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  چكيده
روشها و . كشف كيفيت ماهيتي جديدي از دانش آوري را در بردارد. بدست آوردكشف كيفيت همچون دانش ديگري با رويكرد كاوشي مي كاود تا كيفيت را 

دانش جغرافيا به مانند ساير دانشها در ماهيت و آموزش نيازمند رويكرد . ها و تخصصها فراهم مي شودابزارهاي آن ماهيت اكتشافي دارد و به فراخور نياز رشته
در واقع سراجي )QDGE(كشف كيفيت در ماهيت و آموزش رشته جغرافيا . ، محيط و جامعه را استمرار دهد اكتشافي به كيفيت است تا بتواند بالندگي خود

-را ضروري مي خواهد بود كه نقشه راه را در آينده نشان خواهد داد و متضمن حقايق و روابطي است كه متقاعد ساز ذهن است و فراگيري، آموزش، و استفاده

هاي وابسته، دانش جستار شناسي از ذهن پذيري فردي، گروههاي علمي و انجمنها از يك طرف و از طرف ديگر ماهيت، رشته سازد، و براين اساس نيازمند
انداز جامعه كوچك و جديد رشته هاي آموختگان و حرفه پذيري در آموزش جغرافيا است كه در اين مقاله با توجه به مستندات موجود در ايران از جمله چشم

 .استفاده از قواعد تالزمي آن را كيفيت شناسي خواهيم كرد جغرافيا،با

 
  
  
 

  قواعد تالزمي ،رشته جغرافيا كيفيت،كشف،: ها كليد واژه
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  مقدمه

از جمله هاي مختلفي دانشي حوزهو  استدر حال رشد ،اي ميان رشتهيك دانش جديد  به عنوان ) Quality Discovery(ايده كشف كيفيت
كيفيت ارزشمند نهفته در حجم بزرگي  ويادگيري، تحليل و ساير زمينه هاي مرتبط را با هم تلفيق  ،پايگاه داده، آمار. مي شود جغرافيا را شامل

همانطور كه فركانس الكترونها و امواج موضوع اصلي كيفيت مهندسي صدا هستند نتايج حاصل از تحليل داده . نمايدمياز داده ها را استخراج 
 جغرافيا از جمله آموزش ي كيفيت در ماهيت آموزششجو، آموزش و توسعه نيز موضوع اساساطالعات دان گرايشها ، مدرسين ،رشته ها ، ها،

)Quality Discovery Geography Education(  مي باشد كه به اختصارQDGE مي ناميم .  
انه ها و يا اشيا هستند كه وقتي در فرمتي مشخص به يك برنامه يا اعداد و نش) به صورت صفر تا يك( به طور كلي كيفيت را رشته اي از بيتها 

. كشف يا فراگيري مي شوددرك،  و عيني، كيفيت در واقع به عنوان تصاوير ذهني. )1387غضنفري و همكاران ،(ارسال مي شوند، معنا مي يابند
كشف . و كيفيت داشته باشند» كشف كيفيت«عبارات كيفيت مي پردازند ممكن است فهم متفاوتي از  به كه از حوزه هاي مختلفحققاني م

نتايجي . )Fayyad and at all,1996(و مدلهاي موجود در داده هاست ) patterns(كيفت از پايگاه دادهها در واقع فرايند تشخيص الگوها 
موجود در مطلوب و نتايج  رضايتمندين هدف كشف كيفيت يافت. بالقوه مفيد و كامالً قابل فهم هستند كيفيت برترند) Novel(كه معتبر، بديع

نشانگر معني دار بودن يك ) Evidence(تصديق يا گواهي. پنهان استتصديقي داده ها است كه در ميان حجم عظيمي از داده ها و اقدامات 
گوي كشف شده نسبت ، مقدار شباهت يك المطلوبيت و برتري. )1383مقيمي و محمودي ،(است يا ارزشي بر حسب يك معيار آماري» يافته«

بديع . ارزش ارتباط يافته را با اهداف كاربران بيان مي كند رضايتمندي،. به يافته هاي ديگر است و درجه تبعيت آنرا از ديگري اندازه مي گيرد
حوي به پيچيدگي ن) simplicity(سادگي. سيستم استكاشف بيانگر ميزان تازگي نسبت به دانش قبلي كاربر يا ) Novelty(بودن 

)Syntactical (از اين رو با كشف دانش متفاوت است. و نمايش يك الگوي كشف شده و نحوه تعميم آن اشاره دارد. 

  بحث و تحليل)-2
  )DD(و داده كاوي ) KDD( كشف دانش در پايگاه داده ها)1-2

كشف دانش، گزاره هايي . شودميبيان  تخصصي حقيقت صريحاً اظهار شده و موجه در يك زمينه است كه با زبانهاي» دانش«از ديدگاه منطق، 
پايگاه هاي داده، مخازني از داده ها درباره زمينه هاي . مي كنند و شفاف اشياء جهان ، مفاهيم و نظمها را توصيفحقيقت را توليد مي كند كه 

دانشي ماهيت از الگوهاي موجود در داده ها،  بسياري. است ه ها و فراتر از كشف الگوبيش از تحليل داد  KDD. مختلف دنياي واقعي مي باشند
  .) Klasgen and at all ,2002(ندارند
) صنعتي(يا ابزاري هوش مصنوعي و  داراي در جامعهابتدا  KDDواژه «: را ابداع كرده است مي گويد KDDواژه  1989كه در سال  شاپيرو

هايي را در اختيار داشتند، دادهو رسانه ها بودند و فن براي گفتمان با اهل در ارتباط بيشتري  كه وليكن محققان پايگاه داده ها. متداول شد
 درجامعه تحليل داده هاي آمار محور، ابداع شده است واست  KDDواژه اي قديمي تر از ) DD(داده كاوي . بيشتر استفاده كردند

)Shapiro,2000( . در واقع آهن و طال كاوش  آنها معتقدند كه. گمراه كننده مي دانندداده كاوي را واژه اي استفاده كننده از فيياد و همكاران
دانش كاوي مانند آهن  .لذا دانش كاوي و داده كاوي دو مقوله متفاوت است. نه غبار يا سنگ و خاكطال يا آهن است مي شوند، كاوش از خود 

زي در فرايند كشف دانش مي دانند كه الگوريتمهاي استخراج و برخي، داده كاوي را يك گام مرك. ، نه طالو طال، خروجي مورد نظر، دانش است
 Fayyad and at(داده كاوي را معادل با واژه متداول كشف دانش در پايگاه داده ها مي دانندبسياري . اثبات فرضيه را اعمال مي كند

all,1996( .ستان شناسي داده با :ي استفاده مي شدند عبارتند ازيگري كه در گذشته به جاي داده كاوعناوين د)Data Archaeology( ،
همه اينها ماهيت بررسي دارند ولي ماهيت ). Data Harvesting(، تحليل وابستگي تابعي و درو كردن داده)Data Dredging(اليروبي داده 

  .)Pregibon,1999(ندارند دانشي اكتشافي
. ا و هم براي دانشي كه از داده ها استخراج مي شود، قابل استفاده استهم براي دادهه »كاويدن«بايد توجه داشت كه در زبان فارسي فعل 

. استفاده مي كنيم مقاله؛ با تفكيك مستقلولي ما در اين . يعني اصطالح كاويدن بر روي داده ها و كاويدن بر روي دانش، هر دو درست است
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و هر دو . اده كرده و واژگان داده كاوي و كشف دانش را به كار مي بريماستف» كشف« واژهرا براي داده ها و براي دانش از » كاويدن« واژهيعني 
  . دانيمرا زمينه و اساس كشف كيفيت مي

  
  
  فرايند كشف كيفيت)1-3

كشف كيفيت شامل مراحل  چرخه  و داده كاوي را بخشي از فرايند كشف كيفيت مي دانند، كشف دانشكه بر اساس ديدگاه و مطالب فوق 
  . شناسايي و تعريف مسئله است: اولين مرحلهل شماره يك طبق شك .يك است و متدولوژي آن در شكل دو آمده استا شكل متعددي مطابق ب

، )Noise(يا مغشوش ) Quilters(شامل انتخاب داده ها، حذف نقاط پرت) Preprocess(جمع آوري و پيش پردازش داده ها: مرحله دوم
و ) Discrimination(و يا گسسته سازي ) Transformation(و تبديل) Missing Data(طرز برخورد با داده هاي مفقوده 

  . اين مرحله معموالً در كل فرايند بيشترين زمان را مي برد. داده ها است) Reduction(كاهش
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  ).، با تغييرات1387، و غضنفري و همكاران ،2004اقتباص از  برري و لينف ،(كشف كيفيتسيكل يا چرخه ) 1شكل

. در داده ها است )حد اكثري يا حداقلي(كرانه دار  يا پنهانداده كاوي است كه هدف آن استخراج الگوها و يا مدلهاي مخفي : مرحله سوم
دلسازي م: نمونه هايي از اين روشها عبارتند از. و پيشبينانه تقسيم مي شوند) Descriptive(روشهاي اصلي داده كاوي به دو دسته توصيفي 

بندي يا تقطيع  طبقه ، ) )Regression(و رگرسيون ) Classification(مثل دسته بندي) ( Predictive(براي پيش بيني 
)Segmentation) ( خوشه بندي)Clustering(( مدلسازي وابستگي ،)Dependency ) (مانند مدلهاي تصويري يا تخمين چگالي( ،

و مدلسازي ) Visualization(پيدا كردن رابطه بين فيلدها، تالزم يا انجمني، مصور سازي) Summarization)(خالصه سازي( تلخيص 
اين . كشف شده است داده)) post – process(پردازش  فرايا ( تفسير : مرحله چهارم. در داده و دانش) Deviation(يافتن تغيير و انحراف 

شناسايي و 
دستيابي و  تعريف مسئله

 پيش پردازش
  داده كاوي 

 )استخراج(
تفسير و 

 ارزيابي نتايج
 دانشاستفاده از 

 كشف شده
 فيتكشف كي
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تجربه نشان داده است كه هميشه الگوها يا مدلهاي . سيستمهاي اكتشافي مي باشندتفسير، عمالً توصيفي يا پيشبينانه است كه دو هدف اصلي 
  . كشف شده از داده ها، مفيد و جالب نيستند

حقق ايجاد و فراهم ماي كه حقيقت، مفاهيم و نظم وجودي داده را به طور انحصاري و براي اولين بار براي كشف دانش است، گزاره: مرحله پنجم
در . كردن آن استفاده كرد آناليزبرخي اوقات مي توان از دانش كشف شده بدون . است دانش كشف شدهاستفاده عملي از : ششممرحله . كندمي

  .)1387غضنفري و همكاران ،( به كار گرفته شود آناليز شده مواقع ديگر كاربر انتظار دارد دانش كشف شده از طريق يك برنامه 

 تاييد يا رد آن هدف هاي ارزشي، بينشي و دانشي، و سرانجام اسب با هدفمتن، شدهكشف  اثر بخش دادهايج به كارگيري قطعي نت: هفتممرحله  
  .استنهايي اين فرايند است و 

توجه كنيد كه كشف كيفت . مجموعه اين فرايندها در عين حال كه هر كدام خود نيازمند كيفيت هستند ، به كشف كيفيت منتهي مي شود
  .دولوژي آن در شكل دو آمده استي تفكيك خوب از غير خوب است و متبرا احتماالً تفسير الگوهاشامل ارزيابي و 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 )، با تغييرات2004اقتباص از برري و لينف ،( متدولوژي كشف كيفيت) 2شكل
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  الزم است؟ QDGEچرا )1-4

به  QDGEبرخي از داليل نياز به . در سطح ملي و جهاني است و نياز مند كيفيت شناسي ) 1375هاگت،( جغرافيا دانش ميان رشته اي است
  :  QDGEشرح زير مي باشند پاسخ به سواالت زير يعني ضرورت توجه به 

 كنند؟ بسياري از سازمانها و دانشگاه هايي كه كارهاي جغرافيايي انجام مي دهند، دادههاي زيادي جمع كرده اند، با آن چه مي .1

كنند زيرا فكر مي كنند آنها بطور ضمني حاوي دارايي با  ممكن است همه داده ها را ذخيره جغرافيا براندانشجويان و كار ينحقيقم .2
 . ارزشي هستند

گيرند، ها تصميم ميچگونه با آن داده. عملكرد بهتري را براي بهبود فرايند و رفع مشكالت فراهم مي آورند، آيا داده هاي در اختيار .3
 تصميم صحيح كدام است؟ 

 كه دستي و زمان بر( با توجه به نرخ رشد داده ها، به كارگيري روشهاي سنتي  ي داده هاي جمع آوري شده تحليل پذيرند؟ا همهآي .4
 خواهد بود؟و اشتباه آميز  براي تحليل آنها كار ساز) هستند

تفكيك از ديگر داده ها قابل  آيا داده هايي كه ممكن است هرگز تحليل نشوند و با هزينه زياد و بطور پيوسته جمع آوري شده .5
 چگونه مي توان ميليونها ركورد و دهها يا صدها فيلد را كاوش كرد و كيفيت را يافت؟. هستند

چه شبكه جغرافيايي براي مي كند؟ فراهم را  QDGEآيا شبكه سازي، فرصتي مناسب و رو به رو رشد براي دسترسي بيشتر به  .6
 كشور و جهان متصور است؟

چه مكانيسمي براي اين كار الزم .مي تواند نياز به تشخيص و پاسخ سريع به فرصتهاي در حال ظهور را فراهم كند QDGEآيا  .7
 است؟

 چه مصداقي براي اين منظور موجود است؟ اطالعات كسب و كار و مشاغل جغرافيايي مطلوب را به ما مي دهد؟ QDGEيا آ .8

 چه نسبتي از دانش آموختگان فاقد مهارت شغلي مي باشند؟ كند؟هم ميمهارت شغلي براي دانش آموختگان خود فرا QDGEآيا  .9

چه نوع داده هاي مستندي در كتابها و منابع  تحليل داده هاي آموزشي مورد نياز را براي ما فراهم مي كند؟امكان  QDGEآيا  .10
 جغرافيايي منتخب براي آموزش وجود دارد؟

چه نوع رشته هايي پيشگام توسعه آموزش جغرافيا  ان را براي ما هموار مي كند؟راه توسعه رشته ها و آموزش دانشجوي QDGEآيا  .11
 )،ب1389مقيمي ،(مثال در ژئو مورفولوزي چه نوع گرايشهايي پيشگام است هستند؟

ي چه نوع سرمايه گذاري هاي فيزيكي و انساني براامكان سرمايه گذاري براي توسعه دانش جغرافيا را به ما مي دهد؟  QDGEآيا  .12
 آموزش جغرافيا در آينده الزم است؟

 نقشه راه براي آموزش جغرافيا كدام است؟ يل نادرست را براي ما روشن مي كند؟ بامكان تشخيص مسير و س QDGEآيا  .13
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را  چه كساني بايد آنها كنند؟ها را توليد ميچه كسي يا كساني آن چگونه توليد مي شوند و يا از كجا مي آيند؟ي جغرافيايي داده ها .14
 ؟)1375هاگت،( توليد كنند

مثال چه نوع انتظاري از  اهند شد؟ انتظار ما از آينده چيست؟هايي توليد خودر آينده چه نوع داده زمان توليد داده ها چه وقت است؟ .15
  ؟)، الف1389مقيمي، (تو سعه شهر ها در آينده متصور است 

  .ليل آن را ضروري مي سازدو تح QDGEموارد فوق از جمله مواردي است كه پرداختن به 

با  از جمله. تحليل قواعد تالزمي، تجزيه و تحليل كيفيت يك رشته علمي است استفاده از  ، يكي از كاربردي ترين حالت هايجانببه نظر اين
مي باشد كه با يكديگر همراه  داده هاييتحليل تالزمي، مطالعه ويژگيها يا .جغرافيا را تحليل كرد رشته هاي توان عد تالزمي مياستفاده از قوا

قواعد تالزمي به شكل اگر و آنگاه به همراه دو . است دادهاين روش به دنبال استخراج قواعد به منظور كمي كردن ارتباط ميان دو يا چند . بوده
جم زيادي از داده هاي پيشرفت فناوري دانشگاه ها را قادر مي سازد تا ح. تعريف مي شوند) Confidence(پشتيبان و اطمينان معيار 

را جمع آوري و )از آن به عنوان سبد دارايي يك رشته علمي ياد مي شود  در اين مقاله  كه(دانشجويان، اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان 
ر سبد نشان دهنده رشته رشد و توسعه متفاوتي را در مقادير مختلف و زمانهاي متفاوت انجام مي دهد و داده هاي موجود دهر . ذخيره نمايند

- از جمله داده.... شاغل، درجه حساسيت، ساختار، نهاد ومها، و مقاالت، تنوع رشته كتابهاعلمي،  هيات .رشد و توسعه در يك زمان خاص است

. را پيش بيني كردجغرافيا رشته  علمي با تجزيه و تحليل سبد مي توانند رفتار صنفي. قرارداددر سبد جغرافيا آنها را   است كه مي توان يهاي
كمك مي كند تا بتوانند رشته خود را بهتر ساماندهي و چيدمان بهتري از رشته خود داشته باشند و از اين طريق  جغرافيدانان اين كار به

  : به شرح زير استرشته جغرافيا  هايتنوع گرايشتالزمي  تحليل. ماندگاري خود را افزايش دهند

  هيچ  ائه مي شوند و اينكه چه گرايشها و رشته هايي در يك دانشگاه با يكديگر ار از جغرافياهايي تهو رش گرايشهابررسي اين كه چه
  . گاه ارائه نمي شوند

 از جغرافيا يك رشته جديد ها در ايجادآن يراتي فعال و بررسي تاثتعيين سهم گرايشها و رشته ها . 

AXديگر قاعده به عبارت . قواعد تالزمي ماهيتاً قواعد احتمالي هستند   براي مجموعه علوم جغرافيايي)I (  لزوماً قاعده
AYX  به طور مشابه قواعد . پشتيبان برخوردار نباشد يرا نتيجه نمي دهد، زيرا اين قاعده ممكن است از شرط حداقل
YXZY  ZXلزوماً قاعده  , اطمينان برخوردار نباشد يرا نتيجه نمي دهند زيرا قاعده اخير ممكن است از شرط حداقل .  

  : زير مي باشدنماي كلي يك قاعده تالزمي به شكل 

YXطمينان، پشتيبانا   

                            : به طور كلي داريم

 YXIYIX ,,  

  پشتيبان)Support ( YX  . باشند Yو  Xي رشته ها است كه شامل هر دونشان دهنده درصد يا تعداد مجموعه : ,

  اطمينان)Confidence :( بيان مي كند و مطابق فرمول زير محاسبه مي شودميزان وابستگي يك رشته خاص را به ديگري: 
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            XYXYX اطمينان,پشتيبان/پشتيبان   

را محاسبه ميكند و به عنوان شاخصي براي اندازه گيري توان يك قاعده در نظرگرفته مي  Yو  Xي بين دو مجموعه اين شاخص درجه وابستگ
  . غالباً قاعده اي انتخاب مي شوند كه عدد اطمينان بزرگي داشته باشند. شود

كنند در قاعده تالزمي  دايرنيز  Yرشته  زمان  عالقه دارند در همان كرده اند همچنين دايررا   Xكه رشته  هاييدانشگاهفرض كنيد اطالعات 
  .زير نشان داده شده است

YX%) 60=و اطمينان % 20= پشتيبان (            

شاخصهاي اطمينان و پشتيبان قواعد بيانگر جذابيت آنها هستند اين دو شاخص به ترتيب مفيد بودن و اطمينان از قواعد مكشوفه را نشان مي 
با هم مورد  Yو  Xموجود نشان مي دهند كه رتبه  داده هايهمه % 20براي قاعده تالزمي فوق به اين معني است كه % 20پشتيبان . دهند

  . كرده اند دايررا نيز  Yكرده اند رشته  دايررا  Xكه رشته هايي دانشگاه% 60به اين معني است كه % 60اطمينان . استقبال قرار گرفته اند

مي مي پردازيم مچموعه، علوم جغرافيايي را به صورت زير فرض به كشف  ،د مجموعه علوم جغرافيايي بسقواعد تالزمي فوق و  استفاده از با لذا 
   :كنيم

                                                                                                   ,8,7,6,5,4,3,2,1I  

=I  }1 -  ،مخاطرات  - 7گردشگري،  -6جغرافياي سياسي،  -5جغرافياي روستايي، - 4جغرافياي شهري،  -3 ژئومورفولوژي -2اقليم شناسي
  }  GISسنجش از راه دور و  -8محيطي، 

  . دانشگاه خاص است)U(و )D(دانشگاه ها مجموعه   

 87654321 UUUUUUUUD ,,,,,,,  

  1U=}تايي، جغرافياي شهري، ژئومورفولوژيرات، جغرافيايي روسطمخاسنجش از راه دور،{

  2U= }رات، جغرافياي شهري، ژئومورفولوژيطمخا{             

  3U =}رات، جغرافياي شهري، ژئومورفولوژيطمخا گردشگري، ،جغرافياي سياسي{           

  4U =}رات، ژئومورفولوژيطجغرافياي سياسي، گردشگري، مخا{                         

  5U= }جغرافيايي سياسي، گردشگري، اقليم شناسي{                                                    

  6U =}سياسي ، جغرافياي اقليم شناسي{     

  7U= }ژئومورفولوژي، اقليم شناسي، سنجش از راه دور { 
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  8U =}جغرافياي سياسي سنجش از راه دور، {     

  :فرض كنيم يك قاعده تالزمي به شكل زير داريم

YX] =اطمينان، پشتيبان[   

  }جغرافياي شهري، جغرافياي روستايي ،، سنجش از دورژئومورفولوژي{                  

  X= } جغرافياي شهري، جغرافياي روستايي{       

   Y= } ژئومورفولوژي، سنجش از دور{     

YX= } جغرافياي شهري، جغرافياي روستايي، ژئومورفولوژي، سنجش از دور{           

       2508
2

/YXپشتيبان   

YXز آنجايي كه مجموعه ا  ،2  عضو و مجموعهD ،8  جغرافياي شهري، جغرافياي روستايي، ژئومورفولوژي، «عضو دارد، بنابراين الگوي
  .سبد ما رخ مي دهد% 25در » سنجش از دور

12743يعني جغرافياي شهري، جغرافياي روستايي، در  UUUUU    .استقبال شده اند ,,,,

  نتيجه)3

  : بنابراين داريم

  628
5

%xپشتيبان  

    40%5/2
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5
/
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2
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 XپشتيبانYXاطمينانپشتيبان  

از طرفي . دانشگاه هاي ايران يافته اند كه به جغرافياي شهري و جغرافياي روستايي نسبت به ديگر رشته ها اولويت بيشتري بدهنديعني 
ير نيز دا را  اوقات، ژئومورفولوژي، سنجش از دور% 40، داير مي كنند در جغرافياي شهري، جغرافياي روستايي ي ايراندانشگاه ها كه هنگامي
  . ستبراي رشته هاي جغرافيا  هدف اصلي كشف كيفيت  ي محكم و قابل توجه مفاهيمپيدا كردن تالزم و يافتن چنين  پس. ميكنند
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