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 :چکیده 

باعث شده فشار روانی وتأثیر آن بر کارکنان در محیط کاريبررسی باالياهمیتبهتوجهبا

درموجودچالشهاي .بگیرد مورد توجه قرار همواره در سالهاي اخیر است که این موضوع 

وتغییرپیدرامر علوم پزشکیاندرکاراندستکهشدهباعثروحی پرستارانزمینه سالمت

داده هايوتوصیفتحلیلبهنیازهدفاینبهدستیابیبراي .برآیندهاتارساخ زیراصالح

ذخیرهعظیم داده هايحجمبهتوجهبا.استبرخوردارباالییاهمیتازموجودآماري

آن بعنوان تکنولوژي نوین  در فناوري اطالعات،الگوریتم هايووتکنیک هاشده،داده کاوي
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نمونه با آماريمجموعه ،فشار روانی و نهایتاً رسالت سازمانها براي مقابله با فشار روانی

و خدمتطولدرروند جهت گیري رفتار سازمانی آنان ران ،تمرکز بیشتر بر قشر پرستارا

.گیردقراربررسیوتحلیلمورد  خروجی،مشخصه هايباآنارتباط

 کلیديکلمات

 kmeansبندي،الگوریتمکاوي،خوشهرفتار سازمانی ، داده
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مقدمه.1

مشکالتواخیرلهايسادرهادادهانبارهایجادوه هادادازوسیعیبسیارحجمباشدنمواجه

شدهسببمدیریتیاهدافراستاياطالعات درآنبکارگیريجهتآنهادرموجوددانشبازیابی

مطرحعلمیمجامعدرموضوعایناهمیتوگرفتهقرارتوجهموردکاويدادهآوريفنکهاست

دررازیاديماريآهايدادهسالههرعلوم پزشکینظامکهاینبهتوجهبادراین راستا . گردد

ذخیرهوآوريجمعپرستاران همراه با آمارهاي سالمتی آنانشناختیجمعیتاطالعاتباارتباط

گیريتصمیمهدایتواطالعاتحجمایندرنهفتهدانشازبرداريبهرهمنظوربهلذا؛نمایدمی

پرستاراناطالعاتبنديوشهخبهمقالهایندر،رفتار سازمانیهدایتبهبوددرمدیرانهوشمندانه

-Kالگوریتمازاستفادهباوروديهايمشخصهرويبربنديخوشهتکنیکازاستفادهبا

meansکاربرديرویکرديباکاويدادهفرایندترینمناسباجرايبرعالوه . استشدهپرداخته

بنديخوشهیلتحلمبانیواصولازمختصريتعاریفابتدادرکهاستشدهسعی،واجرایی

ترینکاملوترینمعتبرباتحقیق مطابقانجاممراحلگامبهگامآنازپسوگرددمعرفی

والگوهايشدهاستخراجکاوشیهايمدلاز . استشدهتوصیفکاويدادههايمتدولوژي

جهتمناسب،کارهايراهتعییندرتوانمیفشارهاي روانی هايمشخصهاساس برآمدهبدست

درآغازيعنوان نقطهبهتحقیقایناستامید . گرفتبهره،رفتاري پرستارانافتازوگیريجل

. سازدمهیاپزشکینظامدرکاويدادهنویندانشکردننهادینه

آن اهداف و سازمانی رفتار تعریف.2

ر عصر سازمانی دتعاریف متعددي در زمینه رفتار سازمانی وجود دارد لیکن تعریف نهائی رفتار

 و رفتارهاي شخصی و درون شخصی کارکنان حاضر عبارت است از مطالعه سیستمی ادراکات

و به منظورپیدا کردن روابط علت(عوامل شکل دهنده رفتاربین سازمان و توصیف روابطی که

.وجود دارد)حل مسائل رفتاري سازمان و معلولی

:ت ازعبارت اسعمده ترین اهداف مطالعه رفتار سازمانی

 .به وقوع می پیوندنددر صحنه سازمانکهپیش بینی،توضیح و کنترل رفتارهائی
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  فشار روانیتعریف.3

فشار روانی معموالً وقتی ایجاد می گردد که فرد با چالش، تهدید و یا تحولی مواجه گردد، به 

. د نداشته باشدعبارت دیگر بین توان فرد براي انجام کار و کار خواسته شده از وي توازن وجو

 :بنابراین فشار روانی در حاالت خاص ذیل و با تعامل فرد ومحیط کاریش افزایش می یابد

گیرد می قرار آسیب یا و چالش تهدید، شرایط در فرد وقتی.

می موثر او زندگی رفاه و آرامش در داد خواهد انجام که کاري که یابد می در فرد وقتی 

.باشد

ایجاد تهدید از یا و بگذرد موفقیت با شده ایجاد چالش از بتواند تنیس مطمئن فرد که وقتی 

.نماید اجتناب شده

آن با مقابله راههاي و روانی فشار مدت یا دوره و مقدار،نوع پذیرش در معموالً افراد 

باشند می متفاوت

 این جاست که  به هر حال افراد در اکثر موارد ایجاد تغییر وفشار روانی را در می یابند، ولی مشکل

 .هیچ کاري براي مقابله با آن نمی توانند انجام دهند

عوامل ایجاد فشار روانی.4

چیزي که ممکن است براي . مردم به طرق مختلفی نسبت به یک محیط خاص واکنش نشان می دهند

ن با در نظر گرفت   .گروهی از افراد انگیزه زا باشد ممکن است درعده اي دیگر ایجاد فشار نماید

 :این موضوع عوامل ایجاد کننده فشار روانی مورد بررسی قرار می گیرد

عوامل فیزیکی)1

فشار ایجاد منبع متداولترین آن تداوم و بوده پرستاران اکثر براي روانی فشار عامل سروصدا 

.باشد می روانی

نماید می روانی فشار ایجاد گردد می کار انجام توانایی نقصان باعث اینکه دلیل به خستگی .

 فکر و گردد نمی خود کارآیی عدم متوجه پرستار خستگی اولیه مرحله در اینکه همه از بدتر

 افراد  .شود می بزرگی یاخطاي اشتباه باعث اینکه تا رود می پیش درست چیز همه کند می

 معموالً ورند می مبادرت دیگري کار انجام به خود استراحت موقع اینکه دلیل به کار، نوبت

.دهند انجام درست را دوم کار و کاراصلی توانند نمی روانی فشار ایجاد و خستگی یلبدل



 1391  اردیبهشت   11                             دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان                  همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاري

   
 

 

٥

گردد می خستگی از خاصی نوع باعث زمانی افق تغییر دلیل به نیز طوالنی هوائی پروازهاي 

. باشد می زا فشار غالباً که

حجم کار)2

یبی از این سه نوع شناخته شده سه نوع کار اضافی و یا ترک. درخواست کار زیاد پدیده آشنائی است

:است

i.باشد باال خیلی شخص براي است ممکن کاردرخواستی انجام براي نیاز مورد مهارت سطح.

ii.باشد فرد توان از بیش است کارممکن انجام سرعت.

iii.باشد شخص توان از بیش تواند می نیز کار حجم.

مانند روز اول ( محیط کار جدید .کم کاري نیز اتفاق می افتد هر چند کمتر از آن صحبت می شود

هنوز جلب نشده  می تواند عامل ایجاد فشار روانی گردد، زیرا اطمینان فرد) شروع کار در سازمان 

احساس تهدیدهاي شخصی، احساس در مخاطره بودن محیط اختصاصی کاري فرد، ایستادن . است

بانی تصمیمات واهی و غیر رئیس مربوطه درحین انجام کار و صحبت درنزدیکی کارمندي که قر

حذف کلی . فرد را دچار فشار روانی کرده درنتیجه کارآیی او نقصان می یابد.... منطقی شده و 

تهدیدات شخصی در کار نیز می تواند باعث نقصان کارآئی گردد، براي مثال اگر فرد براي کارغیر 

روشن نبودن نوع .  می یابدمثبتی که انجام می دهد مورد مواخذه قرار نگیرد کارآیی اش کاهش

کاري که فرد می بایست انجام دهد و یاعدم آگاهی از نتیجه کارانجام شده نیز می تواند عامل ایجاد 

.فشار روانی گردد

مسائل خانوادگی)3

عوامل فشارزا در خانه نیز یافت می گردند فوت بستگان،نزاع خانوادگی و مسائل مالی زوجها   

. اند در کارآئی فرد تأثیر گذارددرهر مرحله زندگی می تو
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 تعریف داده کاوي.5

در برخی از این تعاریف داده . در متون آکادمیک تعاریف گوناگونی براي داده کاوي ارائه شده است 

کاوي در حد ابزاري که کاربران را قادر به ارتباط مستقیم با حجم عظیم داده ها می سازد معرفی 

، تعاریف دقیقتر که درآنها به کاوش در داده ها توجه می شود گردیده است و در برخی دیگر 

 :برخی از این تعاریف عبارتند از . موجود است 

 داده کاوي عبارت است از فرایند استخراج اطالعات معتبر ، از پیش ناشناخته ، قابل فهم

لیت هاي و قابل اعتماد از پایگاه داده هاي بزرگ و استفاده از آن در تصمیم گیري در فعا

. تجاري مهم

 اصطالح داده کاوي به فرایند نیم خودکار تجزیه و تحلیل پایگاه داده هاي بزرگ به

منظور یافتن الگوهاي مفید اطالق می شود 

 داده کاوي یعنی تجزیه و تحلیل مجموعه داده هاي قابل مشاهده براي یافتن روابط

.مطمئن بین داده ها 

ون داده کاوي مشاهده می شود ، تقریبا در تمامی تعاریف به مفاهیمی همانگونه که در تعاریف گوناگ

 مراحل داده 1شکل .چون استخراج دانش ، تحلیل و یافتن الگوي بین داده ها اشاره شده است 

 :کاوي را نشان می دهد

  مراحل داده کاوي-)1(شکل 

 

 

 

 بنديخوشهتحلیل.6

فرایندبهمی باشد،  کاويدادهآوريفندرمعمولهايزمینهازیکیکهبنديخوشهتحلیل

اینبه . شودمیاطالقخوشهمفهومباهازیر گروهبه)اشیاءیا(هادادهازايمجموعهتقسیم
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رفتار میواحدگروهیکهمانندکهمی باشد  متشابههايدادهیکسريحاويخوشهیکترتیب

پیشازهادستهکهتفاوتاینبااستنديبدستههمانبنديخوشهاستذکربهالزم . کنند

 . گیردمیانجامنظارتبدونهادادهبنديعمل گروهوباشندنمیمعینوشدهتعریف

 : می باشدضروريزیرنکاتبهتوجهبنديخوشهدر

متمایزهايخوشههايدادهوتشابهبیشترینخوشهیکداخلهايدادهبایستمی

. باشندداشتهیکدیگرباراتفاوتبیشترین

بستگیآنهاسازيپیادهومتدهادرشدهگرفتهکاربهتشابهمعیارهايبهبنديخوشهکیفت

. دارد

داردبستگیهاخوشهنمایشوتعریفبهبنديخوشهکیفیت .

[۱]گرددمیتعیینمخفیالگوهاياستخراجتوانائیواسطهبهبنديخوشهکیفیت .

k�meansالگوریتم  .7

 یکk�means .باشدمیبنديخوشههايالگوریتمترینرایجازیکی k�meansالگوریتم 

تقسیم،باشدمیخوشه Kداراي کهیک مجموعهبهشدهتشکیلءشی nاز که راDداده بانک

شیهرروشایندر . رساندمیانجامبهخاصیمعیارهايازاستفادهبارامذکورعملوکندمی

گام . شودمیدادهنمایشآنمرکزتوسطخوشههروگرددمیمتناظرصفحهرويايطهنقء با

 : باشدمیزیرشرحبهصورتبهالگوریتمهاي

 . شودمیتقسیمتهیغیرمجموعه زیرKابتدا به دراشیاء : اولگام

 . گرددمیمحاسبهخوشههرمرکزعنوانبه Seedنقاط  : دومگام

)میانهنقطه(مرکزبارافاصلهنزدیکترینکهیابدمیتخصیصايخوشهبهءشیهر : سومگام

 . باشدداشتهخوشهآن

. باشدنداشتهوجودجدیديتخصیصصورتیکهدرتوقف٢گامبهبرگشت : چهارمگام

یناهمچنین. داردباالییکارائیباشدمیزمینهایندرروشترینرایجکهبنديخوشهروشاین

میروشمثبتهايویژگیازنیزمورداینکهمی یابدپایانمحلیبهینهیکدرغالباالگوریتم

منظور ازکهشوندمیمعرفیوروديعنوانبهمیانهو k نظیرهاییپارامترروشایندر . باشد
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میریفتعالگوریتمبرايخاصیفرمولاساسبرآنمحاسبهنحوهکهاستمیانگینینقطه،میانه

ایندرکه . باشدمیگسستههايدادهمیانه برايمحاسبهالگوریتماینمشکالتاز . شود

Kالگوریتم بهالگوریتماینتبدیلمیانهبامدنمودنجایگزینباخصوص – modes بر دنتوامی

[۲] . آیدمیشماربهتفکیکیبنديخوشهروشدستهدرفوقروش . کردغلبهمذکورمشکل

 

 مقالهایندرشدهگرفتهکاربهکاويدادهفرایند.8

نوعوماهیتنیزوموجودمحدودیتهايوشرایطبهتوجهبااصلیهايگامازاستفادهبافراینداین

 : استشدهتعریفذیلشرحبهاین مقالهدرکاويدادهآوريفناجرايخاص،هاداده

کاويدادهمسالهومشکلتعریف . 8-1

مسألهيدامنهتعریف٨-١-١

استان پرستاران تعدادي از بیمارستان هاي اطالعاتیبانک،تحقیقاینبحثمورد محدوده

،کارمنديشماره ، نام بیمارستاننظیرشناختیجمعیتاطالعاتحاويکه.باشدمیمازندران

محل ،،محل تولدمت نام قسمت خد،تحصیالت،نام خانوادگیونامسال  ورود به کار ،

میانگین ،میزان حقوق،تحصیل دوره هاي تحصیلی قبل از ورود به بیمارستان ، مجرد و متاهل بودن

جمع . باشد می89-86سالهايو معدل سالمتی آن در،زمان هاي شیفت ، جنسیتساعت کاري

هايالگوریتماجرايوسازيپیاده،طراحی،کاويدادهاطالعاتیپایگاهساخت،دادهآوري

ترینکاملبامطابقهاخوشهتمایزآنالیز،توصیفیسازهاينمایهوالگوها،استخراجکاوش

. استشدهانجاماستانداردهايمتدلوژي

 

کاويدادهپروژهنهاییهدفتعریف  ٨-١-٢  

کاويدادهرایندفترینمناسباجرايکاوي،دادهپروژهیکقالبدرتحقیقاینمهماهداف  از

وآمارياطالعاتبنديگروهوبنديخوشهمدلساختوپرستارانپایگاههايدادهبامرتبط

ورودي در جهت آسیب شناسی رفتار سازمانیهايمشخصهاساسپرستاران برشناختیجمعیت

عنوانبهدادهمجموعهازاستفادهازپسهاخوشهساختفراینددراینکهبهتوجهبا . باشدمی
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٩

مجموعهازمدلساختازپس،بیندمیآموزشوایجاداساساینبر،مدل  دادهمجموعهیک

گردیدهاستفادهمدلبهترینانتخابوهامدلو صحتارزیابیمنظوربهشدهتعیینآزمایشیداده

رمنظوبهمختلفوروديهايمشخصهمقادیرتنظیماساسبربنديخوشهمدل همچنین. است

شناسی رفتار سازمانیآسیبالگوهايکشفمنظوربههاتوصیفی خوشهسازهاينمایهاستخراج

. استگرفتهقرارتحلیلموردتفکیکبهپرستاران

پرستاران با توجه به شرایط عملکردمقایسهمنظوربهتمایزآنالیزارائهتحقیقایندیگراهدافاز

نظام مسئولینسرانجام. و تاثیر آن بر رفتار سازمانی استسالمتی روحی و فشار هاي روانی آنها 

اساس برآگاهانهتصمیماتاتخاذویافتهساختارهايبرنامهکمکبهبودخواهندقادرپزشکی

ورفتار سازمانی پرستاراناهدافبهبودوپیشبردجهتموثرترينحوبه،آمدهبدستالگوهاي

به،کاربرديرویکرديداشتندستدرباتحقیقایناست امید. بردارندگامآنشناسیآسیب

دادهنوینآوريفناجرايوتحقیقات بعديمفید دروالگویی مطلوبومطالعهموردیکعنوان

آموزشی موسساتوهاسازمانسایردرمربوطههايالگوریتموهاتکنیکدیگرتوسطکاوي

. گیردقراراستفادهموردکشورمان

اطالعات  سازي آماده2-٨

دادهمجموعهدوبهاصلیدادهمجموعهتقسیم٨-٢-١  

بهتنهاوگرددمیمحسوبنشدههدایتکاويدادهنوعازبنديخوشهتکنیکاینکهبهتوجهبا

جدیددادهمجموعهتعریفبهنیازيلذاپردازدمی  شباهتمبناي معیاربرهامشخصهبنديگروه

مدل پردازشوآموزشبرايیکیمجموعه دادهدواستکافیتنهاوباشدنمیبینیپیشمنظوربه

(TrainDS) هامدلدقتوصحتارزیابیوآزمودنبرايدیگريو(TestDS)تعریف گردد  .

[۳]
زیردوبهاصلیهايدادهمجموعه،هادادهاینرويبربنديخوشهروشاعمالمنظوربه

انتخاب(درصديگیرينمونهابزارهمراهبهسازيخدمات یکپارچهسرویسازاستفادهبامجموعه

هادادهدرصد١٠فرضصورت پیشبه [۴] . گردیدتقسیم)هانمونهشدهتعیینتصادفیدرصد

تصادفی صورتبهمدلآموزشمنظوربههادادهدرصد٩٠یعنیآنمابقیوآزمودنمنظوربه

،شدهانتخابمقصددادهمجموعهبههادادههايستونتکتکنگاشتازپس. شوندمیانتخاب
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١٠

 . گرددمیانجامتصادفیبصورتجداسازيوانتقالاین،سازيخدمات یکپارچهبستهاجرايبا

SSIS)ي بستهیکتعریفبادرنهایت Package) اجرايبارهردرخودکارصورتبهعملاین

باکهترتیباینبه. شودمیروزرسانیبهدادهپایگاهرويشده براعمالتغییراتآخرینباان

دودرنتایجوانجامهادادهتقسیم تصادفیعملیات،ايدادهجریانوکنترلیجریانیکتعریف

OLEجداگانه مقصددوتعریفباجداگانهجدول DB به،استفادهموردهايستوننگاشتو 

شدهارائه2،3،4شکلدرساختمراحل . [۵]گرددمیهذخیرکاويدادههايمدلساختمنظور

:است

خدماتخودکاربستهیکقالبدراصلیدادهمجموعهتصادفیجداسازيمنظوربهشدهتعریفايدادهجریان :2شکل

هادرصدي نمونهتقسیم

به تصادفیجداسازيوانتقالمنظوربهتستیدادهمجموعههايستونبهاصلیدادهمجموعههايستونازنگاشتاينمونه:3شکل

کاويدادهفراینددرهادادهسازيآمادهمراحلعنوان
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١١

 هامدلوارزیابیدرساختمورداستفادهخامدادهمجموعهدوبرايدادهمنبعنماي: 4شکل

 

هادادهمجموعهبراياصلیکلیدتعریف  ٨-٢-٢  

کاوشهايمدلساختمنظوربههادادهجامعیتحفظهادادهسازيآمادهمراحلازدیگریکی

شدهتعریفهادادهسازيخالصهازپسجداولبرايکلیداصلیمنظوراینبرايکهباشدمی

دراصلیکلیدعنوانبه identityماهیت باوتعریف Idجدیدستونیکمنظوراینبراي . است

[۶] . گردیدمنظورهامدلساخت

 

هادادهپاالیش٨-٢-٣  

انجام هامدلساختمراحلپرستاران  هايدادهانتخابباکهاستبیمارستانبهمربوطاطالعات

حذف،بودندنام بیمارستانفاقدکهرکوردهاییصحیحودرستنتایجحصول براي. گرددمی

. گرفتارقرتحلیلموردبیمارستان5پرستاران مربوط بهاطالعاتنهایتدر . گریدند

 تفکیکبهپرستارانهربرايفشار روانیمعدلمحاسبهوهادادهسازيخالصهمراحل٨-٢-۴  

بیمارستان

سازيخالصهمرحله ، بیمارستانتفکیکبهپرستارانهربرايمعدل فشار روانیبررسیمنظوربه

برايشدهتعریفپیشازهايدستهو بهاستانجام شدهو بیمارستانسالتفیکبه  محاسباتو

خوبفشار روانی“ ،”متوسط فشار روانی“، ”ضعیف فشار روانی“دستهچهار،دادهمجموعه

.گردیدتعریفپارامترهاي گفته شده ،اساسبر “ممتاز  فشار روانی“، ”

 



 1391  اردیبهشت   11                             دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان                  همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاري

   
 

 

١٢

k�meansالگوریتم ازاستفادهبابنديخوشهمدلایجاد. ٨-٣

مشخصنیازمورددادهمنابعنمايودادهمنابع،هوشمندتجارتحلراهیکتعریفازپس

شدهمشخصکاويدادهساختارایجاددرهااین ستونبنديخوشهمدلساختدرسپسگردید

: [۷]باشدشاملراهاستوناینبایدبنديخوشهمدلیکدیگرعبارتیبه،اند

کلیدي ستون(key column)

ورودي هايستون(input columns)

 

: بنديخوشههايمدلبرايکاوشساختار٨-٣-١   

یاکاوشساختاریکتعریف . باشدمیدادهپایگاهدرايرابطهجدولیکایجادشبیهساختاراین

وابستهالگوریتموبینیپیشقابلستونهايتعدادورودي،تعداد ستونهايتعیینشاملکاوشمدل

دادههايالگوریتمتوسطاستخراج شدهالگوهاينمودنرهذخیبرايکاوشمدل . استآنبه

که DMXجوي وپرسزبانازآنهاباکاروکاوشهايمدلایجادايبر . رودمیکاربهکاوي

عبارات ساختبهشروعازقبل . استگردیدهاستفاده،شدهفراهمتحلیلیهايتوسط سرویس

DMXنمایدمیاستفادهآنهاازهامدلساختبرايیلیتحلسرویسهايکهاصلیاشیاء،شناخت،

دادهيمحدودهکهمی نمایدتعریفرادادهساختاریک،کاوشساختار. باشدمیاهمیتداراي

کاوشساختاریک . نمایدمیمعرفیراشوندمیساختهکاوشهايمدلآنهارويازکهراهایی

یک . کنندمیاستفادهاشتراکیطوربهدادهمجموعهیکازکهباشدمدلچندینتواند شاملمی

میاعمال،نمایدمیارائهکاوشساختارکهداده هاییبهراکاوشهايالگوریتم،کاوشیمدل

کهراداده هاییکههستندکاوشیساختارهايستون،کاوشساختاريسازندهعناصر. .سازد

نوعقبیلازاطالعاتیشاملهاستوناین. نمایندمیتوصیف،سازندمیفراهمدادهاصلیمنبع

. باشندمی،شدهتوزیعچطوردادهاینکهوماهیت دادهومحتوانوع،داده

 معدلمحاسبهشاملکهشدهسازيخالصهاطالعاتازبنديخوشهکاوشیمدلساختنبراي

به،هادادهتوسطهامدلشآموزازپس . استشدهاستفادهتفکیکبهپرستارفشار روانی هر

وپرداختهمختلفوروديهايمشخصهوهاعاملاساسبرپرستارفشار روانی هروضعیتبررسی
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١٣

تمایزآنالیزومشخصرامشابههايخوشه،نمودهرا تحلیلهاخوشهبرايتوصیفیسازنمایه

. استشدهانجاممتفاوتهايخوشه

آناعمالوk-Meansالگوریتم استفادهبابنديخوشهتکنیک،کاويدادهساختارتعریفازپس

ستونتعیینو =10k و=7kبراي متفاوتهايپارامترتنظیمباشدهتعریفکاويِدادهساختاربه

ستونشدهتعریفکاويدادهساختاربهتوجهبا . استشدهسازيوکلیدي پیادهوروديهاي

هايستونعنوانبههاستونوبقیهاستفادههامدلتساخدر Case Keyعنوان به Idکلیدي 

 .استشدهگرفتهنظردرورودي

 k-meansبندي خوشهالگوریتماعمالهمراهبهکاويدادهساختار:5شکل

 

 

دادهمجموعهرويبرتصمیمدرختالگوریتمعملکردنحوهوهامدلآموزشوپردازش. 4-٨

. گویندمینیزمدلپردازشآنباشدکه بهمیمدلیادگیريکاوي،هدادمدلتهیهازمرحلهاین

ساختارهاییوخواندمیرادادهمنبعتحلیلی،، خدماتشودمیپردازشکاوشساختاریکوقتی

میمدل پردازشیکزمانیکه . نمایدمیایجادرانمایندمیپشتیبانیراکاوشهايمدلکهرا

،انتخابیکاويدادهالگوریتمطریقازشدهتعریفکاوشساختارتوسطکههاییداده،شود

مدلدررااطالعاتاینسپسونمایدمیجستجوراهاوروندالگوهاالگوریتم. شودمیمنتقل

 .[۸]نمایدمیذخیره
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١٤

استشدهگرفتهدرنظر TrainingDataSet_۱ داده مجموعهاساسبرمدلآموزشبراي

یکتهیهمنظوربه k-meansبندي خوشهالگوریتماعمالباهاودادهایناساسبرمدلسپسو

است و می تواند در آسیب شناسی رفتار سازمانی گرفتهقرار  پردازشوآموزشموردکاوشیمدل

 .کمک گند

 

 مدل در جهت آسیب شناسی رفتار سازمانی پرستارانبهترینانتخاب. 5-٨

تفسیرآنهامعنیوارزیابیآمدهدستبهنتایجبایستمی،هاالگوذخیرهوهامدلساختازپس

نیازمندونیستکافیمدلبهترینانتخاببرايبه تنهاییهامدلدقتمیزانکهشودتوجهوشود

،شامل بررسیمرحلهاین. باشدمیآنهابهوابستههايهزینهوخطاهاانواعخصوصدرآگاهی

مدلارزیابیمنظور به.رادارندعملکردبهترینواندشدهتهیهکهستاهاییمدلانتخابوآزمون

کلیطوربه . باشدمیآزمایشیايمجموعهبراساسمدلدقتمیزانتخمین،بهینهمدلانتخابو

:[۱۰،۹]باشدزیرهايویژگیدارايبایدهادادهخوشه بنديالگوریتمیک

کندکاردادهمختلفانواعبابتواند .

باشدمتفاوتهايشکلواندازهباهاییخوشهتعیینبهقادر . 

باشدحداقلوروديپارامترهايتعیینبرايمحیطدانشبهآننیازمندي . 

دهدتشخیصراآنهاوکندکارپرتهايدادهوجودبادربتواند . 

باشدنداشتهبستگیوروديرکوردهايترتیببهآنخروجی . 

کندلحاظراکاربربوسیلهشدهعیینتمحدودیتهاي . 

باشدتفسیرواستفادهقابلالگوریتماینخروجینتایج .

سپسوگردیداستفادهصعودنمودارابزارازشدهذکرشرایطگرفتندرنظرباتحقیقایندر

ساختاربهمدلصحتودقتتعیینبرايهاي آزمایشیدادهمجموعههايستونازنگاشتی

شرحبهو مطلوبآلایدهمدلیباامدهبدستمدلمقایسهوسرانجامشدانجامنظرموردیکاوش

یکتخصیصتوانندمیبنديخوشههايمدلاینکهبهتوجهبا . شدآوردهبدستذیلنتایج
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١٥

در،نمایندبینیپیش،آمدهبدستهايخوشهبهراباشدمیرفتهاز دستمقادیردارايراموردي

. استشدهتعییننیزموارداینبینیپیشدقتمودارناین

 صعودنمودارازاستفادهبابنديخوشههايمدلبهدهیامتیازنماي:6شکل 

 

باشدمیآلایدهمدل،معرفرنگسبزمنحنی.

10بابنديخوشهمدلمعرفرنگبنفشمنحنی k=باشدمی

7بابنديخوشهمدلمعرفرنگصورتیمنحنی k=باشد می 

باشدمیتصمیمدرختمدلمعرفرنگزردمنحنی�

باشدمیتصادفیوحدسیمدلمعرفآبیمنحنی

باالتر امتیازداراي  Cluster ۷مدلکهشودمینتیجهبنديخوشههايمدلامتیازبهتوجهبا

Score= ۰٫۹۴است  : 

 

 مدلبهدهیامتیازوارزیابی :١جدول
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١٦

 

مشخص. بدهدنشان را9% ٠آن  Target Populationتا نمودهحرکتآلهایدمنحنیروي

را دانشجویان9% ١٫٨٣بتواند منحنیتا ایناستالزمدانشجویاناطالعات از7% ١که گردید

وتصادفیمنحنیبااليدرشدهتولیدمدلمنحنیکهشودمیمشاهدههمچنین. نمایدبینیپیش

خوشهمدلازدیگرعبارتیبه . استمناسبیينتیجهاینوداردقرارآلایدهمنحنینزدیک به

سالمتی معدلولیاستمشخصآنهاسایر اطالعاتکهدانشجویانتخصیصبینیپیشبرايبندي

 . گرددمیاستفادههاخوشهازیکیبه،باشدمینادرستمقدارشیانداردمقداريروانی آنها

ورسمسالمتمعدلپیوستهمشخصهاساسبرنیزمدلسهايبرپراکنشنمودار همچنین

خوشه٧بابنديخوشهمدلنهایتدر . گردیدحاصلبنديخوشهمدل براي=Score 1,43امتیاز

. گردیدانتخاببرترمدلعنوانبه،

 هامدلبهدهیامتیازمنظوربهنمودارپراکنش :7شکل

 

 مدلگرافیکینماي:8شکل 

 توصیفی کلیسازنمایه: 2جدول 
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١٧

 گیرينتیجه.9

 

جمعیتهايدادهازاستفادهباتااستشدهسعی،کاربرديرویکرديازاستفادهباتحقیقایندر

وگردیداعمالبنديروش خوشه،مازندراناستانپرستاران تعدادي از بیمارستان هايشناختی

تفکیک بر اساس بهوروديهايمشخصهسبراساپرستارانبنديگروهمنظوربهکاوشیهايمدل

شدهذکرهايعاملبراساسهامدل این. گردیداستخراجپارامترهاي آسیب شناسی رفتار سازمانی

هاي سازنمایهاساسبرتفکیکبهفشارهاي روانی پرستارانتوزیعوقرارگرفتهتحلیلمورد

. گردیدمشخصتوصیفی

درراموثريگامبتوانعلوم پزشکیهايحوزهدرکاملیتاطالعادست داشتندربااستامید

اعتالي رشددر  آنان ،آسیب شناسی رفتار سازمانیتعیینفشارهاي روانی پرستاران درهدایت

 .جامعه پرستاران و عدم صدمات ناشی از فشار هاي روانی آنان برداشت

ازکاملتريهايمشخصهداشتندستدرباراعمکرد بیمارستان هاقادرندهامدلگونهاین

علوم هايحوزهازتريوسیعسطحدرآنهابنديگروهبهودادهقرارتحلیلمورد،پرستاران

در حوزه سالمت روحی مستولینتصمیمات آگاهانهاتخاذسمتبهآغازینینقطهوپرداختهپزشکی

. ندباشو جسمانی پرستاران در جهت آسیب شناسی رفتار سازمانی آنان
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