مـوزون نمـود    1ليارها را مطـابق شـما     يكنندگان مع مشاركت

ند نظـرات بـه     ينان بودن برآ  ي از قابل اطم   يكنندگان دوصدم بود كه حاك     سات مشاركت يمقا
ج بـه   يده و نتـا   يان رسـ  يـ جـا بـه پا     نيق در ا  يتوان گفت كه فاز اول تحق      يم. است دست آمده 

 باشد كه در    ي از مشكالت  ياريق، رافع بس  ي تحق يتواند مستقل از مابق    يجا م ني تا ا  آمده دست
ك يـ  مـوزون نمـودار   ي كه از سلسله مراتبـ   يقت جدول يدر حق .  به آن اشاره شد     مقاله مقدمه

 ي خواهد بود كه به همراه مقاله مـورد داور         يك فرم كامل داور   يگردد به مثابه    ياستخراج م 
 نـشان داده شـده      4 شـماره  ن جـدول در نمـودار     ي از ا  يا نمونه(شود   يم م يبه هر سه داور تقد    

، مقاله را از جهات مذكور در فرم مـورد          ينيزبيام با دقت و ر    )j(كه داور  و پس از آن   ) است
 آن درج   يرو بـه رو   ) 1-10(اس  يـ را در مق  ) ije( قرار داد، نمره مقاله در هر شاخص       يبررس

 يشـود و حاصـل رو       مـي  ضـرب ) ije(در نمره مربوطـه   ) iv(ر شاخص كند سپس وزن ه    يم
شـود تـا    ي گرفتـه مـ  ين هندسيانگيت از نظر هر سه داور م     يگردد و در نها    يها جمع م   iتمام  
   .ديدست آبه ) kU( امk مقالهياز كليامت
               )2رابطه (
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≥10اگر

kU<7.5      رش مقالـه   ي پـذ  يسنده گـواه  يـ  نو يمقاله قابل چاپ خواهد بود و برا
≥7.5 شود، اگر يصادر م 

kU<5           مقاله به شرط انجام اصالحات قابل چاپ خواهد بود، در
 بـه مقالـه مـورد    7.5ر ياز زي كه امتيا داورانيالت گرداننده موظف خواهد بود از داور      ن ح يا

اند درخواست كند اصالحات مورد نظر خود را اعالم كنند، سـپس اصـالحات               بررسي داده 
خواهد ظـرف مـدت زمـان        رساند و از آنها مي     داوران را به اطالع نويسنده يا نويسندگان مي       

گرداننده نيز نسخه اصـالح شـده   .  كرده و به گرداننده ارسال كنند  محدودي مقاله را اصالح   
اند ارسال نمـوده و از آنهـا          به مقاله مورد بررسي داده     7.5را به داور يا داوراني كه امتياز زير         

همچنـين  . بـود  مقاله قابل چـاپ نخواهـد      kU<0≥5خواهد كه مجدداً نمره دهند و اگر      مي
تواننـد   كننـده بداننـد لـذا مـي         شاخص را زياد و خـسته      55است برخي از گردانندگان     ممكن
هـاي   شاخص سطح اول را به عنوان معيارهاي مورد ارزيابي اعالم كنند و زيرشـاخه              9صرفاً  



  ...ي علم مقاالتيابي جهت ارزمي تصمبانيپشت  مدلكيارائه 

 

29 

 9يـك از ايـن       را به عنوان توضيحات هر    ) يعني سطوح دوم و سوم سلسله مراتبي      (سطح اول 
كه دو مقاله امتياز مساوي كسب     صورتي در ضمن در  . كنند اي جداگانه درج  فحهقلم در ص  

 بود كه زودتر بـه دفتـر نـشريه يـا كنفـرانس واصـل شـده                 اي خواهد  كردند، اولويت با مقاله   
در نهايت گرداننده نشريه يا كنفرانس، هنگامي كه قصد دارد ليست مقاالت انتخـابي              . است

و در درجـه دوم     (را از نظر امتياز     ) N( مجموعه مقاالت موجود    مقاله اول از   nرا قطعي كند،    
كند و احتماالً ساير مقاالتي كـه مجـوز چـاپ دارنـد ولـي                انتخاب مي ) از نظر تاريخ وصول   

اند ، در صف انتظـار بـراي رقابـت در شـماره آينـده                براي چاپ در اين شماره انتخاب نشده      
نـاميم، الزامـات     اين پس آن را مدل اوليـه مـي         اين مدل ساده كه از    . نشريه باقي خواهند ماند   

كند ولي تـاب تحمـل بـسياري از مالحظـات            يارِ معمولي را برآورده مي    يك سيستم تصميم  
رسـد ولـي بـا      راهكار ديگر، كه در ظاهر پيچيده و غير ضروري به نظـر مـي             . جانبي را ندارد  
دهـي يـك مـدل      ه، سامان اي آن مورد توجه نگارندگان واقع شد      هاي توسعه توجه به قابليت  

 است كه از ايـن پـس آن را مـدل            2-3 يك مانند مدل مذكور در بخش        ريزي صفر و   برنامه
  .ناميم و به جهت ايجاز از ذكر مجدد آن خودداري كرديم ثانويه مي

kU  ند ين مدل محصول فرآ   يدر اچ پياد در يـ كنيكه مشاهده مـ طورهمان. باشدي مي ا
ه در نظـر  ي مقالـه موجـود در دفتـر نـشر    N از ينـدگ يم بـه نما ير تصميمتغ  Nالذكر ل فوقمد

 مقـدار صـفر   N-nك و يـ ر مقـدار  يـ  متغnندو ، يافزار ل گرفته شده كه پس از حل مدل با نرم        
ك اخـذ كـرده، همـان    يـ م مربوط به آنهـا مقـدار    ير تصم ي كه متغ  يمقاالت. اخذ خواهند كرد  

 مـشخص  يد، هنگـام يـ كرد جدين روي ايت اساسيمز .واهند شد هستند كه چاپ خيمقاالت
رش مقـاالت لحـاظ     ي پـذ  ي را بـرا   ي مالحظـات جـانب    ي بخواهد برخ  ياشود كه گرداننده  يم

ك يــ از يپــدريست كــه در دو شــماره پــيــل نيــ ماياهيد گرداننــده نــشريــتــصور كن. كنــد
ا يـ ت باشـند    يـ في ك ي در حـد اعـال     يكـه مقـاالت و    نيـ كنـد مگـر ا    گر مقالـه چـاپ     پژوهش

 يور  و بهـره يمنـ ي ات،يـ فيك-1:مـثالً  (يتيريك كنفرانس كه در ده محور مد    يبرگزاركننده  
 در هـر  ينـ يل اسـت كـه بـه تعـداد مع       يـ كنـد، ما  يمقاله قبول م  )  تحول تيري و مد  يرهبر -2

ت يفيخواهد كالً ك ي نميمحور، مقاله در مجموعه مقاالت كنفرانس، موجود باشد و از طرف      
ن مالحظـات را    يـ تواند ا ي م ي به خوب  ي آرمان يزير برنامه. ن مالحظه بكند  ي ا يفدامقاالت را   

ك يـ تواند    مي گانه ده ي هر محور از محورها    يپوشش دهد، مثالً برگزاركننده كنفرانس برا     
توانـد حـول     ي است كـه مـ     ين تعداد مقاالت  يگر بهتر  انيقت ب يآرمان مشخص كند كه در حق     
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ا يـ  ي هرگونه انحـراف منفـ  يرد وسپس برا يفرانس قرار بگ  آن محور در مجموعه مقاالت كن     
 پس از حـل مـدل بـا         ي متناسب در تابع هدف لحاظ كند وحت       يامهين آرمان، جر  يمثبت از ا  
. پردازد را محاسبه كند  ي خود م  ي كه بابت مالحظات جانب    يي، بها ه دوگان يهامتيتوجه به ق  

ست و  يـ  ن ستم خبره موضـوع پـژوهش     يك س ي در   ي آرمان يزير و برنامه  ي اچ پ  ياق  يالبته تلف 
 سـاده  يهـا  بـه همـان مـدل     پژوهش ني در ا  نويسندگان.  باشد يگريتواند موضوع مقاله د   يم
 الزم به تذكر است كه. اند جاد كردهين مبنا اي بر همافزار نمونه را  و نرم  بسنده) هيه و ثانو  ياول(

م كـه   يداني و م   را لحاظ شده   يابي ارز ي الزم برا  يها كه همه شاخص   چ وجه ادعا نشده   يبه ه 
ستم يـ ن س يـ  كـه از ا    ي نامنعطف محكوم به شكست هستند و لـذا بـه گرداننـدگان            يهاستميس

 ي داور ي كه از داور بخواهند پس از پـر كـردن فـرم اصـل              شود  يشنهاد م يكنند، پ ياستفاده م 
امـده،  ي ن يكننـد در فـرم داور     ي كـه تـصور مـ      ييهـا   ك نمره جداگانه به مجمـوع شـاخص       ي
 نمـره    و .)9مـثالً بـا وزن    (ين نمره حاصل از فرم داور     يتواند ب يگرداننده م )2 نمودار.(هندبد
  . ديل نمايب نمره حاصل از فرم را تعدين ترتيرد و به اين موزون بگيانگيم.) 1با وزن (يانيپا

  

 
  اي دريافت نظر داوران  فرم محاوره.2نمودار 

  
   شدهياح سامانه خبره طريساز ادهي؛ پگيري تيجهن .6
 بپوشــد، يتــاليجي ديالــذكر ردا فــوقيهــا تــالشي كــه حاصــل تمــامي اســت زمــانيهيبــد

ت يريسـامانه خبـره مـد     "سـامانه خبـره مـا  تحـت نـام            . انـد دهينگارندگان به هدف خود رس    
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و     Asp2.0 ي و توسـط تكنولـوژ   Visual Studio .Net 2005ط ي كـه در محـ  "مقـاالت  
ابد، شامل چند مرحلـه  يي توسعه مSql server 2005 داده گاهيت پايريط مديبا مح#C  زبان
 Windows و Web Application يات اســـت كـــه تحـــت دو برنامـــه كـــاربرديـــعمل

Application  هركـدام از  يشـد كـه در ادامـه بـرا         خواهد يسازادهيگاه داده مشترك پ   ي با پا 
افـزار را   اول، نـرم  ما ابتدا در فاز     .  ذكر خواهدشد  يح مختصر ي، توض ي كار يويمراحل سنار 

ن يان ا يه شده تا پا   يافزار ته  كه نرم  يم، به نحو  يكني م ييجاد كرده و نها   يه ا ي مدل اول  يبر مبنا 
ن يـ در ا. ميشويدهد و سپس وارد فاز دوم مي گرداننده را پوشش ميفاز همه انتظارات عاد 

ه توسـعه  ي مدل ثانويبر مبناجاد شده در فاز اول، نرم افزار را يافزار ار در نرم  ييفاز با اعمال تغ   
  .ميمند گرد بخش پنجم بهرهي مذكور در بخش سوم و انتهايايم تا از مزايدهيم
بخــش كــه پــس از آن: ان فــاز اوليــافــزار در پا نــرميهــاي از توانمنــديا خالصــه.1-6

Windowos Applicationد، يـ  گرديانـداز  ه راهيگرداننـده نـشر    انـه ي رايافـزار بـر رو    نرم
رسـد ممكـن خواهـد    يالً به استحـضار مـ  ي كه ذي به گزارشات و استفاده از امكانات يسدستر

ن يعنـاو  نام هر داور، سابقه آن داور شـامل  يك روي از داوران كه با كليستيل: بود؛  نخست 
 كـه   ين نظـرات داوران در مقـاالت      يانگي او، انحراف نظر او از م      ياز مقاالت مورد داور   يو امت 

ش داده  ي نمـا  يت مـورد داور   ن انحرافـات در كـل مقـاال       يانگيـ وده و م   نم يدر گذشته داور  
  ).3نمودار(شود  يم

  
  تخصيص داوران منتخب هيات تحريريه به مقاله. 3نمودار 
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ازات مقـاالت   يـ ن و امت  يسندگان مقـاالت اعـم از عنـاو       يـ  نو ي به سابقه قبلـ    يدسترس: دوم
رش ي و پـذ   ير داور ي مـس  يكيترون الك يريگيد آوردن امكان پ   يپد:  سوم سنده،يگذسته آن نو  

 هـر داور كـه بتوانـد پـس از          ي بـرا  يكيز الكترون يك م يجاد  يا:  چهارم ،يريمقاله با كد رهگ   
ه مقاالت محوله به خود را مـشاهده و        يت و ورود كلمه رمز مربوط به خود،كل       يمراجعه به سا  

خواهـد بـود كـه      ن صـورت    ي بد يازدهيامت.  بكند يازدهيها اقدام به امت    از آن  يكيبا انتخاب   
خواهـد كـه بـه     يتحت وِب از داور مـ   ) 2 شماره نمودار(ياك فرم محاوره  يش  يسامانه با نما  

ن صـفر تـا ده      ي ب يا ، نمره يا  مطرح در فرم محاوره    يهاك از شاخص  يمقاله مورد نظر در هر    
شـود كـه   يستم قـرار داده مـ  يـ  در س يتي قـابل  يند داور ي منعطف كردن فرآ   يبرا:  پنجم .بدهد
ن يـ در صـورت فعـال بـودن ا       . نمـود  در صورت لزوم آن را فعال خواهـد       ) ا داور ي(دهگردانن

ك نمره جداگانه بـه     ي،  يت از داور خواسته خواهد شد كه پس از پر كردن جدول اصل            يقابل
ن نمـره   ينـرم افـزار بـ     . امـده، بدهـد   ي ن يكند در فرم داور   ي كه تصور م   ييهامجموع شاخص 

 .رديـ گين مـوزون مـ  يانگيشود، مين م يي كه تع  ي با نسبت  يي  و نمره انتها    يحاصل از فرم داور   
 كه يه با نگارندگان و داوران از جمله ارسال مقاالت به داوراني نشريها ه تراكنشيكل: ششم

افت نظرات و اصـالحات آنهـا، بـه روز        ي، در )4نمودار(ه مشخص شدند  يريئت تحر يتوسط ه 
ك از يــ  هــريبــرا) بــدون نــام(كــردن مقــاالت پــس از اصــالحات، ارســال نظــرات داوران

  . انجام خواهد شديكي به صورت الكتروننگارندگان
  

  
   پنجره ورود مشخصات مقاله واصله.4نمودار 
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 ي كه در شـماره جـار  يافزار در آستانه چاپ هر شماره با توجه به تعداد مقاالت   نرم: هفتم
 يرونـداد اصـل  كـه ب .  صادر خواهـد كـرد  5  شماره  مانند نمودار  يا يچاپ خواهدشد خروج  

ت مجمـوع مقـاالت     يـ في تحـت عنـوان ك     يا  نمره ست،ي ل ي است در باال   يگفتن. ستم است يس
درج ) ديآ  ميدست چاپ به ياز مقاالت منتخب برا ين امت يانگيكه از محاسبه م    (يدوره جار 

  .شوديم
   داوري مقاالت نشريه دوره دهم نتيجه

  8.28: نمره كيفيت مجموع مقاالت دوره جاري
چاپ در شماره   تاريخ وصول  امتياز  نام نويسندگان  نام داوران   مقالهنام  رديف

  جاري

1  
ارائه دو مدل فازي 

براي پارك رو به جلو 
  و رو به عقب خودرو

علي احمدي، 
سعيد نعمتي، 
  محمود حسني

محمدحسين فيضي درخشي، 
پور، الناز  ابوالقاسم قاسم

زعفراني معطر، محمدرضا 
  فيضي درخشي

  لهب  5-12-1385  9.3

سازي موازي  متوازن  2
  بار

اكبر متقي، 
محمود حسني، 
  علي احمدي

سجاد سارنگ، حميد حاج 
  بله  1385-12-5  8.7  سيدجوادي

3  

كيفيت سرويس و 
گيري احتمال  اندازه

خطا در شبكه 
  مخابرات سيار

اكبر متقي، 
پور،  ريحانه امين

  سعيد نعمتي

جهانگير دادخواه چيمه، 
  لهب  1386-1-8  8.1  محمد حكاكي

4  
طراح ديساچنگ 

هاي  مكانيزه ليست
  توزيع برق

سعيد نعمتي، 
محمود حسني، 

  اكبر متقي

كيا، عارف  اميرحسين جهاني
  خير  1386-1-15  7.8  شاه منصوريان

 آوري فنها در  چالش  5
  سيستم بر تراشه

علي احمدي، 
پور،  ريحانه امين

  محمود حسني

سجاد سارنگ، منوچهر 
  خير  1385-12-21  7.5  زاداحمد جعفرلو

  جهت چاپ در شماره جاري افزار مقاالت منتخب نرم. 5نمودار 

 يرمنـو ي گزارشـات، ز يمنـو  ريـ  امكانـات، ز يتواند با رفتن بـه منـو   يگرداننده م : هشتم
ت مجموع مقـاالت ادوار     يفي نمره ك  ياسهي نمودار مقا  "هيت ادوار مختلف نشر   يفيسه ك يمقا"

 دور گذشـته    10 مفـروضِ    ياسهيـ نمونه نمـودار مقا   به عنوان   . ه را مالحظه كند   يمختلف نشر 
ن خـط راسـت ممكـن را از       يتواند بهتر يستم م ين س يچنهم. است  آمده 6نمودار در   ياهينشر
تـا گرداننـده بهتـر      ) ونيرگرسـ (ه در ادوار مختلف، عبور دهـد      ياز نشر ين نقاط مرتبط با امت    يب

  .ص دهدياش را تشخ هيافول نشر اي بتواند رشد
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  تعيين روند بهبود نشريه.6نمودار 

  
ستم عامـل داسِ    يـ ه از نـسخه تحـت س      ي مدل ثانو  يسازادهين فاز جهت پ   يدر ا  :دوم  فاز .2-6

 از يريـ گدر ضمن با بهـره . گرددي به عنوان موتور پروژه استفاده م 5.3 386ندو يافزار ل نرم
موتـور پـروژه     يج الزم از خروجـ    ي مـتن، نتـا    يهـا گر  هيـ ل و تجز  يـ ك بچ فا  ي،  يل متن يدو فا 

بـه عبـارت   . شـود  يمـ ش داده ي مانند فاز قبل به كاربر نمـا ياستخراج شده و بر اساس قواعد     
 )گـاه يقاً به تعداد مقاالت قابل چاپ موجود در پا     ي دق يعني(گردر ابتدا سامانه به تعداد الزم     يد
 همـان  يعنـ يفتـه در مـدل   ب بـه كـار ر  يكند، در مرحله بعد ضـرا   يد م ي تول kXمير تصم يمتغ

kU   ب يرها و ضـرا   ين متغ يافت نموده و هوشمندانه ا    ي شده در فاز اول در     يرا از سامانه طراح
در ) ندو قابل فهـم باشـد     ي ل يكه برا (ك  ي صفر و    يزير ك مدل برنامه  ي به شكل استاندارد     را
 اسـتفاده   ي را بـرا   يل متنـ  يند و فا  يچ يمدر كنار هم    ) orinput.txtمثالً با نام     (يمتنل  يك فا ي

شود و مدل    يك اجرا م  يندو به صورت اتومات   يافزار ل  در مرحله بعد نرم   . كنديره م ي ذخ يبعد
جـه  يشـود و نت    يمـ ندو حـل    يافزار ل   به صورت خودكار توسط نرم     orinput.txtل  ي فا يمحتوا

ل ين  اطالعات موجود در فا     ايگردد و در پا    يره م ي ذخ oroutput.txt با نام    يليپردازش در فا  
oroutput.txtه و يــشــده تجز هيــافــزار تعب  كــه در نــرمي هوشــمنديگــرِ متنــ هيــ توســط  تجز

جه ينت)  سامانه خبره است  يكه همان قواعد شرط   ( قاعده   يك سر ي ياستخراج شده و بر مبنا    
  و پنهـان از ياست كـه اعمـال فـوق بـه صـورت داخلـ             يهيبد. شود ي به كاربر اعالم م    يينها

  .رديپذ يچشم كاربر صورت م
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  ندهي آي برايشنهاداتيپ. 7
 يا ه خاص، طـرح سـامانه     يك نشر ي يت مقاالت برا  يري سامانه خبره مد   يساز ينده بوم يدر آ 

افـزار بـا توجـه  بـه سـوابق و مـستندات                نرم ي علوم، و اعتبار سنج    يها نهير زم ي سا يمشابه برا 
زودن بـر تعـداد خبرگـان در دسـتور كـار      ستم بـا افـ  يـ ش اعتبـار س   يدهنـدگان و افـزا     سفارش

كـار   ك راه يـ جـاد   يه و متعاقـب آن ا     يـ در ضـمن طـرح مـدل ثانو       . دآورندگان قرار دارد  يپد
نده صورت گرفت لـذا     يكامالً با نگاه به آ     6-2 حل مدل در بخش      ي خودكار برا  يافزار نرم

 يافـزار  كـار نـرم    اه اسـتفاده از ر    ي و حت  ي آرمان يزير  برنامه يريه با به كارگ   يتوسعه مدل ثانو  
 يهـا   حـل مـدل    يبـه هـر حـال بـرا       . د باشـد  يـ ار مف يتواند بس   مي هار حوزه يدر سا  6-2بخش  

ز يـ  ني ابتكـار يكردهـا يقِ مرسـوم، رو   يـ ك افزون بر روش دق    ي صفر و    يزير تر برنامه   دهيچيپ
 سته استيت شاي و در نها]15[ردي قرار گيبردار تواند مورد بهره ينده ميوجود دارد كه در آ    

نـده مـورد    يدر آ ) يكـ ي به صـورت الكترون    يز حق داور  يمثالً وار (ستمي س يش خودكار يافزا
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