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 چكيده

ها و  بحث تخصيص اعتبارات همواره يکي از موضوعاتي بوده است که سازمان 
ها و مراکز آموزش  هايي مواجه ساخته است. دانشگاه  ها را با مشکالت و چالش نهاد

عالي نيز با افزايش روزافزون تقاضا براي اعتبار ويژه پژوهشي به دليل مشخص نبودن 
هاي مربوط به تخصيص  هاي پژوهشي، تنش دها و ماهيت واقعي دستاور اولويت

بنابراين هدف مقاله شناسايي  .است  ها حس کرده اعتبارات را بيش از ساير سازمان
هاي مناسب تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي در دانشگاه ها و طراحي الگوي  معيار

ابتدا هاي عصبي مصنوعي است.  هوشمند شبکه  تخصيص بهينه آن به کمک سيستم
و  ، تحقيقات و فناوريهاي تخصيص اعتبار پژوهشي وزارت علوم نامه ک آئينبه کم
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شده بررسي و  سرانجام الگوي  هاي تعيين معاونين و کارشناسان پژوهشي(، معيار
تخصيص اعتبار پژوهشي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي هاپفيلد و توسط 

طراحي گرديد. ضمن مشخص کردن ماهيت وروديها و  MATLABافزار  نرم
 ANNخروجي هاي تخصيص اعتبار پژوهشي، سه حالت تخصيص اعتبار بر اساس 

 مشخص شد.
هاي عصبي مصنوعي،   هشي، تخصيص اعتبار، شبکهاعتبار ويژه پژوواژگان کليدی: 

 هاپفيلد شبکه 

 مقدمه

ها و مراکز آموزش عالي به منظور ترويج فرهنگ پژوهش و ترغيب  در دانشگاه 
تحقيقاتي و پژوهش محور شدن هاي  دانشگاه به انجام فعاليت اعضاي هيأت علمي

 اعتبار ويژه پژوهشي ،هاي دانشگاه در راستاي تحقق اهداف و برنامه دانشگاه
يابد. در اين مسير اولين گام و شايد مهمترين گام تخصيص بهينه  تخصيص مي

هاي مربوط به تخصيص منابع، در آموزش عالي که  تنشاعتبارات پژوهشي است. 
ها مبهم و مورد اختالف هستند، بيشتر  ها نامعلوم و اولويت ماهيت واقعي دستاورد

هاي دريافت  دانشگاه دستگاه مسئولي بازده علمي از طرفي ديگر هيچ [41].است
کننده اعتبارات را مورد مطالعه و ارزيابي قرار نداده و امکانات علمي، تعداد 

هاي پژوهشي مراکز علمي، آموزشي و اجرايي هنگام بررسي و  پژوهشگران، برنامه
شود و معيارها و  تخصيص بودجه پژوهشي به شيوه مناسب سنجيده نمي

براي اين کار طراحي نشده است. بررسي روند   هاي مشخص علمي چارچوب
ها در اين زمينه از  اعتبارات پژوهشي نيز مؤيد اين نکته با اهميت است که دانشگاه

گيري شناخت و نظارت براي تخصيص  ها، معيارها و ابزارهاي مناسب اندازه شاخص
هاي  ت پژوهشي و معياراند. روند تخصيص اعتبارا اعتبارات پژوهشي استفاده نکرده

ها و موسسات پژوهشي کشور  اي بوده است که دانشگاه گونه هاي اخير به آن در سال
اند، به عنوان  اي که نتوانسته گونه هاي بسياري مواجه ساخته، به را با مشکالت و تنگنا
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، رسالت مهم خود را بر عهده گرفته و نظرشان ابزاري موثر جهت نيل به اهداف مورد
براي رسيدن به وضع مطلوب يعني تخصيص  موثري در اين زمينه ايفا کنند.نقش 

بهينه اعتبارات پژوهشي، شناخت وضع موجود و رفع تنگناهاي اين امر ضرورت تام 
هاي تخصيص اعتبارات پژوهشي در  ها و شاخص . بدين منظور شناسايي معياردارد

واند نقش بسزايي در ت ها مي ها و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آن دانشگاه
گيري  تخصيص بهينه اعتبارات پژوهشي داشته باشد. بحث تخصيص اعتبار و تصميم
گيري  در مورد مسائل مالي بحثي است که ويژگي آن را ماهيت غيرساختاري تصميم

تر، پاسخ به اين سوال را مشخص  کند. به عبارت ساده در مسائل مالي مشخص مي
يري مربوط به مسئله تخصيص اعتبار به دنبال استفاده از گ نمايد که چرا در تصميم مي

به عنوان به تخصيص اعتبار پژوهشي  تصميمات مربوط شبکه عصبي هستيم؟
تصميمات غيرساختاري از يک اسلوب و روش مشخص از پيش تعيين شده تبعيت 

تکراري و موردي  ها به واسطه ماهيت غير گيري گونه تصميم نمايد. ساختار اين نمي
گردد و همين امر اهميت  اعتبار محسوب مي ن همواره يکي از مسائل مهم تخصيصآ

هاي  نمايد. پژوهشگران از شبکه هاي عصبي مصنوعي را مشخص مي استفاده از شبکه
بيني حاالت  هاي تشخيص الگو، پيش عصبي براي حل بسياري از مسائل در زمينه

  گرچه در تمامي [41] .اند ده کردهسازي، حافظه انجمني و کنترل استفا سيستم، بهينه
هاي  حل  هاي دولتي راه ها همانند تخصيص اعتبار پژوهشي در دانشگاه اين زمينه

از  2هاي عصبي مصنوعي هاي مبتني بر شبکه کالسيک نيز وجود دارد اما راه حل
مندند و همين امر موجب  هاي کالسيک بهره پذيري بسياري در مقابل روش انعطاف

ها و الگوهاي به دست  ه بسياري از مسائل امروز به کمک اين شبکهشده است ک
  آمده از آنها حل شوند.

 چارچوب نظری پژوهش

 تخصيص اعتبار 

هاي رياضي براي تخصيص بهينه  استفاده از فنون و روش 4791هاي دهه  در سال 
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هاي مختلفي ارائه و در  اعتبارات گسترش يافت. اين فنون رياضي در قالب مدل
هاي دولتي و خصوصي که پيچيدگي تنظيم بودجه و تخصيص منابع مالي به  ازمانس

هاي مختلف به منظور رفع نيازها و رسيدن به اهداف مورد نظر، مانع از  فعاليت
عبارت است تخصيص اعتبار کار گرفته شدند.  هاي ذهني است، به کارگيري روش به

هاي معين در سال، جهت هزينه  دورهبراي يکسال و يا از تعيين حجم اعتباري که
ماهيت . ها مورد لزوم است ساير پرداخت ها و عمليات و يا اجراي برنامه

اي و اهميت اعتبار، که عمدتا از ناحيه تحقيق و تدريس  هاي دانشکده گيري تصميم
گردد که الگوي  آيد، منجر به اين انتظار مي هاي تکميلي به دست مي دوره

هايي که منابع را به سوي موسسات آموزشي و  ا الگوي فعاليتهاي داخلي ب تخصيص
هايي که به  کند، فرق کند. تحقيقات انجام شده در مورد فرآيند پژوهشي جذب مي

هاي  انجامند، آنها را به گونه هاي درون دانشگاهي مي الگوهاي خاص تخصيص
اند. ويژگي نسبي نماي متفاوتي چون فرايندهاي سياسي، ديوانساالرانه و يا منطقي مي

هاي تاريخي و اقتصادي يک موسسه  هر الگوي تخصيص دروني احتماال به زمينه
هاي گردانندگان اصلي و نيز مقتضيات پاسخگو بودن بستگي  آموزشي، به شخصيت

دارد. مورد اخير بيانگر آن است که اجراي هر رويکرد نو در تامين اعتبارات 
ت نسبي اين الگوها را دستخوش تغيير موسسات آموزشي ممکن است قدرت خالقي

هاي نهايي هر چه باشند، تحقيق در  کند. با اين حال عوامل تعيين کننده در تخصيص
ميان اين عوامل، هم براي استمرار توليد منابع و هم براي حفظ آرامش دروني در 

نماياند، چرا که فرآيند تخصيص منابع  ميان اعضاي هيأت علمي برجسته و ممتاز مي
 [6]رسد  هر موسسه آموزشي از ديدگاه ناظران فرآيندي منطقي و عادالنه به نظر مي

 

 اعتبار پژوهشی

هاي مورد  ها و مراکز آموزش عالي همگي به روش خاص خود فعاليت دانشگاه 
هاي آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي صورت  نيازشان را براي انجام مأموريت

هاي مختلف ممکن است با يکديگر عناصر  هاي دانشگاه دهند. گرچه فناوري مي
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شرکت تجاري(، اما مشترکي داشته باشند )نسبت به عناصر موجود در يک بانک يا 
 هاي گوناگون با يکديگر تفاوت دارد.  ها نيز به شيوه هاي دانشگاه نوع فناوري

هاي مختلف انجام  آموزش، پژوهش و خدمات، هر يک با استفاده از فناوري 
شود. آموزش عموما شامل آموزش در کالس، مشاوره دانشجويي، امتحانات  مي

نشگاه است. پژوهش ممکن است شامل تحقيقات پايان ترم و تعامل با همکاران در دا
ها باشد.  هاي کتابخانه اي و تعامل با همکاران در ساير سازمان آزمايشگاهي، فعاليت

هاي پژوهشي، مشاوره، مراکز ضميمه، تحليل  هاي خدماتي نيز شامل کارگاه برنامه
به   تحقيقات علمي. بنابراين انجام [1]هاي محلي است  ها و تعامل با سازمان سياست

ها و موسسات آموزش  هاي علمي جديد به عهده دانشگاه منظور دستيابي به پديده
. يکي از معيارهايي که براي يک تحقيق مطلوب مورد نياز عالي و تحقيقاتي است

هاي تخصيص اعتبار پژوهشي  مهمترين جنبه کيفي برنامه است اعتبار پژوهشي است.
کنند و القاي  هايي است که اعتبار پژوهشي را دريافت مي سازي افراد و گروه توانمند

هاي تحقيقاتي است. مزيت ديگر اين  حس مالکيت و مسئوليت نسبت به برنامه
ها، توسعه جوامع است. اين دو موضوع کامال به هم مربوطند؛ در واقع، افراد  برنامه

 .[21]هاي تحقيقاتي هستند  جامعه دريافت کنندگان مزاياي برنامه
هاي تخصيص اعتبار براي  در اکثر مواقع محققان، بيشتر از مقداري که کميته 

گيرند به اعتبار نياز دارند در صورتي که اعتبار مورد نياز  تحقيقات آنها در نظر مي
ها مراکز  . در بسياري از دانشگاه[24]تحقيق بايد هزينه واقعي تحقيق را منعکس کند 

اند و در کنار  هاي اعتباردهي بنا شده ند که بر پايه مدلا اعتبار پژوهشي به وجود آمده
کنند.  هاي علمي الزم را در ارتباط با توزيع اعتبار مطرح مي خود توصيه وظيفه اصلي

هاي  هاي اعتباردهي، تقاضا براي اعتبار و جنبه تمرکز اصلي اين مراکز بر مدل
کند که دانشگاهيان در  مز در تحقيقات خود عنوان مييج .[24]اقتصادي آنها است 

هاي فردي يا گروهي، به دنبال چه چيزي  هاي تحقيقاتي خود، اعم از فعاليت فعاليت
تواند در تخصيص اعتبارات  هستند؟ پاسخ دادن به اين سوال چه کاربردهايي مي

پژوهشي در ميان اعضاي هيأت علمي داشته باشد؟ نويسندگان آمريکايي به نظر 
ا هم توافق داشته باشند که اعضاي هيأت علمي ، چه به رسد در اين زمينه ب مي
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ها و موسسات آموزشي، در پي چيزي  صورت فردي و چه به صورت اعضاي بخش
، منزلت اجتماعي ]22[، شهرت يا اعتبار]44[ت هستند که تحت عناوين مختلف حيثي

 [46]شود  از آن نام برده مي  ]8[ و بلندپايگاهي ]41[

 های دولتی ایران دانشگاهاعتبار پژوهشی در 

طور که گفته شد يکي از اجزاي مهم چرخه تحقيقات بدون شک اعتبارات   همان 
هاي تحقيقاتي، تحصيل و تقويت امور  پژوهشي است. به منظور ارتقاي فعاليت

هاي هماهنگ، اعمال  پژوهشي دانشگاه، پژوهش محور شدن دانشگاه، اتخاذ سياست
ات بيشتر به اعضاي هيأت علمي در خصوص انجام ضوابط مدون و تفويض اختيار

اعتبار پژوهشي يا اعتبار  .يابد هاي پژوهشي، اعتبارات پژوهشي تخصيص مي فعاليت
ويژه پژوهشي يا پژوهانه مبلغي است که به موجب آئين نامه مربوطه و براساس 
امتيازهاي پژوهشي کسب شده در سال قبل اعضاي هيأت علمي و با توجه به 

گيرد تا در زمينه  رات پژوهشي دانشگاه در اختيار عضو واجد شرايط قرار مياعتبا
هاي پژوهشي و ساير امور مرتبط با تحقيق و توليد علم با رعايت ضوابط  انجام طرح

 . [1]مربوطه هزينه نمايد 
اعتبار ويژه پژوهشي مبلغي است که به موجب آئين نامه تخصيص اعتبارات ويژه  

هاي پژوهشي اعضاي هيأت  ت علمي دانشگاه به تناسب فعاليتپژوهشي اعضاي هيأ
 [4]گيرد  علمي در طي يک سال در اختيار ايشان قرار مي

ها به صورت زير آورده  نحوه اجراي تخصيص پژوهانه نيز در بسياري از آئين نامه 
 شده است: 

 بههر سال با تصويب هيأت رئيسه دانشگاه بخشي از اعتبارات پژوهشي دانشگاه  

هاي پژوهشي و  گردد و باقيمانده اعتبار جهت ساير فعاليت تعيين مي عنوان پژوهانه
هاي پژوهش )کتابخانه، مراکز کامپيوتر، اطالع رساني  تقويت زيرساخت

بر اساس ضوابطي که در آئين نامه مشخص  يابد. ها و ... ( تخصيص مي پژوهشکده
هاي  هاي مربوط به فعاليت مشده است هر عضو هيأت علمي متقاضي پژوهانه، فر

پژوهشي دو سال قبل خود را تا پايان خرداد ماه تکميل و همراه با مدارک مربوطه به 
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دهد. شوراي  معاونت پژوهشي دانشکده و يا پژوهشکده محل کار خود ارائه مي
پژوهشي دانشکده يا پژوهشکده براساس ضوابط مندرج در اين آئين نامه امتيازات 

هيأت علمي را محاسبه و تا پايان تير ماه به معاونت پژوهشي دانشگاه مربوط به عضو 
ها به  در دانشگاهگيرد.  دارد. هر فعاليت پژوهشي فقط يک بار امتياز مي ارسال مي

شود.  هاي تخصيص اعتبار تشکيل مي منظور تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي کميته
ي دانشگاه و تاييد شوراي اعضاي کميته تخصيص پژوهانه با پيشنهاد معاون پژوهش

 شوند.  پژوهشي تعيين مي

 عصبی مصنوعی  شبكه

عصب مصنوعي تا حدودي يک ساده سازي از عصب طبيعي است. بعضي از  
هاي مصنوعي کامال با مغز شباهت ندارند و بعضي نيز همپايه بيولوژيکي در مغز  عصب

هاي  بسياري با عصبهاي ساده عصب مصنوعي از جهات  دارند. با وجود اينکه مدل
هاي شبکه عصبي پيچيده کمک  بيولوژيکي تفاوت دارند اما تا حد زيادي به توسعه مدل

. عمل اساسي يک عصب مصنوعي شامل جمع آوري عالئم ورودي [7]کنند  مي
براي توليد خروجي است. عصب  کارگيري يک تابع فعاليت گذاري شده و به وزن

باشد از چهار کار ويژه  ي عصب مصنوعي ميها مصنوعي که واحد اصلي در شبکه
دارد  (n)عصب زيستي الگوبرداري شده است. عصب مصنوعي يک تعداد ثابت ورودي

با عصب ديگر مرتبط است.  (wi)که هر ورودي به وسيله يک اتصال وزن گذاري شده 
شود و در حالت ساده اين  اتصال ضرب مي (wn)وارده به شبکه به وزن  (xn)هاي  ورودي

ها جمع شده و از طريق تابع انتقال براي توليد نتيجه به يک خروجي تبديل  فرآورده
 دهد. يک نمونه از عصب مصنوعي را نشان مي 4. شکل [9]شوند  مي

  

                                                                                                                   
1- Activation Function 
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هاي عصبي مصنوعي وجود دارد که در اينجا به دو مورد از  تعاريف مختلفي از شبکه
 شود: آنها اشاره مي

 هاي اطالعات هستند که از  هايي از پردازنده مصنوعي مدلهاي عصبي  شبکه
هاي  اند و همانند شبکه تعداد زيادي عناصر پردازش مرتبط به هم تشکيل شده

 [21]کنند  عصبي زيستي عمل مي

 هاي عصبي  اي است که از شبکه طبق ديدگاه سنتي شبکه عصبي مصنوعي برنامه
اي دارد که الگوها  ري را به گونهزيستي الگوبرداري شده است و توانايي يادگي

هاي نمونه در داخل  اي از داده هاي ورودي را به وسيله دسته را بشناسد و داده
 [22]بندي کند  يک دامنه معين طبقه

 شبكه هاپفيلد
توسط  4782هاي حافظه انجمني است، در سال  که جز شبکه هاپفيلد   شبکه
هاي  اي است که رنسانسي در شبکه هاپفيلد محقق برجسته  مطرح شد. هاپفيلد جان

  عصبي مصنوعي ايجاد نمود. او با استفاده از تابع انرژي و توسعه آن توانست شبکه
هاي ديناميکي مرتبط ساخته و از اين طريق بعضي از مسائل  هاپفيلد را با سيستم

ن شبکه يک شبکه تک يمايد. اهاي عصبي حل ن سازي را با استفاده از شبکه بهينه
( 4-و  4) ي( يا دوقطب4و  1) يهاي دودوئ ها را به ارزش اليه است که فعاليت نرون

هاي پوياي غير خطي نشان  کند و ارتباطات بازخوري را براي سيستم محدود مي
هاي کامالً مرتبط به هم تشکيل يافته است.  هاپفيلد از اجتماع نرون . شبکه [7]دهد  مي
کند. خروجي هر  به عنوان ورودي دريافت مي 1-]   [1نرون مقاديري را در بازه  هر

 است. رابطه خروجي نرون به صورت زير است :  1-]    [1نرون هم در بازه 
A(k+1) = sign(W a(k) + b)(:4رابطه )

A(0) = P 

کنند. اين قانون  استفاده مي يادگيري به نام قانون هبهاپفيلد از قانون   هاي شبکه 

                                                                                                                   
1- Hopfield Networks 
2- John Hopfield 
3- Binary 
4- Bipolar 
5- Hebb’s Rule 
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تحريک شود، بنابراين  Bرا تحريک کند و نرون  Bنرون  Aاگر نرون »گويد  مي
يابد. بدين صورت که، اگر  افزايش مي Bو  Aهاي  هاي بين نرون نيروي سيناپس

ابد. هب ي ها افزايش مي مثبت باشد، نيروي سيناپس Bو  Aهاي  همبستگي بين نرون
هاپفيلد و  هيچ نکته اي راجع به اينکه همبستگي منفي باشد ذکر نکرده است. اما مدل 

کنند که  هاي مربوط به هب، از مدل اصالح شده قانون هب استفاده مي بقيه مدل
يابد. اگر دو  گويد هنگاميکه همبستگي منفي باشد نيروي سيناپس کاهش مي مي

 راين قانون تعميم شده هب به اين صورت است کهداشته باشيم، بناب Xjو  Xiنرون 
                                      (               2رابطه )              

کند،  باشد. وقتي که کاربر شبکه يک ورودي وارد مي نرخ يادگيري مي  و 
به عبارتي شبکه، عنواني را که در حافظه بيشترين شباهت را به ورودي دارد يا 

 دهد تر است را ارائه مي يکي از نقاط جذب که در آن سطح انرژي پايين
 خواهد الگوي زير را ياد بگيرد :  فرض کنيد که اين شبکه مي

141144 
( را ياد -4و  4(، )1و  4گيرد يعني به جاي ) را ياد مي يهاپفيلد الگوي دودوئ شبکه 

 شود :  رت ميگيرد. بنابراين الگوي عوض شده  بدين صو مي
44(4-()4-)4(4-) 
براي آموختن اين الگو به شبکه ابتدا براي هر جز از الگو، يک نرون در جهت  

ها مطابق با قانون زير تعيين  شود، سپس وزن ساعت از باال به پايين در نظر گرفته مي
 شود: مي

                              (:3رابطه )              
 

 
      

 شود:  يه زير دنبال ميسپس رو
 شود.  يک نرون به صورت تصادفي انتخاب مي -4مرحله 
 دهد. سپس نرون را مطابق با قانون بهنگام سازي زير تغيير مي  -2مرحله 

∑       (: 1رابطه )                      

( )    (:1رابطه )                {
                    
                        

گرا  تا زماني که هيچ نروني در شبکه تغيير نکند )شبکه به جواب هم 2و  4مراحل 
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 يابد. برسد( ادامه مي

اش ذخيره کند قانون يادگيري  هاي مختلفي را در حافظه اگر بخواهيم شبکه نمونه
 شود: ها به کار برده مي زير براي وزن

                             (:        6رابطه )              
 

 
∑   

 
  
 

   

 Pها را ياد بگيرد. خواهد آن : عبارت است از بردارهاي ورودي مختلفي که شبکه مي  

 های پژوهش سؤال

 هاي دولتي چيست؟ هاي مناسب تخصيص اعتبار پژوهشي در دانشگاه معيار .4

هاي عصبي کدام  از شبکهالگوي مناسب تخصيص اعتبار پژوهشي با استفاده  .2
 است؟

 پژوهش یروش شناس

هدف اصلي اين تحقيق طراحي الگويي مناسب جهت تخصيص اعتبار پژوهشي با  
کاربردي و ،پژوهش از لحاظ هدف. هاي عصبي مصنوعي است استفاده از شبکه

باشد.به منظور  پيمايشي مي -از نوع تحقيقات توصيفي ها، براساس گردآوري داده
هاي تخصيص اعتبارات پژوهشي و  العات در خصوص شاخصگردآوري اط

. هاي دولتي از روش ميداني استفاده شده است هاي تخصيص آن در دانشگاه معيار
ها و  جهت تعيين معيارهاي تخصيص اعتبار پژوهشي و تبديل اين معيارها به ورودي

استفاده شده ها و الگوهاي شبکه عصبي از ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه  خروجي
هاي مستقر در شهر تهران  است. جامعه آماري اين پژوهش را حوزه پژوهشي دانشگاه

 81دهند. حجم جامعه آماري براساس آمار و اطالعات اخذ شده برابر با  تشکيل مي
روش نفر انتخاب شد. 31برابر با  طبق فرمول آمارينمونه  و حجم نفر است

هاي دولتي شهر  دفمند بوده است؛ از بين دانشگاههتصادفي اتفاقي و  غيرگيري  نمونه
هاي  هاي ديگر فعاليت اند که نسبت به دانشگاه هايي انتخاب شده تهران دانشگاه

ن در علوم يو همچن اند بيشتري در زمينه تخصيص اعتبارات پژوهشي انجام داده
، هاي تخصيص اعتبارات پژوهشي تا در شناسايي شاخص. پذيرند دانشجو مي مختلف
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نهايت، با توجه به اهداف بيان   ها لحاظ شود. در ها و مسائل مربوط به آن تمامي رشته
دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي و ي، ئشده در باال، دانشگاه عالمه طباطبا

 دانشگاه صنعتي امير کبير انتخاب شدند.
روش شبکه هاي آماري و  در اين تحقيق از روش ها تجزيه و تحليل داده به منظور 

در بخش آمار توصيفي از جداول و نمودارها براي نشان عصبي استفاده شده است. 
از بين هاي تخصيص اعتبار پژوهشي استفاده شده است.  دادن توزيع فراواني معيار

ها  هاي پراکندگي انحراف معيار داده هاي مرکزي، ميانگين و از بين شاخص شاخص
هاي تخصيص  هندگان در مورد هر يک از شاخصد محاسبه شد تا ميزان توافق پاسخ

در بخش آمار استنباطي نيز از آزمون فريدمن  اعتبار ويژه پژوهشي به دست آيد.
هاي آن استفاده شده  بندي معيارهاي تخصيص اعتبار پژوهشي و شاخص براي رتبه

 است. 
نظران و معانين پژوهشي  پس از تجزيه و تحليل پرسشنامه و مصاحبه با صاحب 

ها شبکه عصبي مورد  ها و خروجي هايي که به عنوان ورودي کليه معيارها و شاخص
اند در قالب الگوهايي که آنها نيز به روش روايي محتوا اعتباريابي  تاييد قرار گرفته

باشد،  مي اند به شبکه وارد شدند. مدل شبکه عصبي مورد استفاده، مدل هاپفيلد شده
ون ناظر است و براي ذخيره الگو از آن استفاده چون شبکه هاپفيلد يک شبکه بد

ها به اين  شود لذا براي نتيجه گرفتن از اين شبکه بايد اهداف را در کنار ورودي مي
 استفاده شده است. MATLABشبکه وارد کرد؛ براي اين منظور از نرم افزار 

اي استفاده شد که براي وروديه satlinsدر شبکه هاپفيلد از تابع محرک خطي  
همان مقدار ورودي و   -4و  4و براي وروديهاي بين  -4مقدار  Satlins، -4کمتر از 

يا تعداد  4تواند با  گرداند. اين شبکه مي را برمي 4مقدار  4براي وروديهاي بزرگتر از 
شود آزمايش  بيشتري بردارهاي ورودي که به عنوان شرايط اوليه به شبکه اعمال مي

ايط اوليه داده شد، شبکه يک خروجي که خود ورودي براي که شر شود. بعد از اين
گردد تا خروجي ثابت بماند و  قدر تکرار مي کند. اين فرآيند آن شبکه است توليد مي

که ورودي جديدي براي شناسايي به اين شبکه  شبکه به نقطه تعادل برسد. هنگامي

                                                                                                                   
1- Hopfield  
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باياس براي ورودي تعيين ها و مقادير  شود به ترتيبي که در باال ذکر شد وزن داده مي
شود تا خروجي مقداري ثابت شود  شود و اين حالت بازگشتي آن قدر تکرار مي مي

گاه هر بردار خروجي به يکي از بردارهاي نقاط ثابت  و شبکه به تعادل برسد آن
 شود. تر به ورودي است همگرا مي طراحي که نزديک

نقاط ثابت  Tستفاده شد که بردار ا  newhop(T)براي ايجاد شبکه هاپفيلد از تابع  
 41اي با  گردد. در اين پژوهش شبکه هدف است که به صورت ماتريس ذخيره مي

هاي طراحي به دليل بزرگي  نقطه ثابت در فضاي سه بعدي ايجاد شده است. الگو
در  xlsreadو با کمک تابع  Matlabذخيره و توسط نرم افزار  Excelحجم در فايل 

د. ابتدا قبل از حل مسئله، يگرد فراخواني و به صورت بردار ذخيره  محيط نرم افزار
 14عدد آخر از  41تبديل شد. در واقع جواب شبکه  -4و  4ها و اهداف به  ورودي

 باشد. عدد خروجي مي

 یريروایی و پایایی ابزار اندازه گ

روايي پرسشنامه پس از طراحي و تدوين شاخص ها و الگوهاي تخصيص اعتبار  
وهشي و قبل از وارد کردن اين الگوها به شبکه هاپفيلد، اعتبار اين الگوها از طريق پژ

روايي محتوا مورد تاييد تعدادي از معاونين و کارشناسان پژوهشي، صاحبنظران و 
که در اين زمينه تخصص الزم را داشتند قرار گرفت و به اين  يد دانشگاهياسات

براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي ق اعتباريابي شد. يتحق يصورت الگو
براي  SPSSکرونباخ استفاده شد. مقدار آلفاي محاسبه شده به وسيله نرم افزار

ها برابر با  ،  براي سؤاالت بخش خروجي1 /812ها برابر با   سؤاالت بخش ورودي
اي جايي که ضريب آلف محاسبه شد. از آن 1 /838و براي کل سؤاالت برابر با 1/ 911

باشد بنابراين پرسشنامه از پايايي مطلوب  مي 9/1کرونباخ محاسبه شده بزرگتر از 
 برخوردار است. 

 های پژوهش یافته 

هاي حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات به  هاي پژوهش به دو بخش يافته يافته 
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تقسيم  يسازي مدل شبکه عصب هاي حاصل از پياده دست آمده از پرسشنامه و يافته
 ود.ش مي

 رتبه بندی معيارهای تخصيص اعتبار پژوهشی  

های تخصيص اعتبار  نتایج آزمون تحليل واریانس فریدمن در خصوص شاخص  .1جدول 
 پژوهشی 

 نتيجه آزمون ميزان خطا داری سطح معنی درجه آزادی کای دو محاسبه شده
895/466 58 00000 0008 H0 رد 

 
درصد کوچکتر از ميزان خطا است  71داري آزمون در سطح اطمينان  سطح معني 

توان اظهار  درصد اطمينان مي 71شود. به عبارت ديگر با  رد مي H0بنابراين فرض 
هاي تخصيص اعتبار پژوهشي با  نمود که حداقل يک زوج از رتبه ميانگين شاخص

خصيص اعتبار پژوهشي در هاي ت بندي شاخص داري دارند. رتبه هم تفاوت معني
 آورده شده است.  2جدول 
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 ها رتبه بندی شاخص .2جدول

بندی رتبه ها ورودی رتبه ميانگين   ردیف 
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 الگوهای شبكه هاپفيلد .3جدول 

 تاثيرات ایجاد شده در جامعه علمی
اعمال ورودی جهت ایجاد یک اثر در 

 جامعه علمی
 54 -58 – 56 -51 -53 -31 جايگاه اول علمي ، هنری و ...

  56 -51 -35 -35 -30 – 7 -6 – 1 – 5 ارتقاء دانش 
 56 -35 پر کردن خالء نظری 

 55 -37 -35 -30 -7 -4 -6 ارتقاء فرهنگ دانش پژوهي 
 55 -34 -38 -36 توسعه تحقیقات کاربردی 

 37-38 -36 -35 -33 -30 -9 -5 ارتقاء کیفیت آموزشي 
 55 -50 -39 های پژوهشي  تعیین اولويت

 50 -39 تقويت فرهنگ ارتباط دانشگاه و صنعت 
 35 -37 توسعه فرهنگ نقد علمي در جامعه 
 55 -34 -35 -4 ارتقاء کیفي دستاوردهای پژوهشي 

 33 -9 -5 گسترش کمي دستاوردهای پژوهشي 
 54 -51 -39 -9 -5 بومي سازی فناوری 

 7 -6 -1 -5 تولید دانش فني 
 50 -39 تشويق تحقیقات تقاضا گرا 
های  ساماندهي و هدفمند کردن رساله

 تحصیالت تکمیلي 
36- 38 

 MATLABپياده سازی مدل با استفاده از جعبه ابزار 

ها و تاثيرات ايجاد  در پژوهش حاضر، الگوهاي ورودي به شبکه بر اساس ورودي 
ي ها سطر اول، داده 26(. 1شود )جدول  شده آنها به عنوان خروجي به شبکه وارد مي

هدف هستند که در کنار ورودي به  41همان  14تا  26ورودي هستند و از سطر 
شبکه هاپفيلد داده شده است و اين امر به دليل اين است که شبکه هاپفيلد يک شبکه 

 باشد.  با يادگيري بدون ناظر مي
 41در اين جدول هر ستون بيانگر يک الگوي آموزشي است که در اينجا چون  

الگوي مختلف که هر کدام نشان دهنده  41ها مد نظر است،  ورودي اثر از اعمال
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عدد  41شود. در قسمت  شرايط اتفاق افتادن آن اثر است در جدول مشاهده مي
انتهاي جدول که همان بردار اهداف هستند در هر ستون فقط يک رديف برابر با 

صورت رخ دادن  مي باشند که بيانگر اين است که در -4است و ساير رديفها  4عدد 
 شود.  هاي آن ستون، فقط خروجي توليد مي ورودي

ها  ها و باياس همه نرون ، وزنMATLABپس از ايجاد شبکه هاپفيلد در نرم افزار  
که در يک  1به صورت تصادفي مقداردهي شدند و سپس الگوي موجود در جدول 

شدند. به دليل ذخيره شده بود به شبکه اعمال و موجب توليد خروجي  Excelفايل 
ها   ها و باياس نرون ها دوباره به شبکه اعمال  و وزن بازگشتي بودن شبکه، خروجي

د و اين خروجي دوباره به عنوان ورودي به شبکه يتغيير  و خروجي جديد توليد گرد
ها و  گردد تا شبکه به نقطه تعادل برسد؛ يعني وزن اعمال و اين امر آن قدر تکرار مي

طوري تنظيم شود که ديگر خروجي شبکه تغير نکند. از اين پس  ها باياس نرون
عدد است به کار خود  14شبکه با دريافت يک اسکالر ورودي که در اينجا شامل 

ها هستند که بر اساس عملکرد اساتيد مورد  عدد ابتدايي، ورودي 26دهد.  ادامه مي
 -4عدد انتهايي  41روجي، گيرند و به دليل عدم اطالع ما از خ مي -4يا  4نظر، مقدار 

گيرند. شبکه اين اسکالر ورودي را دريافت کرده و پس از پردازش روي  مي
ترين الگويي که در خود ذخيره کرده  هاي آن در مراحل مختلف به نزديک داده

 شود.  گرا مي است هم
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الگوهای ورودی به شبكه هاپفيلد .4جدول   

 
1 -

1 1 -1 1 -
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

2 -
1 1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1

3 -
1 1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

4 -
1 1 -1 1 -

1 -1 -1 -
1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

5 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

6 -
1 

-
1 -1 1 -

1 -1 -1 -
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 -
1 1 -1 1 -

1 -1 -1 -
1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

8 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 1 -1 -

1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 

9 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 1 -1 -

1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 

11 -
1 1 -1 1 -

1 1 -1 -
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

11 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 1 -1 -

1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

12 -
1 1 -1 1 -

1 1 -1 -
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

13 1 -
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

14 -
1 

-
1 -1 -

1 1 1 -1 -
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

15 -
1 

-
1 -1 -

1 1 1 -1 -
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

16 -
1 

-
1 -1 -

1 1 -1 -1 -
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

12 -
1 

-
1 -1 1 -

1 1 -1 -
1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

18 -
1 1 1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

19 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 

21 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

21 1 -
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

22 -
1 

-
1 -1 1 1 -1 1 -

1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

23 1 1 -1 -
1 

-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

24 1 1 1 -
1 

-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

25 1 -
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

26 1 -
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

22 1 -
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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28 -

1 1 -1 -
1 

-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

29 -
1 

-
1 1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

31 -
1 

-
1 -1 1 -

1 -1 -1 -
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

31 -
1 

-
1 -1 -

1 1 -1 -1 -
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

32 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

33 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

34 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

35 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

36 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

32 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

38 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

39 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

41 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

41 -
1 

-
1 -1 -

1 
-
1 -1 -1 -

1 -1 -1-1 -1 -1 -1 1 

اد يل حجم زينشان داده شده است ) به دل 1هاي مختلف در جدول  هاي يال وزن 
باشد.  ستون مي 14سطر و  14از آن آورده شده است(. اين جدول داراي  يفقط بخش

نرون است که هر کدام از اين  14هاي  ستون نشان دهنده يال 14رديف و  14اين 
نرون ديگر متصل است و بين آنها يال وجود دارد که اين  11ها به خودش و نرون

کنيم که عناصر  شاهده ميبا کمي دقت در ماتريس م باشند.  ها داراي وزن مي يال
باشد و عنصر واقع در ستون اول و رديف  قطر اصلي، وزن يال هر نرون به خودش مي

باشد که اين وزن با  دوم نشان دهنده وزن يال متصل کننده نرون اول به نرون دوم مي
وزن يال متصل کننده نرون دوم به نرون اول که در ستون دوم و رديف اول واقع 

هاي رفت و  ر است که اين مطلب نشان دهنده اين است که وزن يالباشد براب مي
 برگشت بين دو نرون با يکديگر برابر است. 

هاي شبکه نيز بر اساس الگوهاي ورودي ذخيره شده است  همچنين باياس نرون 
 آورده شده است. 6که در جدول 
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 های مختلف در شبكه های یال وزن. 5جدول 
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های شبكه جدول بایاس نرون .6جدول   
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 آزمایش شبكه

هاي  در اين مرحله براي اطمينان از کارکرد صحيح شبکه، الگوها و حالت 
گرفت. سه  شود مورد آزمون قرار  مختلفي که منجر به تخصيص اعتبار پژوهشي مي

ک ينجا يشود. در اتواند در شبکه آزمون  حالت کلي تخصيص اعتبار پژوهشي مي
 شود: ينمونه آورده م يحالت برا

 حالت اول: آزمون يک ماتريس از الگوهاي تخصيص اعتبار ذخيره شده در شبکه
هاي الگوهاي ذخيره شده در شبکه، به عنوان  در اين حالت يک ماتريس از ورودي

 هايي است که منجر به شود. ماتريس زير بر اساس ورودي مثال به شبکه وارد مي
 شود. ارتقاء دانش مي

ترويجي  -= مقاله علمي 3مروري    –= مقاله علمي 2     پژوهشي –= مقاله  علمي 4
 و نقد و چاپ شده

هاي علمي معتبر        = مقاله علمي کامل در مجموعه مقاالت همايش1
 = مقاله پژوهشي در دائره المعارف9

= ويرايش علمي کتاب و نشريه علمي پژوهشي  42= تاليف يا تصنيف کتاب  41
 = نقد نظرات دانشمندان    48
 = اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري    23
 = نظريه پردازي يا ارائه نظريه جديد21

 26شد. به مولفه داشته با 14نرون دارد پس بايد ماتريس  14از آنجايي که شبکه  
،  4هاي  شود يعني به ورودي داده مي  -4و  4مولفه اول بر اساس الگوي ارتقاء دانش 

داده  -4هاي ديگر عدد  و به ورودي 4عدد  21، و 23،  48،  42، 41،  9،  1،  3،  2
گذاشته  -4مولفه نهايي نيز به نشانه عدم آگاهي از خروجي  41شود. براي  مي
 شود.  مي
 

  24 -23 -18 -12 -11 – 2 -4 – 3 – 2 ارتقاء دانش

1 
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T = xlsread('Grant'); 
net = newhop(T);
W = net.Lw{1,1}; 

b = net.b{1,1};
Ai = T;

[Y,Pf,Af] = sim(net,15,[],Ai); 
Ai ={[1;1;1;1;-1;-1;1;-1;-1;1;-1; 

1;-1;-1;-1;-1;-1;1;-1;-1;-1;-1;1;1;-1; 
-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1]}; 

[Y,Pf,Af] = sim(net,{1 5},[],Ai); 
Y{1}
Y{2} 
Y{3}
Y{4} 
Y{5} 

 

 

 
 

 

 های اعمال شده جواب شبكه به ورودی .2جدول 

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
0.3143 0.7925 1.0000 1.0000 1
-0.8067 -0.8079 -0.8755 -0.9709 -1 
-0.9836 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000-1.0000-1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-0.7956 -0.8341 -0.9402 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1 
-1.0000 -1.0000 -1.0000-1.0000-1

  

1
1 
1
-1 
-1 
1
-1 
-1 
1
-1 
1
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
1
-1 
-1 
-1 

-1 
1 
1
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
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باشد را نشان  مولفه مي 14عدد انتهايي ماتريس خروجي که شامل 41، 9جدول  
کنيد در مرحله پنجم تنها يک عدد مثبت وجود  طور که مالحظه مي دهد. همان مي

دهد که جواب شبکه کامال  دارد که مربوط به ارتقاء دانش است و اين امر نشان مي
 باشد همگرا شده است.  ميبه جواب مورد انتظار ما که همان ارتقاء دانش 

 نتيجه گيری و پيشنهادها ،بحث

خروجي  1ها،  شد که از بين خروجي مشخص  يفيج آمار توصيبا توجه به نتا .1
هاي  دهندگان، خروجي مورد تاييد قرار نگرفته است. الزم به ذکر است که پاسخ

پردازي يا  نظريه»، «اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري»
اثر علمي، »و « اثر بديع و ارزنده علمي ، فني، هنري و ادبي»، «ارائه نظريه جديد

ها نپذيرفتند و ماهيت آنها  را به عنوان خروجي« ها فني، ادبي و هنري در جشنواره
معيار را  1تر دانستند و ميزان اهميت هر يک از اين  ها نزديک را به بخش ورودي

دهندگان مورد  نيز از نظر پاسخ« سود اقتصادي طرح پژوهشي»اند.   مشخص کرده
 قبول واقع نشده است.

« تأليف يا تصنيف کتاب»هاي تخصيص اعتبار پژوهشي، شاخص  در بين شاخص .2
اختراع يا »هاي  چنين شاخص باشد. هم داراي باالترين ميانگين مي 79/1با ميانگين 

پردازي  نظريه»، 71/1با ميانگين « اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري
، 81/1با ميانگين « پژوهشي ـاله علمي مق» و  89/1با ميانگين « يا ارائه نظريه جديد
هاي بعدي قرار دارند. شايان ذکر است که انحراف معيار  به ترتيب در رتبه

ها، داراي  است که در بين شاخص 483/1« تأليف يا تصنيف کتاب»شاخص 
ها  ترين انحراف معيار است؛ به اين معني که بيشترين توافق را در بين شاخص کم

 889/1رين توافق و يا به بياني ديگر بيشترين انحراف معيار باشد. کمت دارا مي
 باشد. مي« مروري ـمقاله علمي »است که مربوط به شاخص 

هاي پرسشنامه  هاي تخصيص اعتبار پژوهشي مندرج در بخش ورودي  تمامي معيار .3
به عبارتي ديگر معاونين پژوهشي اين  .قرار گرفته است يمورد تاييد نمونه آمار

اند.  را معيار مناسبي براي تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي دانسته ها شاخص
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هاي  هاي رتبه علمي، ارائه طرح دهد که معيار هاي اين پژوهش نشان مي يافته
تقويت کننده دانشگاه و صنعت، ارائه طرح پژوهشي براساس سنجش نياز جامعه 

محقق و تاييد  هاي قبل که با نظر هاي پژوهشي اعضا هيأت علمي در سال و امتياز
هاي  استاد راهنما در پرسشنامه آورده شده است در هيچ يک از آئين نامه

هاي مورد مطالعه و همچنين آئين نامه وزارت علوم  تخصيص اعتبار ويژه دانشگاه
ها را نيز  ها، معاونين پژوهشي اين معيار گنجانده نشده است ولي طبق يافته

 اند. اند و آنها را مورد تاييد قرار داده هاي مناسبي براي تخصيص دانسته معيار

مقاله پژوهشي در دائره المعارف، ترجمه کامل يک مقاله علمي چاپ شده،  .1
هاي قبل، ارزيابي و  هاي پژوهشي کسب شده اعضا هيأت علمي در سال امتياز

هاي پژوهشي و فناوري، نقد نظرات دانشمندان، ارائه طرح پژوهشي  نظارت طرح
هاي تقويت کننده دانشگاه و صنعت، رتبه  از جامعه، ارائه طرحبراساس سنجش ني

علمي و نظريه پردازي يا ارائه نظريه جديد در آئين نامه تخصيص اعتبار ويژه 
هاي تحقيق  پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبائي وجود ندارند در صورتي که يافته

 دهد. مي ها را در آئين نامه اين دانشگاه نشان لزوم گنجاندن اين معيار

نقد نظرات دانشمندان، تصحيح انتقادي کتاب معتبر، مقاله علمي صد در صد  .1
/ پايان نامه، تجديد چاپ کتاب تأليفي يا تصنيفي، ويرايش  مستخرج از رساله

علمي کتاب و نشريه علمي و پژوهشي، مقاله پژوهشي در دائره المعارف، ترجمه 
ژوهشي کسب شده اعضا هيأت هاي پ کامل يک مقاله علمي چاپ شده، امتياز

هاي پژوهشي و فناوري،  هاي قبل، ارزيابي و نظارت طرح علمي در سال
هاي پژوهشي و فناوري، نقد نظرات دانشمندان، ارائه  هاي علمي طرح گزارش

هاي تقويت کننده دانشگاه  طرح پژوهشي براساس سنجش نياز جامعه، ارائه طرح
ا ارائه نظريه جديد در آئين نامه تخصيص و صنعت، رتبه علمي و نظريه پردازي ي

هاي  اعتبار ويژه پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي وجود ندارند در صورتي که يافته
 دهد. ها را در آئين نامه اين دانشگاه نشان مي لزوم گنجاندن اين معيار تحقيق

اله اي، راهنمايي و مشاوره رس ي حرفهاراهنمايي و مشاوره پايان نامه ارشد يا دکتر .6
هاي  هاي پژوهشي و فناوري، گزارش ي تخصصي، ارزيابي و نظارت طرحادکتر
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هاي پژوهشي و فناوري، تصحيح انتقادي کتاب معتبر، نقد نظرات  علمي طرح
هاي  دانشمندان، ارائه طرح پژوهشي براساس سنجش نياز جامعه، ارائه طرح

صيص اعتبار ويژه تقويت کننده دانشگاه و صنعت، رتبه علمي و در آئين نامه تخ
پژوهشي دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي امير کبير وجود ندارند در صورتي که 

ها نشان  ها را در آئين نامه اين دانشگاه هاي تحقيق لزوم گنجاندن اين معيار يافته
 دهد.  مي

هاي تأليف يا تصنيف کتاب، اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا  معيار .9
پژوهشي، ـ نظريه پردازي يا ارائه نظريه جديد، مقاله علمي  خارج يا نوآوري،

هاي اول تا پنجم را به خود اختصاص  تصحيح انتقادي کتاب معتبر، به ترتيب رتبه
پژوهشي، رتبه علمي ،  ـهاي ويرايش علمي کتاب و نشريه علمي  داده اند. معيار

مقاله علمي در مقاله علمي صد در صد مستخرج از رساله/ پايان نامه، خالصه 
هاي علمي معتبر، تجديد چاپ کتاب تأليفي يا  هاي همايش مجموعه مقاله

هاي بيست و  تصنيفي و ترجمه کامل يک مقاله علمي چاپ شده به ترتيب رتبه
هاي به دست آمده تقريبا  يک تا بيست و ششم را به خود اختصاص داده اند. رتبه

 ي همخواني دارد. با آئين نامه وزارت علوم تحقيقات و فناور

در اين پژوهش سه حالت کلي تخصيص اعتبار پژوهشي براي آزمون در شبکه  .8
 در نظر گرفته شد:

هاي تخصيص اعتبار ذخيره شده در شبکه مورد  يک ماتريس از الگو حالت اول:
 آزمون قرار گيرد.

هاي تخصيص اعتبار ذخيره نشده در شبکه مورد  يک ماتريس از الگو حالت دوم:
 ن قرار گيرد.آزمو

هاي تخصيص اعتبار ذخيره شده همزمان  دو يا چند ماتريس از الگو حالت سوم:
 مورد آزمون قرار گيرد. 

 هاي حالت اول، الگوي زير است:  يکي از الگو 

ترويجي و نقد و چاپ  ـمروري، مقاله علمي  ـپژوهشي، مقاله علمي ـ مقاله علمي 
هاي علمي، مقاله پژوهشي در  ت همايششده، مقاله علمي کامل در مجموعه مقاال
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دائره المعارف، تاليف يا تصنيف کتاب، ويرايش علمي کتاب و نشريه علمي 
پژوهشي، نقد نظرات دانشمندان، اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا 

 رسد. نوآوري و نظريه پردازي يا ارائه نظريه جديد به خروجي ارتقاء دانش مي
شبکه  با توجه به جوابدر بخش شبکه عصبي مشخص شد که طبق حالت اول،  

، جواب شبکه کامال به جواب مورد انتظار که همان ارتقاء هاي اعمال شده به ورودي
حالت دوم مشخص شد که  طبقبخش شبکه عصبي،  در باشد همگرا شد. دانش مي

که نيست و جوابي هاي ذخيره شده در شب هاي جديد که جز الگو توان ورودي مي
ها،  براي آن در نظر گرفته نشده است را به شبکه اعمال کرد و شبکه بر اساس ورودي

جوابي که به نزديک ترين الگو همگرا است را برگرداند. زيرا جواب شبکه به 
ترجمه کامل و  تأليف يا تصنيف کتاب، ترجمه کتاب، پژوهشي ـمقاله علمي الگوي 

 است.« هاي پژوهشي دستاورد گسترش کمي» يک مقاله علمي ، خروجي

که پس از اعمال در بخش شبکه عصبي با توجه به حالت سوم مشخص شد  
که در شبکه ذخيره « سازي فناوري  بومي»و « توليد دانش فني»همزمان دو الگوي 

شده بودند، در مرحله سي و هشتم تنها دو رديف مربوط به اين دو خروجي داراي 
 مقدار مثبت هستند.

شناسايي توان نتيجه گرفت که اين پژوهش منجر به  هاي اين پژوهش مي از يافته 
سؤال  ها نبوده است. به اين ترتيب به نامه معيارهاي جديدي شده که تاکنون در آئين

هاي دولتي  اول پژوهش يعني معيارهاي مناسب تخصيص اعتبار پژوهشي در دانشگاه
هاي تخصيص  در بين شاخصنشان داد که  هاي پژوهش يافتهپاسخ داده شد.  چيست؟

اختراع يا اکتشاف ثبت شده »، «تأليف يا تصنيف کتاب» هاي اعتبار پژوهشي، شاخص
داراي باالترين  «نظريه پردازي يا ارائه نظريه جديد»، «در داخل يا خارج يا نوآوري

هاي پژوهش لزوم گنجاندن تعدادي از  از طرفي ديگر يافته .باشند رتبه مي
 هاي مورد مطاله  هاي دانشگاه نامه هاي تخصيص اعتبار پژوهشي را نيز در آئين صشاخ

 با توجه به جواباول،  نشان داد. در بخش شبکه عصبي مشخص شد که طبق حالت
، جواب شبکه کامال به جواب مورد انتظار که همان هاي اعمال شده شبکه به ورودي

هاپفيلد   که شبکهگرفت  توان نتيجه باشد همگرا شد بنابراين مي ارتقاء دانش مي
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هاي تخصيص اعتباري که در شبکه  ذخيره شده اند را  توانايي پاسخگويي به الگو
هاي  هاي جديد که جز الگو توان ورودي ها مشخص شد که مي طبق يافته دارد.

ذخيره شده در شبکه نيست و جوابي براي آن در نظر گرفته نشده است را به شبکه 
ها، جوابي که به نزديک ترين الگو همگرا است  شبکه بر اساس ورودي اعمال کرد و

سوم نيز اين نتيجه به دست آمد که شبکه قادر به با توجه به حالت را برگرداند. 
به اين  تخصيص همزمان دو يا چند الگويي که در شبکه ذخيره شده است را دارد.

عتبار پژوهشي با استفاده ترتيب به دومين سؤال شبکه يعني الگوي مناسب تخصيص ا
  هاي عصبي مصنوعي کدام است؟ پاسخ داده شد. از شبکه

پژوهش  شود که همگام با اهميت فزاينده به مديران و معاونين پژوهشي توصيه مي 
مشخصي را براي تخصيص اعتبارات پژوهشي به  هاي ساختار، در دانشگاه و کشور

تا هاي مشخصي را به کارشناسان پژوهشي اختصاص دهند  وجود آورند و پست
با در و  هاي مناسب و معقول شناسايي و اعتبارات به صورت بهينه تخصيص يابد معيار

هاي عصبي مصنوعي در تخصيص  نظر گرفتن مزاياي فراوان استفاده از شبکه
  هاي الزم براي اجراي اين طرح را فراهم آورند. ژوهشي، زمينهاعتبارات پ

شود که  پيشنهاد ميت بنابراين هاي عصبي، تجربه و الگو اس پيش نياز اصلي شبکه 
هاي گذشته اقدام نمايند تا  ها نسبت به مستند سازي تخصيص اعتبارات سال دانشگاه

زماني که مزايا و معايب  تا هاي عصبي ايجاد شود. پايگاه دانش مورد نياز شبکه
ها و  سيستم تخصيص اعتبار کنوني برجسته نگردد ضرورت استفاده ازسيستم

شود که   ها توصيه مي شود، بنابراين به دانشگاه هاي نوين به خوبي حس نمي کار راه
 نقاط ضعف و قوت سيستم تخصيص اعتبار پژوهشي کنوني را شناسايي کنند. 

هاي رتبه علمي، ارائه  شود که معيار پژوهش توصيه ميبا توجه به نتايج اين  
هاي تقويت کننده دانشگاه و صنعت و ارائه طرح پژوهشي براساس سنجش نياز  طرح

هاي مورد مطالعه قيد  هاي دانشگاه هايي را که در آئين نامه ن معياريجامعه و همچن
ار ويژه هاي تخصيص اعتب هاي پژوهش است در آئين نامه نشده و حاصل يافته

 پژوهشي بگنجانند. 
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