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   چکیده

 و هـا پـژوهش  بـه  محورروش و ينظر صرفاً يهاپردازش و هاپژوهش ها،يواکاو از مستمر یحرکت شاهد اخیر، يهاسال در
 و يکاوداده ویژه به دانش، اکتشاف يهاروش توسعه و ظهور در را خود احسن نحو به که یحرکت محوریم،داده يهاپردازش

 در و شـود ینمـ  محـدود  يآمار و یکم يهاپژوهش به صرفاً يکاوداده رایج، تصور رغمبه. است داده نشان آن، خاص فنون
 يکاوداده و دانش اکتشاف يپذیرتطبیق فرض با مقاله این در. ایمبوده یمشابه تحوالت ظهور شاهد هم یکیف يهاپژوهش

 در نـوین  يرویکـرد  مثابـه  به را یمصنوع یعصب يهاشبکه يِکاوداده روش مشخص طور به ،یکیف و یکم يهاپژوهش در
 و ،يآمار چندمتغیرة آنالیز يهاروش در گسترش و ظهور حال در يرویکرد مثابه به و اطالعات و هاداده چندمتغیرة پردازش

. کنیمیم بیان را آنها اشتراك و تمایز وجوه و کرده مقایسه یِکیف يهاداده تحلیل و مدیریت در را یبنیان نظریۀ يِکاوداده روش
 يفراینـدها  و خاسـتگاه  پـارادایم،  حیـث  از يکـاو  داده یِشناسروش دو متمایز وجوه از نظر صرف که ایمداده نشان مقاله این در

 ،یاسـتقرای  ،يارشـته میان و ايرشته چند ،یپسین يرویکرد و ماهیت از یشناسروش دو هر داده، نوع و پردازش و اکتشاف
  .برندیم بهره هامقوله و هستارها بین) مداررابطه( رابطه به معطوف و پذیرانعطاف ،1محور داده فرایندمحور، ،یاکتشاف
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1 . Data-driven 



  مقدمه
 در اطالعـات  و هـا داده پـردازش  و پژوهش فنون و هاروش آموزِش قبل دهه دوییک تا جهان، یدانشگاه و یعلم اجتماعات اغلب در

 در. بـود  اسـتوار  3محـور نظریـه  یـا / و 2محورروش يهاروش و رویکردها بر ،یاجتماع و یانسان علوم جمله از علوم، متفاوت يهارشته
/ و آنها خاص يکاربردها و کاراکترها یا فنون ها،روش یمعرف به آموزش فرایند از ياعمده بخش يکاربرد علوم يهادانشکده و هادانشگاه

. بودنـد  برخوردار يباالتر 4"برازش ینیکوی" يمعیارها از که داشت اختصاص يمحورنظریه يهاروش و هامدل ها،نظریه توسعۀ و یمعرف به یا
-داده يهـا ياستراتژ و رویکردها و آن يهایویژگ و انواع داده، ماهیت به یاندک توجه دانشگاه استادان و پژوهشگران رویکرد، این در

  .داشتندیم مبذول 5محور
 يهادهه و هاسال در (PC) یشخص يکامپیوترها به آن تکامل و 1970 دهه اواسط در 6فرممین يکامپیوترها گسترش و ظهور

 در فقـط  نـه  اطالعـات،  و هـا داده پردازش و پژوهش یکم فنون و هاروش حوزه در یپارادایم تحول یا انقالب نخستین مثابه به بعد،
 بـه  را آنان تمرکز یحت بلکه نکرد، کم آن يهایویژگ و ماهیت و داده به دانشمندان و پژوهشگران یتوجهکم و غفلت از يچیز عمل

 در. داد سـوق  ،يآمـار  چنـدمتغیرة  يهـا تحلیـل  نـوع  از ویـژه  به تحلیل، و پژوهش متعارف يهاروش بیشتر یآزمایدرست و توسعه
 یمحاسـبات  توان ،یعملیات و يکاربرد ،یشناخت يهامحدودیت و موانع از يبسیار تعدیل یا/ و حذف با یپارادایم تحول این حقیقت،

 دوره ایـن  در مسـلّط  یدانشـگاه  يهـا آمـوزش . بخشـید  ارتقا نظرگیري طرز به را پژوهشگران و پردازشگران آماردانان، يکامپیوتر و
  .بود استوار محورنظریه یا/ و محورروش يهاروش و رویکردها بر متمرکز شکل به همچنان

 فنـون  و هـا روش حـوزه  در "دوم یپارادایم تحول" یا "انقالب" يگیرشکل موتور یا محرکه ينیرو توانیم را 7"اطالعات عصر"
 بـا  حقیقـت  در آکادمیـا،  از خـارج  یخاسـتگاه  با عمدتاً ،یاطالعات انفجار و انقالب. کرد قلمداد اطالعات و هاداده پردازش و پژوهش

 يدیگـر  نحـو  بـه  اطالعـات  و هاداده پردازش و پژوهش فنون و هاروش کاربرد و تعریف يبرا متفاوت و جدید يازمینه یا فضا ایجاد
 عـادت  پژوهشـگران  تحـول  ایـن  از پـیش  که یحال در). 2009 همکاران، و هیر از نقل به( کشید چالش به را حوزه این پژوهشگران

 در بـود،  شـده  يگـردآور  یخاص یپژوهش فرضیۀ یا سوال به پاسخ منظور به مشخصاً که کنند تفسیر و پردازش را یهایداده داشتند
 و هـزار  صـدها  کـه  دارد وجـود  يادامنـه  پهن اطالعات و داده يهابانک پردازش و به، یدسترس امکان پژوهشگران يبرا جدید شرایط

 هـم  رویکـرد،  ایـن  در کـه  رسـد یم نظر به چنین بهتر، عبارت به. شوندیم شامل را) کاراکتر یا مورد شکل به( مشاهده هامیلیون یحت
 و محـدود  يهـا  نمونـه  کاربسـت  روزگـار  آکادمیـا  از خـارج  یهـای سازمان و اجتماعات يبرا هم و یدانشگاه و یعلم اجتماعات يبرا

-پهـن  و یکـاف  اطالعـات  و داده يهابانک به پژوهشگران و است آمده سر به کوچک حجم با یهاینمونه از ینتایج تعمیم و استنتاج
 و یدانشـگاه  يهـا سـازمان  از يبسـیار  امـروزه  سـبب،  همـین  بـه . دارنـد  یدسترسـ  ايگسترده و متنوع یموضوع دامنه با يادامنه

 و کننـد  اقـدام  اطالعات و هاداده کاوش و کشف ذخیره، به آنها طریق از که اندینوین هايياستراتژ و هاروش دنبال به یغیردانشگاه
 در دوم یپـارادایم  تحـول  بنـابراین، . کننـد  بـدل  ارزشـمند  و سودمند ،يکاربرد یدانش به را موجودشان اطالعات و داده يهابانک یا

 یـا / و 8"داده بـه  رجـوع " يبـرا  ینهضـت  حقیقـت  در یـا  اطالعات و هاداده پردازش و یکم پژوهش يهاياستراتژ و هاروش خصوص
  :داد نشان زیر بارز یویژگ یا کاراکتر سه با توانیم را 9"گویدیم داده آنچه به فرادادن گوش"

 ذخیـرة " و تشکیل ،یطراح طریق از دانش تولید به آکادمی از بیرون و درون يهاسازمان يجد توجه و دادناهمیت )١
  .10"اطالعات و هاداده

                                                             
2. Method-driven 
3. Theory-driven 
4. Goodness of Fit 
5. Data-driven 
6. Mainframe 
7. Information age 
8. Return to the data 
9. Let the data talk 
10. Data & information warehousing 



 .جایگزین و محورداده يهاروش و رویکردها سایر و آن خاص فنون و هاروش و يکاوداده روزافزون کاربرد و توسعه )٢

 پرسـش  بـه  بـا  ویـژه  بـه  اطالعات، مدیریت و يپردازداده استاتیک نسبتاً و متعارف ،یسنت يهاروش و رویکردها کشیدنچالشبه )٣
 همکـاران،  و هیـر ( يآمـار  اسـتنباط  بـر  یمبتنـ  يهـا روش یا يآمار کالسیک چندمتغیرة یا دو يهاتکنیک و هاروش کشیدن
2009 .(  

 یکم يهاپردازش و هاپژوهش در يکاو داده بر مقاله این اطالعات، مدیریت و يپردازداده حوزه در فوق یپارادایم تحوالت به توجه با
 و پـژوهش  قلمرو به صرفاً يکاوداده و دانش اکتشاف ما نظر از رایج، تصور رغم به. است متمرکز یاجتماع و یانسان علوم در یکیف و

 ایـن . هسـتیم  یمشـابه  يرویکردهـا  و تحوالت ظهور شاهد هم یکیف يهاپژوهش در و شودینم محدود یکم يها داده در پردازش
ـ  يهاپردازش و هاپژوهش در يکاوداده و داده اکتشاف يهاروش يپذیرتطبیق فرض با و فراگیر يرویکرد اتخاذ با مقاله یکیفـ  و یکم، 

 حـال  در و نـوین  يرویکـرد  مثابـه  به را ،(ANNs) یمصنوع یعصب يهاشبکه ییعن ،یکم يکاوداده در رایج يهاروش از ییکمشخصًا
 تـرین رایـج  مثابـه  بـه  (GT) یبنیـان  نظریـۀ  یشناسروش با ،يآمار چندمتغیره آنالیز در و یکم اطالعات و هاداده پردازش در ظهور
 و دانـش  بدنـۀ  بـه  ینگـاه . کندیم بیان را آنها اشتراك و تمایز وجوه و مقایسه یکیف يهاداده تحلیل و مدیریت در يکاوداده روش

 یعلمـ  منـابع  و محافل در و کرده پیدا رشد هم از مستقل وبیشکم حوزه دو این دهدیم نشان یکم و یکیف يهايکاوداده پیشینۀ
 حاضـر  مقالـه . کنـد می تحلیل و مقایسه و داده قرار هم کنار در را دو این يانوآورانه شکل به مقاله این که یحال در اند،شده یمعرف
 آمـایش  يهاياستراتژ و فرایندها و خاستگاه پارادایم، حیث از يکاوداده یشناس روش دو متمایز وجوه از نظرصرف که دهدیم نشان

-داده ،یاکتشـاف  ،یاسـتقرای  ،یپسـین  يرویکـرد  و ماهیت از یشناسروش دو هر اطالعات، و هاداده) رصد( پایش و پردازش اکتشاف، و
  . برندیم بهره هامقوله و هستارها بین) مداررابطه( رابطه به معطوف و پذیرانعطاف فرایندمحور، محور،

 وارخالصـه  آن یاصـل  فنـون  و هایویژگ ماهیت، دربارة و شده تعریف يکاوداده ابتدا. است شده تنظیم بخش چهار در مقاله این
ـ  يکـاو داده در نـو  يرویکرد یا پارادایم مثابه به یمصنوع یعصب يهاشبکه یشناسروش سپس،. است شده بحث بـر  یمبتنـ  و یکم 

 و مـدیریت  در یبنیـان  نظریـه  یکیفـ  يکـاو داده یشناسـ روش دربارة خالصه، طور به و ادامه در. شودیم یمعرف 11"یمصنوع هوش"
ـ  يهـا داده کـاوش  در یشناختروش رویکرد دو این نهایت، در و است شده بحث یکیف يهاداده پردازش مقایسـه  و یبررسـ  یکیفـ  و یکم 

  . اندشده
  
  دانش به داده برگردانِ يبرا نو يرویکرد: يکاوداده

 یاطالعـات  یـا / و دانش به آن تبدیل و تلخیص و گوناگون يزوایا یا اندازهاچشم از داده تحلیل فرایند يکاوداده متوسط، برداشتی در
 بـدیع،  و معتبـر  اطالعـات  سـودمند،  بـالقوه  يالگوها استنتاج ویا کشف فرایند ییعن يکاوداده دیگر، عبارت به. شودیم تعریف سودمند

 و هادسـن  ؛2005 جادسـون،  و بـانج  ؛a 1996 همکـاران،  و فیـاد ( 12هاداده) پایگاه( بانک ویا هاداده در موجود فهمقابل و پنهان دانش
 دربـارة  هوشـمندانه  يگیـر تصـمیم  يبـرا  افراد که هد د یم قرار شما اختیار در را یدانش و اطالعات يکاوداده فرایند). 2000 کوهن،

ـ راه يکاوداده. دارند نیاز آنها به خود يرو پیش چندالیۀ و پیچیده مسائل و مشکالت  "13هـا داده انفجـار  "عصـر  يبـرا  اساسـی  یحل
 توسـعه  ضرورت و منطق. هستیم يکاربرد و سودمند یدانش تشنه دیگر سوي از و هستیم غرق هاداده در سویی از که يعصر است؛

. گـردد یبرمـ  دانش به داده برگردان یسنت يهاروش و رویکردها يهایویژگ و هامحدودیت به يکاوداده يهاروش مضاعف کاربرد و
 بـدین ). a1996 همکـاران،  و فیاد( استوارند 14يید تفاسیر و هاتحلیل بر که است این کالسیک یا یسنت يهاروش یویژگ ترینمهم
 واسط مقام در و آشنایند داده با که است یمبتن تحلیلگر چند یا یک بر اساسًا داده، تحلیل به نسبت کالسیک يرویکردها که یمعن

                                                             
11. Artificial intelligence 
12. Databases 
13.The age of data explosion 
14. Manual Analysis & Interpretation 



 طـرز  بـه  قـائم  و پرهزینه ،یبطئ بسیار داده مجموعۀ یک یبررس يِید شکل بنابراین،. کنندیم عمل هافرآورده و کاربران و داده بین
. نیسـت  یعملـ  هاحوزه از يبسیار در هاداده مدیریت يید شکل باشد، افزایش حال در هاداده تودة که یحال در. است یشخص تفکر

  : است یفزون و بسط حال در طریق دو به 15یحجم لحاظ به هاداده بانک یا پایگاه
  .(N) داده بانک در ابژه ویا شده ثبت موارد شمار در افزایش ·

  . (d) ابژه یا مورد یک به مربوط يهاخصیصه یا هاحوزه شمار در افزایش ·

 حجـیم  يکـامپیوتر  اطالعات خرده مدیریت يبرا را تحلیل يهایتوانای بتوانند که یهایروش و رویکردها همۀ ،یشرایط چنین در
 به توسل با و بوده 16کامپیوترمحور عمدتاً هاروش و رویکردها این. اندفراوان اهمیت حائز ،يکاوداده يهاروش جمله از کنند، تقویت

  . کند مدیریت را 17داده یاضافگ و تورم امروزین مسئلۀ ينحو به تا کنندیم کمک فرد به کامپیوتر
 برده کاربه داده از سودمند اطالعات و الگوها استخراج فرایند تعریف يبرا که است یعناوین یا اصطالحات از ییک صرفاً يکاوداده

 و 20"اطالعـات  تحصـیل " ،19"اطالعـات  اکتشـاف " ،18"دانـش  استخراج" جمله از يدیگر اصطالحات ،يکاوداده بر عالوه. است شده
 22شـاپیرو  -یپیاتتسک يگریگور عالوه، به. است شده استفاده الذکرفوق فرایند تشریح يبرا 21"هاداده یتبارشناس یا یشناسدیرینه"

 دانـش  کـه  امـر  ایـن  بـر  تصـریح  منظـور  بـه  را KDD) ("23هـا داده بانک یا پایگاه از داده کشف" اصطالح 1991 در بار اولین يبرا
 شـود  یمـ  قلمـداد  KDD فرایند از يامرحله يکاوداده نظر، این از. کرد وضع است، محورداده اکتشاف فرایند ايگونه یغای محصول

  ). 1991 شاپیرو،-یپیاتتسک(
,a ( همکـاران  و فیاد اسامه جمله از نظران،صاحب و پژوهشگران از يبسیار نظر از  b1996(، کـه  یحـال  در KDD ـ  فراینـد  یکل

 دو يدارا مؤلفه این. شودیم مربوط فراگیر فرایند این از یخاص مرحلۀ به يکاوداده کند،یم توصیف را داده از سودمند دانش کشف
م باشـد،  داده یعمـوم  يهـا یویژگـ  کننـدة مـنعکس  که سودمند یاطالعات یا دانش کشف) نخست: است یاساس هدفو کشـف ) دو 

 یخاصـ  يهـا الگـوریتم  کـاربرد  واقع در يکاوداده. یآت شواهد و هاداده یبینپیش منظور به یفعل يهاداده درباره یالگوهای استخراج
 خـاصِ  يهـا الگـوریتم  کـاربرد  کـه  است KDD فرایند از یمهم مرحله يکاوداده تعریف، این در. است داده از الگوها استخراج يبرا

 تعریف این یواقع درك. کندیم تولید را داده از منبعث يهامدل و الگوها از یخاص مجموعۀ که گیردیدربرم را داده کشف و تحلیل
 بـه  و جایک KDD که دارد داللت واقعیت این بر تعریف این در فرایند واژة. است آن يهامؤلفه و مفاهیم از یبرخ به توجه نیازمند
 از یمتنـوع  و نامتجانس مجموعه هاداده تعریف این در همچنین،. است 24ياچندمرحله يفرایند بلکه افتد،ینم اتفاق یمقطع صورت
 - 26يارابطـه  يهـا دادهبانـک  ،25فلـت  يهافایل به توانیم هاداده بانک ویا هاداده انواع جمله از. گیرندیدربرم را شواهد و هاواقعیت

 مانند - 28یمتن يهادادهبانک ،27یتراکنش يهادادهبانک ،-هاشاخص/ ها نمایه و هامکانیزم ها،خصیصه شده، ثبت موارد جداول، مانند
 ،30یزمـان  يهـا يسـر  ،29یفضـای  يهـا دادهبانک -هامصاحبه خبرها، ها،داستان ،یاینترنت صفحات ها،ایمیل ها، یادداشت ها،گزارش مانند
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 ایـن،  بـر  افزون. کرد اشاره آنها جز و DNA ها،پروتئین ،یزیست يهایتوال نظیر - 32یمتوال يهاداده و 31ياچندرسانه يهادادهبانک
 يتأکیـد  هم الگو یک استخراج. است زیرمجموعه آن يبرا يکاربرد یمدل یا/ و داده از يازیرمجموعه حکم در 33الگو فوق، تعریف در

. اسـت  داده از مجموعـه  یک از یباالی سطح تعریف یا توصیف هر به نیل منزلۀ به آن، از فراتر هم و داده، به مدل یک برازش بر است
  . باشند فهم قابل و سودمند کاربر، يبرا ترجیحاً و سیستم يبرا کمدست بدیع، یبایست شده استخراج يالگوها
  

  آن در يکاوداده جایگاه و دانش اکتشاف فرایند
 يهـا جریـان  یـا  فازها از ییک فقط يکاوداده که است متفاوتی يفازها و مراحل يدارا KDD دهد،یم نشان 1 شکل که گونههمان
 يبسـیار  يهـا تصـمیم  و مرحله چندین بر مشتمل که دارد ٣٤)يتکرار( سرگیرانه از و یتعامل یماهیت KDD فرایند. است آن اصلی
  . کند اتخاذ کاربر یبایست که است

,a ( همکاران و فیاد همچنین و) 1996( آناند و برچمن نظر از  b1996(، فرایند KDD يهـا جریـان  یـا / و مراحـل  بـر  مشتمل 
  : است زیر بنیادین

  .کنندهمصرف یا کاربر منظر از KDD فرایند اهداف تعیین وKDD کاربرد حوزة دربارة ياایده یا فهم توسعه و بسط) نخست
 کـه  داده از یهـای نمونـه  یـا  و متغیرها از يازیرمجموعه بر تمرکز ویا (Target) هدف ءداده مجموعه یک انتخاب یا ایجاد )دوم

  .باشد آنها به معطوف اکتشاف است قرار
 و مسـائل  و هـا ينـاهموار  حـذف  نظیـر  یهـای فعالیـت  عمـدتاً  مرحلـه،  این در. هاداده پاالیش و یمقدمات پردازش و آمایش) سوم
 یهـای ياسـتراتژ  خصـوص  در يگیـر تصـمیم  مسائل؛ این تبیین و يبندمدل يبرا يضرور اطالعات يآورجمع داده؛ یاحتمال اختالالت

  .گیردیم صورت قبیل این از یهایفعالیت و یزمان -یتوال بر یمبتن اطالعات تبیین و گمشده يهاداده مدیریت يبرا
 بـا  البتـه  داده، يتصویرساز و نمایش يبرا يسودمند يهایویژگ پیداکردن يبرا تالش .35داده تصویرکشیدنبه و تقلیل )چهارم

 و داده تقلیـل  را متغیرها از ينظرگیر شمار تبدیل، خاص يهاروش و داده تقلیل با پژوهشگر فاز، این در. کار اهداف داشتن نظر در
  .شودیم نائل هاداده يبرا یثابت نسبتاً يهانمایش به

 رگرسـیون،  ،يبنـد طبقـه  تلخـیص،  بـه  معطـوف  یهایروش مثًال ،یخاص يکاوداده روش با KDD فرایند اهداف انطباق )پنجم
  . آنها جز يموارد و يبندخوشه

 و يکاوداده يهاالگوریتم انتخاب به معطوف یهایفعالیت بر مشتمل مرحله این. مدل و فرضیه انتخاب و یاکتشاف تحلیل )ششم
  . است داده يالگوها یشناسای و جستجو منظور به مناسب یهایروش گزینش

 بـا  مـرتبط  مؤلفـۀ  مجموعـه  چنـد  یـا  یـک  اساس بر نظر مورد يالگوها در تا است این بر تالش مرحله این در. يکاوداده )هفتم
 و مـدل  و پارامتر کنکاش يهاروش و مدل یارزیاب يمعیارها مدل، اظهار یا بیان يهاروش جمله از - يکاوداده خاص يهاالگوریتم

 در. شـود  کنکـاش  - آمـار  و الگوهـا  یشناسـای  ماشـین،  يیـادگیر  جمله از - یمصنوع هوش بر یمبتن فنون و هاروش از استفاده با
  : شودیم دنبال اهداف از نوع دو مرحله این در مجموع،
  ). کاربر نظر مورد يهافرضیه يتأییدپذیر يبرا تالش( 36تأیید) یک
  ). جدید يالگوها کردن پیدا يبرا سیستم تالش( 37کشف) دو
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 یبینـ پـیش  يبـرا  یالگوهـای  بـه  هاسیستم( یبینپیش: است پذیرتقسیم ترکوچک هدف دو به خود کشف هدف که است یگفتن
 کـاربر،  یـک  بـه  ارائـه  يبرا یالگوهای کردن پیدا يبرا هاسیستم تالش( توصیف و) شوندیم نائل نظر مورد يهستارها یآت يرفتارها

  ). انسان يبرا پذیرفهم یشکل به البته
 امکـان  يدیگر موجه سبب هر به یا/ و بیشتر تکرار به نیل يبرا مرحله، این در .شدهاستخراج يالگوها یارزشیاب و تفسیر )هشتم

 اسـتخراج  يهامدل و الگوها از يتصویرساز نظیر یهایفعالیت مرحله این در. دارد وجود یقبل گانۀهفت مراحل از یک هر به برگشت
  .گیرد یم صورت نیز شده

 یـا / و واسطهیب شکل به شدهکسب دانش زمینۀ در یهایفعالیت مرحله، این در. شدهکشف دانش از استفاده و یاعتبارسنج )نهم
 در یاحتمـال  يتضـادها  حل و آزمون نظیر یهایفعالیت مرحله این. گیردیم صورت ترمرتبط و تربزرگ یدانش يهاسیستم طریق از

 . گیردیدربرم نیز را یقبل) شدهاستخراج( باور مورد يهادانش با آن مغایت یا/ و دانش بدنه

  
   آن در يکاوداده جایگاه و دانش اکتشاف فرایند دهندةتشکیل مراحل از یکل ياطرحواره: دانش به داده از يپیوستار. 1 شکل

 
  a 1996 :41 همکاران، و فیاد ؛1996 آناند، و برچمن: منبع

  
 ویـا  38)يسـرگیر  از( یتکرارشوندگ خاصیت یتوجه قابل شکل به تواندیم فرایند این که دهدیم نشان KDD فرایند به ینگاه
-کـم  منزلـه  بـه ) يکـاو داده( فراینـد  این هفتم مؤلفه یا مرحله خاص اهمیت. باشد داشته مراحل بین) یهایگره( هاحلقه بر اشتمال

 ایـن  است يضرور آن به توجه که يانکته ،یوانگه. خودند خاص يکاربردها يدارا نیز دیگر مراحل زیرا نیست، مراحل سایر یاهمیت
 39"داده یکشزه یا یالیروب" را آن آمار علم پیشینه در که يچیز همان یا يکاوداده يهاروش نامناسب و کورکورانه کاربرد که است

ـ  يالگوهـا  اسـتخراج  و کشـف  بـه  توانـد یم یسادگ به فعالیت این زیرا باشد، یخطرناک بسیار فعالیت تواندیم نامند،یم  و یمعنـ یب
  .شود منجر نامعتبر

  
 (ANNs) یمصنوع یعصب يهاشبکه: یکم يکاوداده

 بانـک  یـا  هـا داده کـه  است برخوردار قابلیت این از يکاوداده مشخصاً وKDD  فرایند شد، اشاره مقاله یقبل يهابخش در کهچنان
 ،یشـرایط  چنین در. کند یارزشیاب و کاوش را ،یتراکنش و یارتباط یکم و یغیرمتن يهاداده جمله از ،ینامتجانس و متنوع يهاداده
-شبکه. برخوردارند الزم یکارای از شرایط این در که. بردمی بهره یکم فنون و هاروش از عمدتاً و کرده پیدا یکم یماهیت يکاوداده

 يهـا روش ،ANNs. اسـت  يکـاو داده يهـا روش یـا  رویکردهـا  کارآمـدترین  و ترینرایج زمرة در (ANNs) یمصنوع یعصب يها
 آن، ياجـزا  يمـواز  عملکـرد  و یکیولوژیب يهاشبکه از الهام با انسان، مغز از را ما هايدانسته بسط ضمن که اند 40يمحور-وتریکامپ
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 شاید ،  ندارد وجود یمصنوع عصبی هايشبکه تعریف در یاجماع کهآن رغمبه. پردازندیم دهیچیپ اریبس مسائل حل به ها،نرون یعنی
  :باشند موافق ذیل تعریف با کاوانداده و نظرانصاحب اکثر

 کـه  انـد یکـوچک  بسیار يپردازشگرها یا عملگر اصطالحاً يواحدها از ايشبکه ،یمصنوع عصبی هايشبکه"
 را اعدادي معموالً که ارتباطی هاییکانال طریق از و بوده يفردبه منحصر کوچک محلی حافظۀ داراي کدام هر
 را هـایی ورودي و محلـی  هايداده فقط واحدها این. دارند ارتباط همدیگر با کنند،می حمل خاص يهاروش به
  ). 2000 کوهن، و هادسن( "کنندمی پردازش کنند،می دریافت هاکانال طریق از که

 آن ذاتـی  ویژگـی  کـه  اسـت  بسیارگسـترده  مـوازي  توزیع با عملگري عصبی، شبکۀ" ،)2005(41جادسن و بانج نظر از همچنین،
 سـازي شـیبه  نظـر  دو از را انسـان  مغز عصبی شبکۀ آنها، باور به".است استفاده براي آنها سازيآماده و تجربی اطالعات سازيذخیره

  :کندمی
  . آوردمی دستبه یادگیري فرایند خالل در را اطالعات شبکه ·
 جادسـن،  و بـانج ( "شـود مـی  اسـتفاده  اطالعات سازيذخیره براي اند،معروف هاسیناپس به نرونی،کهبین ارتباطات قدرت از ·

2005 .(  
 هـاي شـبکه  از هـایی ماکـت  یـا  هـا مدل اند،رفته کاربه گوناگون مسائل حل براي و شده ساخته تاکنون که هاANN از يشمار

 و هـا انگیـزه  از ياعمـده  بخش کهاین يبرا نیستند، بیولوژیک نوع از صرفاً یعصب يهاشبکه این، وجود با. اندبوده بیولوژیکی عصبی
 آنهـا  یپژوهشـ  اقدامات و مصنوعی هايسیستم تولید و خلق به آنها خاص عالقه از عصبی هايشبکه ساختن در دانشمندان یمساع

  .گیردمی نشأت گیرد،می صورت انسان مغز در دائمًا آنچه شبیه محاسباتی يبرا
  

  یمصنوع یعصب شبکه يهایویژگ
 ANNانـد هاییویژگی داراي نیستند، مقایسه قابل بیولوژیک ویا طبیعی عصبی هايسیستم با موارد از يبسیار در کهاین وجود با ها 

 بـر  یمبتنـ  یـا / و کالسـیک  يآمار يهاروش یا رویکردها مثالً – هاداده پردازش یسنت يهاروش از کاربردها و شرایط برخی در را آنها که
  از ندعبارت هاویژگی این. کندمی متمایز) يگیرنمونه توزیعِ يِهافرضپیش

  یادگیري قابلیت ·
  اطالعات پراکندگی ·
  تعمیم قابلیت ·
   موازي پردازش ·
  . هاتورش و خطاها برابر در بودن مقاوم ·
 زمـرة  در داده يرو پـردازش  نوع ای/ و عملکرد لحاظ به نرون و شودیم لیتشک هانرون از يامجموعه از ANN کی که آنجاي از
 تیخاصـ  بهتـر،  عبـارت  بـه . اسـت  یخطـ ریـ غ و دهیچیپ کامالً نوع از یعصب شبکه عملکرد شود،یم يبندطبقه یرخطیغ يهاروش

 دادهانـد،  بر یمبتن ANNs يهامدل کهنیا سبب به ،یوانگه. است شده عیتوز یعصب شبکه کل در) هانرون( پردازشگرها یرخطیغ
 در 42یاغتشاشـ  یـا  اخـتالل  جـاد یا بـدون  و کنـد،  افتیدر را هاداده ساختار در یاحتمال رییتغ گونه هر قادرند یراحت به هامدل این

 در ،يآمـار  یسـنت  یرخطیغ يهاروش در که است یحال در این. کنند منطبق دیجد ساختار با را پردازشگرها ها،نرون همه پردازش
 روش رییـ تغ بـه  نتایج، صحت کشیدن پرسش به ضمن هاداده در یاحتمال رییتغ نوع هر ،يآمار يهافرضشیپ يبرقرار عدم صورت

  . نامند یم يریادگی تیقابل را هاANN یژگیو نیا. شودیم منجر هاداده پردازش يبرا استفاده مورد يآمار
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ـ  رابطۀ و شودیم داده آموزش شبکه عناصر یتمام به داده درونِ دانش پردازند،یم داده پردازش به هاANN که یهنگام -کی
ـ  يهـا ارتبـاط  در کـه  یدانشـ  بهتـر،  ریتعب به. شودینم برقرار هانرون نیب ارتباط و داده ياجزا نیب یکیبه  مثابـه  بـه  هـا، نـرون  نیب

 یِژگـ یو نیا اساس بر. شودینم محدود خاص پردازشگر ای نرون کی به و است مرتبط شبکه کل با دارد وجود کوچک، يپردازشگرها
ANN حـذف  شـبکه  هـاي سلول از بخشی چنانچه است، معروف 43يازمینه صورت به اطالعات پردازش/ اطالعات پراکندگی به که 

 هاورودي همۀ براي احتمال این چه اگر. دارد وجود صحیح یپاسخ به نیل احتمال هم باز باشند، داشته یاشتباه عملکرد یا/ و شوند
 . رودنمی بین از آنها از یک هیچ براي ولی یابد، می کاهش

 مسـائل  حـل  يبـرا  آن از تـوان  یمـ  کنـد،  استخراج را آن درون نهفته دانش ايداده پردازش جۀینت در ANN کی کهیصورت در
 در کـه چنـان . نامنـد یمـ  هـا ANN يهـا مدل يپذیرتعمیم یا میتعم تیقابل را یژگیو نیا که کرد استفاده مشابه يهاداده با گرید

 عملکـرد  طبـق  و انـد گرفتـه  الهـام  یکیولـوژ یب یعصـب  يهـا شـبکه  از هاANN یرخطیغ يهاروش شد، انیب مقاله یقبل يهابخش
 نیـ ا. گیـرد مـی  صـورت  يمواز و هم از مستقل صورتبه هانرون همان ای آن يهامؤلفه با آنها درون پردازش ،یکیولوژیب یعصب يها شبکه

 عصـبی،  شـبکۀ  یـک  در همچنـین، . شـود می پردازش سرعت افزایش باعث يمواز پردازش. نامندیم "موازي پردازش" را هاANN یژگیو
 موجـب  ویژگـی  ایـن . اسـت  متعـدد  يهـا نـرون  محلـی  رفتارهاي برآیند واقع، در شبکه، کلی رفتار و کندمی عمل مستقل نرون هر
 را یکـدیگر  محلـی  خطاهـاي  همکـاري  رونـد  در هـا نـرون  دیگـر،  عبارتبه. بمانند دور نهایی پاسخ چشم از محلی خطاهاي شود می

 و چِنـگ ( شـود مـی  هـا تـورش  و خطاهـا  برابر در سیستم پذیري تحمل یا مقاومت قابلیت افزایش باعث ویژگی این. کنندمی تصحیح
  ).1381 منهاج، ؛1994 تیترینگتون،

 مثابه به هانرون ابتدا ها،ANN در که ترتیب این به. دهندیم نشان را هاANN کار روش ينحو به فوق يهایژگیو مجموع، در
 دادهدرون استخراج يالگو به توسل با سپس و کنندیم استخراج را هاداده درون نهفتۀ دانش یعصب يهاشبکه پردازشگر ياجزا

 ندیفرا اصطالحاً که اول مرحلۀ: است اجر قابل مرحله دو در داده درونِ دانِش استخراج ندیفرا. گیرد می صورت هاداده آنالیز
  .است موسوم یعصب شبکه آزمون به که دوم مرحله و شودیم دهینام داده از یعصبشبکه يریادگی

  
  هاANN يهامدل یاصل يساختارها و يهامؤلفه

. اسـت  آن ياشـبکه  يساختارها و آن، انواع و هانرون جمله از ها،مؤلفه شناخت گروِ در عصبی هايشبکه شناخت ،یکل برداشتی در
-دندریت طریق از را ورودي هايسیگنال که شودمی نامیده "نرون" مغز در پردازش اصلی مؤلفه یا عنصر آمد، این از پیش کهچنان
-یمـ  نشـان  2 شکل کهچنان. کندمی منتقل هانرون دیگر به را خروجی اکسون، طریق از آنها پردازش از پس و کندمی دریافت خود هاي
  .است متصل هاسیناپس طریق از دیگر نرون اکسون به نرون هر دندریت دهد،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
43. Context 



  آن یمحاسبات واحد و انسان مغز. 2 شکل
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 تشـکیل  مکنون، یا پنهان الیۀ به معروف درونی، الیۀ تعدادي و خروجی الیۀ یک ورودي، الیۀ یک از مغز در بیولوژیکی شبکۀ هر
 ایـن  از کـدام  هـر . باشد داشته پنهان الیۀ متفاوتی شمار تواندمی دارد، عهده بر مغز در که ايوظیفه به توجه با شبکه هر. است شده
 هانرون. دهند گزارش سیناپس به را اطالعات توانندمی متفاوتی بسیار هاينرون بیولوژیکی، هايشبکه در. دارد نرون تعدادي هاالیه

 هـا نـرون  برسـد،  ايآسـتانه  سطح یک به کنندمی دریافت هانرون که اطالعاتی مجموع اگر. کنندمی دریافت ياچندگانه هايورودي
 قـدرت ). 1382 کارتـالوپولس، ( کننـد مـی  کنترل را هاارتباط وزن یا قدرت مؤثري شکل به عصبی هايکنندهمنتقل. گیرندمی آتش

 ايمـاده  بـا  کوچـک  بـاز  فضـاي  یک واقع در سیناپس هر. دارد بستگی هاسیناپس کارایی به اساسًا نرون وسیلۀ به دریافتی سیگنال
  .است باز فضاي طول در سیگنالی انتقال آمادة که است عصبی کنندةمنتقل نام با شیمیایی،

 )پذیربرگشت( بازگشتی هايشبکه و خورپیش الیۀچند هايشبکه خور،پیش الیۀتک هايشبکه طبقۀ سه در هاANN ساختارهاي
 آنهـا  بـه  کـه  خـور، پـیش  الیۀتک هايشبکه. آیدنمی حساب به هاالیه شمارش در ورودي الیۀ بنديتقسیم این در. شوندمی بنديتقسیم

 قابلیت و است طرفهیک هانرون بین ارتباط ها،شبکه نوع این در. ندارند پنهان الیۀ و دارند خروجی الیۀ یک صرفاً گویند،می نیز پرسپترون
 بنديطبقه ایستا هايشبکه زمرة در هاشبکه این همچنین،. شوندیم گرفته کاربه خطی مسائل حل در معموالً هاشبکه این. ندارد برگشت

  .دهدیم نشان را الیه تک هايشبکه ساختار از یکل ياطرحواره 3 شکل. شوندمی
  

  الیه تک یعصب هايشبکه از یکل یسیمای. 3 شکل
    
  
  
  
  
  
  

 

 



. دارد وجـود  پنهـان  الیۀ چند یا یک آنها در که تفاوت این با اند،الیهتک خورپیش هايشبکه همان الیهچند خورپیش هايشبکه
 يبـرا ( پنهـان  الیـۀ  یک با الیهچند هايشبکه ساختار از یکل ياطرحواره 4 شکل. شودمی گفته نیز الیهچند پرسپترون هاشبکه این به

  .گذاردیم نمایش به را) 2-4-3 شبکه یک نمونه،
  الیه دو یعصب هايشبکه ساختار از یکل نمایی. 4 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
 ذکر شایان). 5 شکل( دارند هم برگشت و نبوده جهت یک در صرفاً ارتباط آنها، در که اندیهایشبکه آن 44بازگشتی عصبی شبکۀ

 جکسـون،  و بیل. ش. م( شودمی استفاده هاشبکه نوع این از باشد، داشته وجود دینامیکی اطالعات بین که یمواقع در که است ذکر
  ). 1994 تیترینگتون، و چِنگ ؛1382 کارتالوپولس، ؛1382 شالکف، ؛1380
  

  بازگشتی یعصب هايشبکه از یکل نمایی. 5 شکل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :شودمی تشکیل اصلی مؤلفه یا جزء سه از نرون یک. است عصبی شبکۀ اطالعات پردازشگر پایۀ واحد نرون
  . کنندمی توصیف را نرون هايورودي که ، w1,w2,…wmهايوزن با ها،ارتباط از ايمجموعه .١
ــابع .٢ ــع تــ ــدهجمــ ــب( کننــ ــدةترکیــ ــی کننــ ــوع) خطــ ــوزون مجمــ ــاورودي مــ ــه را هــ ــورتبــ   صــ

 .کندمی محاسبه                         

 صورتبه را نرون خروجی که j)کنندههموار تابع( تحریک تابع .٣

 . کندمی محدود 

  .باشد زیر صورتبه است ممکن j از نوع دو. شودمی تعیین نرون مدل j نوع انتخاب با 
                                                             

44. Recursive 
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  . دهدیم نشان کوچک یمحاسبات واحد یک مثابه به را نرون یک از یکل ینمای 6 شکل

  
  کوچک محاسباتی واحد مثابه به نرون از نمایی. 6 شکل 

  
  

  
  
  
  
  

ـ  تعریفـی  در. دارد وجـود  نرون یادگیري يبرا یمتفاوت يهاالگوریتم که دهدیم نشان ANNs یپژوهش آثار و پیشینه به ینگاه  ،یکل
 الگوریتم اصلی نوع دو. شودیم خاصی کار انجام به قادر شبکه آن، واسطۀ به که شبکه هاينرون به مربوط پارامترهاي برآورد یعنی یادگیري

 مقادیر( درست نتایج ناظر، با یادگیري در. دارد وجود شبکه آموزش براي ،46ناظر بدون یادگیري و 45ناظر با یادگیري ییعن یادگیري،
 هايوزن بتواند عصبی شبکۀ کهطوريبه گیرند، می قرار شبکه اختیار در آموزش خالل در و بوده معلوم) مطلوب هايخروجی یا هدف
 بر نظارة و ورودي هايداده دادن با فقط عصبی شبکۀ آموزش، از بعد. کند تعدیل هدف مقدارهاي به هاخروجی کردننزدیک با را خود

 هایینمونه خورپیش عصبی هايشبکه و آدالین پرسپترون، .شودمی آزمون هدف مقادیر به تولیدي خروجیِ مقادیر شدننزدیک چگونگی
 بـین  ارتبـاط  شبکه خود و شودمی داده قرار شبکه اختیار در درست نتایج بدون اطالعات ناظر، بدون یادگیري در. هایندشبکه این از

 يمـوارد  در کـه  است ذکر به الزم. هایندشبکه نوع این جزو هاپفیلد هايشبکه و 47سازمانده -خود هاي نقشه. کندمی پیدا را هاداده
  ). 1382 شالکف،( شود استفاده شبکه آموزش براي روش دو هر از است ممکن

 توجـه  بـدان  یبایسـت  کـاربران  کـه  دارد وجود یمصنوع عصبی هايشبکه به مربوط پیشینۀ و دانش بدنه در کلی قانونی همواره
 بسـیار  دفعـات  بـه  عصبی هايشبکه ".باشند مناسبی و مقبول حد به باید هاالیه روي نودهاي تعداد و پنهان هايالیه تعداد": کنند

 الزم آمـوزش  بـراي  بیشـتري  زمـان  باشـند،  بیشتر نودها و پنهان هايالیه تعداد چقدر هر بنابراین،. کنند می تکرار را آموزش فرایند
 بـه . کـرد  اشاره 48)مضاعف يیادگیر( یادگیريبیش از اجتناب به توانیم جمله آن از که دارد مزایایی فراگیر قانون این رعایت. است
  . گویندمی 49امساك اصل قانون این

 کـه  ،50آزاد -مـدل  دینـامیکی  هـاي سیستم نظري توسعۀ يبرا فزاینده و مستمر حرکتی شاهد اخیر هايسال در خالصه، طور به
-بـه  و تجربـی  هـاي داده پـردازش  با که انددینامیکی هايسیستم از دسته این جزو هاANN. ایمبوده اند،تجربی هايداده بر مبتنی

 هـا ANN اخیـر  هـاي سـال  در. کنندمی منتقل شبکه ساختار به را هاداده ماوراي در نهفته قانون کاوي،داده متنوع هايروش کارگیري
                                                             

45. Supervised learning 
46. Unsupervised learning 
47. Self-organizing maps (SOM) 
48. Over training 
49. Parsimony 
50. Model free 

 



 ماننـد  گونـاگونی  علـوم  در بسـیاري  کاربردهـاي  و کـرده  ايمالحظـه  قابـل  هـاي پیشـرفت  عملی لحاظ به هم و نظري لحاظ از هم
 یمهندسـ  تغذیـه،  ،ياپیدمیولوژ فیزیک، شناسی،زمین مهندسی، انواع ،یبازاریاب اقتصاد، ،یشناسجمعیت ،یشناسجامعه روانشناسی،

 ایـن  در يبنـد مـدل  یسـنت  هـاي روش از بسیاري همه امر این که اندکرده پیدا آمار و مخاطره، و ریسک مطالعات پزشکی، ،یپزشک
 مقـام  در را هـا ANN روش عملکـرد  و یکـارای  بـه  تا داشته آن بر را آماري هايروش کاربران هم و است، کشیده چالش به را علوم

ـ  يهـا تکنیـک  بر مشتمل صرفاً هاANN طریق از یکم يکاوداده. کنند توجه آماري یسنت و کالسیک هايروش با مقایسه  یتحلیل
. گیـرد یدربرم را یتحلیل يابزارها از یمتنوع دامنۀ يکاوداده نوع این. هاستداده آنالیز يبرا خاص ینگاه یا رویکرد واقع در بلکه نیست،

 عهـدة  از آمـاري  کالسیک یا متعارف هايروش که هاییموقعیت از بسیاري در که کنندمی ادعا ظهور حال در رویکرد این طرفداران
 يآمـار  متعارف يهاروش برخالف عالوه، به. گرفت کمک نو یشناسروش یا رویکرد این از توانمی آیند،نمی بر مسائل حل و تبیین

 یهـای محـدودیت  چنین هاANN شیوه به یکم يکاوداده در دارند، متغیرها تعداد یا يگیراندازه مقیاس نوع از یهایمحدودیت که
 کالسـیک،  برداشـتی  در همچنـین، . اسـت  مطالعه مورد يمتغیرها میان در پیچیده بسیار مناسبات انعکاس به قادر يکاوداده. ندارد

 ندارد،) يگیرنمونه توزیع بر یمبتن يهافرضپیش عمدتًا( شدهتعریف پیش از یمفروضات یا هافرضپیش به ينیاز يکاو داده نوع این
 رویکـرد  بـا  يکـاو داده کـه  نیسـت  آن منزلـه  بـه  ایـن  البتـه . رسد یم نظر به ناپذیراجتناب متعارف يآمار يهاپردازش در که يامر

ANNت صرفاً هارویکرد. دارد 51یاکتشاف یماهی ANNشود استفاده نیز 52يتأیید نوع از یعلم اهداف يبرا تواندیم يموارد در ها.  
 عصـبی  هـاي شـبکه  از يگیـر الهام ،يمحور-کامپیوتر بودن، توزیع -آزاد مصنوعی، عصبی هايشبکه کاربران و مروجان اعتقاد به

 ایـن  يهـا مزیـت  و تمـایز  علـل  تـرین مهم جمله از مسائل پردازش و حل در آماري متعارف هايفرضپیش به نیاز عدم و بیولوژیکی
 امـروزه  هـا، شاخصـه  و هایویژگ همین سبب به. است يآمار چندمتغیره پردازش يهاروش سایر به نسبت آن خاص فنون و رویکرد

ANNs مـدیریت،  و یاجتمـاع  و ياقتصـاد  علوم پزشکی، علوم ،یتحلیل و يآمار علوم جمله از فناورانه،علم يهاحوزه از بسیاري در 
 این در مسئله حل به معطوف اقدامات و يکاوداده يبرا یاجتماع و یانسان علوم دانشمندان از یگروه تالش با اخیرًا و داشته کاربرد
 بـرازش  و هـا ANN کاربردهـاي  و ماهیـت  معرفی منظور به متعددي یعلم هايپژوهش و اقدامات بنابراین،. روندیم کاربه هاحوزه
 و افتخـار  ؛1992 زورادا، ؛1994 هـایکین،  ؛1381 منهاج،. ش. م( است گرفته صورت يفناور علم متفاوت هايحوزه در آن يهامدل

  ). 2005 همکاران،
 شدةانباشته بدنۀ از یمجزای کامالً مؤلفۀ را آن توانینم هاANN به منسوب امتیازات و هایویژگ و فوق موارد همۀ از نظر صرف

 يهـا روش و رویکردهـا  زمرة در يکاوداده نوع این کهاین يبرا دانست، يآمار پردازش چندمتغیرة فنون و رویکردها پیشینۀ و دانش
 نامرغوب و نامناسب يهاورایته و متغیرها به نسبت هاANN چندمتغیره، پردازش يهاروش سایر با همسو. است چندمتغیره یتحلیل

). 2009 همکاران، و هیر از اقتباس. (بود خواهند پذیرآسیب هاANN يهامدل ،یمتغیرهای چنین انتخاب صورت در و بوده حساس
 نیز رویکرد این در بنابراین،. است تحلیلگر یا کاربر شعور و خالقیت تفکر، با اصالت و بوده 53محورانسان يکاوداده نوع این این، بر افزون
 طرح تدوین يهاياستراتژ و یطراح در ویژه به امر این و شودینم داده) تحلیلگر یا کاربر( انسان يجا به تفکر اجازه ماشین به هرگز

-اجتناب مؤلفۀ گرفتهصورت يهاپردازش نتایج و فرایند ها،روش ،)يورود/ هاداده( مواد یاعتبارسنج همچنین،. است مطرح یپژوهش
 علل بنابه و يآمار چندمتغیرة يهاروش سایر همانند که،این نهایتاً. است هاANN یشناسروش طریق از یکم يکاوداده از يناپذیر
 نوع این يبرا آمده دستبه نتایج يکاربرد و یعمل اهمیت یارزیاب ،ANN يهامدل مسئلۀ حل به معطوف ماهیت جمله از يمتعدد

 .است فراوان اهمیت حائز يکاوداده

  
  

                                                             
51. Exploratory 
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53. Human-centered 



 (GT) یبنیان نظریۀ: یکیف يکاوداده

 يکاوداده بلکه نیست، يعدد يهاداده از استفاده با ویا یکم يهاداده با صرفاً يکاوداده شد، گفته مقاله یقبل يهابخش در کهچنان
. آوریـم  میان به سخن نیز یکیف يکاوداده از اگر بود نخواهد گزافه بنابراین،. است استفاده قابل نیز محورمتن یا یمتن يهاداده براي

 هـا داده تحلیـل  و کـرد  تفکیـک  هم از را آن مراحل و هارویه توانیم یسادگ به که يآمار و کمی يهايکاوداده و هاپژوهش برخالف
 ،54)داده از برخاسته نظریه( "یبنیان نظریه" یشناس روش در ویژه به ،یکیف يهاپژوهش در آنهاست، يگردآور فرایند از یمستقل مرحلۀ
 سروکار يایکپارچه يهارویه و مراحل با رویکرد این در دیگر، عبارت به. ندارد وجود پژوهش يهاجریان و مراحل بین یشفاف يمرزبند
 و ياچندمرحله يفرایند هاداده تحلیل یکیف پژوهش در تر،ساده عبارت به. دارند) يسرگیر از( تکرار بر یمبتن ماهیت قویاً که داریم

 کرسـوِل،  ؛2008 کـوربین،  و استراوس ؛1967 استراوس، و گلیزر( شودیم شروع هاداده يگردآور فرایند با کمدست که است مستمر
 طرح از یمهم بخش هاداده تحلیل که کنندیم تأکید نکته این بر و روندیم این از فراتر 55مکسول، جوزف نظیر ،یبرخ یحت). 2009
 ماهیـت  بـه  توجه با دیگر، يسو از. هاستداده تحلیل یچگونگ درباره یتصمیمات نیازمند یکیف مطالعۀ هر زیرا است، اولیه یپژوهش

 وقایع و هاکنش مردم، که ینمادهای یا/ و اندزمینه بر یمبتن و ينوشتار يهاعبارت و کلمات متن، شکل به بیشتر که یکیف يهاداده
 ،یکم يهاداده در پردازش فرایند برخالف و باشند یمعن یک از بیش حامل توانندیم هاداده این کنند،یم توصیف را یاجتماع یزندگ

 یکیف يهاداده تحلیل فرایند کاربست و یطراح در يامالحظه قابل تنوع و داشته استاندارد حالت کمتر هاداده این کاوش و پردازش
  .کندیم ترپیچیده را یکیف يکاوداده فرایند بیشوکم امر این و دارد وجود

 در 56اسـتراوس  و گلیزر بار اولین يبرا یشناسروش این. است یکیف يکاوداده در یشناسروش یا رویکرد ترینمهم یبنیان نظریۀ
 مـرگ  آستانۀ در بیماراِن مطالعۀ با شناسجامعه دو این. کردند مطرح بگیرد، قرار هاداده دل در که اينظریه ساختن هدف با 1967

 نهادنـد  بنـا  را يکـاو داده یشناسروش این يهاپایه عمًال 57یکیف پژوهش يبرا یهایياستراتژ: یبنیان نظریۀ کشف ماندگار اثر انتشار با و
 تولیـد  یاجتماع پژوهش يمبنا بر و یاستقرای صورت به که هاستداده از نظریه کشف یبنیان نظریۀ این). 1967 استراوس، و گلیزر(
 اطالعـات  از فقـط  نـه  هـا فرضـیه  و هـا مقوله مفاهیم، که است آن منزله به پژوهش اطالعات و هاداده يمبنا بر نظریه خلق. شودیم

 يرویکردهـا  برخالف رو،این از. اندیافته تکوین مندنظام شکل به پژوهش جریان در که است آمده دستبه یهایداده از بلکه ،یمیدان
 یشناسـ روش تأکیـد  کننـد، یم تأکید ينظر يقضایا و فرضیه و یتجرب آزمون و يگیراندازه نتایج يپذیربازیافت بر اساسًا که یسنت

  ).2000نیومن، ؛1381 ،یذکای( است داده از نظریه تولید و استخراج بر یبنیان نظریه
-فرضیه یمعن یک به و - 60هاگزاره و 59هامقوله ،58مفاهیم: است یاساس مؤلفه سه يدارا یبنیان نظریه طریق از یکیف يکاوداده

 نظر در را یبنیان نظریۀ یشناسروش کاربست و یکیف يکاوداده يبرا عمده ياستراتژ یا فرایند سه توانیم مؤلفه، سه این پایه بر ها
  : گرفت

 مـدل  65یاعتبارسـنج  ،64مضـمون  تحلیل ،يکدگذار( 63يپردازنظریه و 62يپردازمقوله ،61يپردازمفهوم يهاياستراتژ ·
 )آنها جز و داده از برخاسته ينظر

 )آنها جز و 68يفرد يمورد يهامطالعه ،67روایت تحلیل( 66يپرداززمینه/ شدن يازمینه يهاياستراتژ ·
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 ).1998 مکسول،( ینمایش يابزارها و 69)مموها( یفن يهایادداشت کاربرد و نگارش يهاياستراتژ ·

 ترکیـب  و تلفیـق  قابلیـت  و نبـوده  مسـتقل  هم از کامالً هاياستراتژ یا فرایندها این که است باور این بر) 1998( مکسول جوزف
 پـذیر انعطاف و منطبق همگرا، يامنظومه خود یپژوهش سؤاالت ماهیت و خود يواکاو یاطالعات نیاز بر بنا تواندیم پژوهشگر و دارند

  . کند اتخاذ را آنها از
  : است زیر یاصل يهایویژگ يدارا که است یکیف يکاوداده یشناسروش یا رویکرد ینوع یبنیان نظریه مجموع، در

 فراینـد  تبیین توان) پیشین( موجود يهانظریه که یمواقع در ییعن. دارد 70یتبع یا/ و یپسین یماهیت یبنیان نظریۀ ·
 افـراد  یـا  مشـکل  یا شرایط فرایند، این وقوع دربارة یبنیان نظریۀ یشناسروش به توسل با توانیمیم ندارند، را یشرایط یا

 .کنیم يبندصورت را يانظریه مشاهده مورد

ـ  در) پیشـین ( موجـود  يهانظریه با مقایسه مقام در و است یپژوهش محیط یا موقعیت با متناسب یبنیان نظریۀ ·  یپ
 محـیط  یا زمینه در يفرد خصوصیات به نسبت یشناسروش این عالوه، به. است نامعین موقعیت از يبهتر تبیین عرضۀ
 ). 1387 بازرگان،: از اقتباس( کند منعکس را فرایند يهایپیچیدگ همۀ است ممکن و بوده حساس یپژوهش

. اسـت  71یفرهنگـ  و یاجتمـاع  يهـا  برسـاخته  یا/ و یاکتساب يفرایندها مطالعه يبرا مناسب يرویکرد یبنیان نظریۀ ·
 یحتـ  و دخانیات استعمال به نسبت جامعه افراد آن طی که کرد استفاده يفرایند فهم يبرا رویکرد این از توانیم مثًال
 .کنندیم پیدا تمایل یتمایالت چنین یمنف نتایج و مضرات به نسبت شناخت و یآگاه رغمبه مخدر، مواد

ـ  بـدین . اسـت  برخـوردار ) سـرگیرانه  از( تکرارشـونده  و خوداصـالح  ماهیـت  از یبنیان نظریۀ یشناسروش ·  کـه  یمعن
 بازرگان،( کندیم مشخص و هدایت را يبعد يهاتحلیل يسو و سمت هاداده از ايمجموعه پردازش بر اتکا با پژوهشگر

1387 .( 

 و هـا داده يکدگـذار  و يسـاز مرتـب  ،يآورجمـع  فنـون  همچنـین  و منـابع  و هـا داده حیث از یبنیان نظریۀ یشناسروش ·
-مرتـب  و يآورجمـع  يهـا رویـه  و هـا تکنیک در یمحدودیت یشناسروش این در که یمعن بدین. است 72نامتجانس اطالعات

 یمکانیک تا اندمتنوع و پذیرانعطاف نفسهیف هارویه این بهتر، عبارت به. ندارد وجود اطالعات و هاداده يکدگذار و يساز
 .همگون و

 نظریـۀ  یشناسـ روش ویـژه  بـه  ،یکیفـ  يهايکاوداده در ،يرفتار و یاجتماع يهايواکاو در یسنت يرویکردها برخالف ·
 بـه ). 2007 ،یبلیکـ . ش. م( نیست ارزش از يعار و طرفانهیب منفعل، پژوهش جریان کل در 73پژوهشگر موضع ،یبنیان

 ریچـاردز  لـین . نیسـتند  تفکیـک  قابـل  یشـناخت معرفت لحاظ به شناخته و شناسا یشناسروش این در تر، دقیق عبارت
 يفراینـدها  و مراحل همۀ در پژوهشگر فعال مشارکت به عنایت با و یکم يهاپژوهش در رایج سنت خالف بر) 2005(

 ترمناسب هاپژوهش نوع این يبرا 75"هاداده يگردآور" يجا به را 74"هاداده خلق/ساختن" اصطالح یکیف يهاپژوهش
 ). 2005 ریچاردز،( داندیم
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 بـدین . اسـت  یبنیـان  نظریـه  یشناس روش بارز يهایویژگ جمله از 76"هاداده پیوسته یتطبیق تحلیل" که،این نهایتاً ·
 بـه  هـا داده بـر  اتکـا  بـا  سـپس  سـازد، یمـ / کنـد یمـ  يگردآور را هاداده ابتدا پژوهشگر ،یشناسروش این در که ترتیب

 و هـا داده پژوهشـگر  هـا،  فعالیـت  ایـن  خالل در. شودیم مشغول يپردازنظریه و يپردازمقوله ،يپردازمفهوم يفرایندها
 ،یقبلـ  موارد با را اطالعات و هاداده این از حاصل يهاگزاره و هامقوله مفاهیم، و کرده يگردآور را الزم یاضاف اطالعات
 یمبتن يهامقوله و مفاهیم تکوین یتدریج و یاستقرای فرایند این به. کندیم مقایسه ،یقبل اطالعات و هاداده از منبعث

 ).1387 بازرگان،( شودیم اطالق "هاداده پیوسته يامقایسه تحلیل" شیوة اطالعات، و هاداده بر

  
  يگیرنتیجه و بحث

 تصور رغم به. است متمرکز یاجتماع و یانسان علوم در یکیف و یکم يهاپردازش و هاپژوهش در يکاوداده يرویکردها بر مقاله این
 در و شـود ینمـ  محـدود  یکم يهاداده و هاپژوهش به صرفاً يکاوداده و داده بانک از دانش اکتشاف که داد نشان حاضر مقالۀ رایج،

 فـرض  بـا  و فراگیر يرویکرد اتخاذ با مقاله این. هستیم یمشابه يرویکردها و یپارادایم تحوالت ظهور شاهد هم یکیف يهاپژوهش
-داده در رایج يهاروش از ییک مشخصاً ،یکیف و یکم يهاپردازش و هاپژوهش در يکاوداده و دانش اکتشاف يهاروش يپذیرتطبیق

 اطالعـات  و هاداده پردازش در جدید و ظهور حال در يرویکرد مثابه به را ،(ANNs) یمصنوع یعصب يهاشبکه ییعن ،یکم يکاو
یبنیان نظریۀ یشناسروش با ،يآمار چندمتغیرة آنالیز در و یکم (GT)، داده تحلیل و مدیریت در يکاوداده روش ترین رایج مثابه به-
 دهدیم نشان یکم و یکیف يهايکاوداده پیشینۀ و دانش بدنۀ به ینگاه. کرد بیان را آنها اشتراك و تمایز وجوه و مقایسه ،یکیف يها

 بـه  مقالـه  این که یحال در است، شده یمعرف یعلم منابع و یدانشگاه محافل در و کرده رشد هم از مستقل وبیشکم حوزه دو این
 کـه  دهدیم نشان يکاوداده یشناسروش دو مقایسۀ. است کرده تحلیل و مقایسه و داده قرار هم کنار در را دو این يانوآورانه شکل
 ،يورود یـا  داده نـوع  و تفسـیر  و پـردازش  و اکتشـاف  يفراینـدها  و يفکـر  خاسـتگاه  پارادایم، نظر از آنها متمایز وجوه از نظر صرف

-داده ،یاکتشاف ،يارشتهمیان ،یاستقرای ،یپسین يرویکرد و ماهیت از وکمبیش یشناسروش دو هر نتایج و یاعتبارسنج يهاياستراتژ
 مـورد  يهـا مقوله و هستارها بین) مدار رابطه( رابطه به معطوف و پذیرانعطاف ،)مسئله حل به معطوف( يکاربرد فرایندمحور، محور،
  . برندیم بهره یبررس

 یـا  آیـد یمـ  بیـرون  داده از آنچـه  بـه  کننـد یمـ  تالش و است محورداده یهاینظریه و الگوها دانش، به نیل هدف یشناسروش دو هر در
 يهـا پـردازش  و هـا پـژوهش  در يکاوداده و محورداده يرویکردها جایگاه و اهمیت تا شد یسع مقاله، این در. کنند توجه شودیم استخراج

بـه  داده برگـردان  و تبـدیل  يبـرا  یهـای یشناسـ روش يکـاو داده رویکرد دو هر که است این توجه شایان نکته. شود منعکس یکیف و یکم 
ـ  در يکـاو داده یشناسـ روش دو هر. هم از غیرهمگرا حال عین در و متمایز یشکل به بلکه کالسیک، يارویه و شکل با نه البته اند،دانش  یپ

 بـا  البتـه  انـد، آن يهـا روش و يفناورعلم از یپوزیتویست و محض رویکرد بر یمبتن و یپیشین ،یخط ،يارشته انگارانه، ساده يهاپردازش نقد
 بلکـه  نیسـت،  پردازش يابزارها و فنون از يجبر یجمع یا منظومه صرفًا يکاوداده که داد نشان همچنین مقاله این. متفاوت يارویه و شکل

- صـرف  کـه  است آن مؤید مقاله این سبب، همین به. است اطالعات و هاداده از يبرداربهره و کاوش برگردان، مدیریت، يبرا نوین يرویکرد
 نسـبتًا  موضـع  و گیرنـد یدربرمـ  را یمشابه يفرایندها و هارویه موارد، از يبسیار در یشناسروش دو هر ،يکاوداده رویکرد دو يهاتفاوت از نظر

  .دارند هاداده مدیریت و هاداده به نسبت یهمگرای
 مقالـۀ  اطالعـات،  اکتشـاف  و مـدیریت  و يپـرداز داده يهاياستراتژ ها،داده نوع و ماهیت زمینۀ در یپارادایم تحوالت به توجه با
 و آمـوزش  یپزشـک  و یاجتمـاع  ،یانسـان  علوم يهادپارتمان و هادانشگاه در امروزه که کندیم نشان خاطر را اساسی نکته این حاضر
 يهاروش و هامدل ها،نظریه توسعه و بسط و محورنظریه یا/ و محورروش پردازش و پژوهش فنون و هاروش رویکردها، صرف یِمعرف

 اسـتادان  و پژوهشـگران  بلکـه  رسـند، ینمـ  نظـر  بـه  یکاف دیگر برخوردارند، يباالتر "برازش ینیکوی" يمعیارها از که يمحورنظریه

                                                             
76. Constant comparative data analysis 



 ایـن  رو،این از. کنند مبذول 77محورداده يهاياستراتژ و رویکردها و آن يهاخصیصه و هاداده ماهیت به يبیشتر توجه باید دانشگاه
 و کشـف  ،يغربـالگر  يهـا روش( آمایش ،يگردآور يهاشیوه و تحقیق روش آموزش در دامنهپهن و يجد يبازنگر ضرورت از مقاله

 منـدان، عالقـه  نظـران، صـاحب  و کـرده  بحـث  یاجتماع و یانسان علوم در اطالعات و هاداده از يبرداربهره و پردازش و) يهموارساز
 و انـواع  و داده بـه  بیشـتر  توجـه  بـه  را ،یایران رفتارشناسان و شناسانجامعه ویژه به ،یانسان و یاجتماع علوم مدرسان و پژوهشگران

 سهم به مقاله این. کندیم دعوت آنها متمایز و مشترك يهایویژگ و محورداده يهاروش سایر و يکاوداده يرویکردها و آن ماهیت
 تأمـل  و یشناسـای  به را يبیشتر يانرژ و زمان و توجه یبایست ایران یاجتماع علوم پژوهشگران و دانشمندان که دهدیم نشان خود

 علـوم  کـه  اسـت  رسـیده  فـرا  آن زمـان  مـا،  بـاور  به. دهند اختصاص آنها تفسیر و استخراج و انبار و هاداده خصوصیات و ماهیت در
 يهـا قـدم  يکـاو داده فنـون  و رویکردها آموزش و توسعه و یطول و حجیم يهاداده انبار و يگردآور و خلق مسیر در ایران یاجتماع
 ينـاوبر  و هـدایت  که دهدیم نشان نوین يرفتار و یاجتماع علوم توسعۀ و يگیرشکل تاریخ به ینگاه. بردارد يتريجد و ترمحکم

 يسـو  بـه  جهـش  آنهـا،  از فراتر و يرفتار و یاجتماع یمهندس و محوراجتماع يامداخله يهابرنامه در مشارکت و یاجتماع تحوالت
 یـا / و هـا داده و شـواهد  از يمنـد بهـره  و اسـتخراج  و کاوش مدیریت، ذخیره، تولید، بدون یاجتماع و یانسان علوم در دانش يمرزها
 و منطـق  79تفهـیِم  و 78یبخشـ مشـروعیت  نهایـت  در و سـودمند  دانـِش  بـه  آن برگـردان  و تبـدیل  و یطول و حجیم دادة يهاپایگاه

 سیاسـتمداران،  ریـزان، برنامـه  رسانه، اصحاب ،يدعو کنندگاناقامه( نفعیذ يهاگروه همۀ به آن يکاربردها و يسودمند ،80عقالنیت
  .نیست ممکن) آنها جز و دانشجویان صنایع، صاحبان کاربران، ،یدین رهبران

 مسـتندات  و شـواهد  مثابـه  بـه  واقـع  در کنـیم، یم کسب خود اطراف يدنیا درباره که يشواهد و هاداده که،این سخن واپسین
 مـراوده  و يسازگار يهاشیوه مقابله، يهاياستراتژ و یتحلیل و ينظر هايمدل ها،نظریه آنها به توسل با که کنندیم عمل ینیبنیاد

 بنیـادین  مسـتندات  و شـواهد  ایـن  به نیل که نیست يتردید. کنیمیم یزندگ آن در که شوندمی بنديصورت را یاجتماع یجهان با
 و يکـاو داده متنـوع  يهاروش دربارة بسنده يهاقابلیت و شناخت کسب و حجیم و معتبر اطالعات و داده يهاپایگاه تأسیس بدون

  .نیست پذیرامکان هاداده از سودمند دانش استخراج و اکتشاف
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