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ﭼﮑﯿﺪه :دادهﮐﺎوی اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺠـﻢ ﮔﺴـﺘﺮدهای از دادهﻫـﺎ ،ﯾـﺎﻓﺘﻦ
ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﯾﺠﺎد ﻣـﺪلﻫﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺳـﺎزد .از آﻧﺠـﺎ
ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه
و ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ آن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻟــﺬا ﻣﯽﺗــﻮان از ﻓﻦﻫــﺎی دادهﮐــﺎوی در ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﻔــﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ در زﻧــﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازه ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و
ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﻫـﺪف ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ رو
دوﻟــﺖ ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ ﮔﺴــﺘﺮش اراﯾ ـﻪی ﺧــﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی
اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘـﺎری ﮐـﺎرﺑﺮان و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی آنﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻪ رواﺑـﻂ و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺿﺮورت
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ دادهﻫـﺎی ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ
در ﺳــﻄﺢ اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان ﺑــﺮای ﺳــﺎل  ۱۳۸۹ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺑــﺎ ﮐﻤــﮏ ﻓﻦﻫــﺎی
دادهﮐــﺎوی ،ﮐــﺎرﺑﺮان ﺧﻮﺷــﻪﺑﻨــﺪی ﺷــﺪه ،و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋــﺪ اﻧﺠﻤﻨــﯽ رواﺑﻄــﯽ ﻣﯿــﺎن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی در ﺧﺼـﻮص
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۱/۵/۳ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۳/۵/۱ :
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واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :دادهﮐﺎوی؛ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؛ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؛ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی؛ ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺠﻤﻨﯽ.
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 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
دادهﮐﺎوی ،اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐـﺮدن آنﻫـﺎ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .اﺑﺰارﻫـﺎی دادهﮐـﺎوی اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ دادهﻫﺎ را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و رواﺑـﻂ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه را ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ .ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻓـﻦﻫـﺎی
دادهﮐﺎوی ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در دادهﮐﺎوی دو اﻟﮕﻮی

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ۱و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ .۲در ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘـﺲ

از آن ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻗــﺎدر ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ،ﺑــﺮای ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﮐــﻪ ﺟﻮاﺑﺸــﺎن ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﯿﺴــﺖ،
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ را اراﯾﻪ دﻫﺪ .دو روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ و
درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ .در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و رﻓﺘـﺎر و

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذﺷﺪه ،ﺟﺮﯾﻤـﻪ و ﭘـﺎداش در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ۳و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ۴از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ].[۵

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑـﺰرگ ﮐـﻪ
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ وﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰ ﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑـﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ آن ﺗﺒـﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻫﺮ روز در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻌﺮﯾـﻒ اراﯾـﻪﺷـﺪه

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾـﮏ دورهی  ۱۲ﻣﺎﻫـﻪ ،در داﺧـﻞ

ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪت ،ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ،ﺗﻌﺎﻣـﻞ
دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺧﺮﯾـﺪ و ﺳـﻔﺎرش ﮐـﺎﻻ ،ﺗﻠﻔـﻦ زدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ،
داﻧﻠﻮد ﺑﺎزی ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ].[۱

در ﺳﺎل  ،۲۰۰۶اوﮐﺎزاﮐﯽ ] [۴ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،وﺿـﻊ اﺷـﺘﻐﺎل ،وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫـﻞ و ﻏﯿـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺧﻮﺷـﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
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ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ژاﭘﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﯾﮑـﺮد ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨـﺪی ،ﮐـﺎرﺑﺮان را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦﻫﺎي دادهﻛﺎوي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
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ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دی ﻣﺎه  ۱۳۸۷ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ .ﭘـﺲ از آن اﯾـﻦ ﻃـﺮح در ﺳـﺎل  ۱۳۸۹ﻣﺠـﺪد ًا ﺑـﻪ اﺟـﺮا درآﻣـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت

ﮐــﺎرﺑﺮان را در دوازده ﻣــﺎه ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺑــﻪ زﻣــﺎن آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻤــﻊآوری ﮐــﺮد .ﺗــﺎ ﻗﺒــﻞ از اﯾــﻦ
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﯽ رﺳﻤﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻧـﺮخﻫـﺎی اﻋـﻼمﺷـﺪه
ﺑﺮای ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاوردﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلﻫـﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐـﺎرﺑﺮان

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و ﻏﯿـﺮهی اﻓـﺮاد

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰیﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ﯾـﺎری
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و اﻟﮕﻮﻫـﺎی
رﻓﺘﺎری آنﻫﺎ در اﯾـﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﮐـﺎرﺑﺮان

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان – ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔـﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ را در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺎل ۱۳۸۹ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﯾـﻢ و ﮐـﺎرﺑﺮان در ﺳـﻄﺢ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﻫـﺮ ﺧﻮﺷـﻪ دارای
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘـﺎری ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﻼش ﺷـﺪه ،ﺗـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ

ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻣﺮاﮐﺰ اراﯾﻪدﻫﻨﺪهی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺤﻮهی ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿـﺮی

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ
ﭼﻬﺎرم از روﯾﮑﺮدﻫﺎی دادهﮐﺎوی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه،
در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨـﺶ
ﺷﺸﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۲ﺷﯿﻮهی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﮑﻦ ﺳـﺎل  ۱۳۸۵در ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿ ـﺎﯾﯽ ﺣﻮزهﻫــﺎ ،ﺗﻌــﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﺳــﺎ ﮐﻦ و ﮔﺮوﻫ ـﯽ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﺣﻮزهﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
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ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠـﻪی اول ﺑـﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﺳـﺎ ﮐﻦ و ﮔﺮوﻫـﯽ ،ﻓﻬﺮﺳـﺖ

4

ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻲ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠـﻪی دوم ،ﺑـﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﺳـﺎ ﮐﻦ و ﮔﺮوﻫـﯽ،
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻠـﻮک/آﺑـﺎدی ﺳﺮﺷـﻤﺎری

 ۱۳۸۵ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﺳـﻮم ،ﺑـﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
ﺳﺎ ﮐﻦ و ﮔﺮوﻫﯽ در ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮم ﻓﻬﺮﺳـﺖﺑـﺮداری ﺳﺮﺷـﻤﺎری

 ۱۳۸۵اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﺆﺳﺴـﻪای ﻃـﯽ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ و ﮔﺮوﻫﯽ ،در ﻣﺮﺣﻠـﻪی اول،
اﺑﺘﺪا ﺣﻮزهﻫﺎی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،در ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘـﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﮐﻤﮑـﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ،داﻧﺸـﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻣﺤﺼـﻼن،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣـﺮد ،ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺑﺮﺧـﻮردار از راﯾﺎﻧـﻪ ،ﯾـﮏ ﻣﺆﻟﻔـﻪی اﺻـﻠﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﮐـﻪ در

ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨـﺪه از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪی اﺻـﻠﯽ و ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روش ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻓﺎزی ،ﺣﻮزهﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘـﺎت

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی

ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻓﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﻮزهﻫﺎی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺑﺠـﺰ اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐـﺰ

اﺳﺘﺎن دارد ،ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺣﻮزهﻫـﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑــﻪ روش ﺗﺼــﺎدﻓﯽ ﺳــﺎده اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠــﻪی دوم ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ،درون ﻫــﺮ ﯾــﮏ از

ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺑﻠﻮک/آﺑﺎدی ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﯾﺎ آﺑﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻠﻮک/آﺑﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮار
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮ از  ۱۰ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﻠﻮک/آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﻠـﻮک/آﺑـﺎدی
ﻣﺠﺎور ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﺳـﻮم ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ،داﺧـﻞ ﻫـﺮ
ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪی اﺻﻠﯽ و ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺟـﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  ۵۳۷۲۴ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷـﺎﻣﻞ  ۵۲۹۸۵ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ و ﮔﺮوﻫـﯽ و
 ۷۳۹ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺆﺳﺴﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -۳ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃـﺮح ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ،ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎرﺑﺮان
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻨﯽ ،وﺿـﻊ ﺳـﻮاد ،دوره ﯾـﺎ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ،وﺿـﻊ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧـﻮع ﻣﺤﻞﻫـﺎی دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ،ﺗﻌـﺪاد

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ،ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻓﻌﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧـﻮع
اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ،ﺗﻌــﺪاد ﮐ ـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ ﺑﺮﺧــﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ از رادﯾــﻮ،

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺰل.

در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ،ﺗﻌــﺪادی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﻓــﻮق ﻣــﻮرد ﺑﺮﺳــﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ،ﮐــﻪ ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اراﯾﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﯾﮑـﯽ از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده

ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﺎﻣﻞ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرهی ﮐﺎﻻ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ،ﺳـﻼﻣﺖ و
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘـﯽ،
ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻓﺮمﻫﺎی ﺛﺒﺖ
ﻧــﺎم ﮐﻨﮑـﻮر ﺳــﺮاری ،ﮐـﺎرت ﺳــﻮﺧﺖ و ﻏﯿــﺮه اﺷــﺎره ﮐـﺮد .ﭘﺴــﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ،۵ﺷــﺎﻣﻞ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و در ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ اراﯾـﻪی اﻃﻼﻋـﺎت از ﻃﺮ ﯾـﻖ آن اﺳـﺖ .ﺗﻠﻔـﻦ
زدن از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ.

ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﭘﯿـﺎم ﻓـﻮری ،ﭘﯿـﺎﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫـﺎی ﮔﻔﺘﮕـﻮ ۶ارﺳـﺎل ﻣﯽﺷـﻮد.

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ،اﻗﺴﺎط وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .آﻣـﻮزش

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠــﺎزی ،آﻣــﻮزش ﺑــﺮﺧﻂ ۷زﺑــﺎنﻫــﺎی ﺧــﺎرﺟﯽ،
ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎی ﻧــﺮماﻓــﺰاری و ﻏﯿــﺮه ﻣﯽﺷــﻮد .ﺧﺮ ﯾـﺪ ﯾـﺎ ﺳــﻔﺎرش ﮐـﺎﻻ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓــﺮوش و
ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺎزی ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی،
ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ رادﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،داﻧﻠﻮد ﻧﺮماﻓﺰار،

ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ داﻧﻠﻮد روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ ،ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﺤـﻮهی دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼع از اﻓﺮاد  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘـﻪ
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ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻲ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،در ﻫﻔﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐـﺎر ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارای ﺷـﻐﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻫﻔﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮﺧﺼـﯽ و ﻏﯿـﺮه ﮐـﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ و ﭘـﺲ از
رﻓﻊ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑﯿﮑـﺎر ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ

ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و در ﻫﻔﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻃـﻼق ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر ﺟﻮﯾـﺎی ﮐـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﻃﺒـﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دارای درآﻣﺪ ﺑﺪون ﮐﺎر ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد

ﺷﺎﻏﻞ ،ﺑﯿﮑﺎر ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی

ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ ،درآﻣﺪ اﻣـﻼ ک و ﻣﺴـﺘﻐﻼت ،ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم
وﻏﯿﺮه دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪدار ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ،ﺑﯿﮑﺎر ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ،ﻣﺤﺼﻞ و دارای
درآﻣــﺪ ﺑــﺪون ﮐ ـﺎر ﺑﻪﺣﺴــﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨــﺪ و ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﻇﻬــﺎر ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ،در ﻫﻔــﺖ روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑــﻪ

ﺧﺎﻧﻪداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و

ﻏﯿﺮه( .در ﺟﺪول  ۱ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ و ﻧﺤـﻮهی دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪی و ﮐﺪﮔـﺬاری
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۴اﺳـــﺘﻔﺎده از دادهﮐـــﺎوی و روﯾﮑﺮدﻫـــﺎی آن در ﺑﺮرﺳـــﯽ اﻟﮕﻮﻫـــﺎی رﻓﺘـــﺎری

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

 -۴-۱ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻫﺪف از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺠـﺰا ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺒﺎﻫﺖ دادهﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و

ﺑﺎ اﻋﻀﺎی دﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑـﺮ اﺳـﺎس

ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از آنﻫــﺎ از ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ K-means .ﯾﮑــﯽ از اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢﻫــﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫـﺎی ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨـﺪی ﺑـﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ
۸

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻠﻤﻨﺘﺎﯾﻦ ۹ ۱۲-اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻋـﺪدی ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐـﺮده و
ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] .[۲در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨـﺪی دادهﻫـﺎ از
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ﺟﺪول  -۱ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی

ﺟﻨﺴﯿﺖ

) (۱ﻣﺮد؛ ) (۲زن.

ﺳﻦ

) (۱ﮐﻢﺗـﺮ از ۱۸؛ )۱۹-۳۰ (۲؛ )۳۱-٤۵ (۳؛ )۴۶-۶۰ (۴؛ )۶۰ (۵
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ.
) (۱اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶداﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ،ﺳـﻮادآﻣﻮز و

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ؛ ) (۲ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (۳) ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و دﮐﺘـﺮی
ﺣﺮﻓﻪای؛ ) (۴دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ.
) (۱ﺷﺎﻏﻞ؛ ) (۲ﺑﯽﮐﺎر؛ ) (۳ﻣﺤﺼﻞ؛ ) (۴دارای درآﻣﺪ ﺑﺪون ﮐـﺎر؛ )(۵

وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺧﺎﻧﻪدار؛ ) (۶ﺳﺎﯾﺮ.
) (۱ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ؛ ) (۲ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر؛ ) (۳ﮐﺎﻓﯽﻧـﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ،

ﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻣﻨﺰل اﻓـﺮاد دﯾﮕـﺮ و ﺳـﺎﯾﺮ (۴) ،ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاه و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ ،GPS
.PDA
) (۱ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در روز؛ ) (۲ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﺮ روز؛

ﺗﻨﺎوب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

) (۳ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺎه وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ؛ ) (۴ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺎه.
) (۱درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺳـﻼﻣﺘﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت

ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ؛ ) (۲آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛ ) (۳ﺑﺎزی و داﻧﻠـﻮد
ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﻧـﺮماﻓـﺰار ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و ﻏﯿـﺮه و ﺧﻮاﻧـﺪن ﻣﺠﻠـﻪ و روزﻧﺎﻣـﻪ و
ﻏﯿــﺮه؛ ) (۴ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫــﺎی دوﻟﺘــﯽ؛ ) (۵ﻓﺮﺳــﺘﺎدن و درﯾﺎﻓــﺖ
اﯾﻤﯿﻞ؛ ) (۶ﺗﻠﻔﻦ زدن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؛ ) (۷ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﭘﯿـﺎم ﻓـﻮری؛
) (۸ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت؛ ) (۹ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.
ﻧﺤﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐـﻪ

) Dialup (۱و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ؛ )ADSL (۲؛ ) (۳ﺑﯽﺳﯿﻢ واﯾﻤﮑـﺲ

در ﻣﺤــــﻞ ﺳــــﮑﻮﻧﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧــــﺖ اﺳــــﺘﻔﺎده

و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ؛ ) (۴ﺳﺎﯾﺮ.

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(

ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻠﻤﻨﺘﺎﯾﻦ۱۲ -اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾـﻦ
 ۰/۰رﺳــﯿﺪ .ﻣﻨﻈــﻮر از ﺧﻄــﺎی اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﺮﺑﻌــﺎت ﺧﻄــﺎ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪﺻــﻮرت
۲

𝑐−

) (

𝑥

۱

∑
۱

∑ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﯿـﺎن ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣـﻮرد
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ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻲ

ﺑﺮرﺳﯽ ) )  ( xi( jاز ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ ) )  ( xi( jﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .در ﺟـﺪول  ۲ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر
ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و درﺻﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮﺷﻪی اول ،ﺷﺎﻣﻞ  ۲۹۳ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ۵۷ ،درﺻﺪ اﻓﺮاد اﯾـﻦ
ﮔﺮوه زن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﺮوﻫـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زنﻫـﺎ ﺳـﻬﻢ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮدﻫـﺎ دارﻧـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  ۳۱ﺗﺎ  ۴۵ﺳﺎل درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ
و ﻋﻤﺪهی اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ) ۹۱درﺻﺪ( در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۱۹ﺗـﺎ ﮐـﻢﺗـﺮ از  ۶۰ﺳـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ۶۳ .
درﺻﺪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،دارای ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﮐـﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و  ۳۴درﺻـﺪ آنﻫـﺎ
ﺷﺎﻏﻞ و  ۲۸درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺎه وﻟﯽ

ﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ) ۹۷درﺻﺪ( در ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  Dial upﯾـﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) ۹۲درﺻﺪ( از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۱۷درﺻﺪ اﻓـﺮاد از درﯾﺎﻓـﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ و  ۹درﺻﺪ از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزی و داﻧﻠﻮد ﻋﮑﺲ ،ﻓـﯿﻠﻢ و ...
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪی ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﻢ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤـﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص

داده اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮﺷﻪی دوم  ۲۹۶ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪهی اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ) ۷۶درﺻـﺪ( ﻣـﺮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از اﻓـﺮاد اﯾـﻦ ﮔـﺮوه در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ  ۳۱ﺗـﺎ  ۴۵ﺳـﺎل و ﺑـﯿﺶ از ۸۰

درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۱۹ﺗﺎ  ۴۵ﺳـﺎل ﻗـﺮار دارﻧـﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻧﯿﻤـﯽ ) ۵۳درﺻـﺪ( از

اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده و  ۹۰درﺻﺪ اﻓﺮاد اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻏﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ۹۰ .

درﺻﺪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ) ۵۷درﺻﺪ( ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏﺑـﺎر در روز و  ۲۶درﺻـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﯾﮏﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدهی اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑـﻪ

ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ اﺳــﺘﻔﺎده ،ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از درﯾﺎﻓــﺖ اﻃﻼﻋــﺎت  ۸۴درﺻــﺪ ،ﭘﺴــﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ۵۰درﺻﺪ ،و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ  ۴۲٫۶درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺎزی وداﻧﻠﻮد ﻗﺮار دارد .ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺳﻮم ﺑﺎ  ۳۹۱ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد را در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ۶۰ .درﺻﺪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪهی اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه )۹۴

درﺻــﺪ( در ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ  ۱۹ﺗــﺎ  ۳۰ﺳــﺎل ﻗــﺮار دارﻧــﺪ ۶۵ ،درﺻــﺪ اﻓــﺮاد اﯾــﻦ ﮔــﺮوه دارای

ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از اﻓـﺮاد
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در روز و  ۲۲درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ و ﻧـﻪ ﻫـﺮ روز از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدهی اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ) ۷۷درﺻﺪ( ،ﭘﺴﺖ
 .........................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،24ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1392ﺻﺺ ......................... 17 -1

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-30

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده و  ۸۲درﺻﺪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦﻫﺎي دادهﻛﺎوي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

9

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ) ۷۲درﺻﺪ( و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ) ۶۱درﺻﺪ( اﺳﺖ ۵۰ .درﺻﺪ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ
 Dial upو  ۱۱درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  ADSLدر ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .در

ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم  ۲۶۸ﻧﻔﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ  ۶۰درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤـﺪهی اﻓـﺮاد اﯾـﻦ

ﮔﺮوه ) ۷۱درﺻﺪ( زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ۹۵
درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ و  ۷۴درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۷۸ ،درﺻـﺪ
اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ،در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ

) ۷۹درﺻﺪ( ،درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ) ۲۳درﺻـﺪ( ،ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ) ۱۷درﺻـﺪ( و آﻣـﻮزش

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) ۱۶درﺻﺪ( از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .در ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ از  Dial upﺑـﺎ  ۶۹درﺻـﺪ و  ADSLﺑـﺎ  ۱۳درﺻـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪول  -۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ

ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺧﻮﺷﻪی اول

ﺧﻮﺷﻪی دوم

ﺧﻮﺷﻪی ﺳﻮم

ﺧﻮﺷﻪی ﭼﻬﺎرم

ﺗﻬﺮاﻧﯽ

ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﺮد

۶۰/۱

۴۳/۳

۷۶/۰

۶۰/۰

۶۰/۸

زن

۳۹/۹

۵۶/۷

۲۴/۰

۴۰/۰

۳۹/۲

<۱۸

۱۶/۵

۱/۷

۰/۷

۲/۱

۷۱/۳

۱۹-۳۰

۴۸/۶

۲۹/۴

۳۳/۵

۹۳/۹

۲۰/۲

۳۱-۴۵

۲۲/۴

۳۳/۱

۵۲/۴

۳۳/۱

۶/۰

۴۶-۶۰

۱۰/۳

۲۸/۷

۱۲/۵

۰/۸

۱/۹

>۶۰

۲/۱

۷/۲

۱/۰

۰/۸

۰/۸

دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

۳۶/۰

۳۱/۷

۲۸/۰

۴/۹

۹۴/۸

ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۴۹/۰

۶۳/۴

۵۳/۷

۶۵/۲

۴/۵

۱۳/۱

۴/۸

۱۵/۲

۲۶/۳

۰/۴

۲/ ۰

۰/۳

۳/۰

۳/۶

۰/۴

ﺳﻦ

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ
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اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ

ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺧﻮﺷﻪی اول

ﺧﻮﺷﻪی دوم

ﺧﻮﺷﻪی ﺳﻮم

ﺧﻮﺷﻪی ﭼﻬﺎرم

ﺗﻬﺮاﻧﯽ

وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
۳۵/۶

۳۳/۸

۹۰/۹

۱۰/۷

۱۲/۷

ﺑﯽﮐﺎر

۴/۵

۸/۵

۲/۴

۳/۶

۳/۷

ﺷﺎﻏﻞ
ﻣﺤﺼﻞ

۴۴/۰

۷/۹

۳/۰

۸۱/۶

۷۳/۵

دارای درآﻣﺪ ﺑﺪون ﮐﺎر

۰/ ۵

۱۸/۱

۱/۴

۰/۳

۱/ ۵

ﺧﺎﻧﻪدار

۸/۳

۲۸/۳

۱/۴

۱/۸

۳/۴

ﺳﺎﯾﺮ

۲/۴

۳/۴

۱/۰

۲/۱

۳/۴

ﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ

۷/۷

۱/۰

۲۱/۰

۶/۱

۲/۶

۴/۱

۰/۳

۲/۷

۳/۳

۱۰/۸

۱/۰

۰/۰

۱/۴

۱/۰

۱/۵

۱۳/۹

۰/۷

۳۳/۸

۱۷/۴

۱/ ۱

۲/۶

۱/۰

۰/۳

۴/۴

۴/ ۱

۰/۲

۰/۰

۰/۳

۰/۵

۰/۰

۱/۳

۰/۰

۰/۷

۳/۱

۰/۸

۰/۲

۰/۰

۰/۰

۰/۵

۰/۰

و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ...

۰/۲

۰/۰

۰/۰

۰/۳

۰/۸

ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ و ...

۵/۵

۰/۰

۲/۴

۱۵/۶

۰/۴

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
و ﻣﻨﺰل اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و
ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و
ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ...
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ و ...
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ
و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ...
ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﮐﺎر و
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ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

۶۱/۵

۹۶/۹

۳۵/۵

۴۳/۵

۷۷/۶

11

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦﻫﺎي دادهﻛﺎوي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﮐﺎر و

ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺧﻮﺷﻪی اول

ﺧﻮﺷﻪی دوم

ﺧﻮﺷﻪی ﺳﻮم

ﺧﻮﺷﻪی ﭼﻬﺎرم

ﺗﻬﺮاﻧﯽ

ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

۰/۵

ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

۰/۳

۰/۰

۰/۳

۱/۳

۰/۰

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ،
و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ...

۰/۰

۰/۳

۰/۵

۰/۴

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﮐﺎر
و ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ
و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و

۱/۰

۰/۰

۰/۷

۲/۶

۰/۰

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ...
ﺗﻨﺎوب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در روز
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ
وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﺮ روز
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺎه
وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺎه

۳۶/۷

۴/۴

۵۷/۸

۵۴/۲

۲۳/۱

۲۲/۴

۱۱/۶

۲۶/۰

۲۲/۰

۳۱/۰

۲۸/۵

۷۷/۵

۷/۴

۹/۰

۲۶/۵

۱۲/۴

۶/۵

۸/۸

۱۴/۸

۱۹/۴

ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﭘﯿﺎم

۱۳/۱

۳/۴

۱۴/۲

۲۴/۰

۶/۷

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

۳۹/۰

۳/۴

۵۰/۰

۷۲/۴

۱۶/۸

۱۹/۵

۴/۸

۴۲/۶

۲۰/۰

۹/۳

ﺑﺎﻧﮏداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

۱۴/۹

۳/۴

۲۸/۰

۲۰/۷

۴/۵

آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

۱۲/۶

۳/۸

۷/۸

۲۰/۸

۱۵/۷

۸/۸

۲/۱

۱۵/۵

۱۲/۳

۳/۷

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ

ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
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درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت

۴۸/۲

۱۷/۱

۸۴/۸

۴۰/۹

۲۳/۱

ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻲ

12

اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ

ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺧﻮﺷﻪی اول

ﺧﻮﺷﻪی دوم

ﺧﻮﺷﻪی ﺳﻮم

ﺧﻮﺷﻪی ﭼﻬﺎرم

ﺗﻬﺮاﻧﯽ

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

۴۹/۰

۹/۲

۲۳/۳

۷۷/۸

۷۹/۱

ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

۲/۶

۱/۴

۵/۷

۲/۶

۰/۸

ﻧﺤﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 Dial upو اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ADSL
ﺑﯿﺴﯿﻢ واﯾﻤﮑﺲ و
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ
 Dial upو اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وADLS
ﺳﺎﯾﺮ

۶۷/۱

۹۲/۲

۵۹/۱

۵۰/۴

۶۹/۴

۱۰/۳

۳/۸

۱۳/۹

۱۰/۵

۱۳/۱

۰/۹

۰/۰

۲/۴

۰/۳

۱/۱

۰/۱

۰/۳

۰/۰

۰/۰

۰/ ۴

۱/۴

۰/ ۰

۲/۰

۲/۳

۰/ ۸

 -۴-۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧـﺎﻇﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ رواﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دادهﻫﺎﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻠﯿـﻞ واﺑﺴـﺘﮕﯽﻫـﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دو ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾـﺪ ۱۰اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐـﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت »اﮔﺮ «۱۱و »آنﮔﺎه «۱۲ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﯿﺎن

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی دادهﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی درﺻﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  Xو  Yﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﯿﺎر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼـﻪی ﺧـﺎص را
ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻣﯿـﺰان ﺳــﻮدﻣﻨﺪی و اﻃﻤﯿﻨـﺎن رواﺑــﻂ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣــﺪه دو ﻣﻌﯿـﺎر ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن ۱۳و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ۱۴ﻧﯿــﺰ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ] .[۳اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت  X  Yﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻌﯿـﺎر ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦﻫﺎي دادهﻛﺎوي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
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𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑌|𝑋) = sup 𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑋 ∪ 𝑌)⁄sup 𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑋).
ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨـﯽ ،اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ اﭘﺮﯾـﻮری ۱۵اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻠﻤﻨﺘـﺎﯾﻦ-
 ۱۲ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۲
ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻧﺮماﻓﺰار ،اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺘﻐﯿـﺮ ورودی و
ﻫﻢ ﺧﺮوﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿـﺰان
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﺟـﺮای اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ اﭘﺮﯾـﻮری  ،ﺗﻌـﺪاد ۳۹٫۱۶۹
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎمﺷـﺪه ،ﺗﻌـﺪادی از اﯾـﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ .ﺟـﺪول
 ۳ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۵ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ۶۰ ،درﺻـﺪ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣـﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و

ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺟﻮان و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ) ۱۹ﺗـﺎ  ۴۵ﺳـﺎل( ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ۸۰ ،درﺻـﺪ اﯾـﻦ
اﻓـﺮاد ﻣﺤﺼـﻞ و ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﻧﯿﻤـﯽ از آنﻫـﺎ دارای ﻣـﺪرک ﮐـﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ۷۷ .درﺻﺪ
آنﻫــﺎ در ﻣﺤــﻞ ﺳــﮑﻮﻧﺖ ﺑــﺎ  ،Dial upاﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ و  ADSLﺑــﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻣﺘﺼــﻞ

ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ  Dial upو اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﻬﻢ ﻋﻤـﺪهای دارد و ﮐـﺎرﺑﺮان ﺗﻬﺮاﻧـﯽ ﻋﻤـﺪﺗﺎً
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ) ۴۸درﺻﺪ( ،ﺑﺎزی و داﻧﻠﻮد ) ۴۹درﺻـﺪ( و ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ
) ۳۹درﺻﺪ( از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮﺷــﻪی اول را ﻋﻤــﺪﺗﺎً زﻧــﺎﻧﯽ ﺑــﯿﻦ  ۳۱ﺗــﺎ  ۴۵ﺳــﺎل ﺑــﺎ ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﮐــﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺎه و ﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﻠﻮد
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۲ﺑﻪ اراﯾﻪی ﻋﻤﺪهی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.

ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻲ
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ﺟﺪول  -۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

۹۹٫۴

۱۰٫۴

۹۱٫۵

۱۰٫۹

۹۱٫۵

۱۰٫۲

۹۱٫۲

۱۰٫۱

۷۰٫۱

۱۳٫۴

۷۰٫۳

۱۷٫۳

۷۰٫۳

۱۱٫۳

اﮔﺮ
ﺳﻦ :زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل

آنﮔﺎه
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده

ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﻣﺤﺼﻞ
ﺗﻨﺎوب دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در روز

وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﻣﺤﺼﻞ

ﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط
ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد
ﺑﺎﻧﮑﺪاری :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺤﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽ Dial up :و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده

ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت :اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﺤﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽ Dial up :و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻨﺎوب دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در روز

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :اﺳﺘﻔﺎده

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت :اﺳﺘﻔﺎده
آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻧﺤﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽDial up :

ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻟﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﻧﮏداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

ﻧﺤﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽDial up :

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت :اﺳﺘﻔﺎده
آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﻧﮏداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده

ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﻪی دوم را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ ۴۵
روز ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ و ﻧـﻪ ﻫـﺮ روز در ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ،ﮐـﺎر و ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺧﻮﺷـﻪی ﺳـﻮم را ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻣﺮداﻧـﯽ ﺑـﯿﻦ  ۱۹ﺗـﺎ  ۳۱ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﮐـﺎرداﻧﯽ و
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ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑـﺎر در

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦﻫﺎي دادهﻛﺎوي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
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ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑـﺎر در روز ﯾـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏﺑـﺎر در
ﻫﻔﺘﻪ و ﻧﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﺑـﺎزی و داﻧﻠـﻮد ﻋﮑـﺲ و
ﻓﯿﻠﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﻪی ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮدان زﯾـﺮ  ۱۸ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت

دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و
آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺎزی و داﻧﻠﻮد ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮﺷﻪﻫـﺎ از ﺧﺮﯾـﺪ و ﺳـﻔﺎرش

ﮐﺎﻻ و ﺗﻠﻔﻦ زدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐـﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده را داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن از ﻋـﺪم ﮔﺴـﺘﺮش ﺧﺮﯾـﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮوﺷـﮕﺎهﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روی آن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏداری و آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺷـﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻬـﺮان ،ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ از رﻓـﺖ و آﻣـﺪﻫﺎی

داﺧﻞ ﺷﻬﺮی را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از  Dial upﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑـﺮای
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮان از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏداری و آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﻄﺢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

 -۶ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤـﻮهی اﺳـﺘﻔﺎده و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻬﺮاﻧﯽ  -ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺮح
آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ -ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘـﺎری و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی

ﮐﺎرﺑﺮان از دو روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮدی دادهﮐﺎوی ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزی و داﻧﻠﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺴـﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ .ﭘـﺲ از آن

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗـﺮار دارد ﮐـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ

ﻫﻤﭽﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ،ﯾﺎراﻧﻪ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿـﺮ
ﺑﺎﻧﮏداری و آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗـﺮی از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﺆﺳﺴـﺎت

ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و اراﯾﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﻘﺎی آ ﮔـﺎﻫﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
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ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻲ

از ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﺎدهﺳﺎزی و آﻣﻮزش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺗـﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧـﮏداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد .در ﺿـﻤﻦ ﮔﺴـﺘﺮش
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
Supervised learning

1.

Unsupervised learning

2.

Clustering

3.

Association rules

4.

E-mail

5.

Chat

6.

On-Line

7.

Categorical

8.

Clementine 12

9.

Market basket analysis

10.

If

11.

Then

12.

Support

13.

Confidence

14.

Apriori

15.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [١ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ).(۱۳۸۹ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻬﺮان.

;second edition.Morgan Kaufmann Publishers is an imprint of Elsevier
San Francisco, CA.
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