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 چکیده 

به  شدهلیتحمهزینه  و گرددبه بیماران، قلمداد می شدهارائهترین خدمات یکی از اساسی عنوانبهدارو 

-. هزینهاستاساسی  یهانهیهزیکی از  میرمستقیغاجتماعی در زمینه دارو در بخش درمان  نیتأمسازمان 

های اخیر از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است اجتماعی در سال نیتأمهای دارویی در سازمان 

ی اخیر هاهای دارویی سازمان بسیار باال بوده است. در سالدر پنج سال اخیر رشد هزینه کهینحوبه

راهکارهایی برای  رائهانجام شده است که سعی در اهای مختلف کاوی در زمینهتحقیقاتی با استفاده از داده

 ییهاشنهادیپی بندی سعی در ارائه. در این تحقیق با استفاده از خوشهداشته استها کاهش این هزینه

ای هشده است. به این صورت که در ابتدا با استفاده از دادهدر زمینه دارو های سازمان کاهش هزینه منظوربه

داروی پرهزینه برای  ۵شهر و  ۵گذاران تأمین اجتماعی به تحلیل توصیفی و مشخص شدن مربوط به بیمه

بندی انجام شد که نتایج خوشه ۲ ،پردازش خاصی از داروهاسپس با استفاده از پیشو  سازمان پرداخته شد

های سازمان تأمین اجتماعی در تواند به کاهش هزینهنتایج تحقیق می یطورکلبهده است. آمانتها آن در 

 ی دارو منجر شود.زمینه

 بندیکاوی، خوشهبیمه، تأمین اجتماعی، دارو، دادهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

اند از خدمات درمانی سازمان در زمینه سرپایی یا بستری اجتماعی قرار گرفته تأمینتمام افرادی که تحت پوشش بیمه  تقریباً

یماران، به ب شدهارائهترین خدمات یکی از اساسی عنوانبهگیرند و دارو نیز بهره می غیرمستقیمو در بخش درمان مستقیم و یا 

ز یکی ا غیرمستقیمش درمان اجتماعی در زمینه دارو در بخ تأمینبه سازمان  شدهتحمیلهزینه  کهازآنجاییگردد. قلمداد می

ه منجر به یافتن قوانین خاصی ک تواندمی، این تحقیق با هدف یافتن الگوهای زمانی و مکانی مصرف دارو استاساسی  هایهزینه

در زمینه  تواندمیزمانی متفاوت حاکم است،گردد و این خود  هایبازهبر تجویز دارو در مناطق مختلف کشور و همچنین 

 ایژهویسازمان در زمینه امور دارویی نقش به سزایی داشته باشد و با توجه به اینکه بحث دارو همواره از جایگاه  هاییریزبرنامه

 هایهزینه چنددرصدیمتخصصان و کارشناسان مربوطه برخوردار بوده است ، امید است که کاهش حتی  هایگیریتصمیمدر 

 شد.به سازمان را به دنبال داشته با شدهتحمیل

در پنج  کهنحویبههای اخیر از روند رو به رشدی برخوردار بوده است اجتماعی در سال تأمینهای دارویی در سازمان هزینه

در صد بوده است که این رشد مصرف عالوه بر  ۱۱۱-۷۷-۵۲-۳۴-۴۳های دارویی سازمان به ترتیب سال اخیر رشد هزینه

نیز به همراه خواهد داشت که متعاقب  را داروبه سازمان، رواج الگوهای نادرست در زمینه مصرف  شدهتحمیلهای مالی هزینه

کاوی این امکان را پدید داده .گر و خود اشخاص وارد خواهد نمودهای مالی و جانی را بر پیکره اجتماع و این نهاد بیمهآن، هزینه

لگوهای مخفی در ارتباطات غیر محسوس و ا های احتمالی،به استخراج روندمولی حرکت شود و پردازی معآورد تا ورای دادهمی

 .مایدنرا تبدیل به دانش سازمانی  هاداده ، پیچیده ریاضی و  آماری هایالگوریتماز  گیریبهرهو با   ه شودهای حجیم پرداختداده

 طوربههای اخیر که در سال استدرمان  یهزینه های بیمههای شرکتهزینه ترینبزرگکه بیان شد یکی از  طورهمان

های مختلف به ایجاد راهکارهایی برای کاهش این کاوی در زمینهداده. تحقیقات با استفاده از [۱] ای رشد داشته استفزاینده

در این های درمان انجام دادند. هزینه یدرزمینه ۲۴۴2تحقیقاتی در سال  [2]و همکارانش در  ۱اند. برتسیماسها پرداختههزینه

قیق به این تح ترتیباینبهی درمان در سه سال پرداختند. بینی هزینهکاوی به پیشهای نوین دادهبا استفاده از روش هاآنمقاله 

های بینی هزینهدر این تحقیق ابزار قدرتمندی را برای پیش شدهارائهکاوی های دادهروش -۱ی اصلی منجر شد که: سه نتیجه

های آینده را توانند سالمی خوبیبههای گذشته های درمان سالالگوهای موجود در هزینه -۲دهند. ر قرار میدرمان در اختیا

 ۲بینی دقیق در اختیار قرار دهند. کومارهای زیاد پیشتوانند برای اعضای با هزینهاطالعات پزشکی تنها می -۴بینی کنند. پیش

های درمان را ناشی از خطاهای به وجود آمده در فرایند بررسی های بیمه از بیمههای سازمانبخشی از هزینه [1]و همکارانش در 

شود که حدود ها میکاری برای سازماندانند. این خطاها معموالً منجر به دوبارهشدگان میتوسط بیمه شدهارائهمان های درهزینه

های زینهبینی هپیش منظوربهکاوی به ایجاد مدلی کند. این تحقیق با استفاده از دادهرا تلف می هاآندرصد از نیروی انسانی  ۴۴

کشف تقلب و  منظوربهچارچوبی جدید  [3]و همکارانش در  ۴کاری دارند. کُزد که نیاز به دوبارهپردازمی ایشدهارائهدرمان 

دهی برای وزن AHP ازجملهافزایش دقت مدل از چندین روش معروف  منظوربهاند. های درمان ارائه کردهدر هزینه سوءاستفاده

                                                           
۱ Bertsimas 

۲ kumar 

۴ Kose 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

شدگان مشابه استفاده شده است. در تمامی بندی بیمه( برای خوشهEMرسازی انتظارات )ها و حداکثشدگان و مشخصهبه بیمه

 ظورمنبهدر شرکتی  ایجادشدهایجاد الگوهای رفتارهای غیرعادی استفاده شده است. چارچوب  منظوربهمراحل تحقیق از خبرگان 

 گذاری شد.و تقلبات استفاده شد و با استفاده از سازمان بیمه ارزش هاسوءاستفادهماهانه از  هایگزارشایجاد 

 اییهپیشنهادی کاوی به ارائهدهد و با استفاده از دادهی سازمان تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار مییهای دارواین مقاله داده

مبانی  ۲در بخش شود. می دهیسازمانن صورت ی مقاله به ای. به این منظور ادامهپردازدهای سازمان میجهت کاهش هزینه

های تحقیق و مقاله، دادهپیشنهادی  مدل ۴شود. در بخش می تبیین و روش ارزیابی آن k-Meansالگوریتم پژوهش، شامل 

شامل گیری را نتیجه ۵بخش  و در پایان گیردبرمیرا در  هابندی دادهخوشه ۳بخش  شرح داده خواهد شد. هاآنتحلیل توصیفی 

 شود.می

 مبانی پژوهش -2

 k-Meansالگوریتم  -2-1

 هاآن ۀهم یان شده است. ولیب یمختلف یهاتم شکلین الگوریا یشود. برایو مسطح محسوب م یانحصار ین روش روشیا

 ر دارند:ین موارد زیدر تخم یها سعثابت از خوشه یتعداد یهستند که برا یتکرار یروال یدارا

 ن نقاط متعلق به هر خوشه هستند.یانگیهمان م درواقعن نقاط یها امراکز خوشه عنوانبه یآوردن نقاط دست به

ن روش ابتدا به تعداد ین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد. در ایک خوشه که آن داده کمترینسبت دادن هر نمونه داده به 

ن یز اا یکی)شباهت( به  یکیزان نزدیها با توجه با مادهشود. سپس دیانتخاب م یتصادف صورتبه ینقاط موردنیاز یهاخوشه

توان در هر تکرار با ین روال میشود. با تکرار همیحاصل م یدیجد یهاب خوشهین ترتیشوند و بدیم ها نسبت دادهخوشه

ن روند تا ید نسبت داد. ایجد یهاها را به خوشهداده مجدداًمحاسبه کرد و  هاآن یبرا یدیها مراکز جداز داده یریگنیانگیم

 تابع هدف مطرح است. عنوانبهر یها حاصل نشود. تابع زدر داده یرییگر تغیکند که دیدا میادامه پ یزمان

(1) 
  

 
         

 ام است. j خوشهمرکز  jcن نقاط ویار فاصله بیمع که 

 شود:یمحسوب من روش یا یه برایتم پایر الگوریتم زیالگور

i.  در ابتداK  شوند.ها انتخاب مینقاط مراکز خوشه عنوانبهنقطه 

ii. شود.می ای که مرکز آن خوشه کمترین فاصله تا آن داده را داراست، نسبت دادههر نمونه داده به خوشه 

iii.  شود. مرکز محاسبه می عنوانبهها برای هر خوشه یک نقطه جدید ها به یکی از خوشهتعلق تمام دادهاز پس

 )میانگین نقاط متعلق به هر خوشه(
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iv.  مراحلii  وiii [۳]ها حاصل نشود شوند تا زمانی که دیگر هیچ تغییری در مراکز خوشهتکرار می. 

 بندیروش ارزیابی خوشه -2-2

ای خوشهای و برونخوشهبندی است و هر دو معیار فواصل درونخوشهدر اول اعتبارسنجی عیارهای متدمیکی از معیار سیلوئت 

 :ی این شاخص سه گام زیر بایستی طی شوندگیرد. برای محاسبهدر نظر می زمانهمرا 

  iaن فاصله را شود. ایی عنصر با تمام عناصر دیگر موجود در همان خوشه محاسبه میام میانگین فاصلهiبرای عنصر  گام اول:

 . نامیممی

های دیگری که شامل آن عنصر نیستند، میانگین فواصل عنصر مزبور از اعضای ام و برای تمام خوشهiبرای عنصر  گام دوم:

 .نامیممی ibشود. کمترین مقدار از بین این فواصل را در نظر گرفته و آن را ها محاسبه میخوشه

 شود:سیلوئت از رابطه زیر محاسبه میام، ضریب iبرای عنصر  گام سوم:

(2) 
),max(

)(

ii

ii

i

ba

ab
s


  

 

+ دارد. مقدار منفی آن به معنای شرایطی است که در آن میانگین فاصله یک عنصر از عناصر ۱تا  -۱این ضریب مقداری بین 

 . بهترین میزاناستاین مقدار نامطلوب  روازایناست.  تربزرگای دیگر دیگر در خوشه خود در مقایسه با همین فاصله از خوشه

مقدار این ضریب برای یک خوشه برابر با میانگین ضریب اعضای  نزدیک به صفر باشد.  ia+ و زمانی است که ۱این ضریب نیز 

بندی و نیز یافتن تعداد مختلف خوشه هایفنمعیاری برای مقایسه  عنوانبهآن خوشه است. از این ضریب در بسیاری موارد 

 .[۵] شودمیها استفاده ی خوشهبهینه

 مدل پیشنهادی تحقیق -3

در این تحقیق را  ایجادشدهمدل  ۱شکل شود. تحقیق تشریح می یمسئلهبرای حل  ایجادشدهدر این بخش مدل مفهومی 

 که در ادامه به شرح هر یک از مراحل این مدل پرداخته خواهد شد. دهدنشان می

 های تحقیقداده -3-1

در این تحقیق تحقیق پرداخته شد.  یمسئلههای کلی در مورد داده آوریجمعهای تحقیق ابتدا به فراهم آوردن داده منظوربه

 ازماناین س، متغیرها از دو جهت حائز اهمیت هستند. یکی مشخصات دموگرافیک مشتریان تامین اجتماعیبا توجه به موردکاوی 

ی هاداده عنوانبهترین متغیرها انتخاب شده و های موجود مناسب. از بین مشخصهاستها آن یشدهثبتو دیگری اطالعات مالی 

 ورودی الگوریتم مورد استفاده واقع شدند. 
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ها مربوط به اطالعات دموگرافیک و همچنین ی تأمین اجتماعی است. این دادهگذاران بیمههای بیمههای تحقیق شامل دادهداده

های دارو، سهم بیمار و سهم گذاران است. همچنین جزئیات مربوط به هزینهپزشکان برای این بیمهداروهای تجویز شده توسط 

 ها آمده است.سازمان در این داده

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

ی ارد که در مرحلهکاوی کاربردی ندبرای داده هاآنکه تعدادی از  استعدد  ۱۵های این مجموعه داده تعداد ویژگی

. تعداد رکوردهای است ۴۳ماه ابتدای سال  ۵مربوط به  موردنظرهای پرداخته خواهد شد. داده هاآنپردازش به حذف پیش

های . جدول زیر ویژگیاست ۳،۹۴۴،۵۳۷های مختلف متفاوت است که مجموعاً در حدود برای ماه موردنظری مجموعه داده

 دهد:نشان میرا  موردنظری مجموعه داده

 های مجموعه داده: ویژگی1جدول 

 نوع ویژگی ویژگی ردیف

 کمی کد مرکز  ۱

 کمی ماه  ۲

 کمی کد دارو  ۴

 کمی مبلغ سهم سازمان  ۳

 کمی مبلغ کل  ۵

 کمی کد شهر  ۹

 کمی کل مبلغ  ۷

 کمی سهم بیمار  2
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 نوع ویژگی ویژگی ردیف

 باینری جنس بیمار  ۴

 کمی سن بیمار  ۱۴

 باینری بودن  مرکز ملکی یا غیر ملکی  ۱۱

 کمی نظام پزشکی  ۱۲

 باینری نوع نسخه  ۱۴

 کمی تاریخ نسخه  ۱۳

 باینری نوع دارو  ۱۵

 کمی کد ژنریک دارو  ۱۹

 کیفی نام دارو  ۱۷

بندی در خوشهانجام شد که در ادامه  دودستهکاوی در برای داده هاآنآماده کردن  منظوربه هاداده پردازشپیشمرحله  ازاینپس

 شرح داده خواهد شد. هاداده

  هاتحلیل توصیفی داده -3-1-1

 شود:های تحقیق پرداخته میهای مختلف به تحلیل دادهاز جنبه SPSS افزارنرمدر این بخش توسط 

 گذارانهای سازمان به تفکیک سن بیمهتحلیل هزینه -

ماه ابتدای  ۵ها در گروه تقسیم شده است. جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل داده ۹ها سن بیماران به پردازش دادهدر پیش

 دهد:را نشان می ۴۳سال 

 گذارانهای سازمان به تفکیک سن بیمه: تحلیل هزینه2جدول 

 تعداد افراد هزینه پرداختی سازمان بازه سنی گروه سنی

 ۷۹۳،۴۷۴ ۵2۴،۴۳۱،۴۴۲،۱۵2  ۱۴زیر  ۱

۲ ۱۴-۲۴ ۹۴۵،۳۳۵،۵۱۳،۱۴۹ ۱2۴،۳۴۷ 

۴ ۲۴-۳۴ ۴،۳۵2،۳۷۴،۷2۵،۲۹۹ ۱،2۱۴۱۵ 

۳ ۳۴-۹۴ ۴،۵۳۴،۲۴۹،۴۴۷،۷۴۲ ۱،۱۴۳،۴۴۷ 

۵ ۹۴-2۴ ۱،۷۴۴،۵۴2،۹2۱،۲۴۹ ۹۹۴،۴۱۴ 

 ۷۲،۴۴۳ ۱۵۲،۴۹۵،۴۴۲،۴۴۴ 2۴باالی  ۹

باشد می ۳و  ۴های برای دستهاست متحمل شدهی که سازمان برای دارو ادهد که بیشترین هزینهها نشان مینتایج تحلیل داده

بیشتر از  ۳و  ۴های سنی شوند. همچنین تعداد افراد به ترتیب در گروهسال را شامل می ۹۴تا  ۳۴و  ۳۴تا  ۲۴گروه سنی که 

 های دیگر هستند.گروه
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 مختلف یهاماههای سازمان به تفکیک داروها در تحلیل هزینه -

تفکیکی بر اساس نوع داروها،  صورتبهنوع دارو وجود دارد. در جدول زیر گزارشی  ۲۵۴های تحقیق اطالعات مربوط به در داده

 های مختلف آمده است:تعداد اقالم داروها و سهم سازمان تأمین اجتماعی در ماه

 مختلف یهاماههای سازمان به تفکیک داروها در هزینه:3جدول 

 تعداد انواع داروها تعداد اقالم داروها هزینه پرداختی سازمان ماه

۱ ۱٬۹۳۴٬۵۴۲٬۵۹۷٬۳۴۹ ۷۴۳٬۳۲۳ ۲۳۲ 

۲ ۲٬۱۷۷٬۴۴۳٬۴2۹٬2۵۴ ۱٬۴۳۹٬۳2۱ ۲۳۹ 

۴ ۲٬۱۲۳٬۴۲۹٬۲۳2٬۳۴۳ ۱٬۴۲۹٬2۷۷ ۲۳۹ 

۳ ۲٬۱۴2٬۴۷۳٬۷۴۱٬۱۵۴ ۴۳۵٬۹۴۳ ۲۳۷ 

۵ ۲٬۱۷۷٬۴۴۲٬۳۱2٬۴۴۱ 22۹٬۱2۴ ۲۴2 

  ۳٬۹۴۴٬۵۹۴ ۱۴٬۲۴۲٬۳۴۱٬۴۱۲٬2۴۳ مجموع

را به سازمان  ۱۴،۲۴۲،۳۴۱،۴۱۲،2۴۳ بربالغای قلم دارو هزینه ۳٬۹۴۴٬۵۹۴شود تعداد که در جدول باال مشاهده می طورهمان

ها را برای درصد هزینه 2۴نوع دارو  ۲۴۵نوع از بین  ۴۷تنها  گرفتهانجامهای تحمیل کرده است. همچنین بر اساس تحلیل

 دهد.زینه برای سازمان را نشان مینوع داروی پرهپنج  ،۳ سازمان ایجاد کرده است. جدول

 پنج نوع داروی پرهزینه برای سازمان : 4جدول 

کد 

 دارو
دارو نام  سهم سازمان دسته دارو 

تعداد اقالم 

 دارو

درصد تجمعی 

 هزینه

۲۴۳۴ CLEXANE, LUPENOX, 
ENOXAN, NOXPRIN 

داروهای قلبی 

 عروقی
۴۵۹٬۵۴۵٬۱۱۵٬۵۲۵  2۷۲٬۲2۳  ۱۴/۵  

۱۷۵۴ 
MYCOPHENOLA, 

CELLCEPT, SUPRIMUN 
 هایمهارکننده

 ایمنی
۹۳۴٬۷۴۳٬۵۴۴٬۳2۳  ۲۴۵٬۱۱۴  2۷/۴  

۴2۴2 
NORDITROPIN, 

OMNITROPE 
داروهای 

 هورمونی
۱۴۴٬۷۵۴٬۱۴۴٬۳۹۹  ۴2۹٬۴۴  ۳۴/۱۳  

۲۵۷۴ 

PUREGON, FOLLITROPE, 
GONADOPIN, GONAL-F, 

CINNAL-F 

 هاهورمون

)مصارف 

(نازایی  

2۵۴٬۱۴2٬۴2۳٬۳۴۴  ۴22٬۴۴۴  ۷۲/۱2  

۱۳۷2 
DOCETAXEL, TAXOTERE, 

DOCETAX, EBEDOCE,  
LG DOCETAXEL 

هاسرطانضد   ۱۴۹٬2۴۴٬۱۱۷٬۳۲۲  ۲۷۵٬۵2  2۵/۲۲  
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قلم داروی پرهزینه برای سازمان دارند از اهمیت  ۵های باالیی در این شهرهایی که هزینه شدهانجامهای با توجه به تحلیل

توسط  شدهاستفادهقلم دارو و تعداد اقالم دارویی  ۵شهر پرهزینه را به تفکیک در این  ۵بسزایی برخوردارند. جدول زیر کد و نام 

 دهد:را نشان می هاآن

 پنج کد شهر پرهزینه برای سازمان: 5جدول 

 دارو ۵تعداد انواع داروها از بین  هزینه نام شهر کد شهر

هیدریحتربت ۱۴۲2  ۱۵/۵۲۹۹۲۱۴۹  ۳ 

۴۲/۳۲۵۳۴2۹۱ نیشابور ۱۷۹۷  ۵ 

۶۳/۴2۴۵۴۱۴۷ رفسنجان ۱۵۵۱  ۵ 

۵۲/۴۵۳۳2۴۴۵ مشهد ۱2۷۴  ۵ 

۴۴/۴۴۴2۴2۴۴ قاین ۲۴۳۴  ۳ 
 

 های تحقیقبندی دادهخوشه -4

لفی مخت هایروش بندیخوشهو تحلیل قرار گیرد. برای  موردبررسیهای تحقیق برای داده بندیخوشهدر این مرحله بایستی 

-kوجود دارد. به دلیل کاربرد زیاد سرعت و دقت باالی الگوریتم  و سلسله مراتبیk-means, k-means ++, SOM  ازجمله

means بندیخوشه. [۹]استفاده شده است  هاادهد، از این روش برای کشف الگو از میان k-means  کاویداده افزارنرماز طریق 

IBM SPSS Modeler گیری مناسب از ها و عدم امکان نتیجهسازی شده است. در این تحقیق به علت حجیم بودن دادهپیاده

شهر با  ۵های مربوط به ود. دسته نخست دادهاستخراج ش هاآنپردازشی انجام شد که دو نوع داده از بین ، پیشهاآنکاوش در 

داروی با بیشترین هزینه برای سازمان هستند که در ادامه به تشریح  ۵بیشترین هزینه برای سازمان هستند. دسته دوم مربوط به 

 بندی هر دو دسته پرداخته خواهد شد.خوشه

 شهرهای پرهزینه یبندخوشه -4-1

های پردازشها پس از پیششهر پرهزینه برای سازمان پرداخته شده است. این داده ۵های بندی دادهدر این بخش به خوشه

حذف متغیرهای بدون  ازجملهها بر روی این داده شدهانجام هایپردازشپیشرکورد رسیده است.  ۳۲٬۴۴۷به تعداد  شدهانجام

بندی کردن سهم ریالی سازمان با استفاده از بندی کردن سنین افراد و کالس، کالسهای تحقیقاستفاده، متوازن کردن داده

 است. شدهگرفتهمتغیر ماه، کد دارو، کد شهر، جنسیت، سن و سهم سازمان در نظر  ۹. در این مجموعه داده استهای آن دهک

 های بهینهتعیین تعداد خوشه -4-1-1

نیست، از معیار سیلوئت برای این منظور استفاده  هاخوشه، قادر به تعیین تعداد بهینه K-means بندیخوشهروش  کهازآنجایی

های تحقیق در نظر گرفته شده است و با اجرا کردن های مختلف و ممکن برای دادهشده است. به این صورت که تعداد خوشه
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ی تعداد خوشه عنوانبهشترین مقدار سیلوئت ی با بیمدل برای هر یک میزان معیار سیلوئت حاصل شده است و تعداد خوشه

 دهد.های مختلف نشان میبهینه در نظر گرفته شده است. جدول زیر مقدار معیار سیلوئت را برای تعداد خوشه

 

 های مختلف:مقادیر معیار سیلوئت برای تعداد خوشه6جدول 

 (Kتعداد خوشه) 3 4 5 6 ۷

 Silhouette دو دهم سه دهم سه دهم سه دهم دو دهم

دارای معیار سیلوئت یکسانی هستند. مورد دیگری که  ۹و  ۵، ۳های شود تعداد خوشهکه در جدول باال مشاهده می طورهمان

که در بین این سه مورد به  [۷] استدهد نسبت اندازه خوشه بزرگ به خوشه کوچک  اولویت ترمناسبتواند به تعداد خوشه می

 شود.تعداد بهینه انتخاب می عنوانبه ۳ی تعداد خوشهتعلق دارد. بنابراین ۳۴/۲خوشه با نسبت  ۳

 هاخوشهپروفایل  -4-1-2

شهر پرهزینه انتخاب شده است. برای شناخت بهتر  ۵بندی برحسب خوشه برای خوشه ۳که نشان داده شد، تعداد  گونههمان

در شکل زیر نشان داده شده  آمدهستدبههای ای از مشخصات خوشهها خالصهبندی دادههای هر خوشه و نحوه خوشهویژگی

 است.

 

 میزان اهمیت متغیرها:2شکل 
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نموده است که هر یک  بندیتقسیمرا به چهار خوشه  هاداده K-meansالگوریتم  شود،یم مشاهده ۲شکل  که در طورهمان

رها غیمت ترینمهمگذاران و کد شهر را این الگوریتم متغیرهای سهم سازمان، سن بیمه درمجموعخصوصیات خاصی دارا هستند. 

ها ها در خوشهکد دارو از اهمیت نسبی برخوردار است. شکل زیر توزیع داده هاآن. پس از اندها تشخیص دادهدر این دسته از داده

 دهد:را نشان می

 

 یجادشدهاهای های خوشه: اندازه3شکل 

. شکل زیر جزئیات محتوای هر است ۱۳و  ۱۵، ۴۳، ۴۹های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب ها در خوشهدرصد توزیع داده

 دهد.ها را نشان مییک از خوشه

 

  K-meansاز روش  آمدهدستبه یهاخوشهمشخصات :جزئیات 4شکل 
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تلقی کرده است. به همین دلیل  ترمهممیانگین سه متغیر را از باقی متغیرها  kمشهود است الگوریتم  ۳شکل که در  طورهمان

باقی متغیرها تفاوت معناداری  مقدار میانگین با یکدیگر تفاوت معناداری دارند اما در ازلحاظدر این متغیرها  ایجادشدههای گروه

 ها پرداخته خواهد شد.شود. بنابراین با توجه به این سه متغیر به تحلیل خوشهمشاهده نمی

 جادشدهیاهای تحلیل خوشه -4-1-3

 خوشه اول -

 دهد:را در خوشه اول نشان می شدهبیمهشکل زیر درصد تجمع افراد 

 

 ی اولمتغیرها در خوشه:مقادیر 5شکل 

عوامل هستند.  ترینمهمشود سه مشخصه اصلی سن افراد، کد شهر و سهم سازمان که در شکل باال مشاهده می طورهمان

را به خود اختصاص داده است. با  ۴سن افراد است که مقدار حداکثری  اندقرارگرفتهاولین عامل در افرادی که در این خوشه 

را به خود اختصاص  ۴شود که سه خوشه از چهار خوشه در این متغیر مقدار مشاهده می ۳شکل در  هاشهخوتوجه به پروفایل 

داشته  ها وجوداید تفاوت معناداری بین خوشهاند که با توجه به اهمیتی که الگوریتم برای این متغیر در نظر گرفته است بداده

ی شود. شکل زیر متغیر سن برای خوشهها پرداخته میتر این متغیر در هر یک از خوشهباشد. به همین دلیل به بررسی دقیق

 دهد:اول را نشان می

 

 : جزئیات متغیر سن برای خوشه اول6شکل 
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توان نتیجه گرفت گیرند. بنابراین میقرار می ۳و  ۴شود که افراد خوشه اول بیشتر در گروه با توجه به شکل باال مشاهده می

 سال قرار دارند. ۹۴تا  ۲۴اکثر افراد این خوشه در گروه سنی 

باشند. متغیر بعدی ( میرفسنجان) ۱۱۵۱که تمامی افراد این خوشه مربوط به کد شهر  استمتغیر بعدی مربوط به کد شهر 

 دهد. این متغیر مقدارتوسط افراد این خوشه به سازمان را نشان می شدهتحمیلی که متوسط هزینه استمربوط به سهم سازمان 

پردازش برای این متغیر در نظر گرفته شده های سهم سازمان که در پیشرا به خود اختصاص داده است که با توجه به دهک ۹

توان تحلیل نهایی این خوشه را به این صورت نوشت که افراد این خوشه عمدتاً . بنابراین میاستبیش از متوسط  است مقداری

 اند.ای متوسط را برای سازمان داشتههستند که هزینه رفسنجانسال از  ۹۴تا  ۲۴در سنین 

 دومخوشه  -

 دهد:را در خوشه دوم نشان می شدهبیمهشکل زیر درصد تجمع افراد 

 

 ی دوم:مقادیر متغیرها در خوشه۷شکل 

درصد از افراد این خوشه نیز مانند خوشه اول در متغیر  ۴۳ی دوم نیز متغیرها به همان ترتیب اهمیت قرار دارند. در خوشه

 :دهدرا نشان می ۲اند. شکل زیر جزئیات این متغیر در خوشه را به خود اختصاص داده ۴سن مقدار 

 

 : جزئیات متغیر سن برای خوشه دوم8شکل 
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گیرند. این بدان قرار می ۴و  ۱های سنی شود مقدار حداکثر افراد این خوشه در گروهکه در شکل باال مشاهده می طورهمان

. افراد این خوشه همگی متعلق به شهری اندقرارگرفتهسال در این خوشه  ۳۴تا  ۲۴سال و  ۱۴تا  ۴معنی است که افراد با سنین 

ی توان گفت که خوشهمی طورکلیبهاند. را برای سازمان داشته ۱ای در سطح ( هستند. این افراد هزینهنیشابور) ۱۷۹۷با کد  

 اند.که حداقل هزینه را برای سازمان داشته است نیشابورسال از شهر  ۳۴تا  ۲۴سال و  ۱۴تا  ۴دوم شامل افرادی با سنین 

 سومخوشه  -

 دهد:را در خوشه سوم نشان می شدهبیمهشکل زیر درصد تجمع افراد 

 

 ی سوم:مقادیر متغیرها در خوشه9شکل 

 ۹۴درصد داشتند، حدود  ۴۴سال حضوری در حدود  ۳۴تا  ۲۴ی قبلی که افراد در سنین دو خوشه برخالفدر این خوشه 

 ۴۴این افراد در این خوشه بسیار غالب هستند. اکثر افراد این خوشه ) درواقعدرصد از افراد آن در این محدوده سنی قرار دارند. 

 اند.( را برای سازمان داشته۲ای کم )نیز هزینه هاآن( هستند که حیدریهتربت) ۱۴۲2درصد( از شهر با کد 

 

 متغیر سن برای خوشه سوم : جزئیات11شکل 
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 چهارمخوشه  -

 دهد:را در خوشه چهارم نشان می شدهبیمهشکل زیر درصد تجمع افراد 

 

 ی چهارم:مقادیر متغیرها در خوشه11شکل 

درصد از  2۴سال( قرار دارند که  ۹۴تا  ۳۴ی سنی چهارم )شود که افراد این خوشه در ردهمشاهده می ۱۱با توجه به شکل 

 دهد:باشند. شکل زیر نمودار پراکندگی سنی افراد این خوشه را نشان می( میمشهد) ۱2۷۴مربوط به شهر  هاآن

 

 : جزئیات متغیر سن برای خوشه چهارم12شکل 

نیست  تحلیلقابلای هزینه ازنظراین خوشه  درواقع اند.را به سازمان تحمیل کرده (۱) ی کمیدرصد کمی از این افراد هزینه

 های مختلف در آن حضور دارند.زیرا افراد با هزینه

 بندی بندی شهرهای پرهزینهتحلیل نهایی خوشه -4-1-4

ها را با خوشه ترینبزرگو دوم  های اولها، خوشهبر روی خوشه شدهانجامهای بندی صورت گرفته و تحلیلبا توجه به خوشه

قرار دارد. خوشه نخست نسبت به  اولویتدهند. بنابراین تحلیل این دو خوشه در ها تشکیل میدرصد از داده ۴۳و  ۴۹به ترتیب 

 ی دوم از شهری اول از شهر رفسنجان و افراد خوشهشود. همچنین افراد خوشهی دوم افراد با سن باالتری را شامل میخوشه

ن ی دوم به سازماباالتری را نسبت به افراد خوشه مراتببهی ی اول هزینهباشند. و در مورد متغیر سوم افراد خوشهنیشابور می
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بیشتری  هایههزینتوان نتیجه گرفت که در بین دو شهر رفسنجان و نیشابور سازمان با توجه به می ترتیباینبهکنند. تحمیل می

. همچنین امکانات مربوط به کودکان را برای شهر نیشابور افزایش دهد زیرا بیندیشدشود باید تمهیداتی که در شهر رفسنجان می

 دهند.سال تشکیل می ۱۴تا  ۴ی دوم را کودکان بخش زیادی از افراد خوشه

 داروهای پرهزینه یبندخوشه -4-2

های پردازشها پس از پیشداخته شده است. این دادهداروی پرهزینه برای سازمان پر ۵های بندی دادهدر این بخش به خوشه

شهر پرهزینه بر روی این  ۵های بر روی مجموعه داده شدهانجامهای پردازشرکورد رسیده است. پیش ۹۹۴۷به تعداد  شدهانجام

م سازمان در نظر متغیر ماه، کد دارو، کد شهر، جنسیت، سن و سه ۹مجموعه داده نیز انجام شده است. در این مجموعه داده 

 گرفته شده است.

 های بهینهتعیین تعداد خوشه -4-2-1

 دهد:های مختلف نشان میجدول زیر مقدار معیار سیلوئت را برای تعداد خوشه

 های مختلف: مقادیر معیار سیلوئت برای تعداد خوشه۷جدول 

 (Kتعداد خوشه) 3 4 5 6 ۷

 Silhouette چهار دهم سه دهم دهمسه  سه دهم دو دهم

ترین تعداد خوشه را در اختیار بهینه دهم چهاربا مقدار سیلوئت  ۴ی شود تعداد خوشهکه در جدول باال مشاهده می طورهمان

 دهد.قرار می

 هاخوشهپروفایل  -4-2-2

داروی پرهزینه انتخاب شده است. برای شناخت  ۵بندی برحسب که نشان داده شد، تعداد سه خوشه برای خوشه گونههمان

در شکل زیر نشان داده  آمدهدستبههای ای از مشخصات خوشهها خالصهبندی دادههای هر خوشه و نحوه خوشهبهتر ویژگی

 شده است.

 

 هاها در خوشهدرصد توزیع داده:13شکل 
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 میزان اهمیت متغیرها: 14شکل 

نموده است که هر  بندیتقسیمرا به سه خوشه  هاداده K-meansالگوریتم  شود،یم مشاهدههای باال شکل که در طورهمان

گذاران و کد دارو را این الگوریتم متغیرهای سهم سازمان، ماه استفاده، سن بیمه درمجموعیک خصوصیات خاصی دارا هستند. 

 .اندها تشخیص دادهدر این دسته از داده متغیرها ترینمهم

 

 K-meansاز روش  آمدهدستبه یهاخوشهمشخصات :جزئیات 15شکل 
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تلقی کرده است. به همین  ترمهممیانگین سه متغیر را از باقی متغیرها  kمشهود است الگوریتم  قبلهای شکلکه در  طورهمان

مقدار میانگین با یکدیگر تفاوت معناداری دارند اما در باقی متغیرها تفاوت  ازلحاظدر این متغیرها  ایجادشدههای دلیل گروه

 ها پرداخته خواهد شد.شود. بنابراین با توجه به این سه متغیر به تحلیل خوشهمعناداری مشاهده نمی

 جادشدهیاهای تحلیل خوشه -4-2-3

 خوشه اول -

 دهد:را در خوشه اول نشان می شدهبیمهشکل زیر درصد تجمع افراد 

 

 ی اول: مقادیر متغیرها در خوشه16شکل 

( ایمنی هایمهارکننده) ۱۷۵۴درصد( افراد این خوشه داروی با کد  ۵۹شود اکثریت )که در شکل باال مشاهده می طورهمان

ای های هزینهی باالیی با توجه به دهکاند که هزینهرا به سازمان تحمیل کرده ۹۳/2ی اند. افراد این خوشه هزینهرا استفاده کرده

 .نیست تحلیلقابلی افراد این خوشه به دلیل پراکندگی زیاد شود. ماه استفادهمحسوب می

 دومخوشه  -

 دهد:را در خوشه دوم نشان می شدهبیمهشکل زیر درصد تجمع افراد 

 

 ی دوم: مقادیر متغیرها در خوشه1۷شکل 

ای تقریباً با مقدار اند. همچنین هزینهمصرف کرده ( (ها )مصارف نازاییهورمون) ۲۵۷۴کامل از داروی  طوربهافراد این خوشه 

که در  . متغیر دیگرینیست تحلیلقابلد این خوشه به دلیل پراکندگی زیاد ی افرااند. ماه استفادهرا به سازمان تحمیل کرده ۴

 ( هستند.مشهد) ۱2۷۴. زیرا حداکثر افراد این خوشه برای شهر با کد استتوان به آن توجه کرد کد شهر این خوشه می

 سومخوشه  -

داروهای قلبی ) ۲۴۳۴طور کامل از داروی افراد این خوشه بهدهد، را در خوشه سوم نشان می شدهبیمهتجمع افراد  2شکل 

شود را به سازمان ای مقدار متوسطی تلقی میهای هزینهکه با توجه به دهک ۹۲/۳ی اند. همچنین هزینه( مصرف کردهعروقی
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درصد  ۹۴به علت اینکه  تحلیل نبود این خوشه راها قابلی قبلی که ماه مصرف آنخوشه اند. همچنین برخالف دوتحمیل کرده

 توان تحلیل نمود.اند میاز بیمه استفاده نموده ۴از افراد در ماه 

 

 

 ی سوم: مقادیر متغیرها در خوشه18شکل 

 بندی بندی داروهای پرهزینهتحلیل نهایی خوشه -4-2-4

( را به خود اختصاص داده %۳۴ی اول بیشترین درصد افراد )شود خوشهمشاهده می ایجادشدههای که در خوشه طورهمان

و همچنین بیشترین میانگین هزینه را نسبت  استی دیگر دارا این خوشه تعداد افراد زیادی را نسبت به دو خوشه ازآنجاکهاست. 

داشته باشد. اما تحلیل شاخصی که  به این خوشه ایی دیگر به سازمان تحمیل کرده است، سازمان باید توجه ویژهبه دو خوشه

اکثر افراد این خوشه از شهر مشهد  کهاینکه با توجه به  استی دوم انجام داد توجه به کد دارو و کد شهر توان در خوشهمی

ی آن از میزان استفاده در این شهر داشته باشد یا با اقدامی )مصارف نازایی( یهورمونای به داروی هستند سازمان باید توجه ویژه

را در ماه سوم  داروهای قلبی عروقیی سوم بیشتر افراد ی سازمان کاهش یابد. در خوشهدر این شهر جلوگیری نماید تا هزینه

ی مفرط از این دارو در این ماه اند. سازمان در این خوشه از افراد باید به دنبال یافتن علتی برای این استفادهسال مصرف کرده

 از آن جلوگیری نماید. هاآناشد و با برطرف کردن ب

 گیرینتیجه -5

های داروهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شد. به این صورت که در ابتدا تحلیل توصیفی در این تحقیق به تحلیل داده

بر اساس این دو گروه و ها داده پردازشپیشداروی پرهزینه برای سازمان مشخص شدند. سپس به  ۵شهر و  ۵انجام و  هاداده

 لحاظازبرای سازمان تأمین اجتماعی منتهی شده است.  هاییپیشنهادپرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق به  هاآنبندی خوشه

شود بیشتری که در شهر رفسنجان می هایهزینهها بین دو شهر رفسنجان و نیشابور سازمان با توجه به جویی در هزینهصرفه

 زلحاظاای شهر رفسنجان اهمیت بیشتری نسبت به چهار شهر پرهزینه دیگر دارد. هزینه ازلحاظ درواقع. بیندیشدتی باید تمهیدا

قاچاق در این زمینه توجه  یمسئلهتواند با بررسی مصرف باالی داروهای هورمونی در مشهد به جلوگیری از قاچاق سازمان می

ی اند که شاید بتوان با بررسبیشتری کند. همچنین داروهای قلبی و عروقی که در ماه سوم سال مصرف بسیار بیشتری داشته

 بیشتر رد پایی از قاچاق دارو در آن یافت. 
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