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Abstract
Background:
In recent years public service has become one of the fastest growing sectors of the world economy and is widely recognized for its contribution
to regional and national economic development. The exacerbation and growth of social problems and the increasing number of welfare clients
has made the traditional techniques inefficient to find the exact and specific information about the needy. Insufficient data about the families
and their needs besides the inappropriate categorization for future plans requires data analysis and implementation. To fulfill this important
need, Clustering technique in data mining can be useful and helpful. So, this study aims to cluster the clients of State Welfare Organization of
Iran so as to identify the supported families for responding the clients' needs in a better way.
Material and Methods:
This paper follows a practical objective with a descriptive-survey method of research. The Standard Model of CRISP-DM is used to
implement data mining. Data mining is the process of discovering the significance of user knowledge such as patterns from large amount of
data stored in databases. Very appeal studies have employed data mining to identify the supported families in State Welfare Organization.
Also, it is completely unique in Iran. In order to group, predict, recognize and satisfy the needs of the supported individuals, social data of
clients of the State Welfare Organization of Iran in Kurdistan province were collected since 1384. Next, a database containing 4155 user’s data
with seven attributes were used. The attributes include cities, number of persons supported by The State Welfare Organization, purpose
groups, gender, place of living (city/village) attribute, educational degree and finally marriage status.
Results:
By using Rapid Minder software and applying random clustering technique, four clusters were achieved and cluster 2 was chosen as the
optimal cluster. Optimal cluster is the biggest cluster containing more clients. The priority is regarded for the residents of Sanandaj city, the
disabled, females, uneducated, the married, and the number of people supported by the State Welfare Organization=1. Furthermore, in order to
obtain the association between attributes, Chi-square test was applied. We find that all of them have pairwise dependency (p<0.05) except
gender and educational degree, the number of persons supported by The State Welfare Organization and place of living (city/village) attribute,
the educational degree and the place of living (city/village) attribute.
Conclusion:
According to the information obtained, The State Welfare Organization should pay more attention to the optimal cluster’s users. In the other
words, it should focus on the clients living in Sanansaj, the disabled, the females, the uneducated, the married couples, the number of persons
supported by the State Welfare Organization=1. Furthermore, after the implementation of clustering method, new State Welfare Organization
of Iran’s clients can join the clusters with their attributes and it can help the State Welfare Organization to analyze their needs. Thus, due to the
existing relationships between attributes, providing facilities based on one attribute can improve welfare based on the other attributes.
Keywords: Welfare Organization, data mining, clustering algorithms, Standard Model of CRISP-DM
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چکیده

هدف :امروزه افزایش معضالت اجتماعی و ازدیاد مددجویان بهزیستی باعث شده که تکنیکهای سنتی توانایی ترسیم وضعیت مشخصی از گروههای دریافتکنندٔه خدمات را
نداشته باشند .نبود دستهبندی مناسب از افراد باعث شده بهزیستی نتواند خدمات خود را با نیازهای افراد همسو کند .تکنیکهای خوشهبندی میتوانند برای دستیابی به این

ردهبندی کمک شایانی کنند.

روشبررسی :تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی است .دادههای استفاده شده مربوط به  ۴۱۵۵نفر از مددجویان بخش اجتماعی
بهزیستی استان کردستان از سال  ۸۶به بعد است .بهعالوه برای پیادهسازی دادهکاوی از مدل استاندارد  CRISP-DMاستفاده شد.

یافتهها :متناسب با یافتهها ،چهار خوشه به دست آمد و یکی از خوشهها (خوشٔه  )2بهعنوان خوشٔه بهینه انتخاب شد .از میان ویژگیهای بررسیشدٔه شهرستان سنندج،گروه
هدف معلولین،زنان ،بیسوادان،گروه متأهلین ،ساکنین شهر و بعد مستمری اول (یکم) ،ویژگیهایی بودند که فراوانی بیشتری را در خوشٔه بهینه داشتند .بهعالوه وجود ارتباط

بین دوبهدوی متغیرها بررسی و مشخص شد که بهجز متغیرهای جنسیت و تحصیالت ،ساکن شهر یا روستا و بعد مستمری ،تحصیالت و ساکن شهر یا روستا ارتباط

دوبهدویی بین سایر متغیرها وجود دارد.

نتیجهگیری :باتوجه به یافتهها بهزیستی میتواند با تمرکز بیشتر در برطرفکردن نیازهای افراد با ویژگیهای ساکن مناطق شهری سنندج ،افزایش مستمری معلولیت ،جنسیت
زن ،بیسوادی ،متأهلبودن ،خدمات خود را با نیازمندیهای مددجویان همراستا کند.

کلیدواژهها :سازمان بهزیستی ،دادهکاوی ،الگوریتمهای خوشهبندی ،استاندارد CRISP-DM

حقق انتشققار محفققو اسققت ©  ،۱۳۹۵مجلقققه مطالعققا نققاتوانی .ای ن ی ک مقال ه ب ا دسترس ی آزاد اس ت ک ه تح ت مج وز اختی ار-غیرتج اری  ۴٫۰بینالملل ی
( )https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به
نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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 .۱استادیار ،گروه مدیریت فناوری اطالعات ،دانشکدٔه مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران؛
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت فناوری اطالعات ،دانشکدٔه مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران.

مقدمه

۱

مراکز درمانی و بیمارستانها صحبت میکند؛ بند پنجم به قراردادن
ا طالعات مربوط به عملکرد خدمات بهداشتی ،درمانی ،مشاورٔه

نظام دادگر باید پشتوانه و تأیید خود را بیافریند .معنای این سخن

روانشناسی ،توانبخشی و بهزیستی در نقاط مختلف کشور

آن است که باید به گونهای ساماندهی شود که تلقی مشابهی از

بهصورت روزآمد اشاره دارد؛ بنابراین بهزیستی نیز بهعنوان یکی از

عدالت در اعضای خود پدید آورد و اشتیاقی مؤثر برای کنش برپایٔه
قواعد آن نظام بهخاطر عدالت موجود در آنها را موجب شود.

بتواند همپای رشد جهانی و در راستای نظام جامع فناوری

مسئلٔه اصلی عدالت توزیعی ،انتخاب نظام اجتماعی است .نظام

اطالعات کشور پیشروی کند.

اجتماعی باید بهگونهای طراحی شود که توزیع ناشی از آن در هر

نیل به داشتن پایگاه جامع اطالعاتی برای خدمترسانی بهتر به

صورت عادالنه باشد .برای دستیابی به این مهم ضروری است که

مددجویان و داشتن اطالعات بهروز و کارآمد دربارٔه عملکردها و

فرآیند اجتماعی و اقتصادی را در زوایای نهادهای سیاسی و حقوقی

رفتار افراد در نقاط مختلف کشور ،نیازمند تکنیکی است که بتواند

در خود جای دهیم .پیش از همه فرض بر آن است که ساختار

دید جدیدی از دادهها را به ما بدهد.

بنیادین را یک قانون اساسی عادالنه ساماندهی کند که آزادیهای

امروزه تکنیکهای دادهکاوی و استفاده از راهکارهای مناسب برای

برابر شهروندان را تأمین کند .فرض میگیریم که برابری فرصت

طبقهبندی و یافتن اطالعات کاربردی و اثربخش از میان انبوهی از

منصفانه وجود دارد .سرانجام ،حکومت کمینٔه اجتماعی را از طریق

دادهها برای سازمانها امری ضروری و حیاتی بوده و تخصص و

پرداخت مستمری به خانوادهها و پرداختهای ویژه به بیماران و

هنر محسوب میشود .هرچه حجم دادهها بیشتر و روابط میان آنها

بیکاران یا بهصورت نظام مندتر با ابزارهایی مانند مالیات منفی بر

پیچیدهتر باشد ،دسترسی به اطالعات نهفته در دادهها مشکلتر

درآمد تضمین مینماید (.)۱

شده ،فلذا نقش دادهکاوی بهعنوان یکی از روشهای کشف دانش،

نظام جامع فناوری اطالعات کشور در افق زمانی چشمانداز 2۰

روشنتر میشود (.)2

سالٔه جمهوری اسالمی ایران در حوزٔه سالمت دربرگیرندٔه ۱2
رویکرد کلی است که قسمت سوم آن دربارٔه ایجاد پایگاههای جامع
اطالعاتی در زمینٔه دارو ،خدمات بهداشتی ،پزشکی و روانشناسی،

جدول  .۱پژوهشهای داخلی مرتبط با خانوادههای تحت پوشش بهزیستی (غیردادهکاوی) و خارجی با تکنیکهای دادهکاوی
ردیف
۱
2
۳

نام تحقیق

روش

بلداجی و دیگران

علی-مقایسهای

()۱۳۸۷

تحلیل آماری

حسینی و دیگران

پیمایشی

()۱۳۸۸

تحلیل آماری

حسنوند

نیمه تجربی دو

عموزاده

گروهی

()۱۳۹۴

تحلیل آماری

اصغریراد و
۴

شهریاری
()۱۳۹۳

۵

Van et al
()2۰۱۰

۶

Gervilla et al
()2۰۱۱

پیمایشی
تحلیل آماری
دادهکاوی
(درخت
تصمیم)

منطقه مطالعه
بهزیستی تهران
بهزیستی تهران

متغیر تحصیالت بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و
شاغل تأثیر مثبت میگذارد (.)۶
متغیر تحصیالت و مدت زمان سرپرستی با سالمت روان زنان
سرپرست خانوار باهم رابطه مثبت دارند (.)۷

سازمان بهزیستی

متغیر آموزش مهارتهای زندگی موجب کاهش اضطراب

شهرستان دره شهر

اجتماعی میشود (.)۸

شهرستان جاجرم
تحت پوشش
بهزیستی

آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر انگیزه شاخصهای
پیشرفت و رضایت از زندگی معلولین تاثیرمعنادار دارد (.)۹
استفاده از توانبخشی قلبی از لحاظ فیرولوژی ،روانی-

Hospital
Australian

اجتماعی و راندمان فاکتورهای ریسک براساس میزان کلسترول
و فشارخون برای شناسای بیماران (.)۱۰

دادهکاوی
(درخت

نتایج

پیشبینی مصرف حشیش با فاکتورهای فردی محیطی و

اروپا

خانوادگی (.)۱۱

تصمیم)

تحقیقات فوق که در ایران انجام گرفتهاند همگی از پرسشنامٔه و

حوزههای سالمت و اجتماعی کمرنگ است و افراد کمی تمایل به

تحلیلهای آماری استفاده کردهاند؛ درصورتیکه در خارج از کشور

آنالیز دادهها از این روش در ایران دارند .حال اینکه این تکنیکها

از تکنیکهای دادهکاوی در حوزههای مختلف سالمت به کرات

میتوانند یکی از تجزیهوتحلیلهای بهتر را با استفاده از دادههای

استفاده میشود .نقش الگوریتمهای دادهکاوی در دستهبندی افراد

خام ارائه کند و نیازی به تهیٔه پرسشنامه و مشکالتی مثل عدم پاسخ

برای رسیدن به کشف ویژگیها و نیازهای بهینٔه مددجویان در

مددجویان ،عدم اطمینان به جوابها و مشکالت نمونهگیری وجود
2۳
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نهادهای اجتماعی بسیار مهم در عرصٔه ارائٔه خدمات اجتماعی باید

ندارد و همچنین دقت باال میرود.

متمرکز بر حل مسئ له هستند و توانایی تغییر مستمر و فراهمکردن

سازمان بهزیستی بهعلت داشتن مخاطبین زیاد و متنوع ،نیاز مبرمی

درک جدید از مزیتهای آنهاست که هستٔه مرکزی تکنیکهای

که بهخوبی میتواند به دستهبندی و کشف ویژگیها و نیازهای
مددجویان برای خدمت رسانی بهتر کمک کند ،دادهکاوی است .از

شباهت را به یکدیگر دارند ،در یک خوشه قرار میگیرند .در نتیجه

طرفی با مرور پژوهشهای انجامشده میتوان دریافت که از تکنیک

دادههای موجود در خوشههای متفاوت کمترین شباهت را به

دادهکاوی در خوشه بندی مددجویان بهزیستی ،تحقیقی در ایران

یکدیگر خواهند داشت .هدف در همٔه الگوریتمهای خوشهبندی،

انجام نگرفته است ،و استفاده از این روش نوآوری محسوب شده و

کمینهکردن فاصلٔه درونخوشهای و بیشینهنمودن فاصلٔه بین

برای اولین بار در ایران است.

خوشهای است .عملکرد خوب الگوریتم خوشهبندی ،زمانی محرز

تحقیق حاضر بهدنبال پاسخگویی به این چالش و سؤال اصلی است

میشود که تا حد امکان خوشهها را از یکدیگر دور کند و بهعالوه

که چگونه میتوان خدمات بهزیستی را همراستا با نیازها و

رکوردهای موجود در یک خوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر دارا

ویژگیهای مدد جویان کرد؟

باشند .طبق تحقیقی که در سال  2۰۱2انجام شده یکی از

2

کاربردهای خوشهبندی ،کشف الگو در میان دادهها است (.)۴

روشبررسی

تکنیکهای متعددی برای خوشهبندی وجود دارد .در این مقاله به

این پژوهش از نوع هدف کاربردی است زیرا از جامعٔه آماری واقعی

دلیل اسمیبودن متغیرهای در دسترس میتوان از روش Random

که مددجویان بهزیستی هستند برای اجرای تحقیق استفاده شده

 Clusteringکه یکی از تکنیکهای خوشهبندی در نرمافزار

است .نوع روش اجرا توصیفی پیمایشی است زیرا با مطالعٔه

 Rapidminderاست استفاده کرد.

پیمایشی داده های واقعی از بهزیستی جمع آوری شده است.

در این روش شباهت بین افراد در متغیرهای مختلف محاسبه

بهمنظور همراستاسازی خدمات بهزیستی با نیازها و ویژگیهای

میشود و خوشهبندی انجام میگیرد .به این صورت که اگر دو فرد

مددجویان از تکنیک خوشهبندی استفاده شد؛ زیرا از روشهایی

در یک متغیر دارای ویژگیهای یکسان هستند ،فاصلٔه بین آنها

بسیار خوب است که میتواند ما را در رسیدن به این مهم یاری کند.

صفر و اگر دارای ویژگیهای متفاوتی باشند فاصلٔه یک تعریف

در این تحقیق از مدل استاندارد  CRISP-DMکه از روشهای

میشود؛ بنابراین در نهایت افرادی که با این روش بیشترین شباهت

بسیار قوی در دادهکاوی است و توسط شرکتهای دایملر کرایسلر،

را به هم دارند در یک خوشه قرار میگیرند .پس از خوشهبندی

اسپیاساس و انسیآر توسعه یافته ،استفاده شد .این متدولوژی

ویژگیهایی که در یک خوشه فراوانی بیشتر را دارند بهعنوان ویژگی

از گامهای شناخت سیستم ،درک داده ،آمادهسازی دادهها،

آن خوشه انتخاب میشوند (.)۵

مدلسازی ،ارزیابی و توسعه سیستم تشکیل شده است .در این

در تکنیکهای خوشهبندی هدف پیداکردن خوشهایست که بیشترین

تحقیق شناخت سیستم با استخراج دادهها ،درک داده با

فراوانی را دارد (خوشٔه بهینه) .چرا که این خوشه شامل بیشترین

جدولبندی و تفکیک شاخصها به ویژگیهایی که دارند،

افراد جامعه است و میتواند تخمین مناسبی از کل افراد باشد.

آمادهسازی داده بهوسیلٔه پاکسازی و ازبینبردن دادههای گمشده و

مقصود بهدستآوردن ویژگیهای خوشٔه بهینه است .خوشٔه بهینه

پرت ،مدلسازی توسط تکنیک  ،Random Clusteringارزیابی و

خوشه ایست که بیشترین تعداد اعضا را دارد و بنابراین نیاز به توجه

توسعٔه سیستم با استفاده از پیشنهاد برای تحقیقات آتی انجام شد.

و تمرکز بیشتری دارد.

فاز  ،۱شناخت سیستم :دادهکاوی بهطور ساده استخراج دانش از

باتوجه به تعداد شاخصها که در فاز  2معرفی خواهند شد و

دادههای موجود است ( .)۳دادهکاوی به فرآیند مطالعه و آنالیز تودٔه

مراجعه به خبره برای تعیین تعداد خوشه ۴ ،خوشه انتخاب شد؛

دادهها برای استخراج الگوهای اساسی و معنادار ،ارتباطات و

بنابراین میتوان جامعٔه بررسی را به  ۴خوشه یا گروه همگن تقسیم

قوانین اتالق میشود .تحقیقات صورت گرفته از سال  2۰۰۰تا

کرد و به جای بررسی همٔه افراد ،مطالعات را روی این خوشهها

 2۰۱۱پیشنهاد میکند که متدولوژیهای مختلف اجتماعی مانند

انجام داد.

روانشناسی علوم شناختی و رفتار انسانی میتوانند از تکنیکهای

فاز  ،2درک داده :در این مقاله از اطالعات  ۴۱۵۵خانوار تحت

دادهکاوی 1بهعنوان روش جایگزین استفاده کنند .ادغام کمی و کیفی

پوشش بهزیستی از سال  ۸۶تاکنون در استان کردستان بهمنظور

روشهای علمی و تلفیق آن با تکنیکهای دادهکاوی درک ما را از

خوشهبندی استفاده شده است ۷ .شاخص بررسیشده در جدول 2

موضوعات افزایش میدهد .برنامههای کاربردی دادهکاوی بیشتر

Data Mining Technic

آورده شدهاند.

1
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به شناسایی ویژگیهای مددجویان خود دارد .یکی از تکنیکهایی

دادهکاوی را تشکیل میدهد (.)۴
خوشهبندی :به این شکل انجام میشود که رکوردهایی که بیشترین

جدول  .2شاخصهای بررسیشده در مددجویان بهزیستی
تعریف

شاخص

بیجار ،سنندج ،دیواندره ،قروه ،مریوان ،بانه،

شهرستان

دهگالن،سقز،کامیان،سروآباد،

بعد مستمری (تعداد افراد خانواده که تحت
پوشش بهزیستی هستند)

۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،2 ،۱
معلولین ،زن سرپرست خانوار ،ازکارافتاده ،متفرقه ،سالمند،

گروه هدف

زن ،مرد،

جنسیت

ساکن شهر یا روستا

شهر ،روستا

وضعیت تأهل

متأهل ،مطلقه ،همسر فوتشده ،مجرد ،متارکه ،نامشخص

زیر دیپلم ،بیسواد ،نامشخص ،دیپلم ،لیسانس

تحصیالت

متغیرهای باال همگی اسمی هستند .بهدلیل محرمانگی اطالعات

با برطرفکردن مشکل دادههای گمشده (باکس

مددجویان ،سایر متغیرها برای مطالعه دردسترس قرار نگرفت که

 )Missingانجام شده است .در مرحلٔه آخر الگوریتم Random

خود از محدودیتهای بزرگ این پژوهش است.

 Clusteringروی دادهها انجام شد (باکسهای  Clusteringو

فاز  ،۳آمادهسازی دادهها :در این مرحله انتخاب داده با انتخاب

.)Apply Model

جداول رکوردها و ویژگیها انجام شده است .با پاکسازی دادهها

۳

مشکالت دادههای پرت و دادههای مفقود نیز برطرف گردید.

Replace

یافتهها

در این مرحله از تحقیق ،الگوریتم  random clusteringبا تعداد ۴

مدلسازی :در این مقاله از تکنیک خوشهبندی برای مدلسازی

خوشه پیادهسازی شد .در جدول پایین میتوان  ۴خوشٔه

استفاده شد .بهمنظور مدلسازی از نرمافزار  Rapidminderکه

بهدستآمده و تعداد اعضای آنها را مشاهده کرد .زمانی که نیاز

یکی از نرمافزارهای متداول در زمینٔه دادهکاوی است مدد گرفته

است برای جامعهای تحلیلی صورت گیرد ،روش خوشهبندی به ما

شد .با استفاده از این نرمافزار الگوریتم Random Clustering

در جهت یافتن خوشٔه بهینه کمک میکند .با بهدستآوردن خوشٔه

برای مدلسازی به کار برده شد.

بهینه شاخصهایی که باید بیشترین تمرکز روی آنها صورت گیرد

نحؤه پیادهسازی الگوریتم  Random Clusteringدر نرمافزار

شناسایی میشوند.

 Rapidminerبدینصورت است که در باکس اول (باکس
 )retrieveدادهها فراخوانی شده سپس عملیات پاکسازی دادهها

جدول  ۳خوشههای نهایی و یافتن خوشٔه بهینه
شمارٔه خوشه

تعداد اعضا

خوشٔه ۱

۱۰۰۵

خوشٔه ۳

۱۰۱۸

۱۱۱۹

خوشٔه 2

۱۰۱2

خوشٔه ۴

باتوجه به جدول  ،۳خوشٔه 2بهعنوان خوشٔه بهینه انتخاب شد .حال

شاخص بررسی شد .هر ویژگی که بیشترین فراوانی را در خوشٔه

میتوان بهجای مطالعٔه  ۴۱۵۵نفر ،از ویژگیهای  ۱۱۱۹نفر

بهینه داشت بهعنوان ویژگی بهینه در آن شاخص انتخاب شد .نتایج
زیر براساس مطلب گفتهشده به دست آمد:

استفاده کرد.
حال ویژگیهایی که افراد درون خوشٔه بهینه داشتند به تفکیک هر

جدول  .۴مشخصات و ویژگیهای خوشٔه بهینه
نتیجه

شاخصها در خوشٔه 2

سنندج

شهرستان

گروه هدف

معلولین

جنسیت
ساکن روستا یا شهر(محل سکونت)

زن
شهر

وضعیت تأهل

متأهل

تحصیالت

بعد مستمری

بیسواد
۱

بنابراین با یک تکنیک خوشهبندی ،ویژگیهای بهینه استخراج شد.

ارتباطات بین متغیرهای موجود در خوشٔه  2یا خوشٔه بهینه پرداخته

بدینترتیب با تکنیک خوشهبندی ،جامعٔه بررسی به  ۱۱۱۹نفر با

شد.

ویژگیهای مشخصشده در جدول  ۴محدود شد .حال به کشف
2۵
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شبهخانواده ،روانی مزمن

بود.

نیز هست .بهاینمعنا که زمانیکه مددجوی جدیدی وارد بهزیستی

در بررسی ارتباط بین دوبهدوی متغیرها با آزمون کایدو مالحظه

میشود متناسب با ویژگیهایی که دارد میتواند در یکی از این

شد که به جز ارتباط بین دو متغیر جنسیت و تحصیالت  ،دو متغیر

چهار خوشه که بیشترین شباهت را با اعضایشان دارد قرار گیرد.

تحصیالت ومحل سکونت و دو متغیر محل سکونت و بعد

بدین ترتیب بهزیستی همواره میتواند دستهبندی بهروز از

مستمری سایر متغیرها دارای ارتباط معناداری بودند (.)p>۰٫۰۵

مددجویان خود و نیازها و ویژگیهایشان داشته باشد .این مطلب

با این نتایج ،در خوشٔه بهینه که تعمیمی از جامعه است بهجز موارد

میتواند به سازمانی مانند بهزیستی که روزانه مراجعین زیادی دارد

ذکرشده برخی متغیرها با هم در ارتباط هستند و تغییر در یک

کمک شایانی کند.

متغیر در سایر متغیرها نیز اثر دارد؛ این میتواند شناخت بهزیستی

ازطرفی متغیرها بهجز جنسیت و تحصیالت ،تحصیالت و ساکن

را دربارٔه مددجویان و ویژگیهایشان باال ببرد.

شهر و روستا ،ساکن شهر و روستا و بعد مستمری با هم ارتباط

4

بحث

دارند و مستقل از هم نیستند؛ بنابراین این متغیرها روی یکدیگر اثر
میگذارند و تغییر در ویژگیهای یکی بر متغیرهای دیگر نیز اثر

در این مقاله با تکنیک خوشهبندی جامعٔه هدف به  ۴خوشه تقسیم

میگذارد .این مطلب بسیار میتواند مفید باشد؛ زیرا این نکته

شد و با این کار خوشٔه بهینه با بیشترین تعداد افراد مطالعهشده

برداشت میشود که تغییر ویژگیهای افراد در یک شاخص با توجه

مشخص شد.

به پیشنهادات باال میتواند روی ویژگیهای دیگر نیز تأثیر بگذارد.

براساس یافتههای باال ویژگیهای سنندج از شهرستان ،گروه هدف

متأسفانه یکی از چالشهای بزرگ در استفاده از تکنیکهای

معلولین ،زنان ،ساکنین شهرها ،بیسوادان ،متأهلین و بعد

دادهکاوی عدم حمایت مؤسسات در دادن دادهها است .با حمایت

مستمری  ،۱ویژگیهای بهینه هستند .بدینمعنا که بهزیستی میتواند

بهزیستی امکان دسترسی به دادههای مددجویان مهیا شد .اما مسلما

برای خدمت رسانی بهتر به مددجویان تمرکز خود را روی برطرف

امکان دسترسی به همٔه دادهها وجود ندارد و همین عامل را میتوان

کردن نیازها و مطالبات مربوط با ویژگیهای باال کند.

از محدودیتهای تحقیق محسوب کرد.

باتوجه به این نتایج ،بهزیستی میتواند تعداد مراکز را در شهرستان

پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی شاخصهای عددی مانند سن و

سنندج از شهرستانهای دیگر بیشتر کرده و سطح امکانات رفاهی

میزان درآمد استفاده شوند تا امکان استفاده از تکنیکهای

را در آن منطقه باالتر ببرد .ایجاد شرایط و تجهیزات مجهزتر برای

خوشهبندی مانند  K-Meansیا  Two Stepبه وجود آید .بهعالوه

افراد معلول در کنار کالسهای آموزشی برای این گروه هدف

میتوان با ایجاد متغیر هدف ،از سایر تکنیکهای دادهکاوی مانند

میتواند در دستور کار قرار گیرد .مشکل بیسوادی افراد یک

معضل اجتماعی بزرگ است؛ بنابراین برگزاری متمرکزتر طبقهبندی نیز استفاده نمود.

کالسهای نهضت سوادآموزی میتواند بسیار مفید باشد .توجه به

5

زنان و مشکالت آنها ،تالش برای حرفهآموزی به آنها و ایجاد

نتیجهگیری

هدف از این پژوهش ،خوشهبندی مددجویان بهزیستی بهمنظور

اشتغال برای آنها باتوجه به پررنگتربودن تعداد زنان در مددجویان

درک ویژگیهای افراد و پوششدهی بهتر نیازهای افراد بود.

بهزیستی ،میتواند کمک شایانی به ارائٔه بهتر خدمات کند .مناطق

دستیابی به این مهم با بهدستآوردن خوشٔه بهینه ،ویژگیهای هر

شهری بهدلیل جمعیت بیشتری که در مقایسه با روستاها دارند

شاخص در خوشٔه بهینه و ارتباط متغیرها در آن خوشه با هم

متقابالً تعداد مددجوی بیشتری نیز دارند .لذا نیاز است مکانهای

امکانپذیر شد.

بیشتری برای خدمت رسانی در مناطق شهری تعبیه شود .در نهایت

6

افراد خوشٔه بهینه بیشتر متأهلین با بعد مستمری یک بودند؛ بنابراین

تشکر و قدردانی

در پایان الزم است تا از سازمان بهزیستی استان کردستان برای در

تالش برای برطرفکردن نیاز افراد متأهل از جمله کمک هزینه برای

اختیار قرار دادن دادههای مددجویان بهزیستی کمال تشکر را

فرزندان یا ایجاد اشتغال و حرفهآموزی برای افراد میتواند مؤثر

بنمائیم.

واقع شود.
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آزمونی که برای کشف این ارتباطات استفاده گردید آزمون کایدو

عالوه بر این نتایج ،خوشهبندی باال قابل تعمیم به سایر مددجویان
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