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  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۶٫۳٫۲۸ ، پذیرش:۱۳۹۵٫۷٫۲۴دریافت: 

بینـــی تـــرجیح جنســـی  در پیش بنـــدی ردههـــای  کـــاربرد درخت
  ایران ی ازدواج فرزنداوری زنان در آستانه

 و آرزو باقری  *مهسا سعادتی
   ی مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور مؤسسه

وقتی با وجود مشاهدات و متغیرهای گونـاگون نتـوان از از درخت تصمیم  استفاده  چکیده:
، یتشـافکل ایـتحلیابـد.  ای می های کالسـیک اسـتفاده نمـود، اهمیـت و جایگـاه ویـژه روش

اد، از کاربردهای مهـم یز ی اندازهها با  دادهدر مورد گیری  بینی و تصمیم تشخیص مدل، پیش
معروف  بندی ردهباشد به درخت  ای  وقتی متغیر پاسخ رستهاین روش است. درخت تصمیم 

 بنـدی ردههای  سه روش مختلف استخراج درخت ی هدف اصلی این مطالعه، مقایسهاست. 
CART ،CHAID  وQUEST بینــی تــرجیح جنســی فرزنــدان زنــان در  بــه منظــور پیش
هـای ایـن  است. داده ۲۲ ی نسخه SPSSافزار  ازدواج با یکدیگر با استفاده از نرم ی آستانه

پـیش از  ی منظور دریافـت مشـاوره کننده به مراکز بهداشتی به  زن مراجعه ۶۳۶۰مطالعه را 
صـورت تصـادفی در سـال  ای و به گیری چندمرحلـه ازدواج تشکیل دادند کـه بـا روش نمونـه

ز ا بنـدی رده  درخـت د. نتایج نشان داد که هـر سـه الگـوریتمش گرداوریدر کل کشور  ۱۳۹۳
بینی ترجیح جنسی برای فرزندان برخوردارند، اما بـا توجـه بـه  دقت تقریباً مشابهی در پیش

عنـوان مـدل نهـایی در نظـر  های موجود، این مدل بـه  فرضیهبه  CARTتر مدل انطباق بیش
ــه شــد. ــا قابلیــت تفســیرپذیری آســان CARTگرفت ــارامتری ب ــه امکــان  روش ناپ اســت ک

اساس نتایج حاصـل از ایـن  بر نماید. ج دقیق را فراهم میمحاسبات سریع و حصول به نتای
ثیرگـذار بـر تـرجیح أطح تحصیلی و سن زنـان متغیرهـای تآل، س درخت، تعداد فرزندان ایده

  جنسی به دست آمد.
 ؛CHAIDالگـوریتم  ؛CARTالگـوریتم  ؛بنـدی ردهدرخـت  ؛درخت تصـمیمواژگان کلیدی: 

  .QUESTالگوریتم 
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  مقدمه -۱
هـای آمـاری اسـت.  متغیر پاسخ یکی از مباحث جذاب و چالش برانگیز در روش بندی رده
 هـدف آن تفکیـککاوی و روشی چندمتغیره است که  های داده یکی از انواع روش بندی رده

شـده  از پـیش تعیـین یهـا ردهمشاهدات متمایز یا تخصیص مشاهدات جدید به   ی مجموعه
تــرین  نزدیــک K، تشخیصــیتحلیــل نظــور از یــن مه اباشــد. بســیاری از پژوهشــگران بــ می

های متـداول در ایـن  که از جمله روش یو رگرسیون پروبیت یستیکوژهمسایگی، رگرسیون ل
هـا  . با این حال اعتبار نتایج حاصل از ایـن روش]۲۹-۲۷[اند  زمینه هستند، استفاده کرده

عنــوان مثـال بــه منظـور انجــام تحلیــل  هــا بسـتگی دارد. بــه هـای آن فرض بـه برقــراری پیش
بین در هر طبقه دارای توزیع نرمال چنـدمتغیره  متغیرهای پیش ی همهخطی باید  تشخیصی
فـرض  پیشکه در این روش  با این .]۲۳[کوواریانس برابر باشند  -های واریانس و ماتریس

اری آن بـرای نرمال بودن برای اعتبار نتایج ضروری است، اغلب بدون توجه به لـزوم برقـر
شود. از سوی دیگر، این روش تنها بـرای  کار برده می متغیرها، توسط پژوهشگران به ی همه

ای بایـد بـه  بـین رسـته بین (کمکی) پیوسته طراحی شـده و متغیرهـای پیش متغیرهای پیش
بـه د. شـو متغیرهای ظاهری تبدیل شوند که این عمل، منجر به افـزایش تعـداد متغیرهـا می

شـوند بایـد کامـل باشـند، بـه عبـارت  متغیرهایی که در ترکیـب خطـی وارد می ی همهعالوه 
  د که اریبیشو ای که تنها یک مقدار گمشده داشته باشد از تحلیل حذف می دیگر هر مشاهده
حاصـل از کـاهش تعـداد نمونـه را بـه دنبـال خواهـد داشـت. همچنـین اگـر  تورم واریـانس
بین شامل متغیرهای پیوسته و دوحالتی باشـند، ایـن روش نتـایج معتبـری  متغیرهای پیش

هـای پـارامتری در  نیز از دیگـر روش یو پروبیت یستیکوژهای رگرسیون ل . روش]۴۱[ندارد 
ورد نسـبت مـواردی اسـت کـه در ابـر هـا، آن باشند که خروجی نهایی می بندی ردهمطالعات 

خطـی،  تشخیصـیها همانند تحلیـل  اند. این روش طبقات مختلف متغیر وابسته قرار گرفته
ها بـا مقـادیر گمشـده در یـک متغیـر ندارنـد،  توزیع نیستند، روشی برای تحلیل نمونه -آزاد

های  مــدل دیگــر ای قابــل اســتفاده هســتند و هماننــد تنهــا بــرای متغیرهــای وابســته رســته
  .]۴۱[ند شو متغیرهای به کار رفته در تحلیل، توسط پژوهشگر تعیین می ی پارامتری، همه
هـا  های اخیر، پژوهشـگران علـوم مختلـف بـا حجـم بزرگـی از داده که در سال با توجه به این

انـد. یکـی از ایـن  های ناپارامتری توسعه یافته سرو کار دارند که اغلب نرمال نیستند، روش
کار  هـا بـه داده بندی ردهای برای  افزارهای رایانه های اخیر با پیشرفت نرم ها که در دهه روش
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فـرض آمـاری  هـای اسـتخراج آن، هـیچ پیش است که در اکثر روش ۱د، درخت تصمیمرو می
  وجود ندارد. 

صـورت گـراف  کـه بـه  هـایی نظیـر خروجـی آن پذیری و ویژگی دلیل انعطاف درخت تصمیم به
هـای آن مقبولیـت  و سـرعت الگوریتم بـاال نماید، دقت تر می باشد و تفسیر نتایج را ساده می

در علــوم جمعیتــی، کــامپیوتری، پزشــکی،   طور گســترده و امــروزه بــه ]۶[اســت   عــام یافتــه
هـا بـرخالف سـایر  . ایـن روش]۳۲، ۲۲، ۵[رود  روانشناسی، اقتصادی و غیره بـه کـار مـی

بـزرگ  ی انـدازهدلیـل  اند، بـه بسـط داده شـده ها فرضـیههای آماری که ابتدا بر حسـب  روش
بـرای اسـتخراج درخـت تصـمیم انـد.  سـعه یافتهافزارهـای آمـاری تو ها بـا پیشـرفت نرم داده

و  ID3۲  ،AID۳ ،THAID۴ ،CART۵ ،CHAID۶هــــای مختلفــــی ماننــــد  الگوریتم
QUEST۷  ۳۸[ دارند خاص خودهای  ویژگیوجود دارند که هر یک[.  

ـــه مقایســـه ـــادی ب ـــد هـــای کالســـیک و درخـــت تصـــمیم پرداخته روش ی مطالعـــات زی   ان
ــدل، ]. مویســن و فرســینو۳۹، ۳۸ ،۳۱[ ــدل م ــیم های خطــی، م ــه  های جمعــی تعم و یافت

CART ] رگرســـیون ۲۰۰۶( همکـــاران]. دلـــن و ۲۵را بـــا یکـــدیگر مقایســـه نمودنـــد ،(
های عصـبی را در تشـخیص سـرطان سـینه بـا یکـدیگر  ، درخت تصـمیم و شـبکهلوژستیکی

ــد [ ــه نمودن ــر ۱۰مقایس ــتارک و پیفیف ــیون ل]۳۷[]. اس ــتیکوژ، رگرس ــای  و الگوریتم یس ه
CART ،CHAID ،ID3  وC4.5 ـــه منظـــور حـــل مســـئله ـــدی رده ی را ب ـــه بن گیری  هم
اجـرا و عملکـرد  ی نحـوه ،همکـاراندام با یکـدیگر مقایسـه کردنـد. کلومبـت و   های بیماری

بینـی خطـر بیمـاری قلبـی بـا یکـدیگر  های عصبی را به منظـور پیش درخت تصمیم و شبکه
را  C.5و  CHAID، لوژسـتیکیگرسـیون ، ر)۲۰۰۱( دیگران]. چائی و ۹مقایسه نمودند [

  ].۷کار بردند [ برای تشخیص فشار خون باال به
مشاهدات در مطالعات جمعیتی و علـوم اجتمـاعی  بندی ردهاستفاده از درخت تصمیم برای 

تواننـد در  یمتـداول نم یآمار یها روش ،زیر ی ل عمدهییابد که به سه دل زمانی ضرورت می
  رند:یها مورد استفاده قرار گ این حوزهها در  بینی ص و پیشیتشخ
 از   بـین زیـاد اسـت کـه اسـتفاده پیش یرهـایدر مطالعات اجتماعی معموالً تعـداد متغ

 سازد.  یروبرو م ییها یدگیچیمتداول را با مشکالت و پ یها روش
 ها  ع دادهیر نرمال بودن توزینظ هایی ضمتداول به برقراری فر یآمار یها اعتبار روش

ــ یهــا داده تــر بیشهــا وابســته اســت کــه در انسیوار و برابــری ن یواقعــی معمــوالً چن
 برقرار نخواهد بود.  هایی فرض
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 یمتداول در حضور متغیرهـای زیـاد بـه سـادگ یآمار یها از روش دست آمده  ج بهینتا 
تعداد اثرات متقابل در مدل با  لوژستیکیعنوان مثال در مدل  . بهنیستندقابل تفسیر 

هـا بـا مشـکل  یابد که پژوهشگر را در تفسیر آن ها افزایش می بین افزایش تعداد پیش
 .کند مواجه می

توانـد  یکه با وجود مشکالت ذکـر شـده م استی یها از روش یکیکه درخت تصمیم  در حالی
  ]. ۲د [یعمل نما یبه خوب

را  پویـایی جمعیـت کـه انـدازه، سـاختار و ترکیـب آن اصلی تأثیرگذار بر ی یکی از سه مؤلفه
. اسـتنماید، باروری است که افزایش یا کاهش آن بـه عوامـل مختلفـی وابسـته  تعیین می

ها مـؤثر باشـد. از  تواند بر رفتار باروری زوج یکی از این عوامل ترجیح جنسی است که می
اثر ترجیح جنسی بر روی باروری مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران  ی این رو مطالعه

دقیق عواملی که  ی در نتیجه مطالعه. ]۴۲، ۳۶ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۰، ۸در این حوزه بوده است [
یـن منظـور ه اد. بـهسـتنبر روی ترجیح جنسی تأثیرگذارند نیز از اهمیت بسزایی برخـوردار 

ــه ــرجیح حاضــر پیش ی هــدف از مقال ــی ت ــتانه بین ــان در آس ــدان زن ازدواج  ی جنســی فرزن
بـا اسـتفاده از  بنـدی ردهدرخـت  QUESTو  CART ،CHAIDهـای  اسـاس الگوریتم بر

ــان در آســتانه ی بررســی نحــوه«هــای طــرح  داده ــان همســردار ی نگــرش جوان   ازدواج و زن
ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مـؤثر  ۱۵-۴۹
  باشد.  می» آن بر

تعـداد فرزنـدان زنـده بـدنیا آمـده  بندی ردهبه منظور  CARTتا کنون در ایران، از الگوریتم 
سـاله در  ۴۹ -۱۵بـار ازدواج کـرده  ] زنان حداقل یـک۲آل [ ] و تعداد فرزندان ایده۱،۳۳[

اساس دانش نویسندگان مقاله،  استان سمنان در مطالعات جمعیتی، استفاده شده است. بر
های مختلف درخت تصمیم در مطالعات  الگوریتم ی مطالعات محدودی در خصوص مقایسه

جمعیتــی انجــام گرفتــه اســت و ایــن مســئله ضــرورت انجــام پــژوهش حاضــر را مشــخص 
ها معرفـی خواهـد شـد. نتـایج  ، هر یک از این الگوریتم۲ین منظور در بخش ه انماید. ب می
و  ۳هـا در بخـش  از هـر یـک ایـن الگوریتمهـای حاصـل  دست آمده از اسـتخراج درخت هب

  د.شون ارائه می ۴گیری در بخش  بحث و نتیجه
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  روش بررسی -۲
ای  خطی در نظر گرفت که مجموعـهنا تشخیصیتوان یک روش تحلیل  درخت تصمیم را می
گیـرد. بـر  تـر بـه کـار می های کوچـک بین را برای تقسیم نمونه به زیرگروه از متغیرهای پیش

ای یـا پیوسـته باشـد، بـه ترتیـب بـه آن  که متغیر پاسخ در درخـت تصـمیم، رسـته حسب این
 یم از سـه جـزء اصـلیک درخـت تصـمیـگوینـد.  می ۹یا درخت رگرسـیونی ۸بندی ردهدرخت 

است که این اجزا با توجه  ل شده ی) تشک۱۳(برگ ۱۲یخارج ی و گره ۱۱یداخل ی ، گره۱۰شهیر
  د. شون  های مختلفی تعیین می گوریتمبه ال
بـه  ۱۴صـورت بازگشـتی بـین را بـه های مبتنی بر درخت تصمیم فضای متغیرهای پیش روش
. ایـن ]۲۸[دهـد  تخصـیص می هـا ردههای متناظر را بـه  کرده و داده ۱۵های مجزا افراز ناحیه

فضای متغیر  ی شدههای افراز  ای ثابت روی ناحیه افراز بازگشتی منجر به برازش مدل تکه
که هر گره افراز شود، تمام افرازهـای ممکـن بـرای هـر  برای این .]۲۰[بین خواهد شد  پیش

ای انتخـاب  گونـه  افراز متنـاظر بـا آن بـه ی شوند. متغیر و نقطه بین ارزیابی می متغیر پیش
صـورت بازگشـتی ادامـه  شود که بهترین تفکیک بین دو گره حاصـل شـود. ایـن رونـد بـه می
ها شود. بعد از ساخت یـک درخـت  که هر گره شامل تعداد محدودی از حالت یابد تا این می

. ]۲۸، ۳[رود  کار مــی درخــت بــه ی و تعــدیل کــردن انــدازه ۱۶بــزرگ، قواعــدی بــرای هــرس
 ی مشـاهدات موجـود (در نمونـه ی همهد که شامل شو  ریشه آغاز می ی ساخت درخت از گره

آموزشی) است. فرایند ساخت درخت، افـراز را بـا ایـن گـره شـروع کـرده و بهتـرین متغیـر 
شود. به همین ترتیب بـرای یـافتن  ممکن برای افراز این گره به دو زیر گره دیگر انتخاب می
  ها برای افراز بررسی شود.  بهترین متغیر، باید تمام متغیرهای ممکن و مقادیر آن

در ســال  .]۲۷[ه شــد یــارا ۱۹۶۳رگــان و سانکوئیســت در ســال توســط مو AIDالگــوریتم 
کـه یـک الگـوریتم بـرای تحلیـل   THAIDاین الگوریتم توسط مورگان و مسنجر به ۱۹۷۳

به توسط کاس  ۱۹۸۰و در سال  ]۲۶[متغیرهای وابسته با مقیاس اسمی بود، ارتقا یافت 
این سه روش از تقسـیمات چندسـطحی بـرای تولیـد . ]۱۸[تبدیل شد ، CHAIDالگوریتم 
م یک درخت تصـمیل ی، که موجب تشکCARTالگوریتم  کنند. استفاده می بندی ردهدرخت 
 یبه طور کامل معرف ۱۹۸۴در سال  همکارانمن و ید، توسط برشو  یم ییمات دوتایبا تقس

، بعـدها بـرای بـوده شـد یطراحـ یبین کم پیش یرهایمتغ ین روش که ابتدا تنها براید. اش
بـرخالف  CHAIDو  AID ،THAIDسه الگوریتم  .]۴[م یافت یکیفی نیز تعم یرهایمتغ
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بـین  داری روی متغیرهـای پیش هـای معنـی توزیع نیستند و از آزمون -الگوریتم کارت، آزاد
هـا در فراینـد  کننـد. ایـن روش درخـت اسـتفاده می ی برای ایجاد تقسیمات و تعیـین انـدازه

  .]۴۱[با یکدیگر تفاوت دارند  بندی ردهورد خطای او بررشد، هرس درخت 
در  QUESTو  CART ،CHAIDسـه الگـوریتم  هـا و کـاربرد وسـیع با توجه به نوع داده

  این سه الگوریتم پرداخته شده است.  ی مطالعات مختلف، در این مقاله به مقایسه
احتمـال  𝜋(𝑗)ام نمونـه آموزشـی و 𝑗تعـداد طبقـات  𝑁شود که  مقاله فرض می ی در ادامه
𝑁ام باشد. 𝑗 ی ردهپیشین  (𝑡) ی در هر گـره 𝑡 هـای رده، تعـداد 𝑗 ام نمونـه آموزشـی در𝑡  و  𝑝(𝑗|𝑡) = 𝑁 (𝑡)/𝑁 𝜋(𝑗) ورد احتمال تعلق یک مشاهده در ابر𝑡  ی ردهبه 𝑗 .است  

  CARTالگوریتم  -۱-۲
هـر دو  ید، بـراشو  یم ییمات دوتایم با تقسیک درخت تصمیل ین روش که موجب تشکیا

 یفـیر پاسـخ کیـمتغ یو کمـی کـاربرد دارد. معمـوالً بـرا یفـیر پاسـخ و مسـتقل کینوع متغ
ن روش کـه بـا یـرهای مناسـب در ایانتخاب متغ یبرا یاریعنوان مع را به ۱۷ینیشاخص ج
𝑖(𝑡)  برند.  کار می ) قابل محاسبه است، به۱( ی معادلهاستفاده از  = 𝑔𝑖𝑛𝑖(𝑡) = ۱ − ∑ 𝑝۲ 

۱ [𝑐 = 𝑐 |𝑇 = 𝑡]  
د شو  یز استفاده مین ۱۸دوحالتی یبند میقانون تقس«عنوان  با یگرین مدل از شاخص دیدر ا

𝑖(𝑡)∆  شود: یف میر تعریصورت ز طبقه به 𝑘با  یر پاسخیمتغ یکه برا = ۴ [∑ |𝑝(𝑘|𝑡 ) − 𝑝(𝑘|𝑡 )|]۱
۲  

𝑝و 𝑝  )،۲( ی در معادله باشند.  یچپ و راست م ی مربوط به گره یها ب احتمالیبه ترت  
نسبت به  یتر از سرعت کم ید، ولینما یه میاراتری را  متقارن بندی ردهن شاخص، درخت یا

براسـاس  بنـدی ردههرس کـردن درخـت  CARTباشد. در مدل  یبرخوردار م ینیشاخص ج
آزمون  ی شده به کمک نمونه یدقت درخت معرف یو بررس شود انجام می ۱۹پیچیدگی -هزینه

ن مـدل در انتخـاب یـا یبـیمـدل کـارت، ار یاز اشکاالت مطـرح بـرا یکید. شو یبررسی م
دارای بیش از دو سطح باشند، نتایج این  یفیک یرهایکه متغ  یعالوه زمان . بهاسترها یمتغ

)۱( 

)۲( 
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رد یـک گره تعلـق گیر به یک متغیکننده خواهد بود، زیرا ممکن است چند سطح  مدل گمراه
  .]۳۵[دست آورد  ج بهیاز نتا یا ر سادهیتوان تفس که در نتیجه نمی

  CHAIDالگوریتم  -۲-۲
توانـد بـرای  یاسـت، م شـده  یطراحـ یفـیک یرهـایمتغ یبـرا CHAIDتم یکـه الگـور نیبا ا
ــایمتغ ــ یره ــده ن بندی رده یکم ــش ــتفاده ی ــوز اس ــیش از دو ش ــان ب ــوریتم امک ــن الگ د. در ای

دوی آزمون فرض  یی خ مقدار آماره𝑝ن روش از یبندی نیز در هر گره وجود دارد. در ا تقسیم
شـود  یک گـره در نظـر گرفتـه می یمات رویتقس یاول برا  ی باشد در مرحله یتر مقدار کم𝑝 یکــه دارا یریــموجــود متغ یرهــاین متغیشــود. از بــ یاســتفاده م یقــاطعاســتقالل جــداول ت

بین بـا  متغیر پیش ها ردهمنظور تعیین بهترین افراز برای هر گره، هر زوج از  به ].۱۵-۱۷[
داری در هـر زوج بـا توجـه بـه متغیـر  که هیچ تفاوت معنـی د تا زمانیشون یکدیگر ادغام می

بـین بررسـی  متغیرهـای پیشپاسخ ایجـاد نشـود. در حقیقـت بـا ایـن روش اثـرات متقابـل 
مات یتقسـ ی نـهیجاد بهیتم در این الگوریا ییعدم توانا CHAIDتم یضعف الگورد. شون  می

  ].۱۳[ استموجود  یرهایاساس متغ ممکن بر

   QUEST  الگوریتم -۳-۲
 یطراحـ یپاسـخ اسـم یرهـایمتغ یبرا ۱۹۹۷در سال  یتوسط لو و ش QUESTتم یالگور
مات یتقسـ یدارا CARTر مـدل یـتم نظین الگـوریـحاصـل از ا بندی ردهدرخت  ].۲۱[شد 
مقـدار مربـوط بـه 𝑝 ی سـهیرهـا بـا مقایانتخـاب متغ یبرا یریگ می. مالک تصماست ییدوتا
مربوط بـه دوی  یخ ی مقدار آماره𝑝و  یکم یرهایمتغ یبرا ANOVAدر آزمون  𝐹 ی آماره

رهـا یب بـرای متغیـناار یل درختید، موجب تشکینما یاستفاده م یریگ میتصم یمقدار برا𝑝  از کـه  نیا تم بـا توجـه بـه یالگـورن یـ. اشـود انجـام می یفیک یرهایمتغ یبرا یقاطعجداول ت
 بنــدی ردهک درخــت یــ یدر معرفــ یاز ســرعت بــاالتر کــه  عــالوه بــر این QUESTد. شــو یم

  ].۱۳[باشد  برخوردار است، دارای دقت خوبی نیز می CARTنسبت به 
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  دقت درخت تصمیم ی محاسبه -۴-۲
ر یـکـه بـدون خطـا باشـد، غ ییالگـو  به یابیدست بندی رده یها است که در تمام روش یهیبد

از  یکـین رو ی. از ااستن خطا یتر با کم ییالگو ها معرفی  ممکن است؛ هدف در این روش
؛ اسـتآن  ییدقت و کـارا ی، بررسیدرخت یک الگوی ین نکات مورد توجه در معرفیتر مهم

ن یتـر و بـا کـم ید بـه خـوبیـجد ی ک مشـاهدهیـن الگوریتم بتواند در مورد یبدان معنی که ا
اشـتباه  بنـدی ردهزان یـکـه در نظـر گـرفتن م نیا . با توجـه بـه کند یریگ میخطای ممکن، تصم

زان خطا یعنوان م است، به  با توجه به آن ساخته شده بندی ردهکه درخت  یا اساس نمونه بر
بـر  یمبتنـ بنـدی ردهک درخـت یـ یزان خطـایـورد مابـر یبـرا ییهـا روش ،نیسـتمناسب 
 𝑘متقـاطع  اعتبارسـنجیگیرنـد.  یمـورد اسـتفاده قـرار م ۲۰متقـاطع اعتبارسنجی یها روش
 یبـین کـاف پیش یرهـایمشـاهدات موجـود بـا توجـه بـه متغ ی که اندازه یزمان یبرا یا مرتبه

قسـمت بـا  𝑘بـه  یطـور تصـادف موجـود بـهن روش مشـاهدات یـنباشد، مناسب است. در ا
𝑘 شوند و در هر مرحله یم میتقس برابر یها اندازه − آموزشـی و  ی عنوان نمونه قسمت به ۱

آموزشـی  ی شـود. بـا توجـه بـه نمونـه یآزمون در نظر گرفتـه م ی عنوان نمونه گر بهیقسمت د
آزمـون  ی نمونـهاسـاس  مربوط به آن بـر یشود و خطا یجاد میشده درخت مناسب ا یمعرف
بـار   𝑘زیـن اقـدام نیـاند ا م شـدهیقسـمت تقسـ  𝑘جا که مشاهدات بـه د. از آنشو  یورد مابر

از  یورداعنوان بر ن خطاها بهین ایانگید که میآ یدست م خطا به ی اندازه 𝑘و  شود انجام می
در ن روش از دقت مناسبی ید. ایآ یدست م با توجه به کل مشاهدات به یمدل درخت یخطا
  ].۳۴[باشد  یکوچک مناسب م یها نمونه یورد خطا برخوردار است و براابر

شود. این ماتریس که برای یـک  استفاده می ۲۱در محاسبه خطا معموالً از ماتریس اغتشاش
متغیـر مـورد نظـر را  ی هردمقادیر واقعـی و دارد  ۱الگویی مشابه جدول  ،متغیر دو سطحی
  کند.  آن متغیر توسط مدل مقایسه می ی هرد ی شده بینی با مقادیر پیش

  
  یک متغیر دو سطحی بندی ردهماتریس اغتشاش برای  -۱جدول 

  ۱  ۰  هردبینی  مقدار پیش  

  A B  ۰  هردمقدار واقعی 
۱  C  D  
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  دهد. نشان می ۱محاسبه دقت را برای جدول  ی نحوه) ۳( ی معادله
دقت = A DA B C D  

تر باشـند، مـدل از دقـت بـاالتری  شده و واقعی به یکدیگر نزدیک بینی پیش بندی ردههر چه 
برخوردار خواهد بود. به عبارتی دیگر در این ماتریس هر چه مقـادیر روی قطـر فرعـی قـرار 

در ادامـه شـود.  تر می بینی متغیر مورد نظر بیش گیرند، دقت مدل و اعتبار آن مدل در پیش
شـده در ایـن بخـش و بـا  هـای معرفـی الگوریتمسازی تـرجیح جنسـی بـا اسـتفاده از  به مدل

پرداخته شده است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـرای  ۲۲ ی نسخه   SPSSاستفاده از نرم افزار
  .شد) استفاده ۳( ی ها از معادله مدل ی مقایسه

  ها یافته -۳
قبل از ازدواج وزارت  ی کننده به مراکز مشاوره هدف، زنان مراجعه ی در این مطالعه جامعه

  های کشور بودند. استان ی همهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در 
ازدواج و  ی نگـرش جوانـان در آسـتانه ی بررسی نحوه«ها طی طرح پژوهشی با عنوان  داده

ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و  ۱۵-۴۹زنان همسردار 
سـاختاریافته در سـال  ی اسـاس پرسشـنامه صـورت مقطعـی و بـر ، به»فرهنگی مؤثر بر آن

 ی زن در آسـتانه ۶۳۶۰حاضـر  ی ]. با توجه بـه اهـداف مطالعـه۱۹شدند [ گرداوری ۱۳۹۳
ازدواج به روش تصادفی انتخاب و متغیرهای سن، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی، محل 

گیری شـد. بـا  ال و ترجیح جنسی فرزندان در مورد آنـان انـدازه سکونت، تعداد فرزندان ایده
درصـد) دارای  ۳/۵۸سـالگی ( ۲۰-۲۹تـر زنـان در سـن  دست آمـده بـیش نتایج بهتوجه به 

 درصـد)، غیـر ۸/۳۸درصد) و فوق دیـپلم/ لیسـانس ( ۸/۳۸تحصیالت دبیرستان و دیپلم (
  درصد) بودند.  ۹/۷۷فرزند ( ۲یا  ۱درصد) و دارای  ۷۶شاغل (

خود شما دوست دارید چند فرزند « پرسشدر این مطالعه به منظور تعیین ترجیح جنسی از 
و » دختـر«، »پسـر«سـه گزینـه  پرسـشاستفاده شده است. در پاسخ به این » داشته باشید؟

 پرسـش،کـه در پاسـخ بـه ایـن   زنـانی ی همهاساس آن  وجود داشت که بر» کند فرقی نمی«
عنـوان بـدون تـرجیح جنسـی و در غیـر ایـن  را انتخاب کرده بودند به» کند فرقی نمی«پاسخ

ها نشان داد که اکثریت زنان این مطالعه  صورت با ترجیح جنسی در نظر گرفته شدند. داده
  درصد). ۵/۵۲ترجیح جنسی نداشتند (

)۳( 
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بینـی  توان میزان صـحت پیش ماتریس اغتشاش سه الگوریتم را که از روی آن می ۲جدول 
شـود هـر سـه  گونه که مالحظـه می هماندهد.  ها را با یکدیگر مقایسه نمود، نشان می درخت

و  CART ،CHAIDهـای  درصـد (دقـت الگوریتم ۶۵درخت با دقتی تقریبًا برابر، حدود 
QUEST  درســتی  مشــاهدات را بهدرصــد)  ۹/۶۴و  ۲/۶۵، ۶/۶۵بــه ترتیــب برابــر بــا

  اند.  بینی نموده پیش
  
 

  QUEST و CART،CHAIDهایماتریس اغتشاش درخت-۲جدول
ترجیح جنسی دارد ترجیح جنسی ندارد درصد صحیح الگوریتم شده مشاهده های رده شده بینی پیشهایرده

۵/۴۷ ۹۷۷ ۲۰۴۳ جنسی داردترجیح
CART ۵/۵۲ ۲۱۳۰ ۱۲۱۰ ترجیح جنسی ندارد

 درصد کل ۱/۵۱  ۸/۴۸  ۶/۶۳
ترجیح جنسی دارد ۲۰۷۴  ۹۴۶  ۵/۴۵

CHAID ۵/۵۲  ۲۰۷۷  ۱۲۶۳ ترجیح جنسی ندارد
 درصد کل ۶/۴۴  ۵/۴۷  ۲/۶۵
ترجیح جنسی دارد ۲۰۳۶  ۹۸۴  ۵/۴۷

QUEST ۵/۵۲  ۲۰۹۰  ۱۲۵۰ ترجیح جنسی ندارد
 درصد کل ۷/۵۱  ۳/۴۸ ۹/۶۴

  
 ی همـهشود  گونه که مالحظه می دهد. همان گره را نشان می ۳۰با  CART درخت  ۱  شکل 

بین مطالعه شامل سن، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی، محل سـکونت، و  متغیرهای پیش
  اند. ال در این درخت ظاهر شده تعداد فرزندان ایده

فرزنـد کـه دارای تحصـیالت دانشـگاهی هسـتند  ۲و  ۱آل  اساس این شکل زنان با ایـده بر
ترجیح جنسی ندارند. اگرچه وضعیت شغلی و سـن آنان در این شاخه وارد شده امــا بـرای 

تحصـیالت دانشـگاهی، تـرجیح جنسـی وجـود  ی ایـن متغــیرها در زیـرشــاخه ها رده ی همه
تـر از دانشـگاه و  فرزند که دارای تحصـیالت کـم ۲و  ۱آل  یدهندارد. از سویی دیگر زنان با ا

» تر ساله و بیش ۲۰«یا » سال ۲۰تر از  کم«باشند بسته به گروه سنی  تحصیالت حوزوی می
تـر دارای  فرزنـد و بـیش ۳ال  زنـان بـا ایـده ی همـهترتیب ترجیح جنسی دارند یا ندارنـد.  به
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.................   

ی تـرجیح 

  

شـود در  ی
اند.   شـده

ی تـرجیح 
ت شـغلی 
ی تـرجیح 
أثیر سـایر 

ي ازدواج ايران ستانه

......  102 - 83 صص 

تـأثیری بـر روی

  ی

کـه مالحظـه می
ال وارد مـدل ه
دارای» سـال ۲

 اگرچه وضـعیت
ده، امـا بـر روی

تـر بـدون تـأ ش

زنداوري زنان در آس

،1395هار و تابستان 

حـل سـکونت ت

ترجیح جنسی ندی

گونـه ک ـد. همان
داد فرزندان اید

۰زیـر «ر گـروه 
باشند. سی می

وارد شـد» تـر ش
فرزنـد و بـیش ۳

ي ترجيح جنسي فرز

به، 1  ي ، شماره27ل اس

حهـای سـن و م

CART  بن ردهبرای

دهـد را نشان می
ت شغلی و تعد

فرزنـد در ۲و ۱
دون ترجیح جنس

سـاله و بـیش ۴
۳ال  هان با ایـد

بيني در پيش بندي ده

س، ي آمار رسمي ايران

 حضـور متغیره

Tدرخت  - ۱کل

C  گره ر ۱۸با
ر سن، وضعیت

۱آل  ن بـا ایـده
بد» تر ه و بیش

۴۰و  ۲۰-۲۹«
زنا ی همهست.

جنسی هستند.

ردهاي  كاربرد درخت

هاي ي بررسي مجله    ....

سی هسـتند و
  ن ندارد.

شک

CHAIDرخت
ت تنها سه متغیر

شـکل زنـا این
ساله ۲۰«زنان

خه گـروه سـنی
ن تأثیرگذار نیس
دارای ترجیح ج

كا

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

ترجیح جنس
جنسی آنان

  
در ۲  شکل

این درخت
اساس ا بر

جنسی و ز
در زیرشاخ
جنسی آنان
متغیرها، د



.................   
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  سی

 درخــت هماننــد
ال وارد مـدل ه
فرزنـد دارای ۴ 

سـ» سال ۲۰ز 
سـال و ب ۲۰« 

ها لی برای گروه
  ر است. 
ع آل بـه ان ایـده

  قري

،1395هار و تابستان 

ترجیح جنس بندی

دهــد. در ایــن ی
اد فرزندان ایـد

و ۳آل  با ایـده
تر ا کم«تر که  ش

تر که د و بیش
ر وضعیت شغل

تأثیر  جنسی بی
ر تعـداد فرزنـد

ا سعادتي و آرزو باق

به، 1  ي ، شماره27سال

  
CHAI  ب ردهبرای

  
  

ره را نشــان می
ت شغلی و تعدا

دهد که زنان ب ی
فرزند و بیش ۵
فرزند ۵و  ۲ ،۱

ود حضور متغیر
شخیص ترجیح

متغیـرسـت کـه
   ت.گرفته اس

مهسا

س، ي آمار رسمي ايران

IDدرخت  - ۲کل

QU  گــر ۱۱بــا
ر سن، وضعیت
رخت نشان می

و  ۲، ۱آل  یده
۱آل  زنان با ایده

 ندارند. با وجو
ین متغیر در تش
حـاکی از آن اس

ها قرار گ شه آن

هاي ي بررسي مجله    ....

شک

UESTدرخــت
C تنها سه متغیر

تخرج از این د
ستند. زنان با ا
جیح جنسی و ز
 ترجیح جنسی

، این»تر  و بیش
درخـت ح ۳هر  

ن متغیر در ریش

94 

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

د ۳  شــکل
CHAID
نتایج مست
جنسی هس
دارای ترجی

رندداسن 
سال ۲۰«

 ی مقایسه
ترین اهمیت
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  سی  

کـاوی اسـت داده
هـا کشـیدگی و
شـند (هماننـد م
زیت این روش

که به جـا زمانی
کـی از بهتـرین

 CART ،ID

زنداوري زنان در آس

،1395هار و تابستان 

ترجیح جنس بندی

ی قدرتمنـد در د
ه که داده ، زمانی

رهـا کیفـی باش
ترین مز ]. مهم۳

ختی است. لذا ز
د باشـیم، یکمنـ

ــاربرد وریتم پرک

ي ترجيح جنسي فرز

به، 1  ي ، شماره27ل اس

QUES  ب ردهبرای

رامتری، ابـزاری
د که این روش،
بـاالیی از متغیر

۳۰ها است [ ده
ساختار درخت ی

ـیر نتـایج عالقم
ــو ــه الگ ــه، س ع

بيني در پيش بندي ده

س، ي آمار رسمي ايران

STدرخت  - ۳کل

  یری
ک روش ناپار

دهد ه نشان می
درصـد ب که مانی

برای کاوش داد
ی ی آن به واسطه
شگویی، به تفسـ
ــن مطالع . در ای

ردهاي  كاربرد درخت

هاي ي بررسي مجله    ....

شک

گی ث و نتیجه
عنوان یک صمیم به
شده سازی  شبیه

شته باشند یا زم
روشی مناسب ب
ری بسیار باالی
الی روش پیش

].۳۳، ۱۶ـود [

كا

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

بحث -۴
درخت تص
مطالعات
باالیی داش
حاضر)، ر
تفسیرپذیر
بر دقت با
ــو ــد ب خواه



  مهسا سعادتي و آرزو باقري  96

   .......................  102 - 83، صص 1395بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره27سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .......................  

QUEST  بینی ترجیح جنسی با یکدیگر مقایسه شدند.  در پیش بندی ردهدر ساخت درخت
ای  داده مجموعـهای بـه  داده مجموعـه از بندی ردهاساس مطالعات پیشین، بهترین روش  بر
دهد که هر سه الگوریتم از دقت  حاضر نشان می ی ]. نتایج مطالعه۴۰یگر متفاوت است [د

، CART بــه ترتیــب .تــرجیح جنســی برخوردارنــد بنــدی ردهبینــی  تقریبــًا مشــابهی در پیش
CHAID  وQUEST انـد. در هـر سـه  تـرین درخـت را تولیـد نموده ترین تـا کوچـک بزرگ

اند.  بینی بوده ترین متغیرها در پیش ترتیب پر اهمیت بهآل و سن  درخت، تعداد فرزندان ایده
اساس نتایج سایر مطالعات نیز تأیید نمود؛ فرمپونـگ و کودجـوئی  توان بر این یافته را می

، وضـعیت شـغلی و سـطح )، جنس، سن، محل سکونت، منطقه مسکونی، مذهب۲۰۱۳(
سـی والـدین غنـایی بـا تـرجیح جن ی بـین در مطالعـه عنـوان متغیرهـای پیش تحصیلی را بـه

بر نقش متغیر سـن بـر تـرجیح جنسـی که در آن  ،]۱۱در نظر گرفتند [ لوژستیکیرگرسیون 
) نیـز بـه اهمیـت ۱۳۸۵های منصوریان و خوشنویس ( نتایج یافتهدر والدین تاًکید نمودند. 

ه آل زنان تهرانی بر ترجیح جنسی و رفتار باروری آنان اشـار نقش سن و تعداد فرزندان ایده
  ].۲۴شده است [
آل باالتر تـرجیح جنسـی  ، زنان با تعداد فرزندان ایدهCHAIDو  CARTهای  در الگوریتم
، متغیر تحصیالت زنان نیز بر روی ترجیح جنسی آنان بسیار تأثیرگذار CARTداشتند. در 

است، این در حالی است که در دو درخت دیگر این متغیر ظاهر نشـده اسـت. بـا توجـه بـه 
نیز متغیرهای تأثیرگـذار بـر تـرجیح جنسـی شـامل  ،]۴۰[ بونیسین و رفالوهای ونگ  یافته

های  ین) و کــالن (شــامل سیاســتگذاریهای فــردی والــد متغیرهــای خــرد (شــامل مشخصــه
اقتصادی و سیاسی) هستند که در بین  -، فرهنگ و مسائل اجتماعیه شدنجمعیتی، مدرن

یافتـه را سـایر  متغیرهای خرد، سطح تحصیلی متغیر بسیار تاًثیرگذاری به دسـت آمـد. ایـن
در کـه  ایـن بـا توجـه بـه این بـر ]. بنـا۳۶، ۲۴، ۱۲، ۱۱نماینـد [ ییـد میأپژوهشگران نیز ت

عنـوان یـک عامـل مهـم در تعیـین تـرجیح جنسـی بـه  مطالعات پیشین نقش تحصیالت بـه
نسـبت بـه دو درخـت دیگـر، از آن  CARTرغم پیچیـدگی درخـت  اثبات رسیده است علی

  بینی ترجیح جنسی استفاده شد. برای پیش
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  گزاری سپاس
 تصـمیم (ابـالغ درخـت از با اسـتفاده جمعیتی یها داده کاوش طرح از مستخرج مقاله این

و  مطالعـات  ی مؤسسـه مـالی حمایـت بـا کـه اسـت ۱۳۹۳٫۱۱٫۵مورخ  ۱٥۲۸۳/۲۰شماره
نویسـندگان  .ت)اسـ شـده انجـام ۱۳۹۳ سـال در کشور جمعیت تخصصی و جامع مدیریت

کاظمی مقاله برخود الزم می راردادن پور برای در اختیار قـ دانند که از سرکار خانم دکتر شهال 
ــان در آســتانه ی بررســی نحــوه  اطالعــات طــرح ــان همســردار ی نگــرش جوان  ازدواج و زن

ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مـؤثر  ۱۵-۴۹
آمار انجام شده اسـت، کمـال تشـکر و قـدردانی را داشـته  ی بر آن که با حمایت پژوهشکده

 باشند.
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