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چكيده
تعداد زيادی از فارغالتحصيالن دبيرستانها در سيستم آموزشي ايران خواهان ورود به دانشگاهها ميباشند و رقابت اصلي بـرای ورود
به مراكز دانشگاهي معتبر ميباشد .از سويي ديگر تسهيالت آموزشي ،بهداشتي و  ...در تمامي شهرها توزيعي مناسب ندارند .مديران
سازمانهای ذيربط ،تخصيص سهميه را راهكاری مناسب برای حل اين مسأله ميدانند و به دنبال استفاده از دانـش نهفتـه در داده-
های موجود در اين حوزه هستند .با منطقهبندی كليه بخشهای كشور ،داوطلبان هر منطقه با هم مقايسه ميشوند و در واقع با اين
روش از اينکه درصد پذيرفتهشدگان يک شهر چند برابر شهر ديگری باشد ،جلوگيری ميشود .تعيين ميـزان سـهميه كنکـور بـرای
بخشهای كشور در سال های اخير ،برمبنای ميزان توسعهيافتگي مناطق با استفاده از روش تاكسـونومي صـورت گرفتـه اسـت كـه
خروجي حاصل از اين روش نوعي رتبهبندی مناطق ميباشد كه در آن امکان تحليل گروهي مناطق وجـود نـدارد ،همینـين تعـداد
مناطق بصورت نظری تعيين مي شود .برای رفع اين مسائل بخشبندی ميتواند به عنوان يک راهکـار مناسـب مـورد اسـتفاده قـرار
گيرد .تحقيق حاضر برای اولين بار در حوزه توسعهيافتگي ،با استفاده از تکنيکهای دادهكاوی و روش كريسپ و در قالب متدولوژی
پيشنهادی ،بر روی دادههای مرتبط ،در وزارت آموزش و پـرورش ،وزارت كشـور ،وزارت بهداشـت و درمـان ،مركـز آمـار و سـازمان
سنجش ،صورت گرفته است.
پس از شناسايي استانداردها و شاخصهای اثرگذار در اين زمينه ،آمادهسازی دادهها انجام شده و به ساخت انبارهداده و تركيب
شاخصها جهت استخراج عوامل جديد پرداخته شده است .در گام بعدی با بکارگيری الگوريتم  K-meansبخشهای شبيه به هم
در خوشههای مربوطه قرار گرفته و سپس با استفاده از روش پيشبيني شبکه های عصبي و درخت تصميم امکان اختصاص بخش-
های جديد به هر كالس (خوشههای ايجاد شده) فراهم شده و جهت ارزيابي مدلهای ايجاد شده ،دقت خروجي با ساير روشها
مقايسه شده است .دستاوردهای اين تحقيق عبارتند از :تعيين تعداد بهينه بخشها ،بخشبندی مناطق ،تحليل هر بخش ،استخراج
قواعد تصميمگيری ،امکان پيشبيني سريعتر و دقيقتر برچسب كالس برای مناطق جديد ،فراهم نمودن امکان تدوين راهبردهای
مناسب برای هر بخش.
واژههای كليدی :فرهنگ سازماني ،مديريت منابع انساني استراتژيک ،رفتار شهروندی سازماني ،مدل معادالت ساختاری

مقدمه
امروزه شناخت و درک صحيح تواناييها ،نيازها و
خواستههای خدمتگيرندگان يا مشتريان هر سازمان از

موارد قابل تأمل ميباشد و سازمانها ميبايد به اين موارد
آگاه بوده و حتي آنها را پيشبيني كنند و با تجهيز شدن به
اين اطالعات و دانش سالمت كاری خود را بهبود داده،
امکان اتخاذ تصميم درست را فراهم نمايند .باتوجه به

نويسندة عهدهدار مکاتبات :نرجس سرعتي آشتيانيnara.sorati@yahoo.com
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اهمّيت كليدی موضوع آموزش ،بسترهای مورد نياز آن و
نحوهی توزيع تسهيالت و سهميههای مرتبط با آن در هر
كشوری ،بررسي و تحقيق در اين حوزه بسيار حياتي مي
باشد.
فنآوری دادهكاوی امروزه به موضوعي داغ برای تصميم-
گيران تبديل شده است ،زيرا دادهكاوی كسب و كارهای
مخفي و باارزش را از مقادير بزرگي از دادههای تاريخي ارائه
ميدهد .اساساً دادهكاوی فنآوری جديدی نيست ،موضوع
استخراج اطالعات و دانش از ركوردهای داده مفهومي كامالً
جاافتاده است ،آنیهكه جديد محسوب ميگردد ،تجمّع و
پکپارچگي چندين رشته و فنآوری مرتبط ميباشد كه
فرصتي يکتا برای كاوش دادهها در فضايي علمي و واحد را
خلق نموده است ).كانتراتزيک )2003
اين تحقيق سعي داشته است تا با استفاده از مفاهيمي
همیون بخشبندی مناطق (بخشهای تقسيمات كشوری،
بهعنوان خدمتگيرندگان سازمان سنجش) با استفاده از
دادهكاوی و نيز استانداردهای موجود در راستای توسعه-
يافتگي ،ويژگيهای مؤثر در اين زمينه را انتخاب كند و پس
از آن تعداد بهينه مناطق شبيه را تعيين نموده و مناطق
شبيه را در خوشههای مربوطه قرار دهد ،تا شناخت بهتری از
مناطق ايجاد گردد .همینين با استفاده از الگوريتمهای
پيشبيني امکان تحليل بهتر بخشها و تعيين كالس
بخشهای جديد را فراهم نموده است.
مباني نظری پژوهش
الف ) شاخصهای توسعهيافتگي
توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به
سوی زندگي بهتر و يا انساني تر با استفاده بهينه از منابع
موجود است (تودارو )3330 ،توسعه به هدف و وسيله
تغييرات اشاره داشته و به طور همزمان دور نمای نوعي
زندگي بهتر كه از نظر مادی مرفهتر ،جديد تر ،دارای غنای
معنوی بيشتر و از نظر تکنولوژيکي ”كاراتر“ است را بصورت
مجموعه ای از وسايل الزم برای رسيدن به اين دورنما،
ترسيم ميكند .به طور كلي بايد اذعان داشت توسعه
فرايندی پيیيده و چند بعدی است كه مستلزم تغيير در
ساخت اجتماعي ،طرز تلقي مردم و نهادهای ملي و نيز
تسريع رشد اقتصادی ،كاهش نابرابری و ريشه كن كردن فقر

و برقراری عدالت اجتماعي و پايداری محيط مي باشد.
(توداور)3331 ،
توسعه و توسعه نيافتگي مناطق از جمله مباحث توسعه بوده
كه در بين اقتصادانان و برنامه ريزان مطرح است .در همين
راستا وجود نابرابریها و تفاوت های منطقهای كه عالوه بر
ويژگيهای طبيعي ،اقتصادی ،اجتماعي ،متاثر از سياستها و
برنامهريزیهای گذشته ،حال و آينده است ،برنامه ريزان را
بر آن داشته كه تکنيکها و روشهايي را ابداع كنند تا از
طريق تعيين درجه توسعه يافتگي و رتبه بندی مناطق
بتوانند به شناخت و تحليل علل يا عوامل نابرابريها و
تفاوتهای منطقهای دست يابند .تعيين شاخصهای توسعه
خاصه شاخصهای مرتبط با توسعه همه جانبه مهمترين قدم
در مطالعات توسعه منطقهای است .شاخصهای توسعه در
واقع بيان آماری پديدههای موجود در منطقه بوده و برای
بيان اهميت شاخصهای توسعه و نقش آن در بيان آماری
پديدهها ،ضروری است تا مفاهيم مربوط به متغير و شاخص
بطور عميقتر بررسي قرار گرفته و تفاوت بين آنها مشخص
شود.
الف )1-شاخصهای توسعه انساني
شاخص توسعه انساني يک سنجه خالصه برای توسعه انساني
است .اين شاخص متوسط دستاوردهای يک كشور را در سـه
بعد از توسعه انساني محاسبه ميكند:
زندگي طوالني و سالم ،كـه بـر اسـاس اميـد بـه

زنگي در بدو تولد محاسبه ميشود.
دانش ،كه بر اساس نرخ باسوادی بزرگساالن (بـا

ضريب دوسوم) و نسبت تركيبي ثبتنام در مدارس ابتـدايي،
متوسطه و عالي (با ضريب يک سوم) محاسبه ميشود.
استاندارد شايسته زندگي ،كه بـر اسـاس سـرانه

توليد ناخالص داخلـي (برحسـب برابـری قـدرت خريـد دالر
آمريکا) محاسبه ميگردد.
الف )2-شاخص فقر انساني 1برای كشورهای در حال
توسعه
در حاليکه ،شاخص توسـعه انسـاني ،متوسـط دسـتاوردها را
محاسبه ميكند ،شاخص فقر انساني ،محروميتها را در سـه
1

). The Poverty Human Index (HPI
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بعد از ابعاد توسعه انساني اندازهگيری ميكند و در دوحالـت،
برای كشورهای در حال توسعه و كشـورهای پردرآمـد بطـور
مجزا محاسبه ميشود.
زندگي طوالني و سالم :آسيبپذيری در برابر مرگ

در سنين نسبتاً پايين ،كه بر اساس احتمال نرسيدن به سـن
 40سالگي (در بدو تولد) محاسبه ميشود.
دانش :محروميت از دنيای ارتباطات و خوانـدنيهـا

كه بر اساس نرخ بيسوادی بزرگساالن محاسبه ميشود.

اســتاندارد شايســته زنــدگي :عــدم دسترس ـي بــه

تسهيالت اقتصادی كه بر اساس متوسط دو معيـار محاسـبه
ميشود ،درصدی از جمعيت كه به منابع آب سالم ،دسترسي
دائمي ندارند و درصدی از كودكان كه نسبت به سنشان كم-
وزن هستند(.وانتزكينز)2001
ب) دادهكاوی
اساساً دادهكاوی فنآوری جديدی نيست ،دادهكاوی دستيابي
به اطالعـات و دانـش ،و كشـد مـدلها و الگوهـای پنهـان از
بانکهای اطالعاتي حجيم و پيیيده ميباشـد .ايـن فـنآوری
شامل حوزههای متنوعي از علوم پايگاه دادهها ،آمار ،بصـری-
سازی ،علـوم اطالعـاتي ،يـادگيری ماشـين ،تشـخيص الگـو،
بازيابي اطالعات ،هوش مصنوعي و بعضي علـوم ديگـر مـي-
باشد(.هان)2002 ،
در دادهكاوی معموالً به كشد الگوهای مفيد از ميان دادههـا
اشاره ميشود ،منظور از الگوی مفيـد ،مـدلي در دادههاسـت
كه ارتباط ميان يک زير مجموعه از دادهها را توصـيد مـي-
كنــــد و معتبــــر ،ســــاده ،قابــــل فهــــم و جديــــد
است(.هند)3331،روشهای مورد استفاده بـرای انجـام داده-
كاوی به صورت زير هستند:
 دستهبندی :2اين مدل يک قلم داده را به يکـي از چنـد
طبقه موجود تخصيص ميدهد .از جمله تکنيکهای دسـته-
بندی ،پسانتشار، 3تکنيک شـبکه عصـبي ،4دسـتهبنـدهـای
درخت تصميم و دستهبندهای بيزين 2ميباشند.

2. Classification
3. Backpropagation
4. Neural network
5. Decision tree classifiers
6. Bayesian classifiers

 رگرسيون:3هدف اين تابع مدل ،نگاشت يک قلم داده به
يک متغير پيشبيني ،با ارزش حقيقي يا پيوسته است.

 خوشهبندی :1اين مدل ،يک قلم داده را به يکي از چنـد
خوشه موجود ،نگاشت ميكند ،جائيکه خوشههـا گـروههـای
طبيعي از قلمهای داده بر اساس اسـتانداردهای شـباهت يـا
مدلهای تراكم احتمالي هستند.
 توليد قوانين :3ايـن روش قـوانيني را در دادههـا كـاوش
ميكند .قواعد انجمني كه بدنبال كشـد ارتباطـات در ميـان
ويژگيهای مختلد هستند ،زيرمجموعه اين حوزه ميباشند.
 خالصهسازی و چگالش ايـن تـابع ،توصـيفي فشـرده
برای يک زيرمجموعه از دادهها را فـراهم مـيكنـد و نقشـي
مهم در فشردهسازی دادهها بهويژه دادههای چندرسانهای ،بـا
كاهش تعداد بيتها و افزايش پهنای باند حافظه ،ايفا ميكند.
:30

 تحليل تـوالي :33ايـن روش الگوهـای متـوالي ،همیـون
تحليل سریهای زماني و ترتيب ژنهـا ،را مـدل مـيكنـد و
هــدف آن مــدل نمــودن مراحــل فراينــد توليــد تــوالي و يــا
استخراج و گزارش انحرافها در طول زمان مـيباشـد( بـری
 2004و چيو )2003
ب)1-روش كريسپ برای دادهكاوی
روش  CRISP-DM 32كه توسط كميته اروپايي ارائه شده،
شده ،ازجمله متدولوژیهای مطرح بـرای انجـام پـروژههـای
دادهكاوی است كه چارچوب واحدی را پيشنهاد مـيكنـد تـا
كيفيــت نتــاير همــراه بــا كــاهش هزينــه و زمــان تضــمين
گردد(.هيل دبرانت )2001 ،اين روش چشماندازی از چرخـه
زندگي يک پروژه دادهكاوی را ارائه ميكند و شـامل فازهـای
يک پروژه ،وظايد مربـوط بـه هـر فـاز و ارتبـاط ميـان ايـن
وظايد ميباشد .تعيين دقيق روابط ميان وظايد امکانپـذير
نيست و بطور خاص ،روابط وابسته به اهـداف ،پـيشزمينـه،
عاليق كاربران و بهويژه براسـاس دادههـا مـيباشـد .راهحـل
دادهكاوی 33هميشه به مرحله استقرار نميرسد ،بلکه درس-

7. Regression
8. Clustering
9. Rule generation
10. Summarization or condensation
11. Sequence analysis
3. CRoss-Industry Standard Process for Data Mining
13. Data mining solution
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های آموخته شده 34از هر فاز خود ميتواننـد بـرای سـؤاالت
سازمان مفيد واقع شوند(.ميلوتينـوی  )2002گـامهـای ايـن
متدولوژی عبارتند از :درک محيط كسب وكار ،درک دادههـا،
آمادهسازی دادهها ،مدلسازی ،ارزيـابي و جـاریسـازی(هيـل
دبرانت )2001
درک محيط كسب
و كار
درک دادهها
جاریسازی

()1
آمادهسازی دادهها

ارزيابي

()2
مدلسازی

شکل ( :)3روش CRISP-DM

ب )2-الگوريتم k-means
 K-meansيکي از معروفترين الگوريتمهـا بـرای خوشـه-
بندی ميياشد و در اصل بعنوان روش فورجي شناخته مـي-
شود و در بسياری از حوزههـای مختلـد شـامل دادهكـاوی،
تحليل آماری دادهها و ديگر كاربردهای كسب و كار اسـتفاده
شــده اســت (MacQueen, 1967).واژه  K-meansرا
برای اين الگوريتم كه هر قلم داده را به خوشـهای تخصـيص
ميدهد كه دارای نزديکترين فاصله به مركز ثقل (ميـانگين)
آن خوشه باشد ،پيشنهاد نمود(.چنگ )2003
ب)3-شبكههای عصبي
يک شبکه عصبي از يک شبکه اليهای شده ،پيشرو و نـرون
های (نودهای) كـامالً متصـل تشـکيل شـده اسـت .ماهيـت
پيشرو بودن شبکه مانع بوجود آمدن حلقه و اتصاالت تکـي
ميگردد .اين شـبکه متشـکل از سـه اليـه ورودی ،پنهـان و
خروجي ميباشد كه اليه مخفي ممکن است بيشـتر از يکـي
باشد .شبکه كامالً متصل شـبکهای اسـت كـه در آن تمـامي

نودهای يک اليه به كليه نودهای اليه بعـدی متصـلند و هـر
اتصال دارای وزن مربوط به خود ميباشد .در ابتدا اين وزنها
بطور تصادفي و در فاصله  0و  3به نرونها منصوب ميشوند.
نودهای ورودی معرف ويژگـيهـا در مجموعـه داده هسـتند.
تعداد اليههای مخفي و تعداد نودهای آنها توسط كاربر قابـل
پيکربندی بوده و در اليه خروجي ممکن است تعـداد نودهـا
بيشتر از يکي باشد.
با استفاده از ورودیهای هر گره و وزنهـای مربوطـه ،طبـق
رابطه زير ،يک تركيب خطي برای آن گره ايجاد ميشود كـه
x

نت گره نام دارد و در آن i ، ijامين ورودی نـود jام و
نيز وزن iامين ورودی نود jام است.

wij

د
در مرحله بعد مقدار نت محاسبه شده برای هر نود بعنوان x
وارد تابع سيگمويد  3ميشود كـه معـروفتـرين تـابع فعـال
سازی 32ميباشد و فرمول آن بصورت ذيل ميباشد:
1
y
x
دراليه e(
های )1بعدی
خروجي اين تابع بهعنوان ورودی نرونها

ميباشد .برای يادگيری شبکه بايـد از الگـوريتم پـسانتشـار
خطا استفاده نمود(.الروس )200
ب)4-درخت تصميم
در دادهكاوی درخت تصميم ،مدلي است كه مـيتوانـد بـرای
هر دو منظور پيشبيني و دسـتهبنـدی مـورد اسـتفاده قـرار
گيرد .از سوی ديگر تصميمگيران از اين درخت برای تعيـين
راهبردی كه به هدف موردنظرشان منتهي ميشود ،اسـتفاده
ميكنند .درخت تصميم دستهبندی برای دستهبندی نمودن
يک شيء يا نمونه (نظير بيمه) به مجموعه دستههای از قبل
تعريد شده (نظير پرريسک و كم ريسک) ،بر اساس ويژگي-
ها (نظيـر سـن و جنسـيّت) بکـار مـيرود .درخـت تصـميم
33
درختي است مستقيم با گرهای بنـام ريشـه كـه ايـن گـره
دارای يالهای ورودی نمـيباشـد و تمـامي گـرههـای ديگـر
دارای يک يال ورودی هستند ،هر گرهای كه دارای يالهـای
خروجي است ،گره داخلي يا تست ناميده ميشود .گـرههـای
. Sigmoid
. Activation Function

14. Lessons learned

،

15
16

17. Node
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باقيمانده در انتهای مسير برگها هستندكه به عنـوان پايانـه
يا تصميم نيز شـناخته مـيشـوند .هـر مسـير از ريشـه يـک
درخت تصميم تا هر يک از برگهای آن بـا در نظـر گـرفتن
گرههای تست ،بعنوان مسير ميـاني بـه صـورت يـک قـانون
31
ترجمه ميشود( .روكاخ )2001برای انتخاب نقطه انشـعاب
معيارهای متعددی وجود دارد كه از جمله معروفترين آنهـا،
شاخص جيني 33مـيباشـد كـه جـزء روشهـای مبتنـي بـر
ناخالصي 20بوده و برای انشعاب دودويي بکـار مـيرود ،نحـوه
محاسبه شاخص جيني بهصورت زير استm :
C
)2

n2
) Gini( s2
n

i

Gini( s1 ) 

n

( Gini  1  

i 1 n
1

n

GiniSplit ( S ) 

كه در آن:
 :mتعــــداد
 :nتعداد ركوردهای موجود در مجوعه S
كالسها
 :C iتعداد ركوردهای متعلق به كالس I
و  Sبه دو زيرمجموعه  S1و  S2با تعـداد ركوردهـای  n1و
 n2تقسيم ميشود .به ازای تمامي متغيرهـای گـرههـا ،ايـن
شاخص را محاسبه و كمترين مقدار بهعنوان نقطـه انشـعاب،
انتخاب ميشود(.ليو)2003،
روش شناسي
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمرهی تحقيقـات كـاربردی
بوده و هدف آن توسعهی دانـش كـاربردی در زمينـه ميـزان
توسعهيافتگي ميباشد .افزون بر اين ،از لحاظ تقسـيم بنـدی
های روش شناسي ،روش به كار رفته در پژوهش توصـيفي و
از نوع مطالعه موردی و از نظر سطح و قلمرو بررسي نيز در
محدوده كشور جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
جامعه آماری و نمونه آماری
با توجه به عنوان پژوهش ،پيداست كه جامعه مورد پـژوهش
داده های مرتبط با شاخص هـای توسـعه يـافتگي اسـت .در
پژوهش حاضر با توجه به گسـتردگي و عـدم امکـان بررسـي
تمامي شاخص های جهـاني مربـوط بـه توسـعهيـافتگي كـه
ساالنه توسط سازمان ملل جهت تعيين ميزان توسعهيـافتگي
مورد استفاده قرار ميگيرد ،بر اسـاس مصـاحبه بـا صـاحب-
18. Split selection
19. Gini index
20. Impurity based
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نظران و مطالعه مدارک سـازمانهـای داخلـي مـرتبط،و نيـز
دادههای موجود در كشور ،شاخصهای بومي در ايـن زمينـه
استخراج گرديدند .اين دادههـا مربـوط بـه وزارت آمـوزش و
پرورش ،وزارت كشور ،وزارت بهداشت و درمان ،مركز آمـار و
سازمان سنجش و در بازه زماني سـالهـای  3314تـا 3312
ميباشند.
مدل مفهومي پژوهش
در اين بخش فرايند پيشنهادی تشريح گرديده است كه گام-
های آن مطابق مدل ارائه شده در شکل ( )2ميباشد:
-1

استخراج شاخصهای مؤثر بهروش مصاحبه و

مطالعه منابع
با در نظر گرفتن شاخصهای توسعه انسان سازمان ملل و
پس از مطالعه اوليه مستندات سازمانهايي كه در اين حوزه
فعالند ،همینين مصاحبه با افراد خبره و دادههای در
دسترس تعداد  40شاخص طبق جدول ( )3حاصل شد:
-2

آمادهسازی دادهها

نرمالسازی دادهها با روش Min-Max
در الگوريتمهايي كه از سنجههای تعيين فاصله ،مانند فاصله
اقليدسي استفاده ميكنند ،ممکن است دادههايي كه دارای
مقياس بزرگ هستند نتاير را بسوی خود منحرف كنند،
برای جلوگيری از اين مسأله و بهبود كارايي و دقّت ،دادهها
را قبل از استفاده نرمــال مينماييم .در روش Min-Max
يک تبديل خطي روی دادههای اصلي انجام ميشود كه اين
تبديل طبق رايطه زير صورت ميگيرد:
v  Min A
( New _ Max A  New _ Min A )  New _ Min A
Max A  Min A

v' 

در اين پژوهش ابتدا دادههای مربوط به شاخصهای جـدول
 3جمعآوری و مورد پـيشپـردازش قـرار گرفتنـد ،كـه ايـن
پيشپردازش شامل ،حذف نقاط مغشوش ،حذف نقاط پـرت،
حذف دادههای ناسازگار ،تیميع دادهها و سـاخت انبـارهداده
مــيباشــد كــه در نتيجــه  333ركــورد دادههــای بخشــهای
تقسيمات كشوری مربوط به  40شاخص آماده گرديد .سپس
دادههای كه معرف شاخصهايي دارای ماهيت هزينـه بودنـد،
مانند نرخ بيکاری ،معکوس شده تا بـه جـنس سـود تبـديل
شوند .دادههای بدست آمده باتوجه به فرمول ارائـه شـده در
گام قبل در بازه ] [0,1نرمال گرديدند.

44

فصلنامة نوآوری و ارزشآفريني ،سال چهارم ،شمارة هشتم ،پاييز و زمستان 3334

كاهش بعد و تركيب شاخصها با استفاده از روش
تحليل عاملي

عامل متغير جديدی است كه شامل تركيب خطي مقادير
مشاهده شده متغيرها ،مطابق معادله زير است
Fj  W ji X i  w j1 x1  w j 2 x2  ... w jp x p

كد شاخص

عنوان شاخص

1,5,9,
13,17
2,6,10,
14,18

ميانگين نمرات دروس عمومي شركتكنندگان
گروههای آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)
ميانگين نمرات دروس اختصاصي شركتكنندگان
گروههای آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)
ميانگين نمرات دروس عمومي پذيرفتهشدگان گروه-
های آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)

4,8,12,
16,20

ميانگين نمرات دروس اختصاصي پذيرفتهشدگان
گروههای آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)

21

درصد قبولي كل
درصد قبولي روزانه

3,7,11,
15,19

كد شاخص

عنوان شاخص

29

فاصله مركز بخش از مركز شهرستان

30

فاصله مركز بخش از مركز استان

31

فاصله مركز بخش از اولين ايستگاه راه آهن

32

تراكم خانواردر واحد مسکوني

33

نسبت مراكز بهداشتي درماني به تعداد نقاط
شهر+روستا)
جمعيتي(شهر+روستا)
جمعيتي(نقاط
نسبت پزشک به تعداد

22
23
24

نسبت قبولي روزانه و شبانه به كل شركت كنندگان
تعداد پذيرفته شده

34
35
36

25

تعداد شركت كننده

37

26

نرخ بيسوادی

38

27

نرخ بيکاری

39

28

نسبت تعداد شركت كننده به جمعيت باالی  2سال

40

نسبت مدرسه راهنمايي به تعداد نقاط
روستا)تعداد نقاط
هنرستان به
نسبت دبيرستان و
جمعيتي(شهر+
فکری كودكان به
پرورش
نسبت كتابخانه و
روستا
كانون(شهر+
جمعيتي
تعداد نقاط جمعيتي(شهر+روستا)
نسبت تاسيسات ورزشي به تعداد نقاط
شهر+بهروستا
تعداد) نقاط
جمعيتي(بانک
نسبت شعب
جمعيت+روستا)
جمعيتي(شهر
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w
x
در اين رابطه  iبيانگر متغير  iام gi ،ضريب نمره عاملي متغير
 iام و از نظر عامل  jام p ،تعداد متغيرها و  Fjعامل  jاست.
پس از ورود دادهها جهت بررسي كفايت تعداد دادهها ،بايد
مقدار شاخص  KMOاز رابطه زير محاسبه ميشود كه در

r
آن  ijضريب همبستگي بين متغيرهای  iو  jو  aijضريب
همبستگي جزئي بين آنهاست.

 r
 r   a
2
ij

2
ij

2
ij

KMO 

در پژوهش حاضر با توجـه بـه اينکـه تفسـير و تحليـل 40
شاخص دشوار بوده و دارای پيیيدگي ميباشد ،با استفاده از
روش تحليــل عــاملي و محاســبه مقــدار معيــار ،KMO
همینين ساخت ماتريسهای مربوطه با استفاده از نـرمافـزار
 ،SPSSپس از انجام  30مرتبه تکرار و حذف  3شاخص كه
دارای تأثيرگذاری كمتری بودند ،نهايتاً  1عامل كـه نمايـانگر
 33شاخص باقيمانده بود ،با دقت تبيين  %13باقي مانـد كـه
در جدول ( )2ارائه شدهاند:
تعيين وزن عوامل با استفاده از روش انتروپي
با توجه به اينکه همه عوامـل دارای اهميـت يکسـاني نمـي-
باشند و برخي دارای اهميت بيشتری نسبت به ديگر عوامـل
ميباشد ،ميتـوان بـا اسـتفاده از روش انتروپـي ميـزان وزن
عوامل را تعيين نمود( ماكويي)2003،
با فرض اينکه  Dماتريس تصميمگيری باشد ،ستونها معرف
ويژگيها و سطرها معرف اشياء ميباشند ،بهترتيب با
محاسبه  d ،E ،K ،Pو  Wطبق روابط زير وزن هريک از
عوامل بدست خواهد آمد.

در اين پژوهش برای محاسبه ميزان اهميت هـر يـک از عوامـل  ،بـا
استفاده از  Oracle forms builder 10gبسته نرم افزاری ايجاد
گرديد كه مقادير dj ،Ej ،K ،Pijو  Wjتوسط
اين بسته محاسبه و در نتيجه وزن عوامل مطابق جدول ( )3بدسـت
آمد .همینين پس از ضرب نمودن وزن در مقادير هر يک از عوامـل،

عوامل وزندار حاصل گرديد كه بازه آنها مطابق جدول ( )4است.
 -3مدلسازی
تعيين تعداد بهينه خوشهها با استفاده از شاخص
بولدين -ديويس
اين شاخص برای يافتن تعداد بهينه خوشههـا در الگـوريتم-
هايي كه برای بخشبندی نيازمند تعيين تعداد اوليه خوشه-
ها ميباشند مورد اسـتفاده قـرار مـيگيـرد و از ايـن منطـق
استفاده ميكند كه خوشهبندی مناسب ،اوالً در آن ميـانگين
فاصله عناصر درون هر خوشه از مركز آن خوشه حداقل بوده
و ثانياً فاصله مراكز خوشهها از يکـديگر حـداك ر باشـند كـه
برای پياده شـدن ايـن مفهـوم از روابـط زيـر اسـتفاده مـي-
شود(ديوايس)3333،
تعيين وزن عوامل با استفاده از روش انتروپي
با توجه به اينکه همه عوامـل دارای اهميـت يکسـاني نمـي-
باشند و برخي دارای اهميت بيشتری نسبت به ديگر عوامـل
ميباشد ،ميتـوان بـا اسـتفاده از روش انتروپـي ميـزان وزن
عوامل را تعيين نمود( ماكويي)2003،
با فرض اينکه  Dماتريس تصميمگيری باشد ،ستونها معرف
ويژگيها و سطرها معرف اشياء ميباشند ،بهترتيب با
محاسبه  d ،E ،K ،Pو  Wطبق روابط زير وزن هريک از
عوامل بدست خواهد آمد.

در اين پژوهش برای محاسبه ميزان اهميت هر يک از عوامـل  ،بـا
استفاده از  Oracle forms builder 10gبسته نرمافزاری ايجاد
گرديد كه مقادير dj ،Ej ،K ،Pijو  Wjتوسط اين بسته محاسبه
و در نتيجه وزن عوامل مطابق جدول ( )3بدسـت آمـد .همینـين
پس از ضرب نمودن وزن در مقادير هر يک از عوامل ،عوامل وزندار
حاصل گرديد كه بازه آنها مطابق جدول ( )4ميباشد.
 -3مدلسازی
تعيين تعداد بهينه خوشهها با استفاده از شاخص
بولدين -ديويس
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درون هر خوشه از مركز آن خوشه حداقل بوده و ثانياً فاصله
مراكز خوشهها از يکديگر حداك ر باشند كه برای پياده شدن
اين مفهوم از روابط زير استفاده ميشود(ديوايس.)3333،

اين شاخص برای يافتن تعداد بهينه خوشهها در الگوريتمهـايي
كه برای بخشبندی نيازمند تعيين تعداد اوليه خوشههـا مـيباشـند
مورد استفاده قرار ميگيرد و از اين منطق استفاده مـيكنـد
كه خوشهبندی مناسـب ،اوالً در آن ميـانگين فاصـله عناصـر

 x  z 
i

xCi

1
Ci

max Rij

d ij  zi  z j

si 

i 1,....,nc ,i  j

nc

1
 Ri
nc i 1

DB nc 

si  s j

Ri 

d ij

Rij 

جدول( :)2عوامل ،نامهای پيشنهادی و شاخصهای متعلق به هر عامل
شناسه عامل

نام عامل

كد شاخصها

شناسه عامل

نام عامل

كد شاخصها

F1

ميزان برخورداری از
تسهيالت

61,63,64,
65,66,67

F5

نمرات گروه  Dو  Eدر
كنکور

15,16,19,
20

F2

نمرات گروه  Aدر كنکور

1,2,3,4

F6

ميزان جذب جمعيت

24,25,70

F3

نمرات گروه  Bدر كنکور و
نرخ باسوادی

5,6,7,8,
27,29

F7

درصد قبولي در كنکور

21,22,23

F4

نمرات گروه  Cدر كنکور

9,10,11,12

F8

نزديکي مركز بخش به
مركز استان
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جدول( :)3وزن عوامل
شناسه عامل

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

وزن

0.071

0-656

0.008

0.003

0.103

0.121

0.005

0.033

جدول( )4بازه عوامل وزندار
شناسه عامل

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

بازه

0-68

0-656

0-8

0-3

0-103

0-121

0-5

0-33

جدول( :)5تعداد نمونهها در هر خوشهها
شماره خوشه

1

2

3

4

5

تعداد نمونههای هر خوشهها

379

25

8

194

113
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برای بدست آوردن تعداد بهينه خوشهها ،الگوريتم K-
 meansدر بازهی [ 2و  ]2كه توسط افراد خبره تعيين شده
بود ،اجرا گرديد و با انجام محاسبات مربوطه تعداد به-
عنوان تعداد خوشه بهينه بدست آمد كه نتاير طبق شکل 3
است.

I

j

) d ( i,j

1

2

0.55

1

3

0.74

1

4

0.32

1

5

0.47

2

3

1.02

2

4

0.67

2

5

0.50

3

4

0.62

3

5

0.95

4

5

0.60

جدول ( :)6فاصله ميان مراكز خوشهها

توصيف ،تحليل و نامگذاری خوشهها
شكل( :)3تعداد بهينه خوشهها  -شاخص بولدين -ديويس
خوشهبندی با استفاده از الگوريتم K-means




در اين مرحله دو ماتريس بايد تشکيل شود:
ماتريس داده كه نمايانگر  nشيئ نظير بخشهای تقسـيمات
كشوری و  pويژگي يا عامل نظير نرخ بيکاری است:
ماتريس فاصله كه ميزان نزديکي يا دوری هر زوج از اشياء را
نمايش ميدهد كه يک ماتريس  n*nبوده و ) d(i,jنمايانگر
فاصله شيء  iاز شيء  jاست.
فاصله ميان اشياء كه دارای مقياس فاصلهای هستند ،معموالً
از روش اقليدسي بر اساس رابطه زير محاسبه ميگردد:
برای انجام اين گام در پژوهش ،الگوريتم  K-meansبا
استفاده از نرمافزار  Clementineو با مقدار اوليه بر روی
عوامل ميزان برخورداری از تسهيالت ،نمرات گروه رياضي در
كنکور ،نمرات گروه تجربي در كنکور و نرخ باسوادی ،نمرات
گروه انساني در كنکور ،نمرات كروه زبان و هنر در كنکور،
ميزان جذب جمعيت ،درصد قبولي در كنکور و نزديکي
مركز بخش به مركز استان اجرا گرديد .تعداد اعضا هر خوشه
مطابق جدول ( ) و فاصله ميان مراكز خوشهها در جدول
( )2ارائه گرديدهاند.

در اين مرحله با اسـتفاده از نمودارهـای مربوطـه ،مـيتـوان
خوشههای بدست آمده را با يکديگر مقايسه نمود .ميانگين و
انحراف معيار مربوط به هر عامل در هريک از خوشهها بـرای
تحليل ارائه ميشـود .همینـين فاصـله مراكـز خوشـههـا از
يکديگر و فاصله هر عنصر از مركز خوشهی خود توليد شـده
است .بدين ترتيب بينشي در مورد هر خوشه ايجاد ميگـردد
كه در نتيجه ميتوان نام مناسبي بـرای خوشـههـا انتخـاب
نمود و با دانش بدسـت آمـده اسـتراتژی مناسـب بـرای هـر
خوشه را تعيين كرد.
طبق نتاير بدست آمده از خوشهبندی در اين پژوهش،
بخشهايي از كشور كه در خوشه سوم قرار گرفتهاند در كليه
عوامل ،بجز عامل نمرات گروه زبان و هنر از ديگر خوشهها
برترند ،بويژه اين نسبت برتری در دو عامل ميزان جذب
جمعيت و ميزان برخورداری از تسهيالت دارای اختالف
زيادی با ديگر خوشههاست .بنابراين ميتوان خوشه سوم را
با برچسب "بخشهای توسعهيافته" شناخت ،كه البته اين
خوشه شامل مراكز بعضي استانهای بزرگ مانند اصفهان،
تبريز و شيراز ميباشد .با توجه به ميزان فاصله مراكز
خوشهها از خوشه سوم و همینين بررسي وضعيت عوامل در
هرخوشه ميتوان وضعيت ديگر خوشهها را بدين ترتيب ذكر
نمود:

ارتقای روابط صنعت و دانشگاه با نگرشي بر شاخص های توسعه يافتگي در سهميه بندی كنکور



خوشه چهارم در تمامي  1عامل ،بعد از خوشه سوم از ديگر
خوشهها برتر است .ميتوان برچسب كالس اين خوشه را
"بخشهای در حال توسعه" در نظر گرفت .بيشتر بخشهای
مركزی شهرستانهای كشور ،زيرمجموعه اين خوشه هستند.



خوشه اول رتبه سوم فاصله از مركز خوشه سوم را داراست،
اين خوشه از نظر عوامل درصد قبولي در كنکور و ميانگين
نمرات گروههای مختلد شركتكننده ،بجز گروه زبان و هنر
در سطح خوبي قرار دارد .اليته عامل ميزان جذب جمعيت
آن در سطح پاييني قرار دارد .برچسب "كمتر توسعهيافته"
برای اين خوشه درنظر گرفته شده است.



در خوشههايي كه عامل جذب جمعيت پايين و درصد قبولي
باال ميباشد ،بايد به اين موضوع توجه نمود كه ممکن است
در اين خوشهها بخشهايي وجود داشته باشند كه از تعداد
شركتكننده م الً  2نفر ،يک نفر آنها پذيرفته شده باشد و
در نتيجه عامل درصد قبولي  0درصد خواهد شد كه ميزان
بااليي است.اما با توجه به پايين بودن تعداد شركتكننده
نميتواند دليلي بر مناسب بودن درصد قبولي در آن بخش
تلقي گردد.



در خوشه دوم و پنجم وضعيت عوامل نسبت به سه خوشه
ديگر پايينتر ميباشد و ميتوان عناصر اين خوشه را جزء
"بخشهای محروم" در نظر گرفت. .با مقايسه اين دو خوشه
با يکديگر ،عامل جذب جمعيت ،ميزان برخورداری از
تسهيالت ،همینين نمرات گروههای مختلد شركتكننده
در كنکور ،در خوشه دوم نسبت به خوشه پنجم وضعيت
بهتر ميباشد ،اما عناصر خوشه پنجم به مراكز استانهای
خود نزديکترند.
دستهبندی و پيشبيني
با توجه به آنکه هر ساله بخشهای جديدی به تقسيمات
كشوری اضافه ميشوند ،بکارگيری كليه مراحل مدل
پيشنهادی جهت خوشهبندی نيازمند صرف زمان زيادی
ميباشد ،لذا استفاده از الگوريتمهای دستهبندی جهت
پيشبيني كالس مربوط به هر بخش جديد ميتواند راهكاری
بهينه محسوب گردد .همینين ايجاد درخت تصميم و
استخراج قوانين مربوط بهآن نگرشي مفيد برای تصميم-
گيران ايجاد خواهد نمود .در اين گام روشهای مناسب برای
پيشبيني را با توجه به نوع دادهها انتخاب نموده و سپس
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برای ارزيابي و انتخاب روش مناسب ،با تقسيم دادهها به دو
دستهی آموزش و آزمون دقت مدلها بررسي ميشود.
برای اين مرحله در پژوهش حاضر از سه الگوريتم شبکههای
عصبي C&RT ،و  CHAIDبر روی دادههـای آموزشـي و
آزمايشي استفاده شده است و ارزيابي نتاير بدسـت آمـده در
جدول  3ارائه شده است:
برای انتخاب روش مناسب باتوجه به درصد پيشبيني
صحيح الگوريتمي كه دارای باالترين مقدار است را انتخاب
ميكنيم.
يافته های پژوهش
بر اساس نتاير حاصل از ارزيابي مـدلهـای مختلـد جـدول
حاصل از مرحلـه قبـل ،از الگـوريتم  C&RTبـرای سـاخت
درخت و استخراج قوانين و از شبکه عصبي برای پيشبينـي
برچسب كالس بخـشهـای جديـد اسـتفاده شـده اسـت .از
درخت بدست آمده تعداد  9قانون استخراج شـده اسـت كـه
اين قوانين طبق شکل ( )4و ذيالً توصيد شدهاند:
 .3اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکور كوچکتر
يا مساوی  )32311و (مقدار عامل نزديکـي مركـز بخـش بـه
مركز استان كوچکتر يا مساوی  )3314باشد ،آنگاه (بخش بـا
اين ويژگيها با قطعيت  %30متعلق به خوشه مناطق محروم
خواهد بود).
 .2اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکور كوچکتر
يا مساوی  )32311و (مقدار عامل نزديکـي مركـز بخـش بـه
مركز استان بزرگتر از  )3314و (مقـدار عامـل نمـرات گـروه
تجربي و نرخ باسوادی كوچکتر يا مساوی  )412باشـد ،آنگـاه
(بخش با اين ويژگيهـا بـا قطعيـت  %33متعلـق بـه خوشـه
پنجم خواهد بود).
 .3اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکور كوچکتر
يا مساوی  )32311و (مقدار عامل نزديکـي مركـز بخـش بـه
مركز استان بزرگتر از  )3314و (مقـدار عامـل نمـرات گـروه
تجربي و نرخ باسوادی بزرگتر از  )412باشد ،آنگاه (بخـش بـا
اين ويژگيها با قطعيت  %3متعلـق بـه خوشـه اول خواهـد
بود).
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اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکـور بزرگتـر
از  )32311و (مقدار عامل درصد قبولي در كنکور كوچکتر يـا
مساوی  )3142و (مقدار عامل نزديکي مركز بخش بـه مركـز
استان كوچکتر يا مساوی  )23131باشد ،آنگاه (بخش با ايـن
ويژگيها با قطعيت  %300متعلق به خوشه دوم خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکـور بزرگتـر
از  )32311و (مقدار عامل درصد قبولي در كنکور كوچکتر يـا
مساوی  )3142و (مقدار عامل نزديکي مركز بخش بـه مركـز
استان بزرگتر از  )23131باشد ،آنگاه (بخش با اين ويژگيهـا
با قطعيت  %23متعلق به خوشه پنجم خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )32و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکـور بزرگتـر از
 )32311و (مقدار عامل مقدار عامل درصد قبـولي در كنکـور
بزرگتر از  )3142باشـد ،آنگـاه (بخـش بـا ايـن ويژگـيهـا بـا
قطعيت  %32متعلق به خوشه اول خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 2313و بزرگتر از  )32و (مقدار عامل نمرات گروه رياضـي در
كنکور بزرگتر از  32311و كوچکتر يا مساوی  )332و (مقدار
عامل درصد قبولي در كنکـور بزرگتـر از  )3142باشـد ،آنگـاه
(بخش با اين ويژگيها با قطعيت  %13متعلق به خوشـه اول
خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 2313و بزرگتر از  )32و (مقدار عامل نمرات گروه رياضـي در
كنکور بزرگتر از  )332و (مقدار عامل درصد قبولي در كنکور
بزرگتر از  )3142باشـد ،آنگـاه (بخـش بـا ايـن ويژگـيهـا بـا
قطعيت  %33متعلق به خوشه چهارم خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبـان و هنـر بزرگتـر از )2313
باشد ،آنگاه (بخش با اين ويژگيها با قطعيت  %33متعلق بـه
خوشه چهارم خواهد بود).

بحث و نتيجه گيری
با توجه به اينکـه طبـق بررسـيهـای صـورتگرفتـه توسـط
محققين اين طرح ،تاكنون كار منتشـر شـدهای در زمينـهی
بخشبندی مناطق و پيشبينـي در راسـتای توسـعهيـافتگي
صورت نگرفته است و تحقيقات و كارهای انجام شـده صـرفاً
رتبهبندی 23بودهاند ،در نتيجه برای از بين بردن ضعد رتبـه
بندی كه امکـان تحليـل گروهـي بخـشهـا وجـود نـدارد و
همینين در روشهای قبلي برای تعيين رتبه مناطق جديـد
بايد كل فرايند از ابتـدا صـورت مـيگرفـت ،تحقيـق حاضـر
صورت گرفته است .بدين منظور با بررسي استاندارهای بين-
المللي موجود در اين زمينه و استخراج شاخصهای بـومي و
نيز بکارگيری تکنينـکهـای دادهكـاوی مـدل جديـدی كـه
حاصل تركيب روشهـای مختلـد آمـاری (تحليـل عـاملي)،
پايگاهدادهها ،يادگيری ماشين (شبکه عصبي) ،تصميمگيـری
(انتروپي) و دادهكاوی ميباشد ،ارائه شده است.
پس از جمعآوری دادههای مرتبط با شاخصهـا ،از سـازمان-
های ذيربط و ساخت انبـاره داده مربوطـه ،دادههـا در قالـب
مدل پيشنهادی بکار گرفته شدهاند تا در نهايت خروجيهای
بدست آمده جهت تدوين استراتژی در اختيار تصميمگيـران
قرار گيرد .دستاوردهای اين تحقيق عبارتند از :تعيين تعـداد
بهينه بخـشهـا ،بخـشبنـدی منـاطق ،تحليـل هـر بخـش،
استخراج قواعد تصميمگيری ،امکان پـيشبينـي سـريعتـر و
دقيقتر برچسب كالس برای منـاطق جديـد ،فـراهم نمـودن
امکان تدوين راهبردهای مناسب برای هر بخش و تخصـيص
ميزان سهميه مناسب به دانشآموزان هر منطقه جهـت ورود
به سازمانهايي مانند دانشگاه آزاد ،دانشـگاه دولتـي و وزارت
كار .با توجه به اينکه مناطق مختلـد جغرافيـايي مـيتواننـد
دارای خصوصيات منحصر بفرد خـود باشـند و ممکـن اسـت
شاخصي كه در يک منطقه دارای اهميـت بـااليي اسـت ،در
منطقهای ديگر از اهميت كمي برخوردار باشد تقسيم نمودن
اوليــه كشــور بــه چنــد ناحيــه و تعيــين وزن شــاخصهــا در
هرناحيــه بطــور مجــزا و ســپس بکــارگيری فراينــد مــدل
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21. Ranking

45

ارتقای روابط صنعت و دانشگاه با نگرشي بر شاخص های توسعه يافتگي در سهميه بندی كنکور

 ارزيابي نتايج دستهبندی:)7( جدول
درصد پيشبيني نادرست

تعداد پيشبيني نادرست

درصد پيشبيني صحيح

تعداد پيشبيني صحيح

نام روش

% 1 2

40

%34144

233

C&RT

%1134

20

%93122

2 3

CHAID

%312

23

%3211

231

شبکههای عصبي

 قوانين استخراج شده از درخت تصميم:)4( شكل

)شاخص بولدين23-4(  شكل1
Optimization. Expert Systems with Applications,
36, 4558-4565.
5. Davies, D.L., & Bouldin, D.W. (1979), A
Cluster Separation Measure. IEEE Transaction on
Pattern Analysis and Machine Intelligence, 224227.
6. Han, J., & Kamber, M. (2006). Data Mining:
Concepts And Techniques, (2nd ed.). San Francisco:
Morgan Kaufmann Publishers.
7. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., &
Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis.
Prentice Hall, (Chapter 3).
8. Hand, D. (1998). Data Mining: Statistics And
More?. The American Statistician, Vol. 52.
9. Hildebrandt, M., & Gutwirth, S. (2008).
Profiling The European Citizen: Cross-Disciplinary
Perspectives, Springer Publishing Company.

:منابع

 توسعه اقتصادی در جهان،3331 ،  مايکل،توداور

.3

 ص،  سازمان برنامه و بودجه، ترجمه غالمعلي فرجادی،سوم
.)2
2. Berry, M. J. A., & Linoff, G. S. (2004). Data
Mining Techniques: For Marketing, Sales And
Customer Support, John Wiley And Sons.
3. Cheng, C.-H., & Chen, Y.-S. (2009).
Classifying the segmentation of customer value via
RFM model and RS theory, Expert Systems with
Applications, 36, 4176–4184.
4. Chiu, C. Y., Chen, Y. F., Kuo, I. T., & Ku, H.
C. (2009). An Intelligent Market Segmentation
System Using K-Means And Particle Swarm

3334  پاييز و زمستان، شمارة هشتم، سال چهارم،فصلنامة نوآوری و ارزشآفريني
Relationship Management. John Wiley & Sons
Inc., Wiley computer publishing, (Chapter 3).
17. Pregibond. (2001). a statistical odyssey,
proceedings of the fifth acm sigkdd, international
conference on knowledge discovery and data
mining.
18. Rokach L., & Maimon O.(2008). Data Mining
with Decision Trees: Theory and Applications,
World Scientific Publishing.
19. Soukup, T., & Davidson, I. (2002). Visual Data
Mining: Techniques and Tools for Data
Visualization and Mining. John Wiley & Sons,
(Chapters 4, 5 and 6).
20. Watkins, K. (2007/2008), Human Development
Report, United Nations Development Programme,
http://hdr.undp.org.
21. Ye, N. (2003), The Handbook Of Data Mining.
Arizona State University, Lawrence Erlbaum
Associates Publishers, (Chapter 14).

44

10. Kantardzic, M. (2003(. Data Mining: Concepts,
Models, Methods, And Algorithms. John Wiley &
Sons Inc.
11. Larose, D. T. (2005). Discovering ng egdelKonK
aDaDAn Introduction To Data Mining, John Wiley
And Sons.
12. Liu H., & Motoda H. (2001). Instance Selection
and Construction for Data Mining , Publisher:
Kluwer Academic Publishers Norwell, MA, USA.
13. Makui, A. (2007). Decision Making
Techniques. Mehr va mahe no Pubublier,
(Chapter 3 in persian).
14. Milutinovi, V., & Patricelli, F. (2002). EBusiness And E-Challenges, Publisher: Ios Press
Inc.
15. Myatt, G. J. (2006), Making Sense Of Data: A
Practical Guide To Exploratory Data Analysis And
Data Mining, John Wiley And Sons Publication,
(Chapter 3).
16. Parr, R. O. (2001). Data Mining Cookbook
Modeling Data for Marketing, Risk, and Customer

