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 کاویبا استفاده از متن یمقاالت علم ییمحتوا لیتحل
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 چكيده

 نیو همچن یمقاالت علم اتیمحتو زیآنال منظور به کاویمتن کیاز تکن ق،یتحق نیدر ا 
 شیاز پ یارهایکه مع یاول، مقاالت ی)دسته یمقاالت علم بندیدسته یبرا یمدل یارائه

( اندنکرده تیرا رعا ارهایکه آن مع یدوم، مقاالت یکرده و دسته تیرا رعا یا شده نییتع
استخراج  منظور بهاز نظر خبرگان  رو، شیپ قیراستا، در تحق نی. در همتاس شده استفاده

به دست آمده است، در  یینها اریمع 51 تیکه درنها بهره برده شده یفیک ییارهایمع
دانشگاه و  دیتوسط اسات عیصنا یمهندس نهیدر زم یعلم یمقاله 51بعد تعداد  یمرحله

 ی( مورد بررسشده استخراج اریمع 51به با توجه )رشته  نیدر ا یمقطع دکتر انیدانشجو
از  تیبه دست آمده است، در نها یسودمند جیافراد نتا نیقرار گرفته و بر اساس نظر ا

مقاالت استفاده شده و با استفاده از  یبندطبقه یبرا یمختلف بندیدسته هایمدل
 حاصل شود. بهبودی هامدل نیشده که در ا یمشخص، سع هایی کیتکن

مقاالت،  ییمحتوا لیتحل یبرا یکل ییارهایپژوهش، به دست آوردن مع نیاز ا هدف
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از  یارهایمع بر اساس یمقاالت علم بندیطبقه یبرا بندیمختلف دسته یهامدل یارائه
پژوهش به دست  نیا یجهینت ت،ی. در نهااستمدل  نیو انتخاب بهتر شده نییتع شیپ

 بندیدسته هایمقاالت و به دست آوردن مدل ییمحتوا لیتحل یبرا یکل اریمع 51آوردن 
 .استمختلف با دقت قابل قبول 

 بندی.کاوی، مدل دستهمقاالت علمی، معیارهای کلی، آنالیز و تحلیل، متنکليدواژگان: 
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 مقدمه

مقاالت علمی و اسناد مربوط به ثبت اختراعات فنّاورانه، دانش پیشرفته و مدرنِ 
ی کنند، بنابراین، مقایسههای فنّاورانه را ثبت میهمچنین توسعهاکتشافات علمی و 

های فنّاورانه بالقوه های علمی را شناسایی کرده و فرصتتواند شکافها می وضعیت آن
 .(5112، 1وانگ و همکارانکند )را بررسی 

مجالت مختلفی وجود دارند که اقدام به چاپ این مقاالت کرده و کمک به نشر علم در 
بندی )از توان گفت که خود این مجالت هم نیاز به تقسیمکنند، پس میرتاسر جهان میس

اقدامات مختلفی صورت گرفته که بتوان مجالت مختلف  رو نیازالحاظ کیفیت( دارند. 
بندی کرد. در عمل، این موضوع، حول یک هسته به نام استناد کیفیت، رتبه بر اساسرا 

 شکل گرفت.
ها، تحقیق شخص دیگر یکسری پیوندهای ضروری بین افراد، ایدهاستناد کردن به 

ی تجربی کند که باعث تشکیل دادن یک شبکه یا رشتهها ایجاد میمجالت و سازمان
تواند یک کمی مورد آنالیز قرار بگیرد. عالوه بر این استناد می طور بهتواند شود که میمی

انتشارات قبلی )که در مرجع قرار دارند( و انتشارات پیوند در زمان ایجاد کند، یعنی بین 
(. 2،2151مینگرز و لیدسروفکند )کنند( یک پیوند ایجاد میبعدی )که به آن استناد می

 شود.همین موضوع باعث پراهمیت شدن استناد برای آنالیز می
ای هتواند دلیلی باشد که تمامی شاخصولی آیا تعداد استنادهای زیاد یک مقاله می

، آیا استناد کردن محتوای مقاله گرید یعبارت بهمناسب در آن مقاله رعایت شده است؟ و یا 
، زیرا عوامل استمنفی  سؤالدهد؟ واضح است که جواب این را مورد بررسی قرار می

ای از های خاص مقاله، نوع مقاالت، درجهحوزه عمومی مقاله، زمینه مانندزیادی 
مقاله و... بر روی  دکنندهیتولشهرت، زبان مقاله، منطقه یا کشور  راتیتأثعمومیت مقاله، 

گذارند. به همین دلیل باید به دنبالی راهکاری برای بررسی متون مقاالت می تأثیراستناد 
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علمی بود که با کمک آن بتوان متون مقاالت علمی را با استفاده از معیارهایی از پیش 
دهد( در حجم زیاد مقاالت را مورد سنجش قرار می که این معیارها محتویاتشده ) نییتع

های استفاده از استناد، قابلیت بررسی کردن تعداد یکی از مزیتداد )مورد بررسی قرار 
(. تکنیکی که در پژوهش حاضر به این منظور استفاده شده است، استبسیار زیادی مقاله 

 .استکاوی تکنیک متن
کاوی برای تحلیل محتویات مقاالت علمی نیک متنبه دلیل اینکه در این تحقیق از تک

و همچنین به دلیل  استفاده شده است، قسمت اول به این تکنیک اختصاص یافته است
هایی که تاکنون برای بررسی اینکه ارزیابی مقاالت علمی مدنظر است، ابزارها و تکنیک

 اند.مقاالت استفاده شده، در قسمت دوم گنجانده شده

 کاویمتن

های متنی اشاره ی اطالعات مورد نیاز از کوه دادهکاوی که به دریافت همهمفهوم متن
کاوی دارای ، متنهرحال بهعمری برابر با خود بازیابی اطالعات دارد.  باًیتقرکند، می

که باعث شده بین آن و بازیابی اطالعات تمیز  استو اساسی  فرد منحصربههای ویژگی
 ذاتاًهای متنی که در به دست آوردن اطالعات مفیدی از دادهکاوی قائل شوند. متن

 (.5،2112کند )جوزو و الفواره، غیر متشکل و نامنظم هستند، کمک میافتهیساختار ن
(، اشاره به 3،2112کارانیکاس و تئودولیدیس) 2و یا کشف دانش از متن یکاو متن

، جالب و با کیفیت باال و یهیبد ریغآوردن الگوهای  به دستکند که باعث فرآیندی می
 عنوان به)که  کاوی متنشود. می ساختار نیافتههمچنین اطالعات و دانش از اسناد متنی 

-کاوی تفاوت دارد، به این معنا که متنشود( با دادهکشف دانش از متن هم شناخته می

 پردازدهای متنی برای استخراج کردن اطالعات مفید میوجو در میان دادهکاوی به جست
کاوی سعی در کشف دانش از داده که درحالیدارند،  ساختار نیافتهطبیعتی  معموالًکه 
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و فرآیند کشف  5ساختاریافته دارد )فرآیند کشف دانش از پایگاه داده یها داده گاهیپا
 (.2151، 3شود( )الویدین و همکارانشناخته می 2دانش از متن

 کاوی متنهای مربوط به انجام فرآیند (، قدم2112، 4نظر )چیوارا و همکاران بر اساس
 :استزیر  صورت به
 صورت بهرا داریم  ها آنمتن: در این قدم مجموعه اسنادی که قصد کاوش در بین  -

 متن موجود هستند.
متن و ...  یساز پاکسازی، فرمت، توکن مانندپردازش متن: در این قدم فرآیندهایی  -

 شود.انجام می

آوردن صفات خاصه(: در این قدم از متون پردازش شده  تبدیل متن )به وجود -
 شود.ای استخراج میصفات خاصه

انتخاب صفات خاصه: در این قدم تعدادی از صفات خاصه برای انجام کاوش  -
 شوند.ی صفات خاصه برای انجام کاوش مفید واقع نمیشوند، زیرا همهانتخاب می

ی انتخاب شده در قدم قبل، در صهکاوی )کشف دانش(: با توجه به صفات خاداده -
این قدم بر روی این صفات خاصه برای استخراج الگوهای مناسب، کاوش انجام 

 شود.می

مورد ارزیابی قرار گرفته و برای موارد  آمده دست بهتفسیر و ارزیابی: درنهایت نتایج  -
 شود.مختلف تفسیر و استفاده می

 کاویداده

حجم بزرگ(  معموالً) مشاهده قابلهای مجموعه داده کاوی عبارت است از آنالیزداده
 درک قابلای بدون شک و خالصه کردن داده به شکل جدید که هم برای پیدا کردن رابطه

                                                                                                                              
1. KDD 
2. KDT 
3. Alwidian et al. 
4. Chiwara et al. 
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های توان بیان نمود که واژهبرای صاحب آن داده باشد. همچنین می استفاده قابلو هم 
مترادف یکدیگر مورد  تصور به، اغلب "کشف دانش در پایگاه داده"و  "کاویداده"

 نهایتاًگیرند. کشف دانش در پایگاه داده، فرآیند شناسایی درست، ساده و استفاده قرار می
پدیدار  5211ی در اواخر دهه یکاو داده. استها در داده فهم قابلهای مفید الگوها و مدل

رود انتظار میهای بلندی در این شاخه از علم برداشته شده و گام 5221ی گشته، در دهه
 ،یانیصدق یصالحدهد )در این قرن نیز با سرعت روزافزونی به رشد و پیشرفت ادامه 

 اند عبارتکاوی انواع مسائل داده نیتر مهماست که  ذکر قابل(. 5312، و همکاران دیجمش
بندی و تحلیل وابستگی که در این مقاله با یک مسئله بینی، خوشهبندی، پیشاز طبقه

 رو هستیم.ی روبهبندطبقه

 کاویبرخی از کاربردهای متن

کاوی انتخاب یک کاربرد از تکنیک متن عنوان به یچت کاودر مقاله ازیورت و کمال،  
 بر اساسمشخص کردن موضوعات در متون ترکی،  منظور بهو یک بررسی و آنالیز  شده

مکالمات مربوط به چت، انجام شده است. در این مطالعه، برای مرتب کردن مکالمات، 
های یادگیری با ناظر استفاده شده است. مکالمات مربوط به چت در این از تکنیک

های اینترنتی گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در تحقیق از رسانه
 Naïve bayes, k-nearest neighbor, Support Vectorبندی از این مقاله برای طبقه

machine ِ(.5،2151استفاده شده است )ازیورت و کوز 
شناسایی جنسیت نویسنده برای اسناد دارای متن  وسوبلکشمی در مقاله کاندرامولی

های اینترنت و محتوا آزاد )مانند متونی که در تعدادی از اپلیکیشن کوتاه، چند سبکی
در این تحقیق برای  اساسی که سؤاالتوجود دارد( مورد بررسی قرار گرفته است. 

طبیعی از  طور بهآیا زنان و مردان  "از:  اند عبارتجواب دادن مدنظر قرار داده شده است 
مثبت است،  سؤالاگر جواب این  "کنند؟ های زبان استفاده میهای مختلفِ گونهکالس
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تحقیق در روانشناسی  بر اساس "کند؟ی زبانی به جنسیت اشاره میهاویژگی چه"
-به همراه ویژگی ی روانشناسی زبانی و جنسیت ترجیحینشانه 141انسانی، این مقاله 

ی شناسایی، ارائه کرده های این مسئلههای استایلومتریک را برای ساختن فضای ویژگی
ها که به جنسیت اشاره ست از ویژگیای دراست. باید توجه داشت که شناسایی مجموعه

. در این تحقیق سه الگوریتم یادگیری ماشین است open searchی کنند یک مسئلهمی
(support vector machine, Bayesian logestic regression, AdaBoost  ) برای

گرفته شده طراحی شده است )چنگ و  در نظرهای ویژگی بر اساسشناسایی جنسیت 
 (.5،2155همکاران

های جنایی از یک برای کشف شبکه سامانمندیک روش  در مقاله آل زایدی و همکاران
ی شامل اسناد متنی ارائه شده است، اطالعات مفید و سودمند برای بررسی و مجموعه

ی جنایی مظنونین متصور شده است. عالوه بر این، آنالیز استخراج شده و سپس شبکه
بالقوه میان اعضای  میرمستقیغاد فرضیه برای شناسایی روابط این مقاله یک رویکرد ایج

کرده است. در این مقاله همچنین عملکرد و  های شناخته شده، ارائهموجود در شبکه
اینترنتی )در دنیای واقعی( و همچنین  جرائماثربخشیِ روش ارائه شده بر روی یک مورد 

گرفته است )آل زایدی و  های دیگری مورد ارزیابی قراربر روی پایگاه داده
 (.2،2152همکاران

فروشی محصوالت بر روی خرده رگذاریتأثسانگ، فاکتورهای  رئو و مون در مقاله سنکیل
فرهنگی با تمرکز بر روی دو عنصر فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند، اولین فاکتور، 

گ عمومی و دومین فاکتور، فرهن مربوط به محتوای فرهنگی گنجانده شدن در محصول
. در این مقاله برای استخراج محتوای فرهنگی از استمحیط برای بازارهای خارجی 
، costumer online product reviewsکاوی با استفاده از محصول، به یک رویکرد متن

گیری فرهنگ عمومی محیط برای بازار خارجی، از روی آوردند. همچنین برای اندازه

                                                                                                                              
1. Cheng et al. 
2. Al-Zaidy et al. 
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 (.2151، 5و سانگ مونگ (استفاده کردند  Hofstede'sی فرهنگی معیار فاصله
توان متوجه کاربرد وسیع این کاوی، میی تحقیقات کاربردی از متنبا توجه به مطالعه

 یپتکنیک شده و همچنین به قدرتمند بودن این تکنیک در کشف دانش از متون مختلف 
 .برد

 سنجیعلم

 در روش این. است علمی های فعالیت ارزیابی یها روش نیتر جیرا از یکی یسنج علم
 برای مجارستان ژهیو به شرقی اروپای کشورهای در و آمد پدید شوروی روسیه
 واژه که کسانی اولین. شد استفاده المللی بین و ملی سطوح در علوم گیری اندازه

 عنوان به را سنجی علم ها آن. بودند کارنوا و دوبروف کردند ابداع را یسنج علم
 میخائیلف نظر از انفورماتیک. کردند تعریف ی(ورز داده) انفورماتیک فرآیند گیری اندازه

 علمی اطالعات یها یژگیو و ساختار بررسی به که علمی اصول از است عبارت
 دنبال به دهد. می قرار بحث مورد را ارتباطات این فرآیندهای و قوانین و پردازد می

 مقاالت از نیز هولم و ایلر کول، جمله از دیگری برجسته دانشمندان علم، این شدن مطرح
 از ها آن. کردند استفاده مختلف کشورهای علمی تولید مقایسه برای مالکی عنوان به علمی

 مورد یکدیگر با کیفی و کمی لحاظ از را مختلف کشورهای علمی تولیدات طریق این
 مشخص علمی اطالعات تولید در را مختلف کشورهای وضعیت و داده قرار مقایسه

 .((53۳2 زیی. ان )تابستان و پایآ ا،یسن گوتنمودند )
 مجموع در حضور) بعدی های نوشته و مقاالت در تأثیر مبنای بر علمی مقاله یک ارزش
 است دوساالپرایس درک کار زمینه این در تحقیق معتبرترین. شود می تعیین( ها آن مآخذ

 صورت 5225 سال انتشارات باب در علوم استنادی نمایه مبنای بر 5221 سال در که
 در متفاوتی بسامدهای با مختلف مقاالت کند می اشاره تحقیق این در وی. گرفت
 خود حوزه در که مقاالتی تحقیق این فرض طبق. شوند می ظاهر بعدی های نوشته
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 (.53۳2عباس.  ،یحراند ) گرفته قرار استناد مورد بیشتری دفعات به اند بوده مؤثرتر
توان به بندی مجالت و مقاالت صورت گرفته است، میاز جمله اقداماتی که برای رتبه

 JIF, cited half-life, Eigen factor, Article influenceهایی مانند تعریف شاخص

factor (AI), SJR, h-index, SNIP, I3 استناد  بر اساسها اشاره کرد. تمامی این شاخص
-را رتبه ها آنو  و مجالت و مقاالت مختلف را مورد آنالیز قرار داده آمده دست بهمقاالت 

 کنند.بندی می
 ,h-index, g-index, e-index, a-index, m-index, r-indexهایی مانند شاخص نیب نیدرا

AR-index بندی های مربوط به رتبهها نیز مانند شاخصکه این شاخص اندتعریف شده
کنند، با این تفاوت که با این الت از استناد مربوط به مقاالت استفاده میمجالت و مقا

 (بندی کردها، محققان و دانشمندان را رتبهتوان عالوه بر مجالت و سازمانها میشاخص

 (.2151، 5و لیدسروف نگرزیم
 ها آنگذارند که برخی از می تأثیرعوامل زیادی بر روی استناد یک مقاله یا مجله 

های اجتماعی، علوم انسانی(، زمینه علوماز: حوزه عمومی مقاله )علوم طبیعی،  اند عبارت
خاص مقاله مانند ریاضیات )کم( و تحقیقات زیست پزشکی )زیاد(، نوع مقاالت 

میزان عالقه برای )ای از عمومیت مقاله )مقاالت مروری دارای استناد باالتر(، درجه
شهرت مجله، نویسنده یا سازمان(، زبان مقاله، منطقه  انندمشهرت ) راتیتأثخوانندگان(، 

ست و ا ها را داراآمریکا بیشترین تعداد محقق یطورکل بهمقاله ) دکنندهیتولیا کشور 
(. پس با توجه به 2151دارای بیشترین تعداد استناد است( )مینگرز و لیدسروف، عتاًیطب

از آن برای بررسی کیفیت محتوایی مقاالت توان بر روی استناد، نمی رگذاریتأثاین عوامل 
 استفاده کرد.

 بندیجمع

توان به این موضوع پی برد که سنجی، میعلم با توجه تحقیقات انجام شده در زمینه 
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بیشتر تحقیقات انجام شده برای ارزیابی مقاالت، با استفاده از استنادها بوده، بدین معنی 
به  ها آناستفاده از استنادها داشته و با استفاده از  ی نوعکه بیشتر محققان سعی در توسعه

شوند و نویسندگان آن مقاالت چاپ می ها آنارزیابی مقاالت، مجالتی که مقاالت در 
کدام از تحقیقات فوق، به محتوای مقاالت است که در هیچ  یحال دراند. این پرداخته

گرفته نشده است. از طرفی  پرداخته نشده و کیفیت محتوایی مقاالت مورد سنجش قرار
سازی آن و کاربردهای آن در کشف کاوی، روش پیادهبا توجه به تعریف تکنیک متن

توان از این تکنیک دانش از متون )که در طول این قسمت، به این موارد اشاره شد(، می
وش ی انجام این کار، رارزیابی کیفیت محتوایی مقاالت علمی استفاده کرد. نحوه منظور به

 مفصل تشریح خواهد شد. طور بههای آتی پژوهش، محاسبات و نتایج در قسمت

 روش پژوهش

معیارهای ارزیابی  همچون پژوهش طرح به مربوط جزئیات شرح به قسمت این در
-ی مدلنحوه آوری اطالعات وی جمعنحوه مقاالت مورد استفاده در تحقیق، مقاالت،

 است. شده سازی در تحقیق پرداخته

 يارهای ارزیابی مقاالت علمیمع

که از  در تحقیق حاضر، اولین مرحله برای انجام پژوهش مدنظر، تعریف معیارهایی است 
این معیارها برای سنجش کیفیت محتوایی مقاالت علمی در مهندسی صنایع استفاده شده 

ین معیارها اند که بتوان از اتدوین شده یا گونه بهاست. معیارهای تعریف شده در این تحقیق 
معیارها،  این گرید عبارت بههای مربوط به مهندسی صنایع استفاده کرد، در تمامی زمینه

کند که در تمامی مقاالت علمی هایی از مقاالت را بررسی میمعیارهایی هستند که آن ویژگی
 شود.ی خاصی در مهندسی صنایع نمیمشترک بوده و محدود به زمینه

عمل شده است که در ابتدا  بیترت نیا بهدر این تحقیق، برای تعریف معیارهای مربوطه  
که این معیارها توسط خبرگان مورد بررسی قرار  تعدادی معیار اولیه در نظر گرفته شده
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اضافه شده و یا حتی معیارهایی  ها آنگرفته و در صورت نیاز اصالح و یا معیارهایی به 
باال بردن کیفیت معیارهای حاصل  منظور بهست. در این پژوهش، حذف شده ا ها آناز 

شده و همچنین اطمینان کافی از این معیارها و از طرفی اعتبار بخشیدن به پژوهش، 
 اند.خبرگان مدنظر، اساتید دانشگاه در سه دانشگاه مختلف در نظر گرفته شده

یقات علمی یکسری از معیارها بیان شد، به دلیل اینکه در تمامی تحق قبالًکه  طور همان
مشترک هستند، لذا در این تحقیق سعی شده است که این معیارها با دقت کافی استخراج 
شوند، به همین منظور تعدادی از اساتید در چند رشته مختلف برای بررسی معیارها 

د و ی علمی استااستاد مربوطه، مرتبه یی رشتهکنندهبیان 5که جدول  اندانتخاب شده
 .استهمچنین شهر مربوط به دانشگاه 

 معيارها ی کننده نييتعمشخصات اساتيد . 1 جدول

 شهر مربوط به دانشگاه استاد ی علمی استادمرتبه ی تحصيلی استادرشته
 بابل استاد مهندسی صنایع
 یزد دانشیار مهندسی صنایع
 یزد استادیار مهندسی صنایع
 بابل استادیار مهندسی صنایع
 بابل استادیار مهندسی صنایع
 بابل استادیار مهندسی صنایع

 اصفهان استاد اقتصاد
 اصفهان دانشیار آلی شیمی

 اصفهان دانشیار کیزیف یمیش
 اصفهان دانشیار بیوشیمی

 
پس از تعریف معیارهای اولیه و همچنین اصالح این معیارها توسط خبرگان در نظر 

)معيارهای نهایی در ضميمه قابل معیار نهایی استخراج شده است  51 نهایتاًگرفته شده، 
 باشند(.مشاهده می
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 مقاالت مورد استفاده در تحقيق

مقاله  51ی علمی استفاده شده است، از طرفی تمامی این مقاله 51در تحقیق حاضر، از 
به  که یطور به، اتفاقی انتخاب شده صورت بهی مهندسی صنایع بوده و مربوط به حوزه

 اند.ی خاص در مهندسی صنایع محدود نشدهیک زمینه
برای این تحقیق، مقاالتی هستند که به زبان انگلیسی بوده و شامل  شده انتخابمقاالت 

ی اطالعات علمی پژوهشی و همچنین مقاالت مربوط به موسسهـ مقاالت علمی 
اند، محدودیت انتخاب شدهشود. دلیل اینکه مقاالت انگلیسی برای این پژوهش  می
افزار رپید ماینر افزاری است که در این تحقیق استفاده شده است )رپید ماینر(، نرم نرم

های فارسی را نداشته و به همین علت از مقاالت انگلیسی استفاده قابلیت کاوش متن
 شده است.

برای جواب دادن گزینه  1یک روال یکسان، هر معیار دارای  بر اساسامتیازدهی  منظور به
=  اصالً) باشندها دارای امتیازی مشخص می)مقیاس لیکرت( که هرکدام از گزینه است

اطمینان  منظور بهو درنهایت  (2= خوب اریبس، ۳، خوب =1، متوسط = 3، ضعیف =5
تکراری در معیارها گنجانده شده تا در صورت اتفاقی امتیاز  سؤالبیشتر از نتایج تحقیق، 

 ی مربوطه از فرآیند تحقیق حذف شود.عیارها، مقالهدادن به م

 آوری اطالعات موردنيازجمع

 51در این پژوهش شامل  شده انتخابهای قبل بیان شد، مقاالت که در قسمت طور همان
اعتبار سنجی مدل  منظور بهی مهندسی صنایع هستند، این گروه از مقاالت مقاله در حوزه

اعتبارسنجی مدل،  منظور بهآوری اطالعات مورد نیاز ارائه شده انتخاب شدند. برای جمع
مختلف قرار گرفتند که فرآیند امتیازدهی  نیمحققای در دست ی مذکور به شیوهمقاله 51
ی مدنظر در آن چاپ شده است، در ای که مقالهمجله یاز طرفدار نبوده و جهت ها آن

نباشد. به همین منظور از مقاالت تحت بررسی، نام  رگذاریتأثامتیازدهی محقق 
نویسندگان، اطالعات نویسندگان، مراجع، نام مجله و تاریخ ارسال و پذیرش مقاله حذف 
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 انجام شود. ینانیاطم قابل صورت بهگردیده تا سنجش از مقاله 
الت علمی و همچنین معیارهای شدند، این مقا یساز آماده موردنظرمقاالت  نکهیازا پس

داده شد. محققینی که برای  ها آنسنجش  منظور بهبه دست محققین مختلف  ها آنسنجش 
معتبر ایران و همچنین دانشجویان دکتری  یها دانشگاهاین فرآیند انتخاب شدند، اساتید 

در این  شده انتخابباشند. البته الزم به ذکر است که اساتید ها میمربوط به همان دانشگاه
شوند. در جدول برای استخراج معیارهای مدنظر را شامل نمی شده انتخابمرحله، اساتید 

که برای این مرحله از تحقیق، مورد استفاده قرار گرفتند، به همراه تعداد  ییها دانشگاه 2
 انجام شده، بیان شده است. ها آنهایی که در سنجش

 به مقاالتهای امتياز دهنده دانشگاه .2جدول 

 تعداد مقاالت سنجيده شده دانشگاه
 2 دانشگاه صنعتی شریف

 1 دانشگاه تهران
 3 دانشگاه تربیت مدرس

 3 ریرکبیامدانشگاه صنعتی 
 1 دانشگاه علم و صنعت

 
ی علمی مقاله 31اعتبارسنجی مدل، حدود  منظور بهالزم به ذکر است که در این پژوهش 

مقاله  22، شده عیتوزی مقاله 31ی دکتری توزیع گردید، از دورهبین اساتید و دانشجویان 
مقاله  4که از این تعداد مقاله،  مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج امتیازدهی به دست رسیده

 مقاله برای اعتبار سنجی مدل مورد استفاده قرار گرفته است. 51 نهایتاًحذف شده و 
اند مقاالتی که تمامی معیارها را رعایت کرده کهت اس بیترت نیا بهبندی مقاالت تقسیم

 11وجود نداشته است( و حداقل  ها آندر امتیازدهی به  "اصالً"ی مقاالتی که گزینه)
اند و همچنین مقاالتی که امتیاز( را به خود اختصاص داده 531درصد از امتیاز کل )

امتیاز کل را به خود اختصاص % از ۳1حداکثر یک معیار را رعایت نکرده ولی حداقل 
ی اول قرار گرفته و از طرف دیگر مقاالتی که حداقل دو معیار را رعایت اند در دستهداده
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% امتیاز کل را ۳1نکرده و همچنین مقاالتی که یک معیار را رعایت نکرده و کمتر از 
 گیرند.ی دوم قرار میاند در دستهدریافت کرده

 و نتایج حاصل از آن سازی در تحقيقی مدلنحوه

کاوی، ارائه شد. در اولین قدم از فرآیند های مربوط به فرآیند متندر قسمت مقدمه، قدم
که  شوندوجود دارد، انتخاب می ها آنکاوی، مجموعه متونی که قصد کاوش در بین متن

مقاله علمی وجود دارد  51های قبلی بیان شد، قصد کاوش بین که در قسمت طور همان
 اند.برای اعتبارسنجی مدل ارائه شده در نظر گرفته شده که

توان اینکه فهم بهتری از متن حاصل شود، می منظور بهدر قدم مربوط به پردازش متن، 
متون را به کلمات مجزایی تبدیل کرد و فرکانس تعداد کلمات را مورد بررسی قرار داد. 

ت( و همچنین بردار کلمات از فرکانس کلما یفهرستبه این منظور لیست کلمات )
شود. در این پژوهش، )جدولی شامل متون و فرکانس کلمات( مورد بررسی قرار داده می

-سازی، تبدیل حروف، استمینگ و ایجاد اِنپردازش متون از ابزارهای توکن منظور به
الزم به ذکر است که ابزارهای دیگری مانند جایگذاری توکن ) استفاده شده است 5گِرَمز

 ها آنتوان از که با توجه به نیاز تحقیق می پردازش متون وجود دارد منظور بهنیز  ...و
 استفاده کرد، اما در تحقیق پیش رو به استفاده از این ابزارها اکتفا شده است(.

 سؤالصفات خاصه استفاده شد، حال این  عنوان بهدر قدم بعدی، از کلمات و عبارات 
 – "آیا تمامی این صفات خاصه مفید واقع خواهند شد یا خیر؟"شود که مطرح می

مقاله علمی  51، زیرا با توجه به اینکه حدود استمنفی  سؤالبدیهی است که جواب این 
تعداد بسیار زیادی کلمه  مسلماًاند، برای اعتبار سنجی مدل مورد استفاده قرار گرفته شده

این کلمات و عبارات خاص گاهی در یک یا  و عبارت خاص به دست خواهد آمد که
. از طرفی در این تحقیق، هدف، ارزیابی مقاالت علمی با استفاده نیستچند مقاله موجود 

توان بیان داشت که تمامی این صفات از معیارهای مشخصی است، پس با قطعیت می
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 .خاصه مورد استفاده نخواهند بود و کارایی برای تحقیق حاضر نخواهند داشت
الزم به یادآوری مجدد است که برای ارزیابی مقاالت از معیارهای خاص و مشخصی 
استفاده شده است، لذا باید این معیارها بر روی مقاالت اجرا شوند، به همین علت سعی 

( تعدادی کلمات کلیدی تشخیص داده شود که این سؤالبر این شد که برای هر معیار )
( موردنظر هستند. البته الزم به ذکر است سؤالمعیار ) ندهکن انیبکلمات کلیدی به طریقی 

 اند.که در این تحقیق فقط به کلمات بسنده نشده و عبارات کلیدی نیز در نظر گرفته شده
برای هر معیار کلمات و عبارات کلیدی تشخیص داده شدند، مشخص شد که  نکهیازا پس

بعضی از  جهیدرنتهی وجود داشته، برای بعضی از معیارها کلمات و عبارات کلیدی مشاب
و در  کلمات و عبارات کلیدی مشترک بین چند معیار شناخته شد عنوان بهصفات خاصه 

صفات خاصه برای این تحقیق  525نهایت بعد از حذف صفات خاصه مشابه، تعداد 
باشند کلمه و عبارت کلیدی همان معیارهای مدنظر می 525انتخاب شد. در حقیقت این 

 فرآیند یادگیری و آزمایش را انجام دهد. ها آن بر اساسافزار باید مکه نر
ی مدلی است که با استفاده از بیان شد، یکی از اهداف این تحقیق ارائه قبالًکه  طور همان

، شده نییتعیکسری معیارهای از پیش  بر اساسای از مقاالت را آن بتوان حجم گسترده
رعایت شده از مقاالتی که این  ها آنتی که این معیارها در مورد ارزیابی قرار داده و مقاال

اند، تمیز داده شوند، به همین علت در تحقیق حاضر از رعایت نشده ها آنمعیارها در 
برای رسیدن به این منظور استفاده شده است. با توجه به اینکه در  بندیهای دستهروش

ی صحت استفاده شده است، پس سنجههایی با عدم تعادل در کالس این پژوهش از داده
های ایجاد شده داشته باشد. به همین دلیل، باید درستی از مدل کامالًتواند ارزشیابی نمی

 استفاده کرد. ROCهای هایی مانند حساسیت، دقت و یا منحنیاز سنجه
 kو  AutoMLPبندی، از سه روشِ بیزین،ها موجود برای دستهدر بین تمامی روش

ی نزدیک استفاده شده )دلیل استفاده از سه مدل فوق این است که پس از همسایه
 استکاوی در دست ی دادهاجرای مرحله منظور بهی پردازش متن، رکوردهایی که مرحله

هایی استفاده کرد که باشند، به همین دلیل باید از مدلی زیادی میدارای صفات خاصه
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های قابل قبولی رکوردها دارند و بتوانند جواب قابلیت باالیی در استفاده از این نوع
بهره  ROCحاصل کنند( و برای اعتبارسنجی مدل از روش اعتبارسنجی متقابل و نمودار 

برای بهبود  یریگ یرأو  Bagging ،Adaboostهای از تکنیک نهایتاًو  برده شده است
 بندی استفاده شده است.عملکرد دسته

ی نزدیک و همسایه AutoMLP ،kهای بیزین،روش یریارگک بهاز  آمده دست بهنتایج 
)جداول اغتشاش( نشان داده  51، 2، 1، ۳، 2، 1، 4، 3 در جداولها این روش  افتهیبهبود

 شده است.

 ماتریس اغتشاش برای مدل بيزین .3جدول 

  دسته دوم )واقعی( دسته اول )واقعی( دقت کالس)درصد(
 بینی(دسته دوم )پیش 2 2 ۳1
 بینی(دسته اول )پیش 4 2 21
 درصد(کالس )حساسیت  21 ۳1 

 
ی دوم )مقاالتی که معیارهای مقاله را در دسته 2، مدل 3ی با توجه به جدول شماره

اساتید )ی دوم قرار دارند در دسته واقعاًرعایت نشده است( قرار داده که  ها آنمدنظر در 
مقاله در  4و همچنین  اند(دسته قرار داده و دانشجویان دکتری این مقاالت را در این

اند که رعایت شده است( قرار گرفته ها آنی اول )مقاالتی که معیارهای مدنظر در دسته
مقاله  2اند. از طرفی این مدل، شده ی دوم قرار گرفتهاین مقاالت توسط خبرگان در دسته

ی اول قرار خبرگان در دستهی دوم قرار داده است که این دو مقاله توسط را در دسته
ی اول قرار داده است که نظر خبرگان نیز در مورد مقاله را در دسته 2اند و گرفته شده

مقاله مشابه است. با توجه به توضیحات فوق و درصدگیری از مقادیر درون  2این 
مشخص  3ها نیز در سطر و ستون آخر جدول دقت کالس و 5جدول، میزان حساسیت

 جداول دارای تفسیر مشابهی هستند(. است )سایر

                                                                                                                              
1. Recall 
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های این های آموزشی، درصدی از تاپلبند بر روی مجموعه دادهصحت یک دسته
 بنابراین:؛ بند برچسب خورده باشدتوسط دسته یدرست بهمجموعه است که 

 
(5) 
 

 شود: زیر محاسبه می صورت به 3ل میزان صحت برای جدو
 
 

 Baggingبا روش  افتهیبهبودماتریس اغتشاش مربوط به مدل بيزین  .4جدول 

  دسته دوم )واقعی( دسته اول )واقعی( )درصد( دقت کالس
 بینی(دسته دوم )پیش 1 3 ۳3/۳2
 بینی(دسته اول )پیش 2 1 43/۳5

 حساسیت کالس )درصد( 11 1/22 
 

 شود:زیر محاسبه می صورت به 4میزان صحت برای جدول 
 

 
 

 Adaboostبا روش  افتهیبهبودماتریس اغتشاش مربوط به مدل بيزین . 9جدول 

  دسته دوم )واقعی( دسته اول )واقعی( )درصد( دقت کالس
 بینی(دوم )پیشدسته  ۳ 3 ۳1

 بینی(دسته اول )پیش 3 1 1/22
 درصد(کالس )حساسیت  ۳1 1/22 

 
 شود:زیر محاسبه می صورت به 1میزان صحت برای جدول 

2۳/22% 

TP TN
Accuracy

P N






TP TN
Accuracy

P N


 



TP TN
Accuracy

P N


 



22/۳2% 
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 ی نزدیکهمسایه kماتریس اغتشاش مربوط به مدل . 6جدول 

  دسته دوم )واقعی( دسته اول )واقعی( )درصد( دقت کالس
 بینی(دسته دوم )پیش ۳ 2 ۳1/۳۳
 بینی(دسته اول )پیش 3 2 2۳/22

 درصد(کالس )حساسیت  ۳1 ۳1 
 

 شود:زیر محاسبه می صورت به 2میزان صحت برای جدول 
 
 

 

 AutoMLPماتریس اغتشاش مربوط به مدل  .1جدول 

  دسته دوم )واقعی( دسته اول )واقعی( )درصد( دقت کالس
 بینی(دسته دوم )پیش 2 2 ۳1
 بینی(دسته اول )پیش 4 2 21
 درصد(کالس )حساسیت  21 ۳1 

 
 شود:زیر محاسبه می صورت به ۳میزان صحت برای جدول 

 

 

  

22/۳2% 

2۳/22% 

TP TN
Accuracy

P N


 



TP TN
Accuracy

P N


 



TP TN
Accuracy
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 Baggingبا روش  بهبودیافته AutoMLPماتریس اغتشاش مربوط به مدل  .8جدول 

  دسته دوم )واقعی( دسته اول )واقعی( )درصد( دقت کالس
 بینی(دسته دوم )پیش ۳ 2 ۳1/۳۳
 بینی(دسته اول )پیش 3 2 2۳/22

 درصد() کالسحساسیت  ۳1 ۳1 
 

 شود:زیر محاسبه می صورت به 1میزان صحت برای جدول 
 
 

 Adaboostبا روش  بهبودیافته AutoMLPماتریس اغتشاش مربوط به مدل  .5جدول 

  دسته دوم )واقعی( دسته اول )واقعی( )درصد( دقت کالس
 بینی(دسته دوم )پیش 1 3 ۳3/۳2
 بینی(دسته اول )پیش 2 1 43/۳5

 حساسیت کالس )درصد( 11 1/22 
 

 شود:زیر محاسبه می صورت به 2میزان صحت برای جدول 
 
 

 

های اوليه )بهبود نيافته( با استفاده از ماتریس اغتشاش مربوط به تلفيق مدل .11جدول 
 یريگ یرأ

  )واقعی( دسته دوم دسته اول )واقعی( )درصد( دقت کالس
 بینی(دسته دوم )پیش ۳ 2 ۳1/۳۳
 بینی(دسته اول )پیش 3 2 2۳/22

 درصد(کالس )حساسیت  ۳1 ۳1 

22/۳2% TP TN
Accuracy

P N


 



TP TN
Accuracy

P N


 

 23/۳2% 
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 شود:زیر محاسبه می صورت به 51میزان صحت برای جدول 
 
 

هایی با عدم تعادل در های قبل بیان شد، در این پژوهش از دادهکه در قسمت طور همان
-درستی از مدل کامالًتواند ارزشیابی ی صحت نمیکالس استفاده شده است، پس سنجه

هایی مانند حساسیت، دقت و جههای ایجاد شده داشته باشد. به همین دلیل، باید از سن
برای  ROCی حاصل از رسم نمودار نتیجه 5استفاده کرد. در شکل  ROCهای یا منحنی

 نشان داده شده است. بهبودیافتههای اولیه و مدل

 
 مدل برتر 9برای  ROC: نمودار 16-4شكل  .1 شكل

های از روش های ابتدایی با استفادههای قبل مدلالزم به ذکر است که در قسمت
Bagging ،Adaboost  وVote بهبود یافتند، به همین دلیل برای استفاده از منحنی ROC ،

به  های دقت و حساسیت، نسبتهایی استفاده شده است که با توجه به سنجهاز مدل
با روش  بهبودیافتهاز بین مدل اولیه بیزین،  مثالًباشند )بهتر می طورقطع به گریدهای مدل

Bagging  با روش  بهبودیافتهوAdaboost با روش  بهبودیافته، مدلBagging  انتخاب
از  طورقطع به بهبودیافتههای دقت و صحت، این مدل شده است، زیرا با توجه به سنجه

، مدل AutoMLPدر بین مدل اولیه  که یدرصورتدو مدل دیگر بهتر عمل کرده است. 
AutoMLP با روش  بهبودیافتهBagging  و مدلAutoMLP با روش  بهبودیافته

TP TN
Accuracy

P N


 


2۳/22% 
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Adaboostهای دقت و حساسیت، اند، زیرا برحسب سنجه، دو مدل آخر انتخاب شده
 اند(.انتخاب شده توأماًیک مدل را انتخاب کرد و دو مدل  طورقطع بهتوان نمی

  دهنده نشاننسبت مثبت درست و محور افقی   دهنده نشانمحور عمودی  5در شکل 
-، همچنین چون به ازای هر تاپل مثبتی که به درست دستهاستت نادرست نسبت مثب

رود، پس ی رسم شده برای آن تاپل یک واحد به سمت باال میبندی شده است نقطه
هرچه منحنی مربوط به یک مدل خاص، سمت چپ و باال رسم شود، نسبت به منحنی 

شته باشند از دقت بیشتری های دیگر که در سمت راست و پایین قرار دامربوط به مدل
را نیز بر روی صفحه فرض کرد و  y = xتوان خط برخوردار خواهند بود. از طرفی می

یک مدل خاص از این محور دورتر بوده و در باالی آن قرار  هرچه منحنی مربوط به
بینی بهتری برخوردار خواهد بود. های دیگر از قدرت پیشداشته باشد نسبت به منحنی

 بیترت نیا به، استهای با دقت بیشتر، مساحت زیر منحنی ر برای تشخیص مدلراه دیگ
که هرچه مساحت زیر نمودار بیشتر باشد، مدل مربوط به آن منحنی از کیفیت باالتری 

، بهترین مدل، مدل بیزینی است که 5برخوردار است. با توجه به این توضیحات و شکل 
ه شده است، زیرا این منحنی نسبت به برای بهبود آن استفاد Baggingاز روش 

های دیگر باالتر بوده و بیشتر سمت چپ قرار دارد و عالوه بر این مساحت زیر  منحنی
 های دیگر بیشتر است.این منحنی نسبت به منحنی

 گيری و کارهای آیندهنتيجه

و  آنالیز محتویات مقاالت علمی منظور بهکاوی در این پژوهش، استفاده از تکنیک متن
بندی مقاالت علمی مدنظر قرار گرفته است. در تحقیق ی مدلی برای دستههمچنین ارائه

که درنهایت  استخراج معیارهایی کیفی بهره برده شده منظور بهرو، از نظر خبرگان پیش
بررسی متون مقاالت علمی  منظور بهمعیار نهایی به دست آمده است )این معیارها  51

کامل مورد  طور بهمحتویات مقاالت را  ها آنبتوان با استفاده از اند، یعنی تدوین شده
مهندسی صنایع   در زمینهی علمی مقاله 51ی بعد تعداد بررسی قرار داد(، در مرحله
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معیار  51با توجه به )توسط اساتید دانشگاه و دانشجویان مقطع دکتری در این رشته 
اس نظر این افراد نتایج سودمندی به استخراج شده( مورد بررسی قرار گرفته و بر اس

 AutoMLP ،kبندی مختلفی )بیزین، های دستهدست آمده است، در نهایت از مدل
بندی مقاالت استفاده شده )مقاالت به دو کالس ی نزدیک( برای طبقههمسایه
در  شده نییتعمعیار از پیش  51شوند: یک کالس مربوط به مقاالتی که بندی می تقسیم

 ها آناین معیارها در  باًیتقرتا حد زیادی رعایت شده و کالس دیگر مقاالتی که  ها آن
، Bagging، یریگ یرأهایی مشخص )رعایت نشده است( و با استفاده از تکنیک

Adaboostها بهبودی حاصل شود، در نهایت پس از (، سعی شده که در این مدل
ی همسایه AutoMLP ،kبندی اولیه )بیزین، های دستهاز مدل شده حاصلهای  جواب

شود که در این ، موضوع انتخاب بهترین مدل مطرح میبهبودیافتههای نزدیک( و مدل
برای رسیدن به این منظور استفاده شده است )چون در این  ROCپژوهش از نمودار 

 ی صحتهایی با عدم تعادل در کالس استفاده شده است، پس سنجهپژوهش از داده
های ایجاد شده داشته باشد. به همین دلیل، از درستی از مدل کامالًتواند ارزشیابی نمی

، این نتیجه ROCاین نمودار استفاده شده است(، در نهایت با بررسی دقیق نمودار 
برای بهبود آن استفاده شده است،  Baggingحاصل شد که مدل بیزینی که از روش 

 .استاالت به دو کالس مطرح شده بندی مقبهترین مدل برای طبقه
 توان جهت بررسی و تحقیق به محققان بعدی مطرح نمود:زیر را می یها شنهادیپ

تواند به که این موضوع می مقاالت بیشتری توسط محققان مورد ارزیابی قرار گیرد .1
تری از مقاالت به دست باال بردن دقت مدل کمک کرده و همچنین اطالعات کامل

 آید.

کاوی )که به دلیل محدودیت استفاده تری برای متنافزارهای قدرتمنداستفاده از نرم .2
استفاده شده  RapidMinerافزار افزارها در ایران، در این تحقیق از نرماز این نرم

 است(.

استفاده از نظر خبرگانی مانند اساتید دانشگاه برای استخراج کلمات و عبارات  .3
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 کلیدی

بندی و ... برای استخراج کاوی مانند خوشههای دادهتکنیک بردن دیگر به کار .4
 الگوها و کشف بیشتر دانش

استفاده از منطق فازی برای ارزیابی مقاالت علمی و استفاده از این منطق برای  .5
 هااطالعات و داده لیوتحل هیتجز

 بندی در نظرات محققیناستفاده از رتبه .6

ی را در چند موسسه ها آنها، بعضی از مدلتوانند با تمرکز بر پژوهشگران می .7
 مختلف اجرا کرده و مقایسه کنند.

ی بیشتری را این تحقیق از حیث محتوا، همچنین قلمرو مکانی و زمانی قابلیت توسعه
 دارد.

 ضميمه

 معيارها:

 :1شماره  سؤال 

؟ اگر جواب استشده دارای چهارچوب نظری و تئوریکی مشخصی  ی مطالعهآیا مقاله
 مثبت است، مشخص کنید تا چه اندازه؟

 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

ها، ای از مفاهیم مرتبط به تحقیق )شبیه به تئوریمنظور از چهارچوب تئوریکی، مجموعه
دهی به تحقیق و همچنین مشخص های مرتبط( است که باعث جهتها و مدلنظریه

 شود.یابی در تحقیق میشدن موضوع مورد ارز
( تحقیق تعریف شدند، مشخص سؤاالت) سؤالدر یک تحقیق، بیان مسئله و  نکهیبعدازا

-شوند. بههای موجود در رابطه با موضوع تحقیق مهم تلقی میها و تئوریکردن نظریه
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شده و حاکی از آن  یبند چارچوب موردنظری این نوع از اطالعات، تحقیق ی ارائهوسیله
های مرتبط با ها و مدلمفاهیم کلیدی، تئوری در مورداست که نویسنده )نویسندگان( 

موضوع، آگاهی کامل داشته است. از طرفی چهارچوب تئوریکی موجب توجیه علمی 
 شود که روند تکاملی تحقیق مشخص شود.شود و باعث میمناسب از تحقیق می

 :2شماره  سؤال

مشخصی در تحقیق حاضر تعیین گردیده است؟ اگر جواب مثبت  سؤالآیا مشکل و 
 است تا چه اندازه حول این موضوع پرداخته شده است؟

 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 :3شماره  سؤال

 ؟اند شدهسازی به چه میزان اهداف تحقیق در مقاله شفاف
 بسیار خوب ه( د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می
 های مقاله، مانند چکیده وجود ی کلی به هدف تحقیق در بعضی از قسمتاشاره

 دارد.

 ی اصلی مقاله وجود دارد.توضیح کلی و مختصر از هدف تحقیق در بدنه 

 مقاله وجود دارد.ی توضیح صریح و روشن از هدف )اهداف( تحقیق در بدنه 

 :4شماره  سؤال

 ی فیلد مهندسی صنایع کمک کرده است؟توسعه و یای مذکور تا چه اندازه به رشد مقاله
 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 
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 :9 شماره سؤال

 سازی شده است؟ی انجام تحقیق مشخص و در مورد آن شفافبه چه اندازه حیطه
 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ( ضعیفب اصالًالف( 

 توضيح:

، هر محیطی است که مطالعه یا تحقیق در آن انجام 5ی تحقیقاتیمنظور از حیطه اساساً 
تواند بر ی تحقیقاتی میشود که حیطهشده است. این موضوع از آن بابت مهم تلقی می

باشد. برای مثال اگر تحقیق در  رگذاریتأثآوری شده و تفسیر نتایج جمع یها داده ی رو
نتایجی را حاصل کند که در دنیای  استیک محیط آزمایشگاهی طراحی شود ممکن 

 کاربردی ندارند. عمالًواقعی 
 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می

  محیط تحقیقاتی در موردیک توضیح کلی 

 دفی هیک توضیح کلی در مورد موضوع تحقیق در جامعه 

 ی هدفیک توضیح جامع و کامل در مورد موضوع تحقیق و جامعه 

 :6شماره  سؤال

گیری در برداشت شواهد استفاده شده یا خیر؟ اگر جواب مثبت است تا چه آیا از نمونه
 ی نمونه پرداخته شده است؟اندازه به دالیل انتخاب اندازه

 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می
 ی نمونهبرای انتخاب اندازه اساسیای و توضیحات پایه 

 مواردی نظیر افزونگی اطالعات یا اشباع اطالعات و  بر اساسی نمونه انتخاب اندازه

                                                                                                                              
1. research setting 
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 ده شود.با نیازهای تحلیلی کلی تحقیق تطبیق دا که ینحو بهی نمونه یا انتخاب اندازه

  تا زمانی که افزونگی اطالعات یا  شده یآور جمعتوضیح صریح و روشن از اطالعات
ی نمونه اشباع اطالعات حاصل شود و یا انجام محاسبات دقیق برای انتخاب اندازه

 تطبیق با نیازهای تحلیلی تحقیق منظور به

 :1شماره  سؤال

 کنید؟را چگونه ارزیابی می ی گردآوری اطالعاتنحوه در موردتوضیحات ارائه شده 
 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می
  ،آوری اطالعات بیان شده ی جمعهو خالصه از نحو اساسی کامالًیک طرح کلی

 است، مانند استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان

 و یا بیان کردن تعدادی از  آوری اطالعات با جزئیات محدودان تمامی مراحل جمعبی
 مراحل با جزئیات کامل و حذف بقیه مراحل

 آوری اطالعات، شامل زمان، توضیح کامل و همراه با جزئیات در مرد مراحل جمع
 آوری اطالعاتمکان و چگونگی جمع

 :8شماره  سؤال

-زار یا ابزارهای گردآوری اطالعات را چگونه ارزیابی میدالیل بیان شده برای انتخاب اب

 کنید؟
 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می
 آوری اطالعاتتوضیح خیلی محدود برای انتخاب ابزار یا ابزارهای جمع 
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  بر  ؛ مانندآوری اطالعاتاز دالیل انتخاب ابزار یا ابزارهای جمع اساسیتوضیح
 استفاده در مطالعات مشابه قبلی اساس

 آوری توضیحِ کامل و همراه با جزییات از دالیل انتخاب ابزار یا ابزارهای جمع
 اطالعات

 :5شماره  سؤال

گیری جش و اندازهآیا ارزیابی آماری از قابلیت اطمینان و روایی ابزار یا ابزارهای سن
 انجام شده است؟ تا چه اندازه حول این موضوع پرداخته شده است؟

 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

ای است برای اینکه یک ابزار ارزیابی نتایج ثابت و استواری را قابلیت اطمینان درجه
گیری در مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گرید عبارت بهنتیجه دهد. 

دهد. از طرفی اعتبار )روایی( به شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می
 سنجد.ی موردنظر را میگیری تا چه حد خصیصهدهد که ابزار اندازهپاسخ می سؤالاین 

 سنجیده شود: موارد زیر بر اساستواند این معیار می
  آماری  صورت بهقرار گرفته ولی  موردبحثقابلیت اطمینان و اعتبار ابزار سنجش

 مورد ارزیابی قرار نگرفته است

 گیری صورت ابزار اندازه اعتبارارزیابی قابلیت اطمینان و  در خصوصهایی اقدام
 کافی صورت بهگرفته است ولی نه 

  گیریقابلیت اطمینان ابزارهای سنجش و اندازهارزیابی کامل و مناسب از اعتبار و 

 :11شماره  سؤال

 تا چه اندازه برای روش تحلیل انتخاب شده توجیه قابل قبولی ارائه شده است؟
 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 
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 توضيح:

 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می
  ِبرای انتخاب روش آنالیزو مقدماتی  اساسیتوضیح 

  ِبا جزییات برای انتخاب روش آنالیز نسبتاًتوضیح 

  سؤاالتیا  سؤال ویژگی بر اساستوضیح با جزییات برای انتخاب روش آنالیز 
 تحقیق

 :11شماره  سؤال

 تا چه حد از قابلیت اطمینان فرآیند آنالیز، ارزیابی به عمل آمده است؟
 ه( بسیار خوب ( خوبد( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می
 دهند اما بدون ارزیابی قابلیت اطمینانبیش از یک محقق فرآیند آنالیز را انجام می 

  تالش محدودی برای ارزیابی قابلیت اطمینان انجام گرفته است. برای مثال به یک
 استروش قابلیت اطمینان تکیه شده 

 ها برای ارزیابی قابلیت اطمینانای از روشاستفاده از رنج گسترده 

 :12شماره  سؤال

منتقدانه مورد بحث قرار  صورت بهها تا چه اندازه نقاط ضعف و قوت و محدودیت
 گرفته است؟

 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

 موارد زیر سنجیده شود: بر اساستواند این معیار می
  نگرفتن خیلی از  در نظربیان خیلی محدود از نقاط ضعف و قوت، به همراه
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 موضوعات کلیدی

  کامل طور بهتعدادی از نقاط ضعف و قوت کلیدی مطالعه، ولی نه  در موردبحث 

  تعدادی از نقاط ضعف و قدرت، از تمامی جوانب، شامل طراحی،  در موردبحث
 مونه و آنالیزمعیارها، روال، ن

 :13شماره  سؤال

تا چه اندازه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه مورد بحث و مقایسه واقع شده و 
 گیری مناسبی انجام شده است؟نتیجه
 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 توضيح:

-محسوب می ی علمیهای مقالهقسمت نیتر مهمگیری یکی از توان گفت که نتیجهمی

بسزایی داشته باشد. با  تأثیرتواند در میزان کیفیت کلی مقاله گیری میشود و کیفیت نتیجه
گیری را به کمک مورد بحث قرار دادن نتایج توان کیفیت نتیجهتوجه به این موضوع می

 با نتایج فعلی، باال برد. ها آنی سایر تحقیقات مشابه و مقایسه

 :14شماره  سؤال

ی جدیدی در گیری یا تکامل مفهوم یا نظریههای تحقیق به شکلندازه یافتهتا چه ا
 مهندسی صنایع منجر شده است؟

 ه( بسیار خوب د( خوب( متوسط ج ب( ضعیف اصالًالف( 

 :19شماره  سؤال

 اند؟مناسب برای تحقیق تعریف کرده 1یها فرض شیپمحققین تا چه اندازه  محقق/
 ه( بسیار خوب د( خوبوسط ( متج ب( ضعیف اصالًالف(  
 

                                                                                                                              
1. assumption 
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