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خون با استفاده از  يرفتار مردم در اهدا يالگو ییشناسا

  ،یبر تازگ یمبتن K-Means تمیالگور

 بسامد و ارزش خون
 

  3مریم عاشوري /2ادهسمیه علیز /1جواد رجبی 

  چکیده
  

از  پنج درصد اگر تنها  برابر بیشتر از کشورهاي در حال توسعه است. 18توسعه یافته  اهداي خون در کشورهاي مقدمه:

طور مستمر خون اهدا کنند، ذخیره کافی براي تامین نیازهاي جامعه وجود خواهد داشت. این رقم در کل جمعیت جهان به

 منظوربه وفاداري اهداکنندگان خونرتبه خت شناحاضر است. هدف مطالعه  یک درصدکشورهاي در حال توسعه کمتر از 

  .ریزي مناسب براي گسترش و تقویت رفتار اهداي خون در جامعه استبرنامه

 گیري به روش سرشماري بوده است. جامعهمقطعی صورت گرفته و نمونه -توصیفیپژوهش حاضر به روش  :هاروش 

ها از نرم افزار تحلیل داده براياست.  1388تا خرداد  1383هاي سازمان انتقال خون تهران از  آبان پژوهش متشکل از داده

Clementine12.0  .سازي الگوریتم براي مدلاستفاده شده استK-Means  و مبتنی بر مقادیر جمعیت شناختیدر دو حالت 

مختلف متغییرهاي بین  ارتباط تا گردید  جراا )Recency-Frequency- Monetary (RFM)( تازگی، بسامد و ارزش خون

  .بدست آید

تازگی، بسامد و ارزش بندي مبتنی بر مقدار میانگین شاخص ریشه میانگین مربع انحراف از معیار براي خوشه ها:یافته

تازگی، بسامد و ارزش ها توسط الگوریتم مبتنی بر بندي بهتر دادهاست و خوشه  14/11و  72/10و جمعیت شناختی  خون

شامل مردان مجرد حائز بیشترین رتبه  چهارمخوشه خوشه قرار داد که چهار ها را در الگوریتم داده. این کردرا تایید  خون

  شامل زنان متاهل حائز کمترین رتبه وفاداري گردید.  سهو خوشه  اهداي خون وفاداري

هاي نگرش سازمان وهشیکاوي براي تحلیل و رده بندي اهدا کنندگان خون، هاي نوین دادهشاستفاده از رو گیري:نتیجه

تر وفاداري تر و دقیقبه شناسایی سریع دهد. بررسی رفتار اهداکنندگانانتقال خون را به روند اهداي خون تغییر می

 .کندکمک می و مدیریت صحیح پایگاه خون اهداکنندگان

 وفاداري اهداکنندهارزش خون،  بسامد،تازگی،  بندي، خوشه واژه هاي کلیدي:

 
   20/10/96: یینها رشیپذ  20/09/96: ییاصالح نها  05/04/96مقاله: وصول  

  

                                                 
  تهران، ایران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشکده مهندسی صنایع، هاي اطالعات، کارشناس ارشد مدیریت سیستم .١

  دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران. 2

  )mashoori@saravan.ac.ir(مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران؛ نویسنده مسئول دانشکده فنی و مهندسی، . 3
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ــورت الکترونیکی ذخیره       حجم داده به صـ که  ــکی  هاي پزشـ

ــت. مجموعه     می ــوند روز به روز در حال افزایش اسـ عظیم  شـ

هاي خام به خودي خود، کاربردي ندارند اما دانشی که در داده

ــت.  این پایگاه ــده اس ــتفاده نش ها وجود دارد، معموال نهان و اس

شیدن به این داده  ه ها باید آنها را تحلیل و تبدیل ببراي معنی بخ

یا بهتر از آن یعنی دانش کرد. از این   ابزارهاي   ،رواطالعات و 

دست آوردن این اطالعات نهان بکار  هانند در بتوکاوي میداده

خودکار  کاوي تشــخیص الگو را به صــورت گرفته شــوند. داده

ــف  کند الگوهایی را در داده  و تالش میدهد  میانجام   ها کشـ

هاي آماري مرســـوم به ســـختی قابل کشـــف نماید که با روش

تواند اطالعات ارزشمندي  الگوهاي کشف شده می  1هستند 

ن و دست اندرکاران حوزه سالمت قرار   اتیار متخصص  را در اخ

ــر داده   2دهد  ــط   در حال حاضـ هاي مراکز انتقال خون توسـ

ــوند و از هاي داده ذخیره میهاي نرم افزاري در پایگاهبرنامه شـ

ساده مدیریتی استفاده چندانی هاي ها جز براي گزارشاین داده

ــودنمی داده کاوي به تحلیل     هاي روشتوان با  می ،بنابراین  ؛شـ

کاوي  داده هاي روشزیرا  ،هاي خون پرداخت  هاي پایگاه   داده

ــتخراج دانش از دادههتواند بمی هاي عنوان ابزاري مهم براي اس

  3شود پزشکی و سالمت استفاده

افزایش شــمار تصــادفات و مشــکالت ســالمت، نیاز به خون را 

بشر است و    خون عنصر حیاتی زندگی   4افزایش داده است 

ندارد    75حدود   نه ســـاال 5هیچ جایگزینی براي آن وجود 

ــر دنیا اهدا  ــراسـ ها واحد و میلیون 6میلیون واحد خون در سـ

ــرف می هزار 100اهداي خون به ازاي هر    7گرددخون مصـ

ته         یاف عه  ــ ــورهاي توسـ ــتر از  18نفر جمعیت در کشـ برابر بیشـ

از کل  ج درصــدپنکشــورهاي در حال توســعه اســت. اگر تنها 

طور مستمر خون اهدا کنند، ذخیره کافی براي تامین  جمعیت به

یازهاي جامعه حاصـــل می        ــور ایرانن   5/2بین  گردد. در کشـ

داوطلبانه  درصــد100از کل جمعیت و  درصــد6/2درصــد تا 

هدا می  ند خون ا ناوري و افزایش قوانین       6کن فت ف ــر پیشـ

خون  طالعات بانکمراقبت بهداشتی بر پیچیدگی سازماندهی ا  

تر کرده است. پردازش هاي آن را مشکلافزوده و مدیریت داده

ها، مدیریت اطالعات تولید شده و ارائه آنها به روش منظم داده

ــتم اطالعاتی کارآمد را مطرح می      ــیسـ  8نماید  لزوم ارائه سـ

ستفاده از علم داده    صورت گرفته در زمینه ا در  کاويمطالعات 

ندك    قال خون ا فت   طوريبه  اســــت انت ــر هاي اخیر  که پیشـ

ــمی و تحلیل        داده باط رویکردهاي آماري، تجسـ کاوي بر ارت

  9هاي مختلف مهندسی تمرکز داشته استداده در زمینه

نه بررســـی نگرش  عه   در زمی هداي خون،       هاي مراج به ا گان  ند کن

زي شده در  ریرفتار برنامه نظریهکفاش پور و همکاران با استفاده از  

عه    ایران طال قل در این تحقیق،       م هاي مســـت ند. متغییر جام داد اي ان

ــه ــده (رفتاري، هنجاري و گانه مدل رفتار برنامهباورهاي س ریزي ش

ادراکی) بود و متغییر وابســته (هدف) تمایل افراد نســبت به اهداي  

عه         طال نه خون بود. در این م با هداي خون     185داوطل لب ا داوط

ــدند  آوري ز طریق پرســـشـــنامه جمع  ها ا نو اطالعات آ  آزموده شـ

ــان داد که از میان متغییرهاي مدل، میزان کنترل          گردید. نتایج نشـ

رفتار ادراکی افراد تاثیر بیشـــتري در تمایل اهداي خون آنها دارد و 

تایید گردید             به اهداي خون  باور ادراکی در تمایل    10اهمیت 

هدا         ــان دادند که بین آگاهی براي ا ــانی و همکاران نشـ و  رخشـ

صیالت ارتباط آماري معنا داري وجود      سطح تح سن و  متغییرهاي 

ــت  زیرا ،ندارد اما بین جنس و آگاهی ارتباط آماري معنا داري هس

هداي خون بیش از مردان بود. در این پژوهش        به ا نان  گاهی ز آ

هاي اصلی اهداي خون  کمک به همنوع و صاف شدن خون انگیزه  

نگرش با ســـن و جنس افراد مورد در این مطالعه بین  ،بود. همچنین

مطالعه ارتباط آماري معنی داري مشــاهده نشــد اما نگرش با ســطح 

تحصـــیالت ارتباط آماري معنی داري دارد. ارتباط اهداي خون با      

ــن و جنس افراد معنی ــیالت،  دار بود در حالیس ــطح تحص که با س

شد      شاهده ن ضع تاهل تفاوتی م شی دیگر   6مذهب و و در پژوه

مفهومی براي بررسی اثر انگیزه اهداکننده خون، رضایتمندي   مدلی 

نده،             هداکن باط بین انگیزه ا ناداري ارت ئه و مع فاداري وي ارا و و

  11رضایتمندي و وفاداري وي تایید گردیده است

صـــورت  به پژوهش با پیاده ســـازي الگوریتم در این 

ي  از مجموعــه رویکردهــا جمعیــت شـــنــاختی و مبتنی بر 

رداخته  پکاوي به بررســی رفتار اهداکنندگان خون توصــیف در داده

 مقدمه
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ــد ــی رفتار اهداکنندگان خون اهمیت فراوانی داردش ا به زیر ،. بررس

عدي  هاي بارسال درخواستبه منظور  شناسایی اهداکنندگان وفادار  

  نماید.  ا جلوگیري میه اهداي خون کمک نموده و از رویگردانی آن  

مانی  ها و مراکز دربیمارســتانن خون اهداکنندگارتبه بندي وفاداري 

براي ارائه خدمات درمانی   يمند نظامریزي سازد تا برنامه را قادر می

ي  احفظ اهداکنندگان وفادار به شیوه  راستاي یا بهداشتی رایگان در  

در   ايموثر انجام دهند. هدف اصـــلی این مطالعه ارائه روش و نمونه    

نه  ــت کاوي در انتقال خون   کاربرد علم داده  زمی داده   که و ایناسـ

    تواند در ارائه بهتر خدمات ایفاي نقش نماید.می چگونه کاوي

  


نعت  ص شناسی فرآیندهاي استانداردروش حاضر بر اساس پژوهش

بل براي داده    قا  CRISP:Cross Industry Process)کاوي مت

for Data Mining)    جام شـــده اســـت. این روش یکی از ، ان

ــازي و اجراي پروژه روش ــیار قوي براي پیاده س هاي داده  هاي بس

که در شــکل شــماره یک   ]12[ت اســمرحله کاوي و شــامل پنج 

                                             .ارائه شده است

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و مدل پیشنهاديکریسپ هاي روش : گام1کل ش
  

ماهیت تهدید کننده، فاســـد شـــدنی و حیاتی           نیاز جامعه به خون و    

شــناســایی   برايالگویی ضــرورت داشــتن هاي آن، خون و فرآورده

ه سازد. بررسی رفتار اهداکنندگان ب  رفتار اهداکنندگان را آشکار می 

خون، کاهش چالش فقدان ذخیره احتیاطی خون  تامین ذخیره کافی 

ندگان وفادار کمک             هداکن ــایی ا ناسـ در مواقع بروز بحران و شـــ

وب  طور پیوســته و متناهنماید. اهداکننده وفادار فردي اســت که بمی

  ]13.[نمایدخون اهدا می یبه سازمان

ن  هاي آمقطعی بوده و مجموعه داده -حاضر از نوع توصیفی   مطالعه

  روش بــاگیري مرکز انتقــال خون تهران اســــت. نمونــه متعلق بــه

شماري     شد  سر از  آبان  نفر مراجعه کننده  1384132 شامل  وانجام 

ه گر بکه با مراجعه مســتقیم پژوهش بود 1388تا خرداد  1383ســال 

ــل تهیه گردید و محتواي    ــورت فایل اکس پایگاه انتقال خون و به ص

ــان حوزه مرب داده ــص ور  به منظ. قرار گرفتوطه ها مورد تایید متخص

کارکنان    رعایت مالحظات اخالقی، نوع مطالعه و هدف آن براي        

توضـــیح و به آنها اطمینان داده شـــد که اطالعات   انتقال خون مرکز

  هاروش
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ــورت محرمانه محفوظ خواهد ماند.   ــده به ص منظور  هبگردآوري ش

د  بودن که داراي مقادیر از دست رفته  هایینمونهها، آماده سازي داده 

و  دندش حذف از مطالعه ها نداشتند،  وجه تشابهی با سایر داده   یا هیچ

هاي  مورد رســید. ویژگی 730254به  بررســی شــده هاينمونهتعداد 

کنندگان شـــامل جنس، وضـــعیت تاهل، گروه خونی،   اهداآماري  

ماره  ش تحصیالت، شغل، میانگین سن و میانگین وزن آنها در جدول

 ت.نشان داده شده اس یک

 

 

           1388تا خرداد  1383گان سازمان انتقال خون از آبان کنند اهداجمعیت شناختی و گروه خونی  يهایژگیو: 1 جدول

  میانگین±انحراف معیار*  درصد*  تعداد  مشخصه

  جنس
  ---  6/7  105194  زن

  ---  4/92  1278938  مرد

  وضعیت تاهل
  ---  4/22  310046  مجرد

  ---  6/77  1074086  متاهل

  تحصیالت

  ---  8/0  11073  سوادبی

  ---  7/5  78896  ابتدایی

  ---  0/21  290668  سیکل

  ---  1/43  596561  دیپلم

  ---  9/7  109346  فوق دیپلم

  ---  3/17  239455  کارشناسی

  ---  1/3  42908  کارشناسی ارشد

  ---  0/1  13841  باالتردکتري و 

 گروه خونی

A- 47060  4/3  ---  

A+  390325  2/28  ---  

AB-  11073  8/0  ---  

AB+  94121  8/6  ---  

B- 34603  5/2  ---  

B+ 296205  4/21  ---  

O- 56749  1/4  ---  

O+ 453991  8/32  ---  

  شغل

  ---  3/39  543964 آزاد

  ---  7/4  65054 دارخانه

  ---  3/34  474757 اداري و دفتري

  ---  6/3  49829 نظامی

  ---  2/3  44292 بازنشسته

  ---  1  13841 دانش آموز

  ---  2/5  71975 دانشجو

  ---  9/4  67822 کارگر

  ---  8/3 52598 سایرموارد

  3/35±54/10  ---  1384132 سن

  2/80±68/13  ---  1384132  وزن

  اند.گزارش شده »درصد«صورت و متغییرهاي اسمی به »میانگین±انحراف معیار«صورت متغییرهاي عددي به*
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ــتفاده از نرم افزار    مدل  ــازي با اسـ   SPSS Clementine12.0سـ

انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر داده کاوي توصیف کننده  

کاوي هدف یافتن الگوهایی در  هاي توصیفی داده است. در روش 

شد       مورد داده سیر با سان قابل تف ست که براي ان الگوریتم   ]14.[ها

K-Means  با مقدارK  سه شد.     براي مدل 10تا  از  ستفاده  سازي ا

بندي تعدادي  روش خوشه بندي براي گروه K-Meansالگوریتم  

ســت. این گروه بندي براســاس شــباهت مقدار ورودي  هاپیشــینهاز 

هر خوشه (به تعداد  هاي نمونهکه بطوري هاستبراي مجموعه داده

k  ابخوشــه) بیشــترین شــباهت را به یکدیگر و بیشــترین تفاوت را 

ــه ــاي خوش ــند. اعض ــته باش   یالگوریتم K-meansهاي دیگر داش

وع ها شر تصادفی از خوشه   ايزیرا با مجموعه ،تکرار شونده است  

ــود می ــهش ــتهها و این خوش ود یابند تا جایی که بهببهبود می پیوس

ــتر امکان  ــد (یا اینکه تعداد تکرارها به محدودیت             بیشـ پذیر نباشـ

  ]14.[ مشخص شده برسد)

هاي رایج        یان یکی از ابزار ــتر فاداري مشـ ــاخص و  برايشــ

ندازه  ــتري براي یک بنگاه کســـب و کار       ا گیري اهمیت مشـ

ــت ــت که میزان وفاداري   RFM  ]15.[اس ــامل مقادیري اس ش

شان می        سب و کار ن صوالت یک ک شتري را به مح  R دهند.م

شان   Fدهنده مدت زمان سپري شده از آخرین خرید مشتري،     ن

دهنده تعداد دفعات خرید و مراجعه مشــتري براي خرید نشــان

صوالت و   شان  Mمح شتري    ن ست که م  به منظوردهنده پولی ا

ــت. ارزش            خرید کاال یا دریافت خدمات پرداخت کرده اسـ

پولی خرید مشــتري با احتســاب جمع خرید مشــتري در دفعات 

توان میزان وفاداري باشــد. با وجود این ســه مقدار میخرید می

شخص نمود     سب و کار را م شتري به ک تازگی، مقادیر   ]16.[م

 توان به طور مناســب و مخصــوصرا می بســامد و ارزش پولی

سب و کار تعریف نمود  ستفاده از ابزار   ]17.[ک سامد  ا تازگی، ب

ه     و ارزش پولی طه در ا هاي مربو داي خون و و تعریف متغیر

شه  ساس این متغییرها می خو س بندي اهداکنندگان بر ا بب تواند 

ــب ، 19.[بندي اهداکنندگان گرددنتایج مفیدي براي گروه کس

جاي  Blood Value(B)ارزش خونی (] 18 فاده    M) ب ــت اسـ

امد تازگی، بسگردید و میزان وفاداري اهداکنندگان با شاخص 

شد    و ارزش خون سامد  ل هاي تحلی. وروديسنجیده  تازگی، ب

اهدا و ارزش خون  بسامد سه متغیر تازگی اهدا،    و ارزش خون

  اهدایی است. 

سئله مهم مقداردهی این متغییرها در اهداي  ست. تازگی  م   خون ا

ــت. در   اهدا ــده از آخرین اهداي فرد اسـ ــپري شـ مدت زمان سـ

کسب و کارهاي دیگر تازگی را عمدتا بر اساس روزهاي سپري   

کنند اما در اهداي خون، پس شــده از آخرین خرید محاســبه می

شــود مدت زمانی  از یک اهدا و قبل از مراجعه بعدي توصــیه می

ــود.  ــپري شـ ــاس جنس و   کینگ  وکارپ  سـ این زمان را براسـ

در  ]20.[اندروز اعالم کرده 120تا  56هاي جســـمی بین یژگیو

حاضر عدد در نظر گرفته شده براي تازگی اهدا، میانگین    مطالعه

ــت 88این دو عدد و مقدار    تازگی به عنوان تعداد     ،بنابراین  ؛اسـ

روزه سپري شده از آخرین اهدا در نظر گرفته شد.     88هاي دوره

  صورت گرفته، مقداردهی گردید.  با تعداد دفعات اهداي  بسامد

شتري     Mمتغیر  سب و کارهاي دیگر ارزش پولی خرید م در ک

به این      با توجه  ــتري خریدي     نام دارد.  که در اهداي خون، مشـ

ــئله حذف نمود و یا    دهد می انجام نمی  توان این متغیر را از مسـ

فت و آن          یا به آن  یک  قال خون مفهومی نزد را در حوزه انت

 تواند مفهومی نزدیک  هاي خونی می وانی گروهکمینه کرد. فرا 

ــان         ــبتا یکسـ ــد ولی به دلیل توزیع نسـ به این متغیر به نظر برسـ

ــتفاده   گروه هاي خونی در اهداکنندگان و گیرندگان خون، اسـ

ــب به نظر نمی Mاز فراوانی، به عنوان متغیر  ــد. مفهوم مناس رس

هاي دهی گروهخونمعیار مناســـب ، بررســـی شـــددیگري که 

کدیگر    خو به ی کدام از    ارزشرو، از این بود.نی  گذاري هر 

عداد گروه خونی      هاي خونی بر اســـاس این  گروه چه ت به  که 

صورت گرفت. براي گروه خونی  دیگر می توانند خون بدهند، 

O- ــتهاي خونیدهی به همه گروهکه قادر به خون  باالترین اس

ــه یــک گروه خون       +ABارزش و گروه خونی     کــه تنهــا ب

شد. جدول دهد، پایینمی  وشماره د  ترین ارزش در نظر گرفته 

ست را     Bکه با  Mگذاري متغییر ارزش شیوه  شده ا جایگزین 

به متغییر اســمی میزان تحصــیالت بر   ،دهد. همچنیننشــان می

ــاس طبقه بی   ــیکل، دیپلم، فوق دیپلم،    اسـ تدایی، سـ ــواد، اب سـ
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  مقادیر بکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري و باالتر به ترتی      

ــت  ــد و این متغییر با رتبه دهی به یک متغییر یک تا هش داده ش

ید. در خوشــــه       یل گرد بد ناختی      عددي ت ــ یت شـ ندي جمع ب

صیالت،      ضعیت تاهل، میزان تح سن، وزن، و متغییرهاي جنس، 

امد و تازگی، بس بندي مبتنی بر شغل و گروه خونی و در خوشه  

هل، میزان متغییرهاي جنس، سن، وزن، وضعیت تا   ارزش خون

ي بندو ارزش براي خوشــه بســامدتحصــیالت، شــغل، تازگی، 

  استفاده شد.

 

 هاي خونیگذاري گروه: ارزش2جدول 

  )B )Mارزش متغیر   گروه خونی

O- 4  

O+ , A- , B- 3  

AB- , A+ , B+ 2  

AB+  1  

  
ــاخص دان   ــه بهینه از ش براي ارزیابی مدل و انتخاب عدد خوش

 رحداکثهدف شاخص دان  استفاده گردید.) شماره یک (رابطه

له    ــ فاصـ ــمن ي درون خوشـــهنمودن  قل  اي در ضـ دن کر حدا

صله  شه فا ست ي برون خو شابه در  تا نمونه ] 1،  21[اي ا هاي م

 یک خوشه قرار گیرند.

  

D = min���…�� �min�����…�� �
�(��,��)

������…��(����(��))
��      

(١) 

 
,�c	�d که c�� و diam(c�)	  و سه شماره دوطبق روابط 

  ]22.[گردندمحاسبه می

d�c�, c�� = min�	∈��,�	∈��{d(x, y)}       (٢) 

diam(c�) = 	max�,�	∈��{d(x, y)}        )٣(  
  

ها و انتخاب مدل بهتر از شاخص ریشه براي ارزیابی مدل

ماره شمیانگین مربع انحراف از معیار استفاده شده است (رابطه 

عی ارزش واق). این معیار دقت مدل را بر اساس تفاضل بین چهار

-ناکند و هرچه کمتر باشد نشو ارزش برآورد شده ارزیابی می

  ]22،  23.[هاستبندي بهتر دادهدهنده خوشه

 

������ = �

∑ ∑ ������
����

������…��
���…�

∑ ����������…��
���…�

        

)۴          (  
ــده هب ــازمان دهی ش ــیف  درطور کلی وجود رویکردي س توص

به           مک  گان خون براي ک ند هداکن فاداري ا نان    میزان و کارک

ایجاد ذخیره مناسب خون و کاهش منظوربهسازمان انتقال خون 

ست. نقطه قابل    چالش ضروري ا هاي فقدان ذخیره کافی خون 

منظور به یاربهبود در حیطه مورد بررسی ایجاد سیستمی تصمیم    

سب و  سازمان براي ارائه خدم  کارکنانکمک به  ع سری ات منا

  .است به نیازمندان

 
 
  

) نشان داد که عدد خوشه بهینه شماره یک شاخص دان (نمودار

مبتنی  بنديو براي خوشه سه  بندي جمعیت شناختی براي خوشه 

ــامد و ارزش خون   بر  ــت. هر چه مقدار    چهار  ، تازگی، بسـ اسـ

ست و        هب شد بهتر ا شاخص دان بزرگتر با ست آمده از  عداد تد

ــه ــاخص را زیادتر نماید، عدد بهینه         خوشـ اي که مقدار این شـ

 هاست. تعداد خوشه

  

 
نهیبه خوشه تعداد نییتع: 1 نمودار

 یافته ها
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دو  براي مقادیر شــاخص ریشــه میانگین مربع انحراف از معیار 

متغییر عددي و مشترك در هر دو مدل ( سن و وزن) در نمودار 

د و تازگی، بسـام بندي مبتنی بر نشـان داد که خوشـه   شـماره دو 

 بهترین مدل را تولید نموده است.  ارزش خون
 

  
  RMSSDTنتایج محاسبه :2نمودار 

  

 تازگی، بســامد و ارزش خونمبتنی بر  K-Meansالگوریتم 

هار  ها را در  داده به چ که  خوشــــه قرار داد  درصــــد 71طوری

هفت درصــد در خوشــه دو، دو اهداکنندگان در خوشــه یک، 

درصد در خوشه چهار قرار گرفتند.    20درصد در خوشه سه و    

سه   جدول شه   شماره  صل از خو ازگی، تبندي مبتنی بر نتایج حا

 دهد.را نشان می بسامد و ارزش خون
  

  RFBبندي مبتنی بر نتایج حاصل از خوشه: 3جدول 

  مشخصه
  1خوشه 

  عضو 519610

  2خوشه 

  عضو 14778

  3خوشه 

  عضو 52538

  4خوشه 

  عضو 143328

  جنس
    100  100    زن

  100      100  مرد

  5/24 ± 08/5  4/39 ± 65/10  9/26 ± 08/9  * 6/37 ± 59/9  سن

  3/78 ± 23/13  3/73 ± 97/11  6/68 ± 46/11  5/80 ± 57/13  وزن

  100    100    مجرد  وضعیت تاهل

    100    100  متاهل

  5/4 ± 15/1  7/3 ± 25/1  8/4 ± 18/1  1/4 ± 33/1  میزان تحصیالت

  13/41  3  3/8  06/41  آزاد     شغل

  05/0  44/74  14/22  11/0  خانه دار   

  57/20  8/15  06/28  14/40  اداري و دفتري   

  08/0  72/1  89/0  73/3  بازنشسته   

  29/4  1/0  28/0  23/4  نظامی    

  91/3  4/0  49/5  22/0  دانش آموز    

  14/18  7/2  07/27  35/1  دانشجو    

  6/3  33/0  48/0  45/6  کارگر   

  23/8  51/1  29/7  71/2  سایر موارد    

  3/12 ± 15/5  8/13 ± 39/5  2/13 ± 04/5  8/12 ± 4/5  تازگی

  1084 ± 453  1216 ± 475  1165 ± 443  1128 ± 457  روز

 0/2 ± 61/1  5/1 ± 04/1  7/1 ± 20/1  9/1 ± 53/1  بسامد

  8/4 ± 25/4  7/3 ± 86/2  0/4 ± 27/3  6/4 ± 99/3  ارزش

  .اندشده گزارش »درصد« صورتبه اسمی متغییرهاي و »میانگین±معیار انحراف«صورت کمی به متغییرهاي*                    
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شه  شماره چهار جدول  ها را با توجه به مقادیر  رتبه وفاداري خو

  پس از بررسی   و اهدا و ارزش خون اهدایی بسامد تازگی اهدا، 

  

  دهد.ها نشان میرفتار اهدایی خوشه

 RFB: رتبه بندي وفاداري اهداکنندگان براساس مقادیر 4جدول 

  رتبه وفاداري  ارزش خون اهدایی  اهدا بسامد  تازگی اهدا  نام خوشه

  2  6/4  9/1  8/12  1خوشه

  3  0/4  7/1  2/13  2خوشه

  4  7/3  5/1  8/13  3خوشه

  1  8/4 0/2  3/12  4خوشه

  

  

  

کاوي براي تحلیل و رده بندي هاي نوین دادهشاســـتفاده از رو

سازمان اهدا کنندگان خون، نحوه هاي انتقال خون را ي نگرش 

هداي خون تغییر می     ند ا هد به رو یل و رده  که  طوريبه  د تحل

ــب می   اذ اتخ تواند به مدیران مراکز انتقال خون در     بندي مناسـ

راهبردهاي مناســب براي گســترش و تقویت رفتار اهداي خون 

ــر رویکردي براي             حاضـ ید. پژوهش  ما مک ن عه ک جام در 

هاي ســازماندهی اطالعات ارائه نموده اســت که پردازش داده 

رفته ن انجام گرتبه بندي وفاداري اهداکنندگاه خوســـیســـتم با 

ــل     ــت. نتایج حاصـ ــتان  اسـ قادر  ها و مراکز درمانی را   بیمارسـ

ــازد تا برنامه   می براي ارائه خدمات درمانی یا       نظام مند  ریزي سـ

شتی رایگان   شیوه  منظوربهبهدا ي احفظ اهداکنندگان وفادار به 

نا موثر انجام دهند.    ــ  رتبه وفاداري اهداکنندگان خون      خت  شـ

یاطی خون و جلوگیري از     منظوربه   عوارضتامین ذخیره احت

ست   کافیشدید و خطرناك فقدان ذخیره   ضروري ا ها هیافت. ، 

ــه  ــان داد که خوش ــاس مقادیر نش ــامد و بندي بر اس تازگی، بس

مدل افراد را در       ارزش خون ید نمود و این  مدل بهتر را تول

چهار خوشه قرار داد. براي سنجش میزان وفاداري اهداکنندگان 

ه کطوريهاستفاده گردید ب تازگی، بسامد و ارزش خوناز ابزار 

تاز     هدا کمتر و  هرچه مقدار  هدا و ارزش خون   بســـامد  گی ا ا

شد رتبه وفاداري بهتر می    شتر با شه    اهدایی بی و هار چشود. خو

بهترین و بدترین  8/13و  3/12به ترتیب با مقادیر  ســـهخوشـــه 

و خوشــه  چهارحالت براي تازگی اهدا دارند. همچنین خوشــه 

ا هدا بســامدبهترین و بدترین حالت براي  5/1و  2با مقادیر  ســه

بهترین و بدترین حالت  7/3و  8/4ها با مقادیر دارند. این خوشه

ــه   ــاي خوش با جمعیت  چهارارزش خون اهدایی را دارند. اعض

صد  20 ستند و  در  ايهمولفه، وفادارترین اهداکنندگان خون ه

ــن کمتر می ــیالت باالتر و سـ ــلیمیزان تحصـ  توانند دالیل اصـ

ــه از برنامه ــاي این خوش ــاحمایت اعض زمان انتقال خون هاي س

شه   صد  71با جمعیت  یک باشد. خو دومین رتبه وفاداري را  در

ــه      ــبت به  چهار و  یک  دارد. با توجه به جمعیت باالي خوشـ نسـ

شه    سایر     سایر خو سازمان انتقال خون با همکاري  ست  ها الزم ا

هایی جهت حمایت و حفظ موسسات بهداشت و درمان، برنامه   

شنهادي   اهداکنندگان وفادار تنظیم و اجرا نماید. راهکارهاي پی

تواند شامل ارائه برخی  حمایت از اهداکنندگان وفادار می براي

خدمات درمانی بصــورت رایگان و ارتباط مســتمر و مســتقیم   

  سازمان با اهداکننده باشد. 

ــه  ــر خوش ــه پژوهش حاض ــناختی و خوش ندي ببندي جمعیت ش

. بررســی کرده اســترا  تازگی، بســامد و ارزش خونمبتنی بر 

ر بررســی تاثی براي هاي عصــبی  نیز از شــبکه  محمد مصــطفی 

اطالعات جمعیت شــناســی، شــناختی و روان شــناســی در اهدا  

ــت. وي از   ــر بهره برده اس ــیوهخون در مص ــازي لمد هايش س

ــمند براي  ان گاهدا کنندگان خون از غیر اهداکنند پروندههوش

ــتفاده   ــه     ]24[کرد. اسـ ندي  بمتغییرهاي مورد مطالعه در خوشـ

جنس، ســن، وزن، وضــعیت تاهل، میزان تحصــیالت، شــغل و  

بســامد  تازگی،گروه خونی بودند که در خوشــه بندي مبتنی بر 

تازگی،    و ارزش خون هاي  مد  متغییر ب  بســــا عنوان هو ارزش 

 بحث 
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ــامد و ارزش خون   مقادیر   اي به مجموعه متغییره    تازگی، بسـ

ندي بقبلی افزوده شـــدند. متغییرهاي مورد اســـتفاده در خوشـــه

اچاندرن رامکه طوريهنماید بنتیجه مناسب را تضمین می کسب

شه   ي بندمتغییرهاي جنس، گروه خونی، وزن و سن را براي خو

ــتفاده کردند   هاي اهداي خون   داده ــان در مورد تاثیر  اسـ . ایشـ

ــتاندارد بودن مجموعه داده بر موفقیت      ــه اسـ بندي بحث   خوشـ

ــی دیگر علی وفایی نجار و همکاران      ]25.[نمودند  در پژوهشـ

غل و         ــ ــن، جنس، شـ عه آماري توزیع فراوانی سـ در یک مطال

سی    ضعیت تاهل اهداکنندگان را برر  و از این معیارها کردند و

هره از اهداي خون ب انبینی احتمال معافیت مراجعپیش به منظور

  ]26.[بردند

ــامد متغییرهاي تازگی،    ــنجش  درو ارزش خون اهدایی   بسـ سـ

ست.     ستفاده قرار گرفته ا  انتانامس وفاداري اهداکنندگان مورد ا

ــاندارام و  از معیارهاي تازگی، دفعات اهداي خون و مقدار        سـ

ــته   بندي اهدا کنندگان خون و تفکیک      خون اهدایی براي دسـ

اهداکنندگان دائمی از اهداکنندگان غیر دائمی و مطالعه رفتار           

عاشـــوري و همکاران به ارائه مدلی براي  ]27.[ا بهره بردندهنآ

بینی رفتار مستمر اهداکنندگان سالم خون پرداختند. ایشان    پیش

صمیم براي پیش از الگوریتم ستفاده ن هاي درخت ت مودند بینی ا

ــپس از الگوریتم  ــل از  K-Meansو س براي تایید نتایج حاص

عاشوري و همکاران در   همچنین ]3.[مدل بهتر استفاده نمودند 

پژوهشی دیگر به کشف الگوري وضعیت اهداي خون از طریق 

ندي ببندي پرداختند و نشــان دادند که الگوریتم دســته خوشــه

شه    سب با الگوریتم خو   K-Meansبندي اهداکنندگان را متنا

هاي انجام شده در حوزه بررسی پژوهش ]28.[نمایدجایابی می

کاوي و خون   فاده از   ز پژوهشتمرک نبودداده  ــت گران بر اسـ

هاي اهداي خون را داده برهاي توصیفی بصورت مستقل    روش

  دهد. نشان می

شین بر  با توجه به  شه تمرکز کمتر مطالعات پی ندي مبتنی بر بخو

RFM   و نیز تفســـیرپذیري و قابل فهم بودن الگوهاي کشـــف

 روشحاضــر از پژوهش  توصــیف کننده، هايشــیوهشــده با 

. از نظر هدف نیز کرد ســـازي اســـتفادهبراي مدل بنديخوشـــه

ــایی الگوي وفاداري اهداکنندگان خون با الگوریتم  ــناس اي هش

ــت    داده ر که د در حالی کاوي کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـ

پژوهشی دیگر مدلی مفهومی براي بررسی اثر انگیزه اهداکننده 

ــایتمندي و وفاداري ارائه و معناداري ارتباط  ین ابین خون، رض

  ]11.[تایید شد عوامل

گاه         پای تایج پژوهش، در  به ن جه  قال خون؛ وجود   با تو هاي انت

شــناســایی رتبه وفاداري  براي رویکردي ســازمان دهی شــده  

ــازمان انتق کارکنان کمک به    منظوربه اهداکنندگان خون     ال سـ

 عوارضتامین ذخیره احتیاطی خون و جلوگیري از    برايخون 

ست     شدید و خطرناك   ضروري ا سب خون  . فقدان ذخیره منا

نقطــه قــابــل بهبود در این حیطــه تعیین دقیق میزان وفــاداري 

حفظ رفاه حال مراجعان با ارائه خدمات         منظوراهداکنندگان به    

ستم     سی ارکنان ککمک به  برايیار هاي تصمیم مناسب و ایجاد 

ــتهاي خونی پراهدادر تعیین گروه ــنهادي س . راهکارهاي پیش

تواند شامل ارائه برخی  ایت از اهداکنندگان وفادار میحم براي

ب           گان  ند هداکن مانی ا مات در باط    هخد گان و ارت ــورت رای صـ

شد. پایگاه      سازمان با اهداکننده با ستقیم  ستمر و م ون با هاي خم

ــب می        توانند  کمک مراکز درمانی و با اتخاذ راهبردهاي مناسـ

ان اهداکنندگ    براي حفظ اهداکنندگان وفادار و تبدیل آنها به         

ــورت امکان، تالش نماید. همچنین می        توانند در  ماهانه در صـ

ــت   ــت براي    زمینه تعداد درخواسـ ــال درخواسـ ها و زمان ارسـ

ردهاي راهب انتخابگیري نماید. با اهداکنندگان وفادار تصــمیم

ــویق اهداکنندگان با رتبه وفاداري پایین براي   ــبی براي تش مناس

شدن به اهداکنندگان د  ستاي توانند در ائمی میتبدیل  امین ت را

ــب خون گام    هاي موثري بردارند. انتخاب راهبرد    ذخیره مناسـ

ست رفتن اهداکننده وفادار می    سب منجر به از د ه گردد کنامنا

ــالمت          ــت، درمان و سـ این تهدیدي جدي براي حوزه بهداشـ

ــوب می به      ،گرددمحسـ گان خون  ند هدا کن تامین  زیرا ا عنوان 

یه فرآ     گان اول ند گاه    وردهکن پای هاي خون از  هاي خونی براي 

  اي برخوردارند.اهمیت ویژه

بدن، فشـــار خون        فاتی چون نبض، درجه حرارت  ــ قدان صـ ف

ا جزئیات رسیدن به الگویی بمنظور دیاستولیک و سیستولیک به

شتر از محدودیت  سوب می   بی ضر مح  ازگردد. هاي پژوهش حا

ــته به داده آنجا ه خون هاي یک پایگاکه نتایج این تحقیق وابسـ
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شــود براي بررســی بیشــتر در این زمینه، در ، پیشــنهاد میاســت

ــایر پایگاه    مطالعات بعدي از داده     هاي ها و یا الگوریتم  هاي سـ

یابی عملکرد         کان ارز بدین طریق ام فاده گردد و  ــت دیگر اسـ

  هاي خون مختلف میسر گردد. پایگاه

 
  

  

ــازم    ان انتقال خون تهران جهت همکاري    از کارکنان محترم سـ

در تهیه داده قدردانی می گردد. همچنین الزم به ذکر است که  

شرط امانت و   در این مطالعه تمامی مالحظات اخالقی از جمله 

 .صداقت مورد توجه قرار گرفته است
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Identifying Behavioral Patterns in Blood Donation 
Using K-Means Algorithm Based on Recency, 

Frequency and Blood Value 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rajabi J1/ Alizade S2/ Ashoori M3 

 Abstract 
 

Introduction: Blood donation rate in developed countries is 18 times higher than developing 
countries. It is estimated that if only five percent of Iran population embark on blood donation, it 
will be adequate to meet the needs of the community. The aim of this paper is to identify the blood 
donators’ loyalty behavior for proper planning to extend and enhance blood donation habits among 
the community. 
Methods:  A  cross-sectional survey was applied through census in the present study. The data 
extracted from blood transfusion center of Tehran from 2005 to 2010 was used in this study. 
Clementine 12.0 was  used for data analysis. K-Means clustering is based on demographic data and 
RFM values modes which were applied  to obtain the best ratio among different fields.  
Results: The mean value of root mean square standard deviation for RFB-based clustering and 
demographic were  10.7194 and 11.1411,respectively. This finding confirmed better data clustering 
by RFB-based algorithm. The data were placed by RFB-based algorithm in four clusters. The fourth  
cluster consisted of single males who obtained the best loyalty rank and the third cluster consisted 
of  married females who obtained the least loyalty rank. 
Conclusion: Applying data mining methods for analysis and classification of blood donors changes 
current attitude towards  blood donation procedure. Survey of donor behavior helps us to identify 
faster and more precise donor loyalty as well as having proper management of the blood transfusion 
centers. 
Keywords: Clustering, Recency, Frequency, Blood Value, Donor Loyalty 
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