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  143-121 ، صص1395 پاييز و زمستان، 2  ي شماره ،27سال   

  مکاتباتدار  ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۷٫۴٫۱۶ پذیرش: ،۱۳۹۴٫۹٫۲۸دریافت:

ـــه داده منظور اســـتخراج  کـــاوی اطالعـــات طـــرح نیـــروی کـــار ب
  پیوند در جمعیت غیر فعال اقتصادی های قاعده

  †نریمان یوسفی و ,*‡خلیلیان مجید ،†آهنگر سمیه
  مرکز آمار ایران †
  دانشگاه آزاد اسالمی  ‡

 داده، اغلب با حجم  وریگردا  های روش سرعت در رشد فناوری و  امروزه با افزایشچکیده : 
تحلیـل و  فراینـدهای مهـم نقـش بـه توجـه بـا هسـتیم. رو بـه رو ها سـازمان در داده از زیـادی

 بـرداری بهره برای فناوری ترین مهم عنوان به کاوی داده علم کارگیری داده، به از دانش استخراج
 کـاوی، هـای کـاربردی داده از روش به افزایش اسـت. یکـی ها رو سریع از داده و صحیح مؤثر،
و دهـد  ای را مـورد تحلیـل قـرار می اقـالم داده های رابطـهاین فن،  پیوند است. های قاعده  فن

 های قاعـدهالگوهـا و ای را در قالـب  بزرگی از اقالم داده ی های متقابل بین مجموعه وابستگی
هــای طــرح  در ایــن مقالــه بــا بــه کــارگیری ایــن فــن بــر روی دادهدهــد.  اســتخراجی نشــان می

جمعیـت  های خصیصـهدانش تولیدشـده حـول ، ۱۳۹۳-۱۳۸۸های  آمارگیری نیروی کار سال
ترین  ترین و جامع خواهد شد. طرح آمارگیری نیروی کار یکی از مهم ارایهفعال اقتصادی  غیر
بـر اسـاس آن نـرخ مشـارکت اقتصـادی و نـرخ  کـه کار کشور اسـتاطالعات بازار  های منبع

 های اخیر جمعیت غیـر این طرح در سال های نتیجهشود. بر اساس  می محاسبهبیکاری کشور 
فهـم چرایـی ایـن موضـوع  .کشور افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته اسـت فعال

کـار اسـت. ایـن تحقیــق  ریزان بـازار بسـیاری از متخصصـین، کارشناسـان و برنامـه ی دغدغـه
هــای افــراد و  میــان ویژگی های رابطــهمنظور بررســی و تحلیــل ایــن مســئله، بــه شناســایی  بــه

عنوان یکی از  به Aprioriپردازد و در این زمینه الگوریتم  وضعیت فعالیت اقتصادی آنان می
  پیوند استفاده شده است. های اعدههای مطرح در فن ق روش

نرخ مشارکت  ؛جمعیت غیر فعال اقتصادی ؛پیوند های اعدهفن ق ؛کاوی داده کلیدی: واژگان
  .اقتصادی
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   مقدمه -۱
انبارها شده  دادهاطالعاتی منجر به ایجاد  ی یکپارچه های سامانهپیشرفت فناوری اطالعات و 
عنوان یکی از راهکارهای برتر، تحـول  کاوی به داده فنکارگیری  است. استفاده از فناوری و به

گیری بر  عبارتی، تحلیل داده و تصمیم کرده است. به ها ایجاد بزرگی را در تحلیل و بررسی داده
تـوان  بـاره می کاوی نقـش مهمـی در رشـد و ارتقـای فراینـدها دارد. در این داده های نمبنای ف

  ها استخراج کرد. وسیعی از داده ی هاز مجموعالگوها و ساختارهای جالب و با ارزش را 
منظور تولیـد  ها و مراکـز آمـاری، بـه کـاوی در سـازمان داده های فنکارگیری  به ،با این اوصاف

استفاده از  ی دانش در راستای تحلیل اطالعات، مهم است. هر چند در مرکز آمار ایران سابقه
و   مـد خانوارهـای شـهریاو در طـرح هزینـه  روی بانـک اطالعـاتی  کاوی بر های داده الگوریتم
از جملـه نـرخ مشـارکت    های بازار کـار و حساسیت شاخص اهمیت وجود دارد، اما  روستایی

 . طرحسازد میهای طرح نیروی کار را نیز ضروری  کارگیری این فن بر روی داده اقتصادی، به
بازار کار ایران است. این طـرح های  تولید و انتشار شاخص رسمی  کار منبع   آمارگیری نیروی

های  شـاخص ی المللی کار است و هدف آن محاسبه های سازمان بین آخرین توصیه منطبق بر
 نتـایج ایـن س ]. بـر اسـا۳[ بازار کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکـاری اسـت

ر اثـرات یافته است و عالوه بـ  اخیر نرخ مشارکت اقتصادی کشور کاهش های سال طرح، در
 ی عنوان چـالش اساسـی در حـوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به بار آن در حوزه زیان 

  کار مورد بررسی است.  آمارهای بازار
محـور  نظریـههای سنتی و  طور معمول مبتنی بر روش شده در این زمینه به های انجام پژوهش

ــرآن می تحلیــل داده ــار اســت. عــالوه ب ــازار ک ــوین، امکــان انجــام  هــای ب ــوان در رویکــرد ن ت
  کاوی را نیز در اختیار داشت. های مبتنی بر استخراج دانش و تحت مفهوم داده پژوهش

 منظور بـه  متنـاوب اقالم  مؤثر، یافتن  های فنکاوی، یکی از  با وجود تنوع در راهکارهای داده
هــا بــرای تولیــد  تــرین روش یکــی از مهم Aprioriپیونــد اســت. الگــوریتم  های دهقاعــ  کشــف

رو، در این تحقیـق اجـرای  تراکنشی است. از این ی یک بانک داده مجموعه اقالم متناوب در
پیونـد و  های قاعـدهعنوان اسـتخراج  هـای نیـروی کـار، بـه روی مجموعـه داده این الگوریتم بر

  ده قرار گرفته است.الگوهای پنهان مورد استفا
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 مبانی نظری و فنی پژوهش  -۲
  مفاهیم طرح نیروی کار  -۱-۲

های اقتصادی،  آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار، مبنایی برای ارزیابی و تحلیل سیاست
های  شـود. همچنـین شـاخص فرهنگـی یـک کشـور محسـوب می ی وتحلیل وضعیت اجتماع  

رو، در ایـن  جایگاه کشور در مقایسه بـا سـایر کشـورها اسـت. از ایـن ی  کننده بازار کار، تعیین
المللـی کـار اسـتفاده شـده  های استانداردشـده توسـط سـازمان بین و شـاخص  طرح از مفـاهیم

  ]:۳شده در این تحقیق به شرح زیر است [ است. مفاهیم مورد استفاده ارجاع داده
 ی مرجـع، طبـق تعریـف کـار،  تـر کـه در طـول هفتـه سـاله و بیش ۱۰افراد  ی همه: شاغل

حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی موقتاً کار خود را ترک کرده باشند، شـاغل 
اشــتغاالن  بگیــران و خــود طور عمــده شــاغالن شــامل دو گــروه مزد شــوند. بــه محســوب می

 هستند. 
  :منظور کسـب درآمـد  دی (فکـری و یـا بـدنی) کـه بـههـای اقتصـا آن دسته از فعالیتکار

خـدمت باشـد، کـار  ی ارایـه(نقدی و یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا 
 شود. محسوب می

  :شود که: تر اطالق می ساله و بیش ۱۰ ی افراد همهبیکار به بیکار  
 مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند). ی  در هفته -۱
بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشـتغال مزدبگیـری   ی مرجع یا هفته ی در هفته -۲

 یا خوداشتغالی آماده باشند).
مرجـع و سـه هفتـه قبـل از آن جویـای کـار باشـند (اقـدامات مشخصـی را ی  در هفته -۳

 عمل آورده باشند).   منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به به
دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت بـه شـغل قبلـی جویـای کـار  افرادی که به -٤

  شوند.  ز بیکار محسوب میاند نی نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده
 :تقـویمی قبـل از  ی تر کـه در هفتـه ساله و بیش ۱۰افراد  ی همه جمعیت فعال اقتصادی

خـدمات مشـارکت  مرجع) طبـق تعریـف کـار، در تولیـد کـاال و ی آمارگیری (هفته ی هفته
اند (بیکار)، جمعیت فعال از نظـر  داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده

 .شوند تصادی محسوب میاق
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 :ی مرجـع  تر کـه در طـی هفتـه ساله و بیش ۱۰افراد  ی همه جمعیت غیر فعال اقتصادی
  گیرند. یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی طبق تعریف در هیچ

  :شـاغلین مزدبگیـر  ی همهافراد دارای اشتغال ناقص زمانی شامل اشتغال ناقص زمانی
دالیل  کار یا غایب موقت بوده، به ی مرجع، حاضر در سر در هفتهاشتغالی است که  یا خود

ی  ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفتـه ۴۴تر از  اقتصادی کم
   مرجع هستند.

 :ای را بخوانند و  توانند به زبان فارسی یا هر زبان دیگری متن ساده کسانی که می باسواد
  .شوند بنویسند، خواه مدرک رسمی داشته یا نداشته باشند، باسواد تلقی می

 تواننـد بخواننـد،  کسانی کـه فقـط می توانند بخوانند و بنویسند و که نمی کسانی سواد: بی
  شوند. سواد تلقی می بی

 های رسـمی آموزشـی کشـور بـه  شـود کـه طبـق برنامـه به فردی گفته می صیل:در حال تح
  .تحصیل اشتغال دارد

 هـای علمـی و عملـی مربـوط بـه یـک  شـود کـه آموزش به فردی گفتـه می التحصیل: فارغ
آموزش رسمی را فرا گرفته و حائز شرایط دریافت گواهینامه آن دوره شناخته شده ی  دوره

  است.
ضـوی از خـانوار اسـت کـه اعضـای خـانوار وی را بـه ایـن عنــوان ع سرپرسـت خـانوار:  •

عنوان سرپرست معرفـی نکننـد،  که اعضای خانوار کسی را به کنند. در مواردی معرفی می
نفـره، همـان  شود. در خانوارهای یک عنوان سرپرست خانوار شناخته می ترین فرد به مسن

  آید. فرد سرپرست خانوار به شمار می

 کاوی داده مفهوم  -۲-۲
کوچک و با ارزش از حجـم زیـاد ی  به معنای فرایند یافتن مجموعه ۱یدنکاوش یا کاو ی واژه
هـای قابـل  ، بـر جسـتجویی عمیـق از داده۲داده ی خام است. ادغام این کلمـه بـا کلمـه ی ماده

کیـد دارد کـه قـبالً نهفتـه بودنـد، حجم زیـاد، بـرای یـافتن اطالعـات مفیـد دسترس با  ].۷[ تأ
ها در فرایند کشف دانش اسـت کـه بـرای تشـخیص  ای از روش کاوی، مجموعه دادهعبارتی  به

هـا  وسـیعی از داده ی های جالب توجه و بـا ارزش از داخـل مجموعـه الگوها و کشف ساختار
  ].۱۰]، [۹[د گیر مورد استفاده قرار می
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  کاوی داده های فن -۱-۲-۲
کـه  های هر بخـش و متناسـب بـا نـوع عملیـاتی کاوی در قالب الگوریتم مختلف داده های فن

، هدف ۳گوگری پیشتوصیف است. در رویکرد  و   گویی دهند، دارای دو رویکرد پیش انجام می
و تشخیص موارد نامعلوم را انجام داد. از طرفـی  گویی ایجاد مدلی است که بتوان با آن پیش

و یـک شـناخت از  بـودههـدف تشـریح الگوهـای رفتـاری متغیرهـا  ۴گـری در رویکرد توصیف
]. فن مورد استفاده در این تحقیق، ۱۰[د شو می ارایهها  ها توسط الگوها و روابط بین آن داده

  است. گری از نوع توصیف
هـای مـورد  یکـی از روش ۵پیوند های قاعدهکاوی،  داده های فناز میان : پیوند های قاعدهفن 

]. مثال متداول در رابطه ۵توسط اگراوال مطرح شد [ ۱۹۹۳توجه است. این روش در سال 
است. در این فرایند با توجه به اقالم مختلفـی  »تحلیل سبد خرید«پیوند  های قاعدهبا کشف 

یـل دهند، عـادات و رفتـار خریـد مشـتریان مـورد تحل که مشتریان در سبد خریدشان قرار می
 ها رابطه]. این فن، ۱۰شود [ شده کشف می گیرد و الگوهای موجود در اقالم خریداری قرار می

دهنـد. قالـب کلـی  ای را نشان می ی بزرگی از اقالم داده های متقابل بین مجموعه و وابستگی
   ی نوعی پیشامد همزمان بـین اقـالم  دهنده بوده که نشان → صورت پیوند به های قاعده

و  ۶بـه ترتیـب مقـدم 	و    هسـتند)  انبار دادهدو مجموعه قلم دلخواه از  	و    است ( 	 و
  شوند.  قانون نامیده می ۷تالی

ــابی میــزان صــحت ــرای ارزی ــه های قاعــدهو ارزشــمندی   معیارهــای مختلفــی ب اند.  شــده ارای
 ی هو کمینـ ۸ضـریب پشـتیبانی ی ترین و پرکاربردترین این معیارها دو پـارامتر کمینـه معروف

  شود: زیر تعریف می های رابطهصورت   است که به ۹ضریب اطمینان
ی تراکنشـی یـک  در پایگاه داده →ی پیوند  ضریب پشتیبانی قاعده: ۱۰ضریب پشتیبان

  صورت زیر است. به) ۱ی ( رابطهنسبت است که در قالب 

→ 	
, تعداد	مجموعه	اقالم	شامل	
  	تعداد	همه	ی		مجموعه	اقالم

ــر  هــایی اســت تراکنش ی در واقــع ضــریب پشــتیبان، درصــد مجموعــه ــه شــامل هــر دو زی ک
پرتکرار بودن قانون است.  ی هدهند تر، نشان . ضریب پشتیبانی بیشباشد 	و     ی مجموعه

)۱( 
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پشتیبانی توسـط مشـتری و  ی کمینه خواهد بود. تر بیشاقالم  ی یعنی احتمال رخداد مجموعه
  ].۱۰[ ،]۵شود [ تعیین می پشتیبان  ی عنوان کمینه بر طبق نیاز او به

ها به تعـداد  در تراکنش 	و    نسبت میان تعداد دفعات تکرار همزمان : ۱۱ضریب اطمینان
 شـود. ضـریب اطمینـان، نمایش داده می) ۲ی ( رابطهاست و در قالب  های شامل  تراکنش

اند و در واقـع یـک احتمـال  هـر دو بـا هـم ظـاهر شـده 	و    هایی اسـت کـه  درصد تراکنش
   شرطی است.

→
, 	شامل	 های تراکنش تعداد	
	شامل	 های تراکنش   تعداد	

شوند که مقادیر قابل قبولی برای هـر دو معیـار فـوق  هایت، قواعدی مورد قبول واقع مین در
  ].۱۰[ ،]۵داشته باشند [

  Aprioriالگوریتم -۲-۲-۲
 های قاعـدهاسـتخراج  ی ای و پرکاربرد در حـوزه های پایه از الگوریتم ، یکی Aprioriالگوریتم

  ]. این الگوریتم دو گام دارد:۴[ پیوند است
اول، بـا جسـتجوی کامـل پایگـاه ی  مرحلـه : درمتناوب های قلم ی تولید مجموعه ،اولگام 
شــوند. ســپس بــا اســتفاده از اقــالم  عضــوی شناســایی می تــک ی ، اقــالم تکرارشــوندههــا داده

هـا  کند و از بـین آن عضوی می دو های نامزد قلمعضوی، شروع به ساختن  تک ی تکرارشونده
کــه بــا  شــوند و ایــن روال تــا زمــانی متنــاوب دو عضــوی شناســایی می هــای قلم ی مجموعــه
  یابد. تری نتوان تولید کرد، پایان می بیش نامزد، ها قلم ی مجموعه
هـا  داده ی پرتکـرار از مجموعـه هـای قلم تمامبعد از کشف  پیوند: های قاعدهتولید  ،گام دوم

متنـاوب  هـای قلم ی پیونـد از مجموعـه های قاعدهاست. برای تولید  ها قاعدهگام بعدی تولید 
بـا  هـایی قلمجالب و مفید هستند کـه شـامل  هایی دهعقاشود. در اکثر موارد، تنها  استفاده می

 ۱۲ضــریب اطمینــان ی هــای آن از کمینــه دفعــات تکــرار زیــاد باشــند و درصــد رخــداد تراکنش
  ].۴[، ]۵[د تر باش شده بیش تعیین

  

)۲(
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مک بـه تصـمیم
افزاری نیا ی نرم

های مـدل ایـن  
کاوی را در قال 

کنـد کـه شـا می
کـاوی ات داده

 

د پيوند در جمعيت غ

، صص1395و تابستان 

ای موجود و کم
های سایر پروژه

دارنـد. یکـی از
کداده ی ک پروژه

م ارایـهـاوی را 
حیـای  چرخـه .
  ].۱۳[ ت

  کاوی ده

ظور استخراج قواعد

بهار و، 1  ي ، شماره27 

ها ر تحلیل داده
اوی نیز مانند 

د های مربوط ت
توان یک آن می 

  هی کرد.

کـ هـای داده روژه
هـا اسـت. وجی

ن داده شده است

ی حیات دا چرخه

منظ طرح نيروي كار به

لاس، مار رسمي ايران

 رایند
ی سهم مهمی در

کا های داده روژه
ی انجام فعالیت

با استفاده ازه 
ده خص، سامان

  ۱۳سپ
حیـات پری  خه

و خرو  مربـوط
نشان ۱  ر شکل

 - ۱شکل 

كاوي اطالعات ط داده

هاي آم ي بررسي مجله    

   پژوهش
فر خاب مدل

کاوی های داده ه
پر ].۱۱[د کن ی

ارد برای استاند
هک ریسپ است

های مشخ الیت

ستاندارد کریس
ای از چرخ الصه

پروژه، کارهـای
شود که در م می

د

  ......................  

روش -۳
انتخ -۱-۳

امروزه پروژه
این زمینه می
مدل فرایند 
استاندارد کر
مرحله و فعا

اس -۱-۱-۳
این مدل خال

پر های حلهمر
تقسیم  مرحله
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 های پـروژه تمرکـز  و نیازمنـدی ها هـدفاولیـه بـر درک   ی مرحلـهی درک پروژه:  مرحله
اولیـه  سـاز و کارهـایکـاوی و مهیـا کـردن  داده ی ، تعریف مسـئله دارد. در این مرحله

   شود. برای نایل شدن به هدف، تعریف می
 منظور شناخت کیفیت داده، کشف بینشی نسبت بـه  به  این مرحلهی درک داده:  مرحله

های مخفـی اسـت.  ه رضیاتی برای دادهایی برای ساختن ف داده و یا کشف زیرمجموعه
درک پــروژه و درک داده وجــود دارد. اجــرای صــحیح   ی ارتبــاط نزدیکــی بــین مرحلــه

  ها است. داده ای از کاوی نیازمند حداقل درک اولیه داده
 کـه  هـایی اسـت  هـا تمـام فعالیت سـازی داده آماده ی  مرحلـهسـازی داده:  ی آماده مرحله

سازی شامل ساخت جدول و  شود. آماده ده نهایی، انجام میمنظور ساخت پایگاه دا به
داده  های جدیـد و انتقـال سازی داده، ساخت ویژگی پاک ها، ها، انتخاب ویژگی رکورد
  سازی است. های مدل به ابزار

 ــه ــازی:  ی مدل مرحل ــه درس ــن مرحل ــف مدل ای ــون مختل ــرا  ، فن ــازی انتخــاب و اج س
 طور معمـول بهسازی وجود دارد.  ازی داده و مدلس شوند. ارتباط نزدیکی بین آماده می

جدیـد ی  هایی بـرای سـاخت داده دیگـری ایـده کنـد و کشف می داده را یکی مشکالت
  دهد. می

 در ایـن مرحلــه یـک یـا دو مـدلی کــه کیفیـت بـاالیی دارنـد ســاخته ی ارزیـابی:  مرحلـه
 کامل ارزیـابی و طور را به که مدل ها، مهم است نهایی مدل ی شود. پیش از توسعه می
ــدم ــرور هایی ق ــدل رســانده اســت، م ــه م ــا را ب ــه م ــیم. ک ــه کن ــن مرحل ــای ای ،  در انته

  دست آمده باشد. کاوی باید به گیری روی استفاده از نتایج داده تصمیم
 دانــش  طور معمــول بــهســاختن مــدل، عمومــاً پایــان پــروژه نیســت. ی توســعه:  مرحلــه

کـار  ه برای مشتری قابل استفاده باشد، بـهدست آمده باید مرتب شود و به روشی ک به
 رود.

  کاوی طرح اطالعات نیروی کار بر اساس استاندارد کریسپ فرایند داده -۲-۱-۳
کار، مطابق با استاندارد کریسپ، فرایند کشف دانش و استخراج الگوهـای  در این مرحله از

شـود. در ایـن زمینـه تـالش بـر  سازی می پیوند، پیاده های قاعدهطرح نیروی کار مبتنی بر فن 
هـا  این بوده است که ترتیب مراحل استاندارد کریسـپ، در حـد نیـاز ایـن پـروژه بـر روی داده

  اعمال شود. 
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 گـام شـامل تعیـین اهـداف پـروژه و بررسـی  کـه اشـاره شـد ایـن طـور همان: درک پروژه
کـاوی اسـت. طـرح آمـارگیری نیـروی کـار بـا هـدف  داده ی چگونگی ایجـاد یـک پـروژه

شـده اسـت.  های بازار کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی طراحی شاخصی  محاسبه
کلی از اجرای این طرح، شناخت ساختار نیروی کار، تعیین وضعیت جـاری  های هدف
تایی نقـاط روسـو  کشور، نقاط شهری  کل جمعیت فعال، شاغل و بیکار در های ویژگی
های  زمـانی سـال ی ]. از پایگاه اطالعاتی طرح آمـارگیری نیـروی کـار در بـازه۳[ است
پیوند استفاده شده است. هدف اصلی یافتن  های قاعدهمنظور کاوش  به ۱۳۸۸-۱۳۹۳

ی  کننـده الگوهای پنهان در بانک اطالعاتی طرح آمـارگیری نیـروی کـار اسـت کـه بیـان
  اظ اقتصادی است.های افراد غیر فعال به لح ویژگی

 شـود.  نامه ذکر می خصوص فیلدهای پرسش در این بخش توضیحات کلی در: درک داده
شـده نیـروی کـار در پیوسـت ذکـر  ی های مـورد اسـتفاده در حـوزه تشریح مفاهیم و واژه

  .است
 هــای اولیــه مربــوط بــه اطالعــات بــازار کــار از مجموعــه  داده: هــای اولیــه داده گــرداوری

 ۱هـای ایـن طـرح بـه شـرح جـدول  کار دریافت شده اسـت. داده  نیرویهای طرح  داده
های زیادی  ریزداده ی طرح در برگیرندهاین های  ]. الزم به ذکر است پایگاه داده۳[ت اس

هـا تشـریح  مجموعـه داده فهرسـتبازار کار است، ولی در این جـدول فقـط  ی در زمینه
  شده است.

  
  اطالعات طرح نیروی کارهای بانک  مجموعه داه   -۱جدول 

 نام بخش شرح بخش
  بخش الف   گذشته ی هتوضعیت اشتغال در طول هف

 بخش ب های اشتغال در شغل اصلی ویژگی
  بخش پ  مشاغل ی شده برای همه ساعات کار انجام

 بخش ت  تمایل برای افزایش ساعت کار و جستجوی کار دیگر
  بخش ث های اشتغال در شغل دوم ویژگی

  بخش ج  جستجوی کار
  بخش چ کار قبلی ی تجربه
  بخش ح  های شغل مورد نظر ویژگی
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 در این مرحله هدف تجمیـع اطالعـات مـورد نظـر تحقیـق از اطالعـات : سازی داده آماده
ایـن تحقیـق  نهایی است. از آنجـا کـه در ی شده جداول فوق در قالب یک جدول تجمیع

هـا  هدف بررسی، وضعیت مشارکت اقتصادی افراد و استخراج الگوهـای مـؤثر در داده
شـود. در ایـن  اطالعـات در جـدول نهـایی در سـطح فـرد گـردآوری می بنا بر این، است

   .های زیر انجام شده است مرحله گام
 در ابتدا جـداول اطالعـات کـل خـانوار و اطالعـات اعضـاء خـانوار بـا : ها انتخاب داده

شوند. در این مرحله،  های مورد نظر از این جداول استخراج می یکدیگر تجمیع و ویژگی
کـه دارای کلیـد اصـلی اطالعـات  بـودهجدول خروجی شامل اطالعـات اعضـاء خـانوار 

آن در  فهرسـت سـت.خانوار به همـراه فیلـدهای حـاوی مشخصـات عضـو مـورد نظـر ا
  نشان داده شده است. ۲ جدول 

 هـا،  منظور برطـرف شـدن و اصـالح مشـکل کیفـی داده این عملیات به: سازی داده پاک
 دورافتـادههـای  شده، هموارکردن نویزها، شناخت و حذف داده های گم نظیر پرکردن داده

هـا از  دادهسـازی  و پاک منظور تحلیـل اولیـه بـه .ها اسـت و برطـرف کـردن ناسـازگاری
  .]۶افزار کلمنتاین استفاده شده است [ نرم

هــا انجــام  هــای کیفــی داده منظور بررســی شــاخص را بــه ۱۴هــا در اینجــا عملیــات ممیــزی داده
شـود. ایـن  انجـام می هـا افـزار کلمنتـاین بـا عملگـر ممیـزی داده دهیم. این عملیات در نرم می

نرمال هـر  ی خارج از بازه مقدارهایینه و عملگر، اطالعات مربوط به میانگین، کمینه و بیش
شــود و بــا توجــه بــه  هــا گرفتــه می کنــد. پــس از ممیــزی، خروجــی داده فیلــد را اســتخراج می

هـا  کلی و اولیه نسبت بـه دادهد مقادیر هر فیلد، یک دی ی یشینهب اطالعات میانگین، کمینه و
های جمعیـت غیـر  مربوط به ویژگیجا که هدف تحقیق، بررسی الگوهای  از آن آید. بوجود می

دلیـل خـارج بـودن از  ههـا بـ منظور افـزایش دقـت، برخـی داده فعال اقتصـادی اسـت، لـذا بـه
شـود، زیـرا  ها کنـار گذاشـته می بررسی تحقیق، پیش از شروع کار از مجموعه داده ی محدوده
. این اطالعات گیری در پژوهش نداشتند انتخاب و تصمیم ی ها هیچ تأثیری در نحوه این داده

  شامل موارد زیر است: 
  کـار، مـورد بررسـی  قـدرتعنوان جمعیـت دارای  سال بـه   ۶۵ تا ۱۵افراد واقع در سنین

 اند. سنی کنار گذاشته شده ی اند؛ لذا رکوردهای خارج از این محدوده قرار گرفته
  و ۲ول (جـدد انـ مـد نظـر قـرار گرفته   ۳تـا  ۱اطالعات افراد با کد بستگی با سرپرست (

 اند. کدهای بستگی با سرپرست کنار گذاشته شده ی بقیه
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  خانوار یاطالعات اعضا   -۲جدول 
  شرح فیلد  نام فیلد
  استان استان
  یافتگی استان بر اساس متغیر توسعه ی استان طبقه ی رتبه یافتگی استان توسعه ی درجه
  روستایی -۲شهری  -۱  محل سکونت ی منطقه

  در خانوار چند نفره عضو است)(فرد   بعد خانوار

  بستگی با سرپرست خانوار
ــت خــانوار  -۱ ــد  -۳همســر  -۲سرپرس  عــروس یــا دامــاد -۴فرزن
پـدر یـا مـادر  -۸خواهر یا بـرادر  -۷پدر یا مادر  -۶  نوه یا نتیجه  -۵

غیــر –Bســایر خویشــاوندان و –Rخــواهر یــا بــرادر همســر  -۹همســر 
  خویشاوندان

  زن -۲مرد -۱  جنس
  سن  سن

وضـــع تحصـــیل (آیـــا در حـــال 
  در حال تحصیل نیست -۲در حال تحصیل است، -۱  کند ؟) حاضر تحصیل می

یا توانایی خوانـدن آوضع سواد (
و نوشـــتن یـــک مـــتن ســـاده را 

  دارد؟)
  سواد بی -۲باسواد،  -۱

 دوره یا مدرک تحصیلی
دانشـگاهی،  پیش –۴دیپلم، متوسطه و   -۳راهنمایی،  -۲ابتدایی،  -۱
 ای، دکتـرای حرفـه -۷لیسـانس،  لیسـانس و فوق -۶دیـپلم،  فوق – ۵
  رسمی آموزی و غیر سواد –۹دکترای تخصصی و  – ۸

همسر بر اثر طالق  بی -۳همسر بر اثر فوت،  بی -۲دارای همسر،  -۱  وضع زناشویی
  هرگز ازدواج نکرده -۴و 

ــت)  ــارکت (فعالی وضــعیت مش
  اقتصادیغیر فعال  -۲فعال اقتصادی  -۱ اقتصادی

  
  شده را بررسی و آن را برطرف کنیم. مقادیر گم ی در ادامه نیاز است که مسئله

 در طی انجام یک فرایند آمارگیری، ممکن است اطالعات حاصل از : شده گم مقدارهای
نشــده و یــا  گــرداورنــامعلوم،  مقــداریــک طــرح آمــارگیری، در برخــی از فیلــدها دارای 

]. ۱۲[، ]۶[د شـو شـده گفتـه می گم مقدارهایگونه موارد،  این  اشتباه باشد. به مقدارهای
سال پر شده باشد و  ۱۰فیلد مدرک تحصیلی برای افراد زیر فرض کنید عنوان مثال،  به

ترتیب بـرای مـرد و یـا زن دارد، بـا  را بـه ۲و  ۱کـه کـدهای  یتیا فیلدهایی نظیر جنسـ
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منظور افـزایش دقـت در سـاخت مـدل،  ده باشـد. بـهتکمیل ش کدجز این دو ه مقداری ب
توان دو  طور کلی در این زمینه می د. بهشو، برطرف شده گمهای  داده ی بایست مسئله می

  ]:۶رویکرد را دنبال کرد. [
 وفیلدها و رکوردهایی که مقادیر گمشده دارند را کنار گذاشت ،  
 کرد. ۱۵را با مقادیر دیگری جانهی شده مقدارهای گم 

کننـد، همچنـین  خالی درست عمـل نمی مقدارهایها با وجود  تر مدل بیش  از آنجایی که 
شـده را بـا  گم مقـدارهایمنظور حفظ تمامی رکوردها، از رویکرد دوم اسـتفاده کـرده و  به

شـده شـامل مـوارد خـالی یـا دارای @ در  گم مقـدارهایکنیم. لذا  جانهی می مقدار دیگر
اند. انتخاب عدد صفر به این دلیل اسـت  فر جایگزین شدهاطالعات، با مقدار عددی ص

عنوان مقـدار عـددی  ها، به شده بر روی داده که این مقدار عددی در بررسی ممیزی انجام
  مورد استفاده در فیلدها نبوده است.

 در این گام، فیلدهایی که برای پـردازش مـدل دارای فرمـت مناسـب : ها بندی داده قالب
عنوان نمونـه بـرای انجـام محاسـبات و  تغییـر فرمـت داده شـوند. بـهبایست  نیستند می

طرح در ایـن تحقیـق، ی  سهولت کار و با توجه به ماهیت مقادیر فیلدهای مورد استفاده
  شده است.  بندی قرار داده در قالب فیلدهای عددی و یا دسته

 نوار و در این مرحله اطالعات مربوط بـه مشخصـات فـردی اعضـای خـا: ها تجمیع داده
در  هـای مربـوط تعریفها با توجـه بـه  اطالعات وضعیت شغلی و فعالیت اقتصادی آن

 ای مقدارهای دادهشوند. عالوه بر آن با توجه به پراکندگی  وری میایک جدول نهایی گرد
منظور ساخت مدل و استخراج الگوهای مؤثر، نیاز است  در اطالعات برخی فیلدها، به

  نهایی لحاظ شوند. ی بندی و دارای کد طبقه در داده گروه صورت که برخی فیلدها به
 پیونــد  های قاعــدههــدف کــاربردی ایــن تحقیــق، شناســایی : ســازی و انتخــاب فــن مــدل

رو،  در ارتباط با وضعیت مشارکت اقتصادی آنان است. از این مشخصات افراد خانوار
 های قاعدهپیوند است که با استفاده از آن بتوان  های قاعدهسازی، فن  فن انتخابی مدل
 ها را استخراج کرد. داده ی پیوند در مجموعه
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 ها  تحلیل داده -۴
  کاوی تحلیل و ارزیابی فرایند داده -۱-۴
  سازی و ارزیابی داده مدل -۱-۱-۴

کـاوی، از  داده ی منظور انجام مطلـوب و دقیـق فراینـد حـوزه طور که اشاره شده است به همان
هـای  سـازی داده، فعالیت گام آمـاده . در فرایند مذکور و در شود استاندارد کریسپ استفاده می

شـود. پـس از  هـا انجـام می بنـدی و تجمیـع داده سـازی داده، قالـب مربوط بـه انتخـاب، پاک
  سازی انتخاب شدند: منظور مدل بررسی اولیه فیلدهای زیر به

 شهری/روستایی،  ی ار شامل فیلدهای سکونت در منطقهمشخصات فردی اعضای خانو
بستگی با سرپرست خانوار، جنس، سن، وضع تحصیل، وضع سواد، سطح تحصیالت، 

  ،یافتگی استان وضع زناشویی، بعد خانوار، سطح توسعه
 داده  ارزیـابی و  سـازی در ادامـه، مدل (فعال و غیر فعـال) وضعیت مشارکت اقتصادی

هــا بــا  کــوچکی از دادهی  ســازی داده، نمونــه هــای مدل انجــام گامشــود. بــرای  انجــام می
استفاده از فن قواعد پیوند مدل شد. قواعد پیوند حاصل از آن با توجه به مبانی نظـری 

بازار کار، در راستای نزدیک شـدن بـه تعریـف پـروژه مـورد ارزیـابی قـرار  های نظریهو 
استان و همچنین مؤثر بـودن اسـتان گرفت. با توجه به ماهیت برخی فیلدها نظیر سن، 

 های قاعـدهمنظور افـزایش دقـت مـدل و  ایجـاد شـده، بـه های قاعـدهمحل سـکونت در 
   ،های ورودی انجام شده است در دادهبندی زیر  خروجی، گروه

 گروه سـنی تقسـیم شـد (گـروه  ۵، به سال ۶۵تا  ۱۵سنی  ی گروه سنی افراد در محدوده
 ۴۵تـا  ۳۵سال، گروه سـنی سـه:  ۳۵تا  ۲۵سال، گروه سنی دو:  ۲۵تا  ۱۵سنی یک: 

  ، وسال)۶۵تا  ۵۵سال و گروه سنی پنج:    ۵۵تا  ۴۵سال، گروه سنی چهار: 
 شده در مرکز آمار  میک طرح انجا های نتیجهها بر اساس  یافتگی استان بندی توسعه رتبه

وی در ایـن فیلـد قـرار اسـتان محـل سـکونت  ی ایران، در این مورد برای هر فـرد رتبـه
 های قاعـدهدر ادامـه،  گیرد. به عبارتی صفت استان به افراد تعمـیم داده شـده اسـت. می

مورد نظر نبـوده اسـت  ی شده که تکراری هستند و یا با توجه به تعریف مسئله استخراج
 حذف شده است. ها قاعدهاز مجموعه 
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  مقدارهابرای  یکتاجایگزینی کد  -۲-۱-۴
شـده هـدوپ  فایـل توزیـع ی  سـامانههای مورد نظر در زمان پردازش در  که داده اینبا توجه به 

ه ای مشتمل بر نام فیلد نیستند. لذا بـ گیرند، دارای ساختار داده صورت فایل متنی قرار می به
این مسـئله انجـام فراینـد  ،که اطالعات در برخی فیلدها دارای کدهای مشابه است دلیل این

 مقــدارهایرو،  کنــد. از ایــن پیونــد را دچــار مشــکل می های قاعــدهاســتخراج الگــو و یــافتن 
جـایگزینی  ،عنوان نمونـه فرد جایگزین شده است. بـهه فیلدهای مجموعه با کدهای منحصر ب

وسـت کامل ایـن کـدها در پی فهرستشود.  نمایش داده می ۳ کد برای برخی فیلدها در جدول 
  آمده است.

  
کدهای  ای داده مقدارای از جایگزینی  نمونه – ۳جدول    یکتاجدول نهایی با 

  مقدار جایگزین شده  مقدار قبلی فیلد  نام فیلد

 وضعیت مشارکت اقتصادی
  ۱۰۱  = فعال۱
  ۱۰۲  = غیر فعال۲

  ۳۰۱  = شهری۱  شهری/روستایی
  ۳۰۲  = روستایی۲

  

  پیوند های قاعدهاجرای الگوریتم و کاوش  -۳-۱-۴
 گرفـت. در سـازی قـرار های قبلی مـورد پیـاده ذکرشده در بخش های مرحلهالگوریتم مطابق با 
ایـن چـارچوب هـدوپ  در قالب را Aprioriسازی بستر اجرایی، الگوریتم  ادامه پس از آماده

صـورت  پیونـد در ایـن تحقیـق به های قاعـدهارزیـابی  اجرا شده است. پارامترهای مربـوط بـه
% در نظـر گرفتـه ۷۰کمینه ضریب اطمینان برابر بـا  % و۱۰ با کمینه ضریب پشتیبان برابر

  شده است.
وابســتگی بــین مشخصــات افــراد خــانوار و وضــعیت  ی در ایــن بخــش هــدف یــافتن رابطــه
که هدف اصلی تحقیق و بررسـی ایـن وابسـتگی،  جایی آن مشارکت اقتصادی آنان است. از

صــورت  حاصــل به های نتیجــهبنــا بــر ایــن اقتصــادی اســت،  از نظــربــرای افــراد غیــر فعــال 
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 روی اطالعات طرح نیروی کار فقط در گـروه افـراد غیـر فعـال پیوند تولیدشده بر های قاعده
افـراد بـا  گـروه در انالگوهـای پنهـ تـرین بـه برخـی از مهـم ۴  جـدول شـود. در می ارایهجامعه 

  ه است.شد طرح اشاره وضعیت مشارکت اقتصادی غیر فعال این
افـراد بـا  ی هـای جامعـه اسـتخراجی بـه شـرح زیـر، بیـانگر ویژگی های قاعـده، این جدول در

 وضعیت مشارکت اقتصادی غیر فعال است: 
تر در معرض غیـر  بیشسواد (با تحصیالت ابتدایی یا راهنمایی)  سواد و کم : زنان بی۱ن قانو

  فعال شدن قرار دارند.
تـر در معـرض غیـر فعـال شـدن قـرار  (شهری و روسـتایی) بیشر : زنان دارای همس۲ قانون
  دارند.
تـر در  تـر) بیش نفـره و بیش ۴: زنان دارای همسر شهری در خانوارهـای پرجمعیـت (۳ قانون

  معرض غیر فعال شدن قرار دارند.
تر در معرض غیر فعال شدن قـرار  یافته بیش تر توسعه های کم استان: زنان ساکن در ۴ قانون
  دارند.
تر در معرض غیـر  یافته، بیش تر توسعه های کم استان : دختران هرگز ازدواج نکرده در۶ قانون

  فعال شدن قرار دارند.
تـر در  نکـرده بیش حال تحصـیل و ازدواج پسر و دختر) در( سال ۲۵ تا ۱۵: جوانان ۵ قانون

  معرض غیر فعال شدن قرار دارند.
تـر در معـرض  روسـتایی، بیش ی : جوانان (پسر و دختر) در حال تحصیل در جامعـه۷ قانون

  غیر فعال شدن قرار دارند.
  تر در معرض غیر فعال شدن قرار دارند. روستایی، بیش ی : زنان باسواد در جامعه۸ قانون
خصـوص  مبانی نظری و ادبیـات بـازار کـار در مروری بر شده و استخراج های قاعده در  تأمل

دستاوردهای دو رویکرد سنتی و رویکرد مبتنی بـر  در خوانی مشارکت اقتصادی، حاکی از هم
ی  کننــده تعیــین و کــاوی اســت. هــر چنــد عوامــل متعــدد اقتصــادی، اجتمــاعی، فرهنگــی داده

ود در بانـک نظـر گـرفتن اطالعـات موجـ وضعیت مشارکت اقتصادی افراد است، امـا بـا در
ورد بررسـی مـعنوان پارامترهای  ) به۴ای مورد استفاده، متغیرهای زیر (مطابق با جدول  داده

  نظر گرفته شده است: وضعیت مشارکت اقتصادی افراد در
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 ،جنس افراد -
 ،سن افراد -
 ،و تحصیالت افراد وضع سواد -
 ،روستا) افراد (شهر/ محل سکونت -
 ، و(بعد خانواده) ساختار جمعیتی خانواده -
 .یافتگی استان محل سکونت توسعه ی درجه -
 (خـانوادگی) و (فـردی)، متغیرهـای میـانی خـرد  شـود متغیرهـای کـه مشـاهده می گونـه همان

 یتوضـعیت مشـارکت اقتصـادی افـراد اسـت. جنسـ ی کننده تعیین(استان)  متغیرهای کالن
ای که تقریبًا در  وضعیت مشارکت اقتصادی افراد است، به گونه ی کننده یکی از عوامل تعیین

تر از مـردان اسـت. در ایـن ارتبـاط، حسـب  نرخ مشارکت اقتصادی زنان کم ها امعهج ی همه
ویـژه مشـارکت اقتصـادی زنـان و سـطح  اطالعات جهانی بین میزان مشـارکت اقتصـادی بـه

یافته حـداکثر  عبارتی، کشورهای توسعه خطی وجود دارد. بهناای  یافتگی کشورها رابطه توسعه
نیافته، حـداقل مشـارکت اقتصـادی  حال توسعه و توسعهر کشورهای د ومشارکت اقتصادی، 

شـارکت کارکرد و علـل مکه نوع، ماهیت، شرایط،  نمایند. این بدان معنی است را تجربه می
  .]۸[ت کشورها متفاوت اسی  زنان با توجه به سطح توسعه

   گیری بحث و نتیجه -۵
بودن نرخ مشـارکت اقتصـادی ایـران در   ترین دالیل پایین بر اساس نتایج این پژوهش، عمده

علـت تحصـیل در  های اخیر، سهم اندک زنان در بازار کار، غیـر فعـال بـودن جوانـان بـه سال
های خـانوادگی  زنـان، مسـئولیت ی سـوادی بخشـی از جامعـه سوادی و بی مقاطع تکمیلی، کم

های مناسب برای  یافتگی استان محل زندگی و فقدان فرصت زنان، پائین بودن سطح توسعه
  فعالیت اقتصادی زنان است.

عی موضـو از نظـرهای سـنتی  های پژوهش دست آمده با یافته به های نتیجهدر تحقیق حاضر، 
ــابع و داده ــر اســاس من ــی کشــورهایی هــای بین همخــوان اســت. ب ــرخ مشــارکت  الملل که از ن

اقتصادی پایین برخوردارند، بدون تردید مشارکت زنان در بازار کار آنان محدود است و سهم 
ورود بـه بـازار کـار را ندارنـد.  ی دالیل فردی یا ساختاری انگیـزه زیادی از زنان در سن کار به

ای از صفات  دهد که متغیر جنس در ترکیب با پاره یل اکتشافی حاضر نیز نشان مینتایج تحل



  سميه آهنگر، مجيد خليليان و نريمان يوسفي  138

  .....................  143 - 121، صص 1395پاييز و زمستان  ،2  ي ، شماره27سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ......................  

شـده در توضـیح غیـر  تـرین دالیـل اسـتخراج ها اشاره شد، مهم دیگر که در بخش پیشین به آن
های شخصـی و  دالیـل مسـئولیت تر زنان بـه در این راستا بیش .فعال بودن افراد جامعه است

عبارتی، سـهم زیـادی از زنـان در سـن کـار  اند. بـه به بازار کار نبوده ،ورود هخانوادگی حاضر ب
پردازند. شایان ذکر اسـت کـه تعـداد زیـادی از ایـن افـراد  های سنتی می صرفاً به ایفای نقش

بردن چرخ توسـعه در   ه پیشی کجای ال، از آنح این . باهستنددارای مدارک دانشگاهی نیز 
گیـری از ظرفیـت حضـور  های مختلف اسـت، بهره حوزه درجامعه  اقشار ی گرو مشارکت همه

رسـد در  های توسعه است. به نظر می شرط کار یکی از پیش کسب و ی عرصه تر زنان در بیش
های شــغلی  فرصــت ی کنــار جــایگزینی نســلی و بــازنگری در جایگــاه ســنتی زنــان و توســعه

قتصادی زنان امیدوار بود. افزایش نرخ مشارکت ا توان به متناسب با سطح مهارتی آنان، می
  مدت تحقق یابد. رسد در کوتاه انتظاری که به نظر نمی

مشـارکت  همچنین، سن افـراد در سـطح خـرد و سـاختار سـنی جمعیـت در سـطح کـالن، بـر
نقـش  بـرای بیـان اهمیـت و شناسـان جمعیتاقتصادی شهروندان مؤثر است. در این ارتباط 
کننــد.  اســتفاده می ۱۶جمعیتــیی  ز مفهـوم پنجــرهسـن در مشــارکت اقتصــادی افــراد جامعــه، ا

ترین مراحل در ساخت سنی یک جمعیت است و در این مرحله  جمعیتی یکی از مهمی  پنجره
ی  هدهـد. در دور ساخت سنی جمعیت، عرضه و تقاضای نیـروی کـار را تحـت تـأثیر قـرار می

ار کـ تـر افـراد جامعـه در سـن رسد و بیش نیروی کار به حداکثر می ی هجمعیتی عرض ی پنجره
]. در حـال حاضـر، بـیش از یـک دهـه اسـت کـه کشـور ایـران در وضـعیت ۸گیرنـد [ قرار می
ــه، ســاختارهای آموزشــی توســعهی  پنجــره ــه و بســیاری از نظامــات  جمعیتــی قــرار گرفت یافت

افـراد فعـال ی  رود کـه کفـه مـیاجتماعی نیز متحـول شـده اسـت. در چنـین شـرایطی انتظـار 
  اقتصادی بر افراد غیر فعال اقتصادی سنگینی نماید، اما واقعیت به این گونه نیست. 

صـورت تـاریخی در ذهـن  تـوان گفـت کـه به می ۱۷شناختی و به تأسی از بوردیـو با نگاه جامعه
 ی کــارکرد پیامــدهای ورود زنــان بــه عرصــه عمــومی جامعــه در خصــوص توانــایی، جایگــاه و

است. وی معتقد است که باورهای ناصحیح جنسیتی  شدهباید و نبایدهایی نهادینه  فعالیت،
گـران انسـانی  ذهـن کنشی  که برآمده از جایگاه سنتی و تاریخی زنان است، بـه نحـوی ملکـه

ها هسـتند نیـز  کنندگان آن، بلکه زنان جامعه که هدف این کلیشه شده است که نه تنها تحمیل
ها  ایـن کلیشـه ی توسـعه یجـاد وا پـذیری جامعه تاند. بوردیو بر نقش و اهمیـ یرفتهها را پذ آن

کید دار های نسـبی بـرای حضـور زنـان در بـازار کـار بـه  عبارتی، هر چند گشـایش به. ]۱[د تأ
آمد، ولیکن این کافی نیست و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کشـور بـدون شـک در  وجود
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زنان و آن مستلزم عزم جدی در پذیرش اهمیت نقـش زنـان گرو افزایش مشارکت اقتصادی 
در توسعه و تعالی جامعه (توسط خود آنان و جامعه) و در نتیجه بسترسازی برای تحقق ایـن 

صورت خودکـار  ای که نباید از نظر دور داشت آن است که فرصت جمعیتی به مهم است. نکته
ریزی  کـه در صـورت هـدایت و برنامـهکند بلکه یک پتانسیل و نیروی بالقوه اسـت  عمل نمی

نیازمند محیط و بسـتر اجتمـاعی، اقتصـادی و نهـادی   تواند به فعل درآید که این امر خود  می
  مناسب است.
جمعیتـی قـرار گرفتـه و از  ی هاز یک دهه است که کشور ایـران در شـرایط پنجـر هرچند بیش

تحصـیالت تکمیلـی ی  توسـعه گیر و رشـد چشـم اماکرده است،  جوانی جمعیت عبور ی مرحله
توان آن را  داشته است. اما، می در به تأخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار سزایی نقش به

ی  گذاری که در بسیاری از متون توسعه از آن به سرمایه گذاری تلقی کرد. سرمایه نوعی سرمایه
ــر شــده اســت. از ســرمایه ــار انســانی در ی انســانی تعبیی  ی اجتمــاعی، ســرمایه ی ســرمایه کن

دنیـای  شـود. در عنـوان ارکـان ضـروری توسـعه نـام بـرده می فرهنگی به ی اقتصادی و سرمایه
انسانی یا همان دانش و مهارت، کلیـد ی  حرف، سرمایه گرایی در با توجه به تخصص امروز و
های پژوهش، کسب تحصـیالت یکـی  کار است. هرچند در یافته کسب و موفقیت در ورود و

آن، افراد پتانسیل ورود بـه بـازار کـار  طور موقت است، اما بعد از علل غیر فعال شدن بهاز 
عنوان یـک  اجتمـاعی و انسـانی بـه ی ، سرمایه18کلمن کنند. در این ارتباط، از نظر را پیدا می

پذیری  ریسک پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و اجتماعی باعث بروز خالقیت، ایده ی پدیده
  اجتماعی ضمن توانمندسازی و قدرتمندسازی افراد، کنش ی ]. به تعبیری، سرمایه۲[ شود می

  اقتصادی آنان را تسریع و در کمیت و کیفیت مشارکت اقتصادی مؤثر است.

  توضیحات
1. Mine  
2. data  
3. predictive  
4. descriptive  
5. association rules  
6. antecedent  
7. consequent  
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8. minimum support  
9. minimum confidence  
10. Support  
11. Confidence  
12. Minimum confidence  
13. Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM))  
14. Data audit  
15. Imputation  
16. demographic window  
17. Pierre Bourdieu  ۲۰۰۲-۱۹۳۰( یشناس سرشناس فرانسو شناس و مردم جامعه(  
18. James Samuel Coleman ۱۹۲۶( -۱۹۹۵) شناس  جامعه   

 ها مرجع
بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بـر . )۱۳۸۳( گروسی، سعیده ؛احمدی، حبیب ]١[

مطالعـات  ی های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن، فصـلنامه نابرابری جنسیتی در خانواده
  .۶ی  ، شماره۲ زنان، سال

اجتماعی، ترجمـه محمـد کمـال سـروریان،  ی اجتماعی و نظریه ی سرمایه .)۱۳۸۵( فاین، بن ]٢[
 مطالعات راهبردی. ی هتهران، پژوهشکد

    .، تهرانمجموعه مدارک طرح آمارگیری نیروی کار .)۱۳۹۳( مرکز آمار ایران ]٣[
[4] Agrawal, R. and Srikant, R. (1994). Fast Algorithms for Mining 
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  پیوست
کدهای عددی  جایگزین های داده مقدار   یکتاشده با 

  مقدار جایگزین شده  مقدار قبلی فیلد  ام فیلدن

 وضع فعالیت
  ۱۰۱  فعال

  ۱۰۲  غیر فعال

  وضعیت شغل
  ۲۰۱  شاغل
  ۲۰۲  بیکار

  ۲۰۳  غیر فعال

  شهری/روستایی
  ۳۰۱  شهری
  ۳۰۲  روستایی

    + بعد خانوار ۴۰۰کد   بعد خانوار (فرد در خانوار چند نفره عضو است)  تعداد افراد خانوار

 بستگی با سرپرست
  ۵۰۱  سرپرست خانوار  -۱
  ۵۰۲  همسر -۲
  ۵۰۳  فرزند -۳

  جنسیت 
  ۶۰۱  مرد یا پسر -۱
  ۶۰۲  زن یا دختر -۲

  وضع تحصیل
  ۷۰۱  کند در حال حاضر تحصیل می
  ۷۰۲  کند در حال حاضر تحصیل نمی

  وضع سواد 
  ۸۰۱  توانایی خواندن و نوشتن یک متن ساده را دارد
  ۸۰۲  توانایی خواندن و نوشتن یک متن ساده را ندارد

  وضع زناشویی 

  ۹۰۱ دارای همسر
  ۹۰۲  در اثر فوت همسر همسر بی
  ۹۰۳  بر اثر طالق همسر بی

  ۹۰۴  هرگز اردواج نکرده
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  یکتاشده با کدهای عددی  جایگزین های داده دارمقی جدول  ادامه
  مقدار جایگزین شده  مقدار قبلی فیلد  ام فیلدن

  گروه سنی

  ۱۵۰  سال ۲۵تا  ۱۵
  ۲۵۰  سال ۳۵تا  ۲۵
  ۳۵۰  سال ۴۵تا  ۳۵
  ۴۵۰  سال  ۵۵تا  ۴۵
  ۵۵۰  سال ۶۵تا  ۵۵

 رتبه استان
  ۱۶۰  طبقه خیلی پایین

  ۲۶۰  طبقه پایین
  ۳۶۰ طبقه متوسط
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      ahangar.somaye@gmail.com: رایانشانی

  
  مجید خلیلیان
  دکترای کامپیوتر

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  البرز،استان 
   khalilian@gmail.com : رایانشانی

  
  نریمان یوسفی

  شناسی دانشجوی دکترای جامعه
  معیری، مرکز آمار ایران. رهیخیابان ، دکتر فاطمیتهران، خیابان 

   nyosofi@yahoo.com: رایانشانی


