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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسايي و بررسي امکانات سامانههای مديريت محتوای همايشها در سطح ملي و بينالمللي
انجام شده است.
روش پژوهش :در اين پژوهش توصيفي از روش تحليل نظام ،مصاحبه شفاهي ،روش اسنادی و مطالعات کتابخانهای (شامل
مطالعه راهنماها ،منوهای آموزشي وکليه مستندات موجود بر روی سامانههای مورد بررسي) استفاده شده است .جامعه پژوهش
شامل سامانههای مديريت همايشهای ملي و بينالمللي بوده ،نمونههای پژوهش سه سامانه مديريت همايش داخلي شرکت يکتا
وبافزارشرق ،شرکت فرازنت (نگار) ،شرکت اداک و سه سامانه بينالمللي (ای.اس.ام.ايي ،کانفتول ،پي.کا.پي) را در بر
ميگيرد.
يافتهها :يافتههای پژوهش نشان داد که در بين سامانههای داخلي سامانه نگار و در بين سامانههای بينالمللي سامانه کانفتول
بيشترين اختيارات و امکانات را برای داور درنظرگرفتهاند .همچنين ،سامانههای مورد بررسي با اختالف جزئي اکثر قابليتهای
موجود داوری دريک نظام استاندارد را دارا هستند و سامانه مديريت همايش شرکت فرازنت (نگار) با اختالف ناچيزی همسطح
سامانههای مديريت همايشهای خارجي قرار ميگيرد.
نتیجهگیری :درپايان ميتوان اينگونه نتيجهگيری کردکه شرکتهای داخلي تالش کردهاندکه همپای سامانههای مطرح
بينالمللي باشند و در راستای ارتقای سامانههای خود ميکوشند .اين يافتهها ميتواند کمک مؤثری درطراحي و توسعه نظام،
خريد و يا استفاده نظام داشته باشد.
کلیدواژهها :نظام مديريت اطالعات ،نظام مديريت همايش ،نظام کنفرانس ،مديريت محتوا ،توليد دانش.

 .نويسنده رابط af asemi@edu.ui.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه با گسترش اطالعات ،برگزاری همايشها و سمينارها ،نقش مهمي در آگاهي اهل علم از جديدترين يافتههای علمي
دارند .يکي از نقشهای مهم در برگزاری سمينارها ،نقش داوری است که به دليل زمانبر بودن و حساسيت ،نقشي حياتي دارد.
برای برگزاری سمينار و همايشها ،توجه به نقش و امکانات در نظرگرفته شده برای داور ،ضروری است.
توليد علم و توسعه علمي به منزله موتور محرکه توسعه همه جانبه و پايدار کشورها نقش مهمي ايفا ميکند .بنابراين ،پس از تاييد
داوران ذيصالح است که يافتههای علمي به مقاله تبديل شده و در يک مجله معتبر پژوهشي يا همايشها ارائه ميشوند و در مخزن
علوم جهان قرار ميگيرند .زمينه اصلي رشد علم ،نشر آن است .نشر ،گوهر دانش است ،هرچه بيشتر و بهتر نشر يابد مطمئناََ بهتر
رشد مينمايد .چون در دسترس دانشمندان و پژوهشگران و انسانها قرار ميگيرد و در تکميل و ترميم آن ميکوشند و آن را رشد
ميدهند و با داوری تخصصي يافتههای علمي ارزش و اعتبار علمي مييابد .در اين صورت ميتوان آن را به اشکال گوناگون
(کتاب ،گزارش ،مقاله و )...در آورد .يکي از راههای اشاعه توليدات علمي برگزاری همايشها است که عالوه بر ايجاد ارتباطات
علمي موجب آشنايي افراد با متخصصان هر حوزه و بحث درمورد مسائل جديد هر حوزه را نيز فراهم ميکند( .موسوی موحدی و
همکاران.)3939 ،
سامانههای پيوسته اين امکان را فراهم ميکنند که فرآيند ثبت دستنوشته علمي و به تبع آن داوری و ارزيابي آن دستنوشته
در يک محيط الکترونيکي به صورت متمرکز و يکپارچه صورت پذيرد .ضمن اينکه در طي اين فرآيند ،تمامي ارتباطات بين
نويسنده ،مقاله ،دبيران و داوران در همان محيط الکترونيکي انجام ميگيرد ) Luecy & kelarck, 2003؛ Makirnan,
)2002
هدف از ارزيابي سامانههای اطالعاتي تعيين مؤلفههايي از قبيل ميزان رضايت کاربران ،هزينه اثربخشي سامانهها ،ميزان
کاربردپذيری آنها ،تعيين نقاط قوت و ضعف و راهنمايي برای بهبود استفاده از اين سامانههای است )Hamboeg, 2004( .از
نتايج ارزيابيها ميتوان در تصميمگيریهای مربوطه به سرمايهگذاریهای الزم برای طراحي سامانههای اطالعاتي ( Brender,
 )2006بهبود کارايي ،اثر بخشي و پذيرش سامانه توسط کاربران و کاهش خطاها هنگام کار با سامانه استفاده کرد.
( )Thyvalikakath, 2008همچنين نتايج حاصل از ارزيابي اين سامانهها ميتواند به عنوان بازخوردی برای طراحي مجدد يا
ارتقای سامانهها به کار رود( .خواجوی و همکاران)3933 ،
همانطور که بيان شد ،امروزه برای برگزاری همايشها و سمينارها ،از سامانههای مديريت همايش در سطح داخلي و خارجي
استفاده ميشود .اين سامانهها نقش مهمي در دقت ،سرعت و کارايي و همچنين صرفهجويي هزينهها ،وقت و نيروی انساني ،حذف
کاغذ بازی و تسريع امور مربوط به همايشها دارند( .موسوی موحدی و همکاران)3939 ،
با بررسيهای انجامشده چنين به نظر ميرسد که تاکنون پژوهشي در زمينه سامانههای مديريت همايش در داخل و خارج کشور
انجام نشده است .اما پژوهشهايي در رابطه با سيستمهای مديريت اطالعات و سيستمهای اطالعاتي و بررسي آنها در داخل و
خارج کشور انجام شده که از جمله اين پژوهش ميتوان به اين موارد اشاره کرد :ديواندری( ،)3979قاضيزاده فرد(،)3971
حکاک( ،)3971چارسوقي و صحرائيان( ،)3930يوسفيفرد و فدايي( ،)3937رشيدیراد و همکاران( ،)3937سليميان ريزی و
عاصمي ( ،)3933صالح احمدی( ،)3932صافي وکريمزادگان( ،)3933حقيقينسب و معصومي( ،)3933خواجويي و همکاران
( ،)3930قادری نانسا و همکاران ( ،)3930پلو و ويلسون ( ، )Pollow & Wilson, 1993گوسوامي (،)Goswami, 1998
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پومری وهمکاران ( ، )Pommeroy, et. al, 2003آماتو ( ، ) Amato, 2005منديک وهمکاران ( Mendic, et, al,
 ،)2007توهيدال اسالم و زمری چيک (.)Tohidal eslam & Zomrichik, 2011
در هر سامانه مديريت همايش امکاناتي برای ارکان اصلي همايش از جمله مدير ،دبير ،داور همايش و همچنين نويسنده مقاالت
در نظر گرفته شده است ،هر يک از اين امکانات اختياراتي را بسته به نوع فعاليت کاربر فراهم ميسازد .سامانهها با توجه به تعداد
موارد برگزاری سمينارها و ارتباط با کاربران و آگاهي از نيازمندیهای آنها امکانات خود را ارتقا ميدهند .مشکل اصلي پژوهش
حاضر از آن جا نشأت ميگيرد که تنوع سامانههای مديريت همايشها که در اين دهه اخير باعث شده ،خريداران يا مشترکاني که
از قابليتها و امکانات اين گونه سامانهها آگاهي الزم را ندارند ،سيستمي با قابليتهايي خريداری نمايند که پاسخگوی نياز آنها
نيست .در نتيجه پس از مدتي استفاده با مشکالت و مسائل متعددی رو به رو ميشوند .امروزه اکثر خريداران در جستجوی سيستمي
هستند که با سازمان مربوطه تطابق داشته باشد .عالوه بر اين چون هر سازماني با تغييراتي در مسئوليتها ،حيطه اختيارات ،مراتب
مديريت و غيره همراه است ،در جستجوی سامانهای هست که بتواند حداکثر تغييرات را بر آن اعمال کرد.
با توجه به اهميت سامانههای مديريت اطالعات و مشکالت مطرحشده ،انجام پژوهشي در اين زمينه ضروری به نظر ميرسد .بر
اين اساس پژوهشگر قصد دارد با شناسايي و بررسي سامانههای مديريتي در اين حوزه از ناشران معتبر بينالمللي و چند نمونه سامانه
داخلي ،قابليتهای موجود برای داوران در اين سامانهها را شناسايي و به صورت منظم و سيستماتيک آنها را ارائه دهد تا بدين
ترتيب آگاهيهای الزم برای استفاده کاربران انجام شود .اين پژوهش ميتواند گام موثری برای طراحي سامانههای اطالعاتي مشابه
در بر داشته باشد ،بطوری که با اعمال نقاط قوت در آن و رفع کاستيهای آن ،الگويي برای يک سامانه اطالعات مديريت همايش
خوب و مناسب را ارائه داد که بتوان از آن بهطور کارآمدتر و موثرتری استفاده نمود .همچنين ،از نتايج اين پژوهش ميتوان از ميان
سامانههای موجود به بهترين انتخاب ،با در اختيار داشتن امکانات موجود ،دست يافت .اين پژوهش در راستای پاسخ به اين سؤاالت
انجام شده است:
.3

امکانات داوران همايشها در سامانههای مديريت پايگاه همايش چيست؟

.0

ميزان حضور امکانات و قابليتهايي مطرحشده داور در سامانههای مديريت پايگاه همايشهای ملي – (داخلي) چگونه

است؟
.9

ميزان حضور امکانات و قابليتهايي داور در سامانههای مديريت پايگاه همايشهای بينالمللي چگونه است؟

.4

ميزان حضور امکانات مطرحشده در سامانههای ملي و بينالمللي نسبت به هم چگونه است؟

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر به روش پيمايشي توصيفي انجام شده است .جامعه پژوهش شامل تمام سامانههای مديريت همايش است.
نمونهگيری به صورت تصادفي ساده و هدفمند در دو سطح داخلي و خارجي بر اساس ميزان دسترسي و مورداستفادهبودن انجام
شده است .بعد از بررسي مستندات موجود در وب سايت شرکتهای توليدکننده سامانههای مربوطه توسط پژوهشگر و نظرخواهي
از چندتن از متخصصان ،به صورت تصادفي در سطح ملي سه سامانه (سامانههای مديريت همايش نگار ،آداک و يکتاوب افزار
شرق) و در سطح بينالمللي هم سه سامانه (سامانههای مديريت همايش کانفتول ،ای.اس.ام.ايي و پي.کا.پي) انتخاب شد .الزم به
ذکر است که اين سامانهها از لحاظ تعداد مشتريان بزرگ و معروف ،تجربه سامانه و تعداد همايشهای برگزار کرده ،انتخاب شدند.
اين انتخابها براساس ميزان استفاده و دسترسي به اين سامانهها بود .سپس با مطالعه راهنماها ،تاريخچه سامانه و مشاهده فيلمها و
اساليدهای موجود قابليتها و امکانات موجود شناسايي شد و سامانهها بررسي شدند .بعد از شناسايي امکانات موجود در هر بخش
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داوری همايش ،سياههای توسط محقق در قالب و ساختاری منظم تهيه گرديد .سپس به منظور بررسي دقيقتر و همچنين تعيين
صحت و اعتبار گزينههای بدستآمده با چند تن از متخصصان اين حوزه ،از جمله نويسندگان و داوران مقاالت بينالمللي و مدير
سامانههای داخلي همچنين با تعدادی از استادان علم اطالعات و دانششناسي مصاحبه حضوری انجام گرفت و با دقت قابليتهای
بدست آمده ،موردبررسي قرار گرفت .پس از بررسي هريک از سامانهها به علت عدم وجود استانداردی برای امتيازبندی ،محقق
خود به امتياز بندی امکانات موجود در سامانهها پرداخت .امتيازدهي به اين گونه بود که :امتياز  1متعلق به وجود امکانات کامل،
امتياز  4وجود امکانات الزم ،امتياز  9وجود تاحدی امکانات ،امتياز  0عدم وجود امکانات الزم و امتياز  ،3عدم وجود ارزيابي
امکانات موجود .در نهايت مقايسه بين سامانهها انجام گرفت .بعداز جمع آوری و کدگذاری سياهه وارسي برای تعيين رتبه مربوط
به امکانات اصلي سامانههای مديريت همايشها ميانگين رتبههای بدستآمده برای عناصر سامانهها مورد بررسي تنظيم شده و با
استفاده از نرمافزار اکسل ويرايش  0232نمودارهای مربوطه تهيه شد .در نهايت با طراحي نمودار کلي از سامانههای موردبررسي به
مقايسه سامانهها پرداخته شد .برای توصيف دادهها از روشهای معمول در آمار توصيفي مانند تهيه جدول فراواني ،محاسبه
شاخصهای ميانگين ،رسم نمودارهای رادار و ستوني استفاده شد.
ابزار گردآوری در اين پژوهش سياههوارسي است که محقق ساخته بود که براساس سياههوارسي معکوس برای سامانههای
مديريت همايشها داخلي و خارجي تهيه گرديد .در سياههوارسي معکوس ابتدا امکانات سامانههای مديريت همايشها که حضور
آنها در اين نوع نظام ضروری است ،به صورت منظم در قالب جداولي تهيه شد و سپس سياهه وارسي براساس آن تهيه شد .اين
سياهه دارای اعتبار صوری هست ،زيرا کليه امکانات شناخته شده در سامانههای مديريت همايشها مندرج در منابع معتبر اطالعاتي
را پوشش داده است .از طرف ديگر اين سياهه پس از تهيه و تکميل به رويت و تأييد چندتن از استادان و متخصصان فن از جمله
نويسندگان و داوران مقاالت بينالمللي ،دبيران و مسئوالن سامانههای مديريت همايشها رسيده است (که امر در اعتبار صوری يک
معيار است) .اعتبار صوری آن از اين نظر مورد تأييد قرار گرفته است.
يافتهها
در اين قسمت ابتدا امکانات موجود در سامانههای مديريت همايش و در نهايت ميزان حضور اين امکانات در سامانههای داخلي
و خارجي ارائه شده است.


امکانات داوران همايشها در سامانههای مديريت پايگاه همايشها در بخش ثبتنام

در سامانههای مديريت همايشها ،امکانات متعددی برای استفاده داوران وجود دارد .اين امکانات عبارت است از:
.3

امکانات صفحه ثبتنام داور (جدول  3و ) 0

.0

امکاناتي برای پشتيباني فني ،آموزشي و سايرامکانات موجود برای پشتيباني داور (جدول )9

.9

امکانات صفحه اختصاصي داور (دسترسي به صفحه اصلي داور با واردکردن نام کاربری و رمز عبور) که شامل:



پوشه درخواستهای جديد برای داوری (جدول )4



پوشه داوریهای معلق (جدول )1



پوشه داوریهای قبلي (جدول )6



پوشه داوریهای تکميلنشده :در اين بخش داور قادر به مشاهده فهرست مقاالتي که داوری آنها تکميلنشده است،

نيست.
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جدول  .1امکانات صفحه ثبتنام نويسنده
قابلیتهای صفحه ثبتنام نويسنده

عنوان (… ،)Mr,Miss,Dr,پست سازماني

فرم اطالعات شخصي

نام و نام خانوادگي ،مدرک تحصيلي
تلفن (منزل ،محل کار ،فکس ،همراه) ،آدرس پست الکترونيکي
موضوعات موردعالقه ،3پذيرفتن نقش داور (درصورت تمايل)

0

فرم اطالعات مؤسسه حمايت

محل جغرافيايي ،نام مؤسسه،

کننده

آدرس (کشور ،استان و شهر) ،کدپستي امکان ثبت چند مؤسسه حامي
نويسنده

فرم مربوط به عالئق و تخصص-

جستجو و انتخاب کليدواژه موضوعي موردنظراز ليست تعريف شده

های موضوعي نويسنده

امکان واردکردن کليدواژه موضوعي توسط نويسنده
اضافه کردن کليدواژه ،ويرايش و حذف کليدواژه

جدول  -2امکانات صفحه انتخاب نام کاربری و رمز عبور
صفحه انتخاب نام کاربری و رمزعبور

امکان تاييداطالعات واردشده در فرم ثبتنام نويسنده (از طريق ايميل ارسالي)
انتخاب نام کاربری ،امکان تشخيص نام کاربر تکراری و کوتاه ،ارسال نام کاربری
رمز عبور ازطريق ايميل به نويسنده ،دريافت رمز عبور جديد درصورت فراموشي رمز قبلي
تغيير رمز عبور در هر مرحله از فرآيند ارسال مقاله ،بررسي سادگي و کوتاهي رمز عبور (امنيت)
معادلسازی آدرس با ورود به ايميل و لينک فعالسازی
ورود خودکار از طريق ايميل به کنترل پنل ،فعالسازی حساب کاربری با ايميل
واردکردن و روزآمدکردن چند آدرس الکترونيکي
روزآمدکردن و ويرايش اطالعات شخصي واردشده در فرم ثبتنام دريافت رمز عبور جديد
تعيين بازه زماني که نويسنده در دسترس باشد ،امکان دسترسي بر اساس نقش هر کاربر
امکان ثبتنام در زمان غيبت نويسنده توسط جانشين و ورود با آدرس جانشين.

1

. Competing interest
. Available as a reviewer
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امکانات داوران همايشها در سامانههای مديريت پايگاه همايشها در بخش پشتيباني
جدول  -3امکانات پشتیباني داور
پشتیباني داور

پشتيباني آنالين برای پاسخگويي به مشکالت فني و راهنمای داوران

پشتيباني فني

منوی راهنما  ،Helpمنوی آموزشيTutorial
پشتيباني آموزشي

کارگاه آموزشي آنالين ،فيلمهای آموزشي
دريافت خودکار رهنمودهايي دبيران و مديرهمايش
 امکان تعريف داوری و دسترسي امکانات تماس با دبيرخانه همايش امکان دانلود رايگان نرمافزارهای اکروبات ريدر ،سرقت ادبي ،ويرايش متن انجام مکاتبات در فضای مجازی ،دسترسي به بانک اطالعات محققان اضافهشدن نام داور در بانک اطالعات محققان و در بانک اطالعات داوران دسترسي به تازههای مقاالت مرتبط با تخصص موضوعي داور ارسال خبرنامه با ايميل داور ،امکان ارتباط با نگارنده -ارسال اطالعيه همراه با فهرست داوران در کتاب چکيده مقاالت

ساير امکانات پشتيباني

 امکان اطالعرساني جمعي به صورت ايميل وپيام کوتاه دريافت انواع گزارشها به صورت خودکار ازسوی دبيرخانه مشاهده و مديريت فهرست مقاالت ارجاع شده از دبيرخانه همايش نمايش تعداد دفعات ارسال مقاله به داور و ارسال نامه پيگيری نمايش گزارشها در قالب نمودار ،چارت و…. نسخه چاپي آمار و گزارشها مربوط به مقاله دعوت آنالين سردبير از داور برای داوری مقاالت اعالم آنالين پذيرش يا عدم پذيرش دعوت داوری از سوی داور دسترسي به آدرس اينترنتي همايش ،امکان ارتباط با دبيرخانه همايش -امکان حذف نام داور توسط خود از ليست داوران



امکانات داوران همايشها در سامانههای مديريت پايگاه همايشها در صفحه اختصاصي داور
جدول  -4امکانات پوشه درخواستهای جديد برای داوری
پوشه درخواستهای جديد

 مشاهده عنوان مقاله دسترسي به چکيده مقاله و دربعضي موارددسترسي به فايل مقاله انتخاب گزينه پذيرش دعوت (باانتخاب اين گزينه مقاله ازپوشه درخواستهای جديد به پوشه داوریهای معلق منتقل ميشود). نپذيرفتن دعوت داوری ذکر داليل نپذيرفتن مقاله برای داوری امکان معرفي سايرداوران به دبيرهمايش درصورت نپذيرفتن داوری -حذف اتوماتيک نام مقاله ازفهرست مقاالت رسيده درصورت نپذيرفتن داوری
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جدول  -5امکانات پوشه داوریهای معلق

پوشه داوریهای معلق

 -دسترسي به راهنما (دستورالعمل)

 -استفاده ازنرمافزارهايي برای کنترل متن مقاله (گرامر ،اماليي)..

 -دسترسي به فرم داوری مطابق با معيارهای همايش

 -استفاده از نظامهای يابنده سرقت ادبي (تحت وب)

 -مطالعه آنالين مقاله با کليک روی آن (فرم داوری آنالين)3

 -نرمافزارهایمتن باز (منبع باز)

 -مطالعه آفالين مقاله در صورت ذخيره فايل (فرم داوری آفالين)0

 -نرمافزارهای تجاری (رايگان)

 -دانلودفايل مقاله بافرمت ( PDFبدون مشخصات نويسنده)

 -دسترسيسريع ترداوران به منابع استنادی برای داوری مؤثرتر

 -دانلود فايلهای ضميمه ،تهيه نسخه چاپي از فايل مقاله

 -مشاهده نتايج کنترل منابع توسط داور ودبير

 -دسترسي به موتورهای جستجوی کتاب شناختي برای کنترل مقاله

 کاهش زمان ويرايش مقاالت وتهيه منابع مرجع صحيح درمقالهمنتشرشده

 -استفاده از نرمافزارهايي برای کنترل استنادهای مقاله

 ارسال آنالين نتايج داوری به دبيرخانه همايش (پذيرش ،رد ،نياز به  -فرمت بندی مجدد استنادات -دانلود فايل  wordاصالح شده

تجديدنظر ،داوریهای مجدد)

 -قابل دسترسبودن فايل منابع اصالح شده برای داوری درمرحله

 ارسال ايميل به دبيرجهت اطالعرساني اتمام فرآيند داوری -حذف اتوماتيک نام داور درصورت عدم پاسخگويي به نامه

تجديدنظر

 -داوری ،دسترسي به جدول زماني داور

 -ابزاری برای تشخيص اتوماتيک انواع منابع و ويرايشآن

 -تاريخ دعوت دبيراز داوری

 -ارائه پيشنهادات در صفحه اختصاصي

 -تاريخ موافقت داورجهت داوری

 -ثبت وذخيره کليه فرايندهای داوری به صورت اتوماتيک

 -تاريخارسال مقاله برای داوری

 -مشاهده پاسخهای نويسنده ودبير به يادداشتههای داور

 -تاريخ سررسيد داوری ،تاريخ اعمال آخرين تغييرات

 -امکان ذخيره فرايند داوری درهرزمان و ادامه ان درزمان ديگر

 -امکان ويرايش داوری و بررسيها

 -ارسال فايلهای پيشنهادی داور برای نويسنده يا دبير برای اصالح

 -لينک شدن به Cross Ref

 -ارسال پيشنهادها جهت ارسال يا توسعه فرمهای داوری

جدول  -6امکانات پوشه داوریهای قبلي
پوشه داورهای قبلي

مشاهده عنوان مقاالت داوری شده
دسترسي به فايلهای اصلي مقاالت داوری شده
دسترسي به نظرات داور بر اساس تاريخ ارسال نتايج داوری
ذخيره نظرات پيشين ارسال شده داور در صورت تغيير فرماداری

1

. Online reviewer
. Offline reviewer

2
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ميزان حضور امکانات مطرحشده در سامانههای داخلي و خارجي در بخش ثبتنام داور

جدول  ،7ميانگين حضور امکانات در سامانههای مديريت همايش را نشان داده است .هماانطاوریکاه مشاخص اسات در باين
سامانههای داخلي سامانه نگار با فراواني  3440و دربين سامانههای خارجي سامانه کانفتول و اُ.سي.اس با فراواني  322بيشترين امتياز
را کسب کردهاند .کمترين امکانات ثبتنام در سامانههای داخلي ،نظام يکتاوب با فراواني  7946و در بين سامانههای خاارجي نظاام
ای.اس.ام.ايي با فراواني  33بوده است .در مجموع صفحه پيش ثبتنام در سامانههای داخلي و صفحه پيش ثبتنام ،صفحه ثبتنام و
ثبتنام داور از سوی افراد ديگر در سامانههای خارجي مورد توجه قرار گرفتهاند.
جدول  .7میانگین حضور امکانات در بخش ثبتنام
سامانههای داخلي

يکتاوب

نگار

آداک

میانگین سه پايگاه داخلي

میانگین کلي

Conftool

ثبتنام

میانگین امتیاز 5-0

میانگینامتیاز5-0

درصدفراواني

صفحه پيش ثبتنام

صفحه
ثبتنام

صفحه انتخاب نام
کاربری

ثبتنام داور ازسوی
افراد ديگر

ميانگين کل



OCS

همايش در بخش

پايگاه خارجي
ASME

سامانههای مديريت

میانگین کلي سه

میانگین حضور امکانات

سامانههای خارجي

درصدفراواني

1

1

1

1

1

1

1

1

322

322

322

322

322

322

322

322

4

4

0/66

9411

1

1

1

1

32

32

1940

73

322

322

322

322

4/71

4/31

4/40

4/67

1

1

4/31

4/31

31

37

3344

3944

322

322

37

33

3

9

9

0/99

1

1

1

1

02

62

62

4646

322

322

322

322

9/63

4/03

9/77

9/33

1

1

4/36

4/33

7946

3440

7144

7746

322

322

3340

3346

ميانگين حضور امکانات مطرحشده در سامانههای داخلي و خارجي در بخش پشتيباني

جدول  ،3نشان مي دهد که بيشترين امتياز بخش پشتيباني داور در سطح ملي با فراواني ( 3440امتياز  )4400مربوط سامانه نگار،
همچنين سامانه اداک با فراواني ( 6644امتياز  )9490کمترين امکانات را در اين بخش دارد .در بين سامانههای بينالمللي هم سامانه
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کانفتول با فراواني ( 33امتياز  )4411دارای بيشترين و در مقابل سامانه اُ .سي .اس با فراواني ( 3043امتياز  )4434دارای کمترين
امکانات ميباشد .همانطوری که در جدول مشخص است،سامانههای داخلي و خارجي به قسمت مربوط به ساير امکانات بيشتر
اهميت ميدهند .سامانههای داخلي به پشتيباني آموزشي(فراواني  )72و سامانههای خارجي به پشتيباني فني(فراواني  )3940کمتر از
ساير بخشها اهميت دادهاند.
جدول  .8میانگین حضور امکانات در بخش پشتیباني داور
سامانههای داخلي

يکتاوب

نگار

آداک

ميانگين کل

پايگاه داخلي

پشتباني

میانگین کلي سه

ساير امکانات

Conftool

پشتيباني آموزشي

OCS

پشتيباني فني

میانگین امتیاز5-0

میانگین امتیاز 5-0

درصدفراواني

درصدفراواني

ASME

مديريت همايش
در بخش پشتیباني

پايگاه خارجي

امکانات سامانههای

میانگین کلي سه

میانگین حضور

سامانههای خارجي

4

4

9/01

9/71

4/01

4/01

4

4/36

32

32

61

71

31

31

32

3940

9/1

4

9

9/1

4/1

4

4/1

4/99

72

32

62

72

32

32

32

3646

4/1

4/66

9/79

4/03

4/3

4/37

4/39

4/69

32

3940

7446

3143

33

3944

3646

3046

4

4/00

9/90

9/34

4/11

4/34

4/44

4/97

32

3444

6644

7643

33

3043

3343

3744

 ميزان حضور امکانات مطرحشده داور در سامانههای مديريت همايشهای در صفحه اختصاصي داور
همانطوریکه در جدول  3مشخص است ،سامانه نگار با فراواني  3243در بين سامانههای داخلي و سامانه کانفتول با فراواني
 3346در بين سامانههای خارجي بيشترين امتياز را در قسمت صفحه اختصاصي داور کسب کردهاند .کمترين امتياز هم در
سامانههای داخلي ،مربوط به نظام اداک با امتياز  3443و در سامانههای خارجي مربوط به نظام اُ .سي .اس با فراواني  3340بوده است.
سامانههای داخلي به بخش پوشه داوری مقاالت فعال و سامانههای خارجي به بخشهای پوشه داوری مقاالت فعال ،مقاالت قبلي و
مقاالت تکميلشده بيشتر توجه کردهاند.
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جدول  .9میانگین حضور امکانات صفحه اختصاصي داور
سامانههای داخلي
يکتاوب

نگار

آداک

پايگاه داخلي

میانگین کلي سه

Conftool

میانگین امتیاز 5-0

درصدفراواني

پوشه درخواست-
های جديد داوری

پوشه داوری
مقاالت فعال

پوشه داوری
مقاالت قبلي

پوشه داوری
مقاالت تکميلشده

ميانگين کل

OCS

بخش ثبتنام

میانگین امتیاز 5-0

ASME

مديريت همايش در

پايگاه خارجي

امکانات سامانههای

میانگین کلي سه

میانگین حضور

سامانههای خارجي

درصدفراواني

9/31

4/99

9/79

9/37

4/30

4/64

4/33

4/33

77

3646

7446

7344

3344

3043

3746

3640

4/37

4/31

9/71

4/30

1

1

1

1

3744

37

71

3644

322

322

322

322

4/1

4/1

4/01

4/43

1

1

1

1

32

32

31

3340

322

322

322

322

4/1

4/1

4/01

4/43

1

1

1

1

32

32

31

3340

322

322

322

322

4/49

4/14

4/04

4/42

4/33

4/33

4/37

4/31

3346

3243

3443

33

3346

3340

3344

33

با توجه به مطالب و جزئيات مطرحشده در خصوص امکانات داوران مقاالت در نظامهای مديريت محتوای همايشها،
بهطورکلي قابليتهای اين نظامها برای استفاده داوران مقاالت عبارت بودند از :امکانات صفحه ثبتنام ،امکانات موجود برای
پشتيباني فني آموزشي ،امکانات صفحه اختصاصي داور (پوشه درخواستهای جديد ،پوشه داوریهای معلق ،پوشه داوریهای
قبلي ،پوشه داوریهای تکميلنشده).
 ميزان حضور و عدم حضور امکانات مطرحشده در سامانههای داخلي و خارجي
در اين قسمت ابتدا به ميزان حضور امکانات مطرحشده در سطح ملي و بينالملل و سپس در بخش دوم پژوهش به مقايسه
امکانات داوران در سامانههای مديريت همايش داخلي و خارجي پرداخته خواهد شده است.
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شکل  .1امکانات داوران در سامانه مديريت همايش يکتاوب افزار شرق

نمودار  ،3امکانات داوران رادرسامانه مديريت همايش يکتاوب افزار شرق نشان ميدهد .در اين نمودار کمترين امتياز مربوط به
امکان ثبتنام داور ازسوی افراد ديگر (امتياز  )3و بيشترين امتياز هم مربوط به بخشهای صفحه پيش ثبتنام پوشه داوری مقاالت
فعال (امتياز  )1است.

شکل  .2امکانات داوران در سامانه مديريت همايش نگار

با توجه به نمودار  0امکانات داوران در سامانه مديريت همايش نگار ،کمترين امتياز مربوط به امکان ثبتنام داور ازسوی افراد
ديگر و بيشترين امتياز مربوط به صفحه پيش ثبتنام ،صفحه انتخاب نام کاربری و پوشه داوریهای فعال (با امتيازهای
 )4431،4431،1است.

شکل  .3امکانات داوران در سامانههای مديريت همايش اداک
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نمودار  ،9امکانات داوران در سامانه مديريت همايش اداک را نشان ميدهد در اين نمودار کمترين امتياز مربوط به صفحه
ثبتنام (امتياز  )046و بيشترين امتياز مربوط به صفحه پيش ثبتنام و پوشه درخواستهای جديد برای داوری ( با امتيازهای  1و
 )4471است.

شکل  .4امکانات داوران در سامانه مديريت همايش Conftool

نمودار  ،4امکانات داور در سامانه  Conftoolرا نمايش ميدهد .در اين نمودار کمترين امتياز مربوط به پشتيباني آموزشي
(امتياز  )440و بيشترين امتياز مربوط به بخشهای صفحه پيش ثبتنام ،صفحه ثبتنام ،صفحه انتخاب نام کاربری ،ثبتنام داور
ازسوی افراد ديگر ،پوشه داوری مقاالت فعال ،پوشه داوریهای قبلي پوشه داوریهای تکميلنشده (امتياز  )1است.

شکل  .5امکانات داوران در سامانه مديريت همايش OCS

نمودار  ،1نشان ميدهد که امکانات داوران در سامانههای مديريت همايش  ،OCSکه کمترين امتياز مربوط به بخش پشتيبان
فني (امتياز  )4و بيشترين امتياز مربوط به بخشهای صفحه پيش ثبتنام ،صفحه ثبتنام ،صفحه انتخاب نام کاربری ،ثبتنام داور-
ازسوی افراد ديگر ،پوشه داوری مقاالت فعال ،پوشه داوریهای قبلي پوشه داوریهای تکميل شده (امتياز  )1است.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال سوم ،شماره  3و  ،4پیاپی  11و ،12تابستان و پائیز 1393

13

شکل  .6امکانات داوران در سامانه مديريت همايش ASME

باتوجه به نمودار  ،6امکانات داوران در سامانه مديريت همايش  ASMEدربخش پشتيباني آموزشي دارای کمترين امتياز (امتياز
 )4و در بخشهای صفحه پيش ثبتنام ،صفحه ثبتنام ،صفحه انتخاب نام کاربری ،ثبتنام داورازسوی افراد ديگر ،پوشه
درخواستهای جديد برای داوری ،پوشه داوری مقاالت فعال ،را داشتند .در بين سامانههای داخلي نيز "سامانه نگار" بيشترين
امتياز را کسب کرد .ميتوان از اين پژوهش به اهميت داوری و نقش مهم آن در سامانههای خارجي پي برد .ازآنجاييکه داوری
نقش مهمي در گزينش مقاالت و صيقل دادن آنها قبل از ورود به جامعه علمي دارد ،بنابراين سرمايهگذاری در اين حوزه مفيد به
نظر ميرسد .در سامانههای داخلي در برخي از زمينههای داوری ،توجهي کمي شده است .اين شايد به خاطر عدم ارتباط طراحان
نظام با داوران و کاربران نظام باشد .حال اگر داوران داخلي نيز کليه امکانات ضروری و جزئي را با طراحان در ميان بگذارند و
طراحان نيز با در نظر گرفتن نيازمندی کاربران به طراحي نظامها بپردازند ،ميتوان از سامانههای مديريتي خصوصاََ درزمينه برگزاری
همايشها بيشترين استفاده را برد .الزم به ذکر است که سامانههای پوشه داوریهای قبلي پوشه داوریهای تکميل شده دارای
بيشترين امتياز (امتياز  )1است.



مقايسه امکانات سامانههای مديريت همايش موردبررسي در بخش داوری

در ادامه به مقايسه امکانات بخش داوری در سامانههای ملي و بينالمللي پرداخته ميشود.
جدول  .10مقايسه امکانات داوری در سامانههای ملي و بینالمللي

شکل  .7امکانات نمودار مقايسه سامانههای مديريت همايش موردبررسي در سطح ملي و بینالمللي
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با توجه به جدول و نمودار باال ميتوان گفت که از نظر امکانات داور ،در سامانههای مديريت همايش داخلي سامانه نگار و در
سامانههای خارجي ،سامانه نگار بيشترين امتياز را کسب کردهاند.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای تحقيق نشان ميدهد که امکانات و قابليتهای متعددی جهت استفاده داوران مقاالت در اين نظامها وجود دارد که
عبارت از :امکانات صفحه ثبتنام داور ،امکاناتي برای پشتيباني فني ،آموزشي و سايرامکانات موجود برای پشتيباني داور ،امکانات
صفحه اختصاصي داور (دسترسي به صفحه اصلي داور با واردکردن نام کاربری و رمز عبور) که شامل :پوشه درخواستهای جديد
برای داوری ،پوشه داوریهای معلق ،پوشه داوریهای قبلي و پوشه داوریهای تکميلنشده.
هر يک از اين امکانات داوری برای ثبتنام ،پشتيباني و کارهای مربوط به داوری ضروری است .پژوهش سليميان ( )3933نيز
اين مطلب را بيان داشته است .با توجه به يافتههای پژوهش سامانه کانفتول در بين سامانههای بينالمللي بيشترين امتياز و فراواني را از
نظر امکانات داور دارا بود .اين سامانه عالوه بر زبان برنامهنويسي و پايگاهش ،دارای دو ويرايش استاندارد و حرفهای است که مورد
توجه سازمانهای کوچک و بزرگ بسته به نيازهايشان بوده است .سامانه نگار نيز عالوه بر موارد مشابه نمونه ملي ،به خاطر
نسخههای متعددی از جمله نسخههای تک همايش ،تک همايش دورهای ،پورتال دانشگاهي و پورتال جامع توانسته مشتريان زيادی
را بنا بر نوع همايش به خود جلب کند .در هريک از اين نسخهها داوران دارای امکانات متنوعي بسته به نوع همايش هستند.
همچنين به طور کلي طراحي امکانات داوری نسبت به ساير امکانات نظام ،در سامانههاين داخلي در رده سوم و در سامانههای
خارجي در رده چهارم قرارگرفتهاند .همانطوری که داور نقش اساسي در داوری مقاالت رسيده همايشها دارد ،بنابراين بايد
اختيارات و امکانات الزم برای آن درنظر گرفته شود تا بتواند به بهترين نحوه به کار خود بپردازد و اين امر مورد توجه طراحان
سامانههای داخلي قرارگرفتهاست.
در مجموع ميتوان گفت داوری فرايندی مهم در گزينش مقاالت و يافتههای جديد برای به ورود به جامعه علمي است .اين
فرايند نقش مهمي در تعيين اعتبار و صحت مقاالت و يافتهها دارد .بنابراين کسي که به قضاوت يافتهها و مقاالت از نظر ادبي،
محتوايي ،شکل و ساختار و غيره ميپردازد ،خود بايد از نظر علمي ،جايگاه مطلوب و پسنديدهای داشته باشد .ازآنجاييکه اين
فرايند ،کاری پيچيده و وقتگير است .نظامهای مديريت اطالعات ميتوانند در حوزههای مختلف به داوران کمک مؤثری کنند.
اين سامانهها با در نظر گرفتن امکانات الزم برای داوری ،نقش مهمي در صرفهجويي نيروی انساني ،وقت و هزينه دارد .در
پژوهشي که انجامگرفته ،وجود امکانات الزم برای داور ،در سامانههای داخلي و خارجي بررسي شد .سامانههای خارجي از نظر
امکانات الزم برای داوری در حد استانداری بودند و حداکثر امکانات خارجي نسبت به سامانههای داخلي از زبان برنامهنويسي و
پايگاه دادهای برای راهاندازی سامانه ،با ويرايشهای بااليي استفاده ميکنند که اين خود قابليت انعطافپذيری و بارگذاری
امکانات بيشتری را برای داوران فراهم ميسازد .سامانههای داخلي نيز ميتوانند با ارتقای زبان برنامهنويسي و پايگاه خود گام مؤثری
در پيشرفت سامانههای خود ايجاد کنند.
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