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  چكيده
هـاي پژوهشـي    شناسي علوم انساني تالش زيـادي بـراي تركيـب روش    هاي اخير در روش در سال

كـه در   هسـتند هـايي   هاي عصـبي مصـنوعي از روش   بنياد و شبكه داده  روش. صورت گرفته است
ايـن پـژوهش بـا هـدف     . انـد هاي اخير با استقبال تعداد زيادي از پژوهشگران مواجـه شـده   سال

ـ ا بيـ ترك( هدف نيا به يابيدست يبرا. هم پژوهشي انجام شده استتركيب اين دو روش م  دو ني
ـ ا بـه . اسـت  شـده  شـنهاد يپ ياتيـ عمل چارچوب كي، )روش ـ ا در كـه  بيـ ترت ني  چـارچوب  ني

عصـبي مصـنوعي،    هـاي   بنياد توسط روش شبكه استخراج شده از روش داده بازكدهاي  ،يشنهاديپ
 بـاز بنياد اين كدهاي  اين در حالي است كه در روش تئوري داده. شوند بندي مي هايي دسته در سازه

براي اجرايي كردن ايده تركيـب ايـن دو   . شوند بندي مي ها دسته بر اساس نظر پژوهشگر در سازه
روش، يك چارچوب اجرايي پيشنهاد و اين چارچوب درباره خالقيت سازماني به كـار گرفتـه   

 بـاز بنـدي كـدهاي    توان دسـته  كارگيري اين چارچوب ميكه با به دهدمي نتايج نشان. شده است
 .  ي انجام دادبا رويكردي كمبنياد را  استخراج شده از روش تئوري داده
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    مقدمه

بخشـی از  توسـطهای اخیـر  های پـژوهش کیفـی اسـت کـه در سـال بنیاد یکی از روش روش داده
مصاحبه با افراد، کدهایی را اسـتخراج و بـا   این روش بر پایه. است شدهپژوهشگران کشور استفاده 

 روایـی. مـورد نیـاز ایجـاد کنـد ههای مورد نظر را درباره پدیـد کند تا سازه ها تالش میآنبندی  دسته
همـواره پرسشـی اسـت کـه پژوهشـگر  آنهـاها و روابـط بـین  کدهای استخراج شده، ساخت سازه

بنیاد بیشتر مبتنی بر فهمی اسـت  های موجود در روش داده رویه. بنیاد با آن مواجه است پژوهش داده
ییـد أی نسـبت بـه تهای کّمـ توان بـا رویـه کنندگان دارد و کمتر می که پژوهشگر از نظرات مشارکت

های کیفی بیشتر مبتنـی بـر  شاید به همین دلیل است که پژوهش. دکرهای پژوهشگر قضاوت  ویهر
  . گیرند کنندگان مورد ارزیابی قرار می صالحیت پژوهشگر و صالحیت مشارکت

یـد قـرار أیخواهد بداند پژوهش و مراحل آن چگونـه مـورد ت بنیاد می ژوهش دادهپژوهشگر در پ
در روش . برهانـدج را از اتهـام خودبرداشـتی بـودن نتـایخـود تواند پـژوهش  گیرد و چگونه می می
تواند بـه درک کلـی از اطالعـات بـه  شود و نمی های ریز غرق می بنیاد گاهی پژوهشگر در داده داده

دست آمده بسیار زیاد است و پژوهشگر در میـان ه ب باز  در مواردی تعداد کدهای. دست آمده برسد
ای درست بین مفاهیم  دست آورد و آیا رابطهه تواند نتایج درستی ب ران است که آیا مینگ ها انبوه داده
  . شود ایجاد می

پردازی واقـع شـده و  شوند؛ تحت مفهوم ها شکسته می بنیاد، داده در مرحله تحلیل پژوهش داده
گر و هـای پژوهشـ در ایـن مرحلـه مـواردی نظیـر پیشـفرض. گیرند دوباره در کنار یکدیگر قرار می

اگرچـه بـرای بسـیاری از . باشد پژوهش، بر روی فرایند تحلیل اثرگذار می هاو از پدید هشناخت اولی
تر کمک کند؛ اما در این حالت  تواند به تحلیل راحت داشتن شناخت قبلی از پدیده می ناپژوهشگر

وهشـگر دربـاره شود و بیشتر بر مبنای دانش قبلـی پژ های واقعی خلق نمی نظریه پایه بر اساس داده
فراینـدی، پژوهشـگرمحور  به صـورتها  نویسد که تحلیل داده می) ١٩٩٩(من بک. باشد پدیده می

 کنـد مـی نیـزها، شـروع بـه کدگـذاری آنزمان با گردآوری  ها هم و پژوهشگر برای تحلیل داده است
  .)١٣٨۶ همکاران، و یصلصال(

، چـارچوبی 1مصنوعی یشبکه عصببنیاد و روش  این پژوهش تالش دارد تا با ترکیب روش داده
ییـد أی تها با رویکـرد کّمـ کنندگان در پژوهش، سازه پژوهشگر و مشارکتارائه کند که مبتنی بر نظر 

. است آمده ادیبنداده پژوهش کمک به ابزار جعبه کی عنوانبه  یعصب شبکه کرد،یرو نیا در .ندشو
 شـده تـالش )مایدر صدا و سـ یسازمان تیخالق( مثال کی از استفاده با مقاله نیا در گرید انیب به

                                                           
1. Artificial Neural Networks(ANNs) 



      ١۴۵     داده بنیاد های عصبی در پژوهش های کاربرد شبکه

 

درآمـده و  یاز در آشـت) ادیـبن داده( یفـیروش ک کیو ) یعصب یها شبکه( یکّم  روش کی تا است
 . ارائه دهد یمورد بررس دهیاز پد یدرک بهتر

  
  پیشینه پژوهش

ریشـه در مکتـب  بـه طـور خـاصبنیاد ریشه در علـوم اجتمـاعی و  داده پژوهش: بنیاد پژوهش داده
هـای  پیشـفرض. شناسـی دارد و جامعـه یاجتمـاع یروانشناسـگرایی سمبولیک یا نمادین از  تعامل

که چه معانی سـمبولیک،  استگرایی نمادین در پی تبیین این مفروض استوار  بنیادین مکتب تعامل
ن امتخصصـ .باشـند اشارات و کلماتی برای افراد هنگام برقـراری تعامـل بـا یکـدیگر موجـود مـی

پژوهشـگران، نیازمنـد روشـن سـاختن گرایی سمبولیک یا نمادین، نخست بر این باورند کـه  تعامل
گیری معنا هستند و نمود جوهره معانی نیز در تعامالت بین و میان افراد بشر مستتر  دوم  فرایند شکل

در پـی  ادیـپـژوهش داده بن .)همان( قابل درک هستند لیتأواینکه این معانی فقط از طریق تفسیر و 
کشف الگوها، فرایندها و فهـم اشد و هدف آن ب فرایندهای اجتماعی حاضر در تعامالت انسانی می

 افزون. ندکن ای است که مردم واقعیت خودشان را از طریق تعامالت اجتماعی خود تعریف مینحوه
داشـته  ریتـأثبنیاد  گرایی، مکتب فلسفی مبتنی بر اصالت عمل بر روی پژوهش داده بر مکتب تعامل

هـای تجربـی  وسعه یک مدل تبیینی مبتنی بر دادهبنیاد یک روش برای کمک به ت داده  پژوهش .است
  ).٢٠٠۶، 1برینگر و همکاران( است

آن دو در پـژوهش . طراحی شـد) ١٩۶٠(3و اشتراوس 2بنیاد اولین بار توسط گلیزر پژوهش داده
ای مـداوم یـا همـان  مشترک که روی فرایند مردن بیماران در بیمارستان انجام دادند به روش مقایسه

کشـف «عنـوان  را بـاکتـاب مشـترک خـود  )١٩۶٧( گلیزر و اشـتراوس. نیاد رسیدندب پژوهش داده
 انو بیمـار انبـر روی پرسـتارد بنیـا اولین مطالعـات پـژوهش داده. دندکر فیتأل »دبنیا پژوهش داده

 فیجـر هـاگ و اشـتراوس،( های مربوط به مدیریت درد ، سیاست)١٩۶٧ کوئینت،( مشرف به مرگ
کــوربین و ( و مــدیریت ناخوشــی مــزمن) ١٩٧٨ اســترت،( در خــانواده یفرزندخوانــدگ، )١٩٧٧

مبحث حساسیت نظری را به عنوان بخش تکمیلی به کشف  )١٩٧٨( گلیزر .بود) ١٩٨٨ اشتراوس،
را  »تحلیل کیفی برای دانشمندان علوم اجتماعی« )١٩٨٧(اشتراوس . نوشت ١٩۶٧تئوری در سال 

  . شدد بنیا نسخه اصلی پژوهش داده نوشت که باعث تغییر اساسی در اصطالحات

                                                           
1. Bringer, halley johnston & brackenridge 

2. Barney Glaser 

3. Anselm Strauss 
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. 1بنیـاد مطـرح بـودهای بسیار در مورد چگونگی رسیدن به پـژوهش داده بحث ١٩٩٠در سال 
در ) ١٩٩٢( گلیـزر. کتاب رد اصول اساسی پژوهش کیفی را نوشـتند )١٩٩٠(2اشتراوس و کوربین

ود پدیـداری در مقابـل در پیـدایش یـا خـ«عنـوان  باپی پاسخ به اشتراوس و کوربین با طرح بحثی 
صلصـالی و همکـاران، ( را نقد کـردد بنیا های تحلیلی در پژوهش داده ، پایه»تحمیل یا خلق جبری

بر سر چگونگی دست یـافتن بـه پـژوهش داده بنیـاد بـه  ١٩٩٠در سال  های فراوانی بحث. )١٣٨۶
اشـتراوس و در مخالفـت بـا ) ١٩٩٢(هـایی بـود کـه گلیـزر این مباحث شامل نوشـته. 3وجود آمد
  )٢٠٠۶برینگر و همکاران، ( کرد بیان می) ١٩٩٠(کوربین

 را هـا داده در نهفته یاجتماع یندهایفرا که است ییالگوها نییتب ادیبن داده پژوهش یاصل هدف
وجود دارد نیز از اهـداف پـژوهش  اجتماعی که خأل  های ساخت تئوری در زمینه .دهند یم لیتشک

وجه به محیط اجتماعی در مورد گـروه مـورد مطالعـه، مصـاحبه و آنـالیز داده بنیاد است، بنابراین ت
ترین وجه تمـایز بـین پـژوهش  عمده) ١٩٩٨(طبق نظر اشتراوس و کوربین. )همان( ضروری است

کید آن بر روی طراحی نظریه به شکل پایه و یا رسـمی أهای پژوهش کیفی، ت و دیگر روشد بنیا داده
گیرد که در یـک  می منشأ یا دهیپدبر این باور است که تئوری پایه از مطالعه  )٢٠٠١( 4زو یا. است

شود  ای ناشی می تئوری رسمی از مطالعه پدیده  در حالی که ؛گرفته است  زمینه موقعیتی خاص قرار
، پـژوهش )٢٠٠۶( 5کیـر یم و واکرنظر  بر اساس. باشد های مختلفی می موقعیت ریتحت تأثکه 
های افراد را مورد ترجمان و گـردآوری دوبـاره  های مربوط به تجربه ویر حاصل از دادهتص ،بنیاد داده

د بنیـا کـه پـژوهش داده کندبیان می) ٢٠٠١(ز و ای. پردازد می آنهاقرار داده و به ترسیم و خلق دقیق 
ته کاملی با بس) های تجربی داده(ها  یک رویکرد غالبًا استقرایی برای رسیدن به یک نظریه از دل داده

صلصـالی و ( باشد هاست که در پی کشف یک تئوری عملی می ها و پیش فرض ها، رویه از تکنیک
   .)١٣٨۶همکاران، 

دهـد  را تشکیل مید بنیا های باز، محوری و انتخابی، مرکزیت تحلیل در پژوهش داده کدگذاری
نیست که این مراحل، ضرورتًا از یک توالی مطلق برخوردارند؛ بلکه در بیشـتر  او البته این بدین معن

خورد و پژوهشگر دائمًا در حال تغییر وضعیت  به چشم می آنهازمان  ها، همپوشانی و وقوع هم وقت

                                                           
1. (Becker, 1993; Charmaz, Smith, Harre, & Langenhove, 1995; Melia, 1996; Wilson & Hutchinson, 

1996) 

2. (Strauss & Corbin, 1990) 

3. (Charmaz, Smith, Harre, & Langenhove, 1995) (Becker, 1993) (Annells, 1996) (Melia, 1996) (Wilson 

& Hutchinson, 1996) (Bringer, Halley Jahnston, & Brackenridge, 2006) ، 

4. Eaves 

5. Walker, D. and Myrick, F. 
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 ).١٩٩٨، 1سـیدل(اسـت ی سـازو مدل یمحور یها، کدگذار ادداشتینوشتن بین کدگذاری باز، 
کدگذاری باز راهـی . نددارها کارکردهای مجزایی  تی هر کدام از این کدگذاریاگرچه به طور پنداش

برای تبیین کدهای اساسی است؛ کدگذاری محوری نیز طریق اتصـال کـدهای نظـری بـه کـدهای 
طـی . دهـد و به دقت شرح می کندمیاساسی است و کدگذاری انتخابی، طبقه مرکزی را مشخص 

ای تجربی، بصـیرتی  و استنتاج پیام نهفته در داده استبه انتزاع  کردن این مراحل، گذاری از عینیت
 . )١٣٨۶صلصالی و همکاران، ( طلبد را مید بنیا عمیق همراه با دانایی پژوهشگر پژوهش داده

های  ص روابـط و همبسـتگییهای خطـی سـنتی قـادر بـه تشـخ روش: مصنوعی یشبکه عصب
هـا بـه  ن روشیارآمـدترکاز جمله  یمصنوع یصبع یها هکشب. دیستنغیرخطی موجود در متغیرها ن

هـا  میت تصـمیفیک یز در ارتقاین یمیعظ یها شرفتیها بوده و پ منظور کشف روابط موجود در داده
موجـود جهـت  یها هکن شـبیتر شـک از قدرتمنـد یبـ 2سازمانده های خود نقشه. اند به وجود آورده

اسـاس . )١٣٨٩خاشـعی و بیجـاری، ( باشـند یمده یـچیپ یها ل غیرخطی فضـایو تحل یکاو داده
 اسـت یا سـه بعـدیـدو  ییبا تعداد ابعاد باال بـه فضـا یسازمانده، نگاشت فضاها خود یها شبکه

ان یـن رفتـه و اطالعـات نهفتـه میکه حداقل اطالعات از بـیا گونهبه ؛)٢٠١١، 3سرایی و همکاران(
ها و اطالعات و  ن دادهیب یش همبستگینما ییان روش توانیا. ش باشندیز قابل کشف و نمایها ن داده
ان یـم یرخطـیها بـا نگاشـت ارتباطـات غ یین توانایا. گر را داردیکدیبر  آنهازمان  متقابل و هم آثار

یها حاصل مـ از نرون یا سه بعدیک شبکه دو ی یبر رو یک واسط هندسیاطالعات با استفاده از 
  .شود
هـر نقشـه . شـوند یده میـهـا نام ک نقشـه از نرونیالح اصطبه ها  از نرون یک شبکه دو بعدی 

ده شده و ساختار شـبکه را یکنار هم چ یمند قاعده به طورهاست که  از نرون یا متشکل از مجموعه
های خودسـازمانده یـک  نقشه. اند ، شکل دادهرندیقرار گگر یکدیتر کنار  هیشب یها که نرونیا گونهبه

؛ ١٣٨٩فـروزان و همکـاران، ( دنباشـ کـاوی مـی ها در علم داده دادهبندی  روش گرافیکی برای دسته
های ناپارامتریک غیـر خطـی هسـتند کـه بـا  شبکه عصبی، مدل. )٢٠٠٣، 4کاستالنی و کاستالنی

آذر و ( کننـد های تجربی، دانش نهفتـه در ورای آنهـا را بـه سـاختار شـبکه منتقـل مـی پردازش داده
هـا و  بنـدی دادهاربردهای مختلفی از قبیـل طبقـهکدر  یعصب یها شبکهامروزه . )١٣٨٩همکاران، 

تشخیص خط و شناسایی گفتار  ه خود شامل مسائلی مانندکیادگیری  تشخیص الگو از طریق فرایند

                                                           
1. seidel 

2. Self-Organizing Maps(SOMs) 

3. saraee, moosavi and rezapour 

4. Castellani and Castellani 



                        ١٣٩۵ پاییز/ ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ١۴٨

  

   .روند ار میک پردازش تصویر است به و
است و توانـایی وسـیعی در حـل ارت یک مدل بدون نظ )٢٠٠١( 1شبکه خودسازمانده کوهنن

این شبکه از ترکیـب دو دسـته قـوانین . )١٩٩٣، 2کسکو( بندی الگوها دارد شناخت و طبقهمسائل، 
برای یادگیری این شبکه بـه الگوهـای مرجـع دسترسـی . آید یادگیری انجمنی و رقابتی به وجود می

هـا، معـادل بـا  تعـداد نـرون. شوند نداریم و مقادیر اولیه بردارهای وزن به طور تصادفی انتخاب می
در این شبکه، . شود هر نرون به عنوان نماینده یک کالس محسوب می. تعداد مطلوب طبقات است

نامنـد  مـی 3بندی این فرایند را خوشه. شوند بندی می شان، دسته بردارهای ورودی با توجه به شباهت
در این شبکه تعدادی سلول عصـبی اغلـب بـا . شود که در آن هر خوشه توسط یک نرون معرفی می

گذاشـته و بـه  ریتـأث گریکدیها بر روی  همه سلول. اند پولوژی مسطح در کنار یکدیگر چیده شدهتو
یک الیه رقابتی با ساختار برگشـتی  این شبکه. کنند کمک یکدیگر، کالس بردار ورودی را تعیین می

دی های رقابتی، در هر مرحله یادگیری، سطری از بـردار ورودی بـه سـمت بـردار ورو در الیه. دارد
این حرکت در مسـیری اسـت کـه بـردار، وزن قـدیمی را بـه بـردار ورودی نزدیـک . کند حرکت می

هـا  یعنـی وزن نـرون. اول اینکه شبکه همگرا شود: برای پایان آموزش، دو معیار وجود دارد. کند می
 دوم اینکه آموزش به تعداد تکرار مشخص شده، برسد ؛ثابت شده یا تغیرات محسوس نداشته باشند

  .)١٣٨٩؛ سلطانی و همکاران،  ١٣٨٨شهبازی و همکاران، (
سـازی  گذاری شده، امـا شـبیه کامپیوترها بنیانر های عصبی مصنوعی پیش از ظهو مفهوم شبکه

بـا ) ١٩۶٩( مینسکی و پـاپرت. اخیر است ههای چند ده های عصبی یکی از پیشرفت توسط شبکه
هـای  این عقیـده بـدون تجزیـه و تحلیـل. دندکرمعرفی را کاربرد  های عصبی بی کتابی شبکهانتشار 

های عصـبی شـاهد تجدیـد حیـات عالیـق و  اکنون، زمینه پژوهش در شبکه هم. بیشتر پذیرفته شد
  . گذاری است متناظر با آن، افزایش سرمایه

سیسـتم  کردنـد سـعی )هـا نروفیزیولوژیست( شناسان عصب زیستسو  یک از نوزدهم،از قرن 
سوی دیگر ریاضـیدانان تـالش کردنـد کـه مـدلی یه و تحلیل مغز را کشف کنند، از تجز یادگیری و

اولـین سـلول عصـبی . باشـدهـا را دارا  ریاضی بسازند که قابلیت تجزیه و تحلیـل عمـومی مسـئله
کـار بیشـتر را ی، اجازه تکنولوژ .ساخته شد) ١٩۴٣( 5و والترپیتز 4کلوک ی مک مصنوعی به وسیله

                                                           
1. kohonen 

2. kosko 

3. Clustering 

4. Mc Culloch 

5. Pitts 



      ١۴٩     داده بنیاد های عصبی در پژوهش های کاربرد شبکه

 

عملکـرد ایـن . کند ها ارائه می هایی در مورد عملکرد نرون ، فرضیهآنهامدل . نداد آنهادر آن زمان به 
هـا از مقـدار  چنانچه حاصـل جمـع ورودی. ها و ایجاد خروجی است مدل مبتنی بر جمع ورودی

منطقـی  هاین مدل اجرای توابع سـاد هنتیج. شود اصطالح نرون برانگیخته میدر آستانه بیشتر باشد، 
  .بود ANDو  ORمثل 

سـازی بـا  شناسان، بلکـه روانشناسـان و مهندسـان نیـز در پیشـرفت شـبیه عصب نه تنها زیست
 یمعرفـ) ١٩٨۵(2روزنـبالت توسـط 1پرسپترون هشبک. اند های عصبی نقش داشته استفاده از شبکه

 یهیـال کی و یاصل هیسه ال یپرسپترون دارا. بود هیشب یقبل شدهمدل  یشبکه، به واحدها نیا. شد
 اعمال را متناظر یتصادف یخروج شده، داده یورود به که اموزدیب تواندیم ستمیس نیا. است یانیم

بـه وجـود ) ١٩۶٠(و هـاف  4درویوتوسط   3نیآداالل ای نرون یقیتطب یخط مدل گرید ستمیس. کند
 هـای آدااللـین و مـدل. واقعی بـود مسائل در شده گرفته کار به یعصب شبکه نیاول ستمیس نیا. آمد

را با قانون یادگیری جدیدی گسترش دادنـد کـه از لحـاظ ) اجزای خطی تطبیقی چندگانه(ماداالین 
بنـدی الگوهـایی را  ها، تنها توانـایی طبقـه هر دوی این شبکه. پرسپترون بود هساختار، شبیه به شبک

 کیـ نیآدااللـ ).١٣٨٩ همکـاران، و یسـلطان( شـدند خطی از هم متمـایز مـی به طورداشتند که 
با پرسپترون فرق  شدیآموزش آن استفاده م یکه برا یو روش بود ساده یاجزا با یکیالکترون دستگاه
و کنتـرل  وسـتهیصـحت پ صیتشـخ یرا بـرا 6عنوان اوالنچ با یاشبکه) ١٩٧٠( 5گراسبرگ. داشت

. را بنـا نهـاد ART 7یهـاشـبکه ،)١٩٧٠( کـارپنتر یاو بـا همکـار نیهمچنـ. کرد یربات طراح
 یآموزشـ نیبـا قـوان هیـچنـد ال پرسپترون شبکه کی ،8خطا انتشارپس آموزش وهیش) ١٩٧۴(رباس

بود که شـبکه یکس نینخست ،9امیبیآ یاز البراتوار پژوهش روچسترناتانیال . کرد جادیرا ا رومندین
سـاختند کـه قـادر بـود  یاشبکه ،)١٩۵٨( همکارانش و روزنبالت. کرد یسازهیشب را یعصب یها

 زمان نیهم در ،یعصب یهاشبکه یعلم کاربرد نینخست قتیحق در. کند ییالگوها را از هم شناسا
 یعصـب شـبکه) ١٩۵٨(و همکـارانش  روزنـبالت کـه یزمـان یعنـی ستم،یب قرن از ۵٠دههاواخر (

                                                           
1. perceptron 

2. Rosen Blat 

3. adalaline 

4. Widrow 

5. Grossberg 

6. Avalanch 

7. Adaptive Resonance Theory 

8. Back propagation error 

9. IBM 



                        ١٣٩۵ پاییز/ ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ١۵٠

  

 ردوــم در) ١٩٧٠( 1وهننــک طــتوس یگیرافر تتحقیقا. شـد مطـرح) کـرد یپرسپترون را معرفـ
. دــش هــگرفت راــک هــب اصد تشخیص در شبکه ینا. شد منجاا کتیرمشا حافظه اــب اییـبکههـش
ـــسرندا ـــنی 2نـ ـــاتیتحق ینا دهبررا و داد منجاا کوهنن یدپیشنها شبکه ردمو در تحقیقاتی زـ ، ق
  . ندرومی رکا به طبی تشخیص در وزهمرا هـک تـسا بیـعص یاـبکههـش

ترکیـب  ؛ای با عنـوان شـبکه عصـبی بنیـادی در مقاله) ٢٠٠٣(کاستالنی، کاستالنی و اسپری 
بنیـاد  آنـالیز داده. انـداز ترکیب این دو روش صـحبت کـردهد بنیا و پژوهش داده یشبکه عصبروش 
به عنوان یک روش برای افزایش فهم متقابل و افزایش مشـارکت ذینفعـان اسـتفاده  3ذهنی بین مفهوم

در طراحی چارچوب پیشنهادی این پـژوهش از ایـن دو   .)٢٠١٠، 4هونکال و همکاران( شده است
  . مقاله بهره برده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1. Kohonen 

2. Anderson 

3. Grounded Intersubjective Concept Analysis(GICA) 

4. honkele, janasik and lagus 



      ١۵١     داده بنیاد های عصبی در پژوهش های کاربرد شبکه

 

 پژوهش ادبیات روند: ١جدول 

  

  یشنهادیپ چارچوب یفلسف یمبان

بـر اصـل  هـا، میپارادا یناسـازگار تـز رد بـا یاجتمـاع علوم دانشمندان یبرخ، ١٩٩٠ هده آغاز در
کراسول، جانسـون،  ،یتدل ،یچون تشکر یشگامیدانشمندان پ. کردند دیکأت» ها میپارادا یسازگار«

در  یسـع سـم،یپراگمات هانـیگراضـدتقابل میپژوهشـگران پـارادا گریو د یگاراسل ن،یگر ،یاونگبوز
 یکّمـ یشناس دو روش بیاساس، آنان با ترک نیبر هم. داشتند گرا یو نسب گرا اثبات میدو پارادا قیتلف



                        ١٣٩۵ پاییز/ ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ١۵٢

  

 ایـ» یبـیترک یهـا روش«ه بـ کـه آوردنـد دیـپد سوم یشناخت روش جنبش عنوانبا  یجنبش ،یفیو ک
  . موسوم است یبیترک یها پژوهش
از منظـر . خـود الهـام گرفـت یفلسف انیبه عنوان بن سمیپراگمات میاز پارادا یبیترک یشناسروش
بلکه توجه به  ،یانتزاع یها به فلسفه یدارد، نه اتکا تیمعرفت اهم دیتول هنیزمآنچه در  سم،یپراگمات
بـا توجـه بـه موضـوع  توانـد یپژوهشگر مـ ن،یبنابرا. هستنداست که در عمل کارآ  ییکردهایآن رو

 از واسـتفاده  دانـد، یمـ دیـکه آن را مف یروش ای کردیخود از هر رو یپژوهش یها پرسش ایمطالعه 
  . )١٣٨٩محمدپور و همکاران، ( کند اجتناب) یفیک ای یکّم ( خاص روش ای کردیرو کی به یاتکا

 قیـمنسـجم و دق یـیگراقیـدارد و بـه تلف دیـتأک یمعرفتـ یـیگرابر کثـرت سمیپراگمات کردیرو
 معتقدتواند مؤثر و کارآ واقع شود،  یکه م) متضاد یمتفاوت و حت یهاو روش کردهایرو ات،ینظر(

 یهـاوهیها تا آنجا که مؤثر واقع شوند، به عنوان شها و دادهآزمون ات،یهمه مشاهدات، تجرب. است
 دهد یارائه م» کیروش پراگمات«ک ی سمیپراگمات میپارادا. ندشو یم یابیارز یجهان زندگ کمهم در

بر . است یقیتلف یشناختروش یهانهیز ارائه گزیو ن یفلسف یسنت یها ییگراتیکه درصدد حل ثنو
  .)همان( دهد یم شنهادیرا پ» یعمل هینظر« میپارادا نیاساس، ا نیهم

 یمصنوع یعصب یهاشبکه روش دو بیترک یراستا در تالش و پژوهش نیا کردیرو به توجه با 
یمـ کیـنزد یسـمید پراگماتکریرو با یپژوهش به ،یفیک و یبه عنوان دو روش کّم  ادیبنداده روش و

 یسـو از و دارد انـهیگرااثبـات و یکامًال کّمـ یکردیرو یمصنوع یعصب یهاشبکه سوکی از. شود
 یدو روش از در آشت نیا ،یشنهادیدر چارچوب پ. دارد یفیکامًال ک یکردیرو ادیبنداده روش گر،ید

 . انددرآمده
  

  چارچوب پیشنهادی

در فردمحـور بـودن نتیجـه را دغدغـه پژوهشـگر توانـد مـی ،بنیـاد و داده یشبکه عصب روشترکیب 
ی گـذار ناماین دو روش از  برای ترکیباند تا برخی از پژوهشگران تالش کرده .کند پژوهش برطرف 

انـد سـتفاده کـردها 1»ذهنـی بـین مفهـوم بنیاد  داده  آنالیز«بیشتر از عنوان  آنها. متفاوتی استفاده کنند
بنیـاد و  ذهنی ترکیب دو روش پـژوهش داده بین  بنیاد مفهوم آنالیز داده. )٢٠١٠هونکال و همکاران، (

هـای  کند از سـردرگمی در داده این روش به پژوهشگر کمک می. خودسازمانده است یشبکه عصب
یونـد دو روش پبرای . بسیار خارج شود و نتایج به دست آمده نیز از اطمینان بیشتری برخوردار باشد

) ها بـه سـازه بـازتبـدیل کـدهای (بنیاد بـرای سـاخت سـازه نهـایی  های عصبی و نظریه داده شبکه
                                                           

1. Grounded Intersubjective  Concept Analysis(GICA) 



      ١۵٣     داده بنیاد های عصبی در پژوهش های کاربرد شبکه

 

  .  دشو شود پیشنهاد می دیده می ٢جدول چارچوب اجرایی که در 
  

  پیشنهادی پژوهش چارچوب اجرایی: ٢جدول 

  

. شـود یانجام م 1باز یکدها ییکنندگان با هدف شناسا مصاحبه با مشارکت نخست،مرحله  در
 هـا داده در آنهـا ابعـاد و ها یژگیو و ییشناسا ها مفهوم آن با که است یلیتحل یندیفرا باز یکدگذار
را که به هر  یتعداد افراد یجدول جادیا با دوم گام در. )١٣٩٠استراوس و کوربین، ( شوند یم کشف

 یکـدها نیپرتکرارتـر و نیتر مهم تا کند یم کمک فهرست نیا. شودیم مشخص اندکد اشاره کرده

                                                           
1. Open Codes 



                        ١٣٩۵ پاییز/ ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ١۵۴

  

 تعـداد هـا،گزاره تیاهم بر اساس تواندیم یفراوان زانیم. کنندگان مشخص شود مورد اشاره مشارکت
وقت در نظر گرفته بر اساس حوصـله  زانیم گزارش،های  محدودیت افزار،نرم تیمحدود ،مصاحبه
 صـورت ها داده یساز یکّم  جهت در ینوع به گام نیا. شود نییتع رهیبه پرسشنامه و غ انیپاسخگو

 .ندارد وجود مرحله نیا به یازین یسنت ادیبن داده پژوهش در که ردیگ یم

 از کـه ییهـاافتـهی و ینظـر یبـانبـر اسـاس م پژوهشـگر ،یشنهادیپ چارچوبسوم از  گام در
 تـا باشـد محدود است بهتر زین هاسازه تعداد. کندیم نییتع را ییهاسازه آمده، دست به هامصاحبه
 ،پـژوهش یدیکل و یاصل میمفاهبه عنوان  هاسازه. باشد برخوردار یکمتر یدگیچیپ از یبندخوشه
 و روشـن و واضـح دیبا هاسازه نیا. شوندیم محسوب یمحور یکدگذار جینتا که هستند یواژگان
بـه دسـت آمـده از  یهـا داده از برگرفته میمفاه نکهیاز ا نانیجهت اطم. باشند هامصاحبه از برگرفته
 .کندها نظر خود را اعالم  از مصاحبه شونده خواست درباره صحت داده توان یم باشد، یم  مصاحبه

، پرسشـنامه پـژوهش طراحـی )کـدهای محـوری( هـا و سازه) بازکدهای ( سطرها تعیینبعد از 
 هـا هـا را سـازه و سـتون بازپرسشنامه به صورت ماتریسی است که سطرهای آن را کدهای . شود می

. شـودیمـ لیتکمکنندگان  پرسشنامه ماتریسی توسط مشارکت. دهند تشکیل می) کدهای محوری(
 لهیوسـ نیبد. نمره دهد کرتیرا بر اساس قاعده ل یمحورو کد باز کدرابطه هر  زانیم دیپاسخگو با

رابطه اگر و ردیگیم) ۵(باال  ازیامت ،داشته باشد) یمحورکد (سازه  کیبا  ادیاگر رابطه ز باز کدهر 
بـه  یاسـتفاده از شـبکه عصـب جـهینت زیـمرحله ن نیا. گرفت خواهد) ١(ن ییپا نمره باشد نداشته یا

 .شود یانجام م یفیک یها کردن داده یکّم  یو به نوع است ادیبنداده پژوهش رعنوان جعبه ابزار د
 انیو پاسخگو یمحور یکدها باز، یاطالعات به دست آمده شامل سه بعد کدها هاپرسشنامه

 وارد ردیپـذیم را یبعد دو اطالعات که یافزاراطالعات را به نرم بتوان نکهیا یبرا. دهدیمنشان  را
انـد و بـه عبـارتی در صـفحه  شده عیتوز لیمستط مکعب کی بعد سه در هاداده شودیم فرض ،کرد

. شـود با ضرب یک بعد در بعد دیگر، مکعب به یک صفحه تبدیل می. قرار دارند XYZمختصات 
گویـای روش کـاهش بعـد  ١شـکل . این صفحه به صورت یک ماتریس متقاطع آماده تحلیل است

کنیم سـطر  در هر بار کاهش بعد که از زوایای مختلف به مکعب نگاه می. است یبعد ٣پرسشنامه 
و تعـداد سـتون  aتعداد سطر مـاتریس برابـر  ١شکل برای مثال در . و ستون متفاوت خواهیم داشت

  . خواهد بود c*bبرابر 
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  کاهش بعد پرسشنامه سه بعدی روش نمودار -١شکل 

کنیم و نمودار خروجی گرافیکـی و سـایر  افزار می یافته را وارد نرم های ماتریسی کاهش بعد داده
و  نقـدتوسـط پژوهشـگر  یبنـدخوشه یینها مرحلـه در. میکنیماطالعات را جهت بررسی مشاهده 

صـورت  یشـبکه عصـبکـه توسـط  یزیبعـد از آنـال. شودیم لیتحل و یابیارز یکل روند و یبررس
 .بپردازد یسازهیبرگردد و به نظر یسنت ادیبن به پژوهش داده دیپژوهشگر با ،گرفت
  
  )مایدر سازمان صدا و س یسازمان تیخالقعلل  یسازمفهوم( هاداده لیتحل

 یسـازمان تیـخالق نـهیدر زم یاز مثـال ،یشـنهادینشان دادن کاربرد چارچوب پ یمقاله برا نیا در
 رانیاز کارشناسـان و مـد نفـر ١٣با  وانجام  مایمطالعه در سازمان صدا و س نیا. استفاده شده است

 تیـخالقپژوهشـگران بـر آن هسـتند تـا عوامـل اثرگـذار بـر  پژوهش، نیا درمصاحبه شده است، 
نشـان داده  ١پژوهش که در شـکل  یشنهادیپ ییچارچوب اجرا مطابق. 1کنند ییشناسا را یسازمان
در مرحلـه و ی باز صورت گرفتـه اسـت و کدگذار شده ها نوشتهمصاحبه است در مرحله اول شده
  . انتخاب شده است ۴با فراوانی بیشتر از باز فراوانی کدها، کدهای  بر اساسدوم 

هـا  ، سـازهبـازهای به دسـت آمـده از کدگـذاری  ادبیات نظری و گزاره بر اساسدر مرحله سوم 
فردی توانمندی مدیریتی،  توانمندیهای انتخاب شده در این پژوهش شامل  سازه. شوند انتخاب می

شـود  در مرحله چهارم پرسشنامه متشکل از سطر و ستون طراحی می. شود سازمانی میتوانمندی و 
کننده داده شده تـا میـزان رابطـه هـر  مشارکت ٣٣ها، پرسشنامه ماتریسی به  بندی گزارهو برای دسته

ابطه هر گزاره سطر با مفهوم سـتون ر. ها مشخص کنند گزاره در سطر را با مفاهیم مورد نظر در ستون

                                                           
کـاربرد  ،ارشد یکارشناس نامهانیپا ،)١٣٩٢( شهاب ،یقباد: استفاده شده است ریز  نامهانیپا یهاداده از پژوهش نیا در. ١

  .  یدانشگاه نور طوب: تهران ی،نیحس عقوبیدیدکترس ییبا راهنما ،ادیداده بن یها در پژوهش یمصنوع یعصب یها شبکه

b c  *  

aa

c

روش  آناليز زمينه اي مفهوم بين ذهني 

b

a

c
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هـا یـک مکعـب  مـاتریس حاصـل از پرسشـنامه. بنـدی شـده اسـت توسط تکنیک لیکـرت درجـه
های  به ستون ٣به پاسخگویان و عدد  ٣٣مستطیل عدد   مکعب  در ماتریس. خواهد بود ٣٣*٣*٢۴

هـای بـه  داد گـزارهبه تعـ ٢۴و عدد ) مورد نظر و یا کدهای محوریهای سازهمفاهیم و یا ( ماتریس
  .دست آمده از کدگذاری باز اشاره دارد

ذهنی تبـدیل مکعـب مسـتطیل بـه دسـت آمـده از  بین ای مفهوم گام پنجم در روش آنالیز زمینه 
کاهش یافته است و به راحتـی  ٢به  ٣ها از  با این تبدیل بعد داده. ها به یک مستطیل است پرسشنامه
ذهنی با ثابـت نگهداشـتن  بین بنیاد مفهوم در روش آنالیز داده. شود یافزار تحلیل و آنالیز م توسط نرم

بـرای مثـال در . دهـیم یک بعد مکعب و ضرب دو بعد دیگر درهم مرحله کاهش بعد را انجـام مـی
نیـز  ٣شـکل . خواهد بود ٣٣*٣و تعداد ستون برابر  ٢۴تعداد سطر ماتریس مستطیل برابر  ٢شکل 
در ایـن شـکل پاسـخگوها در سـطر مـاتریس . دهـد مستطیل را نشان مـی  ای دیگر مکعب از زاویه

بندی  پاسخگوها دسته ٣شکل در . اند بندی شده گزاره دسته ٢۴تعداد  ٢شکل در . مستطیلی هستند
   .اند شده

  

  
  بازبندی کدهای  کاهش بعد برای خوشه −٢شکل 
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  کنندگان بندی مشارکت کاهش بعد برای خوشه -٣شکل 

بـر  بـازبندی کـدهای  از آنجایی که هدف نهایی در چارچوب ارائه شده در این پژوهش، دسـته
بـرای  ٢کنندگان است در نتیجه از رویکرد شرح داده شده در شـکل شـماره  اساس نظرات مشارکت

بـرای  بـازبندی کـدهای  هایی که با هدف خوشـه در نتیجه داده. شود ها استفاده می کاهش بعد داده
بعـــدی  ٩٩، )بـــازکـــدهای (بـــردار  ٢۴بکه عصـــبی اســـتفاده خواهـــد شـــد از آمـــوزش شـــ

  .تشکیل شده است) کدهای مفهومی×پاسخگویان(
افزار شـبکه عصـبی  بعدی به دست آمده از مرحله کاهش بعد به نرم ٢های  گام ششم ورود داده

افـزار  ده و نرمهای خودسـازمان ها از روش نقشـه بندی داده که اشاره شد برای خوشهگونه همان. است
SOMine ۵٠ساختار نقشه خودسازمانده که در این پژوهش استفاده شـده دارای . شود استفاده می 

افزار به طور خودکار  سرعت آموزش به صورتی تنظیم شده است که نرم. نرون در الیه خروجی است
 ۵/٠که عدد حداکثر دقت را برای آموزش شبکه فراهم کند و همچنین مقدار کشش برای آموزش شب

در حین آموزش به صـورت خودکـار و بـا توجـه بـه تعـداد  SOMineافزار  نرم. انتخاب شده است
پـس از آمـوزش شـبکه، پیشـینه . کند های الیه خروجی بهترین ابعاد را برای شبکه انتخاب می نرون

انتخـاب  را بـرای شـبکه ٧×۶افزار پس از آزمایش ابعاد مختلف، ابعاد  دهد که نرم آموزش نشان می
مشخصات و ساختار نقشه خودسازمانده که در این پژوهش استفاده شده است را نشان . کرده است

  .دهد می
های  با شبکه یذهن بین ای مفهوم  های به دست آمده از روش آنالیز زمینه در گام هفتم تحلیل داده
ورت گرافیکی ارائه به ص ۴شکل انجام گرفته است و در  SOMineافزار  عصبی خودسازمانده و نرم

بندی انجام شده  خوشه. دهد افزار را نشان می  بندی انجام شده توسط نرم خوشه ٣جدول . شده است
  .باید با بررسی بیشتر پژوهشگر اصالح شود و به عنوان نتیجه کدگذاری انتخابی بیان شود
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  ها گزاره بندی خوشه گرافیکی نمودار -۴شکل 

 

  به وسیله شبکه عصبی حاصل از مصاحبه یها گزاره یبند خوشه - ٣جدول 

 توانمندی مدیریتیتوانمندی سازمانیتوانمندی فردی
 ریسک پذیری فرد .١
  قدرت تفکر فرد .٢
  هوش .٣
  آرامش ذهنی .۴
  معلوم بودن خروجی کار هر فرد .۵
  عالقه فرد نسبت به شغل .۶
  تجربه شغلی .٧
  هدفمند بودن فرد .٨
  اشراف فنی مدیر نسبت به کار .٩
  فردمسئولیت پذیری  .١٠
  بروز بودن فرد .١١

  حقوق و مزایای فردی .١
  تفویض اختیار .٢
  آزادی عمل در شغل .٣
  کیفیت سیستم آموزش .۴
  تأثیر عوامل محیطی درون سازمانی .۵
  پذیرش پیچیدگی فنی در کار توسط کارمند .۶
  سرزنش کارمند توسط مدیر .٧

  حمایت سازمان .١
  رابطه مدیر با کارکنان .٢
  تشویق کارمند .٣
  رضایت از شغل .۴
اهداف فرد با  هماهنگی هدف .۵

  سازمان
  ها روش انتخاب نیرو در فعالیت .۶

  
  گیری  بحث و نتیجه

هـا را  توان ابعاد داده ذهنی می بین بنیاد مفهومدهد، به کمک روش آنالیز داده پژوهش حاضر نشان می
هـای روش آنـالیز  از دیگـر مزیـت. شـود ها مـی تر داده کاهش بعد موجب تحلیل ساده .کاهش داد

بنیـاد تحلیـل  در پـژوهش داده. اسـتهـا  ذهنی ارائه ساختار توپولوژیکی از داده بین مفهومای  زمینه
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ذهنی بـا  بین بنیـاد مفهـوم امـا در روش آنـالیز داده ؛بهره است ها از تفسیر پاسخگویان بی نهایی داده
. دشـو کنندگان نیز به تحلیـل اضـافه مـی ، تفسیر مشارکت)کنندگانمشارکت(اضافه کردن بعد سوم 

شود مشارکت عمومی به صـورت عملـی  ذهنی موجب می بین ای مفهوم استفاده از روش آنالیز زمینه
کنند، دغدغه ایـن اسـت  استفاده می رایانههایی که از  در تحلیل. ها به کار گرفته شود گیری در نتیجه

ی و پیچیـده کّمـهـای  داده رایانـهتواند به وسیله  که پژوهشگر گاهی بدون اطالع از اصول آنالیز می
این دغدغه با استفاده از روش ترکیبی ارائه شده در پژوهش حاضر حـل شـده . 1کیفی را تحلیل کند

تغییـر . بندی نهایی توسط پژوهشگر مورد بررسی و تغییر قرار گرفـت در مثال پژوهش، دسته. است
کدگـذاری  ۴جـدول . بنیـاد سـازگار اسـت بندی با روش مقایسه مـداوم پـژوهش داده ی خوشهینها

 شده اسـتافزاری، توسط پژوهشگر نیز اصالح  بندی نهایی که پس از تحلیل نرم انتخابی و یا خوشه
   .دهد را نشان می

  
  کدگذاری انتخابی −۴جدول 

  های مدیریتی ویژگی  های سازمانی ویژگی  های فردی ویژگی
ریسک پذیری فرد
 قدرت تفکر فرد

 هوش
 آرامش ذهنی
 بروز بودن فرد

فرد نسبت به عالقه 
 شغل

 تجربه شغلی
 هدفمند بودن فرد
 مسئولیت پذیری فرد
 رضایت از شغل

 حقوق و مزایا
 تفویض اختیار

 آزادی عمل در شغل
 کیفیت سیستم آموزش

 تأثیر عوامل محیطی درون سازمانی
پذیرش پیچیدگی فنی در کار توسط 

 کارمند
 حمایت سازمان

 معلوم بودن خروجی کار هر فرد
  فرد با اهداف سازمانهماهنگی هدف 

روش انتخاب نیرو 
 ها در فعالیت

رابطه مدیر با 
 کارکنان

 تشویق کارمند
سرزنش کارمند 

 توسط مدیر
اشراف فنی مدیر 

  نسبت به کار

ایـن روش مسـائلی از قبیـل طراحـی  .است ساختارمند مهینبنیاد نیازمند مصاحبه  پژوهش داده
هر کدام از این مراحل  .شود خط داستان را شامل می، یافتن پاسخگویان، کدگذاری و یافتن پرسش
بنیـاد  روش جدید برخی مشـکالت پـژوهش داده. همراه داردبه بر است و پیچیدگی تحلیل را  زمان

تـوان گفـت  در نهایت مـی .افزاید اما مرحله توزیع پرسشنامه را به پژوهش می ؛کند سنتی را حل می
کننـدگان تر و با تفکر جمعی مشـارکت شفاف یبکه عصبشبنیاد به کمک  مراحل انجام پژوهش داده

  .  همراه است
  

                                                           
1  .  (Bringer, Halley Jahnston, & Brackenridge, 2006; Kelle, Prein, & Bird, 1995) 
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، )١(۴۴، عیصـنا یمهندسـ یتخصصـ هینشـر، »مت طالیق ینیبشیبا هدف پ یون فازیرگرس
  .۴٧−٣٩ص
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