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 چکیده

به پوشاک با کاهش هزینه تولیدکنندگان درتالشند ضمن رفع نیاز اساسی بشر 

به درآمد بیشتری برسند. ازطرفی سلیقه مشتریان متفاوت است و نیازها باگذر 

زمان متغیر است،لذا پیش بینی بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

مهمترین انتظار از پوشاک پوشاندن عیوب بدن است و ازآنجاکه لباس شنا به 

ه ای را در این زمینه می طلبد. تنهایی استفاده می شود توجه ویژ

تولیدکنندگان می توانند با کسب اطالعات در مورد سالیق مشتریان سیستم 

های پیش بینی بازار را بکارگیرند . بنابراین با کمک تحقیق میدانی انجام شده 

در زمینه لباس شنا زنانه رفتار مشتری هنگام خرید بررسی شد. داده های 

تأثیر  دسته خوشه بندی شده و 3، در مینز-کیاز روش با استفاده  بدست آمده

  عوامل فردی بر طرح و نوع مایو انتخابی مورد بررسی قرار گرفت.

  پیش بینی بازار -مینز-کی خوشه بندی -لباس شنای زنانه : واژه های کلیدی
 

 مقدمه 

پوشاک یکی از نیازهای اساسی بشر بوده و این نیاز در تمام طول عمر انسان 

   حیاتی سود آور می باشد. بر جا است. پس تالش برای رفع این نیاز بشرپا

مشکالت سالیق مشتریان،   به رشد روز افزون در تنوع محصوالتبا توجه      

همچنین کسب اطالعات در این  وجود دارد.رای تولیدکنندگان گسترده ای ب

 کنندگان بهبدلیل باال بودن حجم اطالعات و گسترش جامعه مصرف زمینه ها 

مناسب نیست.لذا تولیدکنندگان به دنبال سیستم هایی هستند تا  ی خودخود

به شناخت رفتار مشتریان در هنگام خرید و با دسته بندی اطالعات موجود، 

 1991 در سال  سالیق و نیازهای آنها کمک کند. سوق دادن تولیدات به سمت

در آفریقای جنوبی را  پوشاک عوامل تاثیرگذار روی هزینه  (Leatitia)لیاتیتیا

تحت تأثیر درآمد،ترکیب  پوشاکبررسی کرد و دریافت هزینه های 

سبک زندگی،طبقه اجتماعی،نژاد و مکان تغییر می خانواده،تعداد خانوار،

و همکارانش یک بررسی روی عوامل   (Forney)فورنی 9111در سال  .[1]کند

شان داد که مهمترین عامل برای تأثیرگذار بر خرید زنان انجام داد و نتایج ن

جنوب امریکا اندازه بودن و جذابیت، برای کانادا اندازه بودن و برای غرب امریکا 

و همکارانش (Beaudoin) بیودوین 0222در سال  .[2]تناسب با شخصیت است

خصوصیت برای خرید پوشاک شناسایی کرد که عبارتند  90

،کیفیت،راحتی،رنگ،جذابیت،مد و از:اندازه،دوام،نگهداری راحت،قیمت مناسب

 .[3]نام تجاری

 از دیگر پوشش ها استفاده می شود و لباس شنا به تنهایی و جدااز آنجا که      

بررسی بازار هدف این  به تحقیق در این ،افراد متفاوت از آن استفاده می کنند

رداخته شده است. تولیدکنندگان با پمحصول و رفتار آنها در هنگام خرید 

ات را به سمت سلیقه افراد حرکت تولید ررسی نتایج بدست آمده می توانندب

 .زندفروش خود را متحول سا بازارو داده

 

 روش تحقیق

 و الگوها کشف برای داده زیادی تعداد تحلیل تجزیه و بررسی به کاوی هداد

ضرورت داده کاوی در حجم باالی اطالعات  .شود می قالاط دار معنی قوانین

می شود. داده کاوی توانایی جداسازی بخش مفید اطالعات و انجام نمایان 

 خوشه به میتوان کاوی داده شهای رو ازردازش یکسان روی داده ها را دارد. پ

 از تعدادی به اهمگنن جمعیت تقسیم عمل به بندی هخوش .کرد اشاره بندی

 راهی بندی هوشخ واقع در .شود می گفته همگن های ه گرو یا ها زیرمجموعه

 عنوان به بندی هخوش .کند می فراهم پیچیده های داده ساختار یافتن برای

 .است شده مطرح ها هداد تفسیر و تحلیل برای غنی الگوریتمی و مفهومی قالب

به همین . استیکی از روشهای خوشه بندی، روشهای مبتنی بر تقسیم بندی 

های حاصل از یک  دلیل در این تحقیق از روش خوشه بندی برای تحلیل داده

رکاربردترین پیکی از  مینز -کیالگوریتم تحقیق میدانی استفاده شده است. 

خوشه  kالگوریتمهای خوشه بندی است.این الگوریتم داده ها را به تعداد 

 .تقسیم بندی می کند

 سشنامه بین شناگران یزدی توزیع گردید.پر 606تعداد در این تحقیق      

ز آنها شامل اطالعات شخصی افراد)سن،قد،وزن،وضعیت اطالعات دریافت شده ا

تأهل و میزان تحصیالت(، این که از چه نوع لباس شنایی استفاده می 

من دار و مایو کنند)یک تکه ساده،یک تکه دامن دار،دو تکه ساده،دوتکه دا

طرح متفاوت ارائه شده است(و 11سندند)پی را بیشتر می اسالمی(،چه طرح

د مختلف در خریدشان چگونه است)اندام خودشان،نظر اینکه تأثیر موار

 می باشد. دیگران،نظر فروشنده،تبلیغات و دیدن مسابقات شنا و تقلید از آنها(

 .بر فاصله داده ها از مراکز خوشه ها است مینز -کیاساس کار خوشه بندی    

داده های بدست آمده از ان تحقیق به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می شوند. 

های داده شده یکسان باشد و اسخپداده های کمی، داده هایی هستند ارزش 

اسخهای داده شده یکسان پداده های کیفی، داده هایی هستند که ارزش 

نیست. مثل نوع لباس مورد استفاده افراد و طرحهای مورد عالقه آنها ارزش 

انش جهت کشف دداده ها یکسان نیست و ارزش انتخابهای فرد متفاوت است. 

ردازش پیش پباید عملیات ابتدا  با استفاده از خوشه بندی، براساس داده ها

اکسازی پشامل  ی موجودداده ها برای ردازشپیش پ .روی داده ها انجام شود

 و تبدیل داده ها می باشد. داده ها

ده ها، شامل جایگزینی داده های گمشده و حذف داده های اکسازی داپ     

آلوده به خطا می باشد می باشد. داده های گمشده را می توان با قرار دادن 

لوده به خطا یک تغییر داده های آدر  (جایگزین کرد. راحتمال)مدپمقادیر شایع 
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توان داده آلوده به خطا را حذف کرد یا با جایگزینی با مقادیر ممکن اصالح 

، از روش نرمالسازی تبدیل داده هاکرد. حذف کردن این داده ها مناسبتر است. 

 خطی انجام شده است. داده های کیفی ابتدا باید با استفاده از روش منطقی،

و در بقیه  1با ابعاد مناسب ساخته شود و محل قرارگیری اعداد ماتریسی 

ردازش روی داده ها پیش پو در مرحله بعد عملیات قرار داده شود. 2مکانها 

 انجام شود.

 

 
 مراحل خوشه بندی اطالعات کسب شده از مصرف کنندگان لباس شنای زنانه -1شکل 

 

 (Davies-Bouldin)بولدین-جهت ارزیابی خوشه بندی از شاخص دیویس

 .[5]بهترین حالت است k=3مشخص شد کهها ی شد که طبق بررساستفاده 

 

 نتایج و بحث

 داده کاوی مرحله ای از کشف دانش حجم باالی اطالعات است.الگوریتم

رابطه بین اطالعات را یافته و آنها را در تعداد خوشه مناسب دسته  مینز -کی

 بندی می کند.

خوشه قرار گرفته اند که  مده از این تحقیق افراد در سهطبق نتایج بدست آ     

مشخصات فردی، نقش عوامل تأثیرگذار در خرید فرد و سالیق وی دسته بندی 

شده است که به تولیدکننده کمک می کند تا تولیدات و نحوه ارائه و تبلیغات 

 . بیشتری داشته باشدخود را به سمت سالیق افراد حرکت دهد تا درآمد 

آنها بررسی شده  عالقهو نوع لباس شنای مورد مشخصات فردی  9دولدر ج

  .است

 
نتایج خوشه بندی برای نوع لباس شنای مورد عالقه براساس  -1جدول

 .مشخصات فردی
 سن  (cm )قد (kg )وزن نوع لباس تعداد افراد درخوشه

 9خوشه 05 951 5026 یک تکه ساده 300

 0خوشه 95 960 1126 دوتکه ساده 972

 3خوشه 10 959 7626 مایو اسالمی 991

  گیرینتیجه

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار افراد در هنگام خرید لباس شنای زنانه و 

از شناگران زن یزدی مورد مطالعه  رنف 606تعداد بررسی سالیق آنها می باشد.

 222خوشه اول تعداد  در سه خوشه طبقه بندی می شوند.قرار گرفتند.افراد 

.اکثر این افراد متأهل هستند و میانگین نفر از کل جامعه را شامل می شود

سال، قد  05میانگین سن  این افراد لم است،پتحصیالت آنها مقطع فوق دی

کیلوگرم دارند و از مایوی یک تکه ساده  6226میانگین وزن  و سانتیمتر 161

به اندام خود توجه استفاده می کنند.این دسته از افراد در هنگام خرید بیشتر 

می کنند و به نظر دوستان و نظر فروشنده و تبلیغات و تقلید از شناگران حرفه 

نفر از کل جامعه را شامل  100 که تعداد خوشه دومتوجه کمتری می کنند. ای

دیپلم زیر هستند و میانگین تحصیالت آنها مقطع  جرداکثر این افراد م می شود

 1126سانتیمتر و میانگین وزن  162سال، قد  16است، این افراد میانگین سن 

تکه ساده استفاده می کنند.این دسته از  دواز مایوی اکثرا کیلوگرم دارند و 

 هتوجه می کنند و ب و نظر دوستان افراد در هنگام خرید بیشتر به اندام خود

نظر فروشنده و تبلیغات و تقلید از شناگران حرفه ای توجه کمتری می کنند. 

نفر از کل جامعه را شامل می شود.اکثر این افراد متأهل  111تعداد  سوم خوشه

 12هستند و میانگین تحصیالت آنها مقطع دیپلم است، این افراد میانگین سن 

اسالمی کیلوگرم دارند و مایوی  0626سانتیمتر و میانگین وزن  161سال، قد 

و د بیشتر به اندام خود در هنگام خری نیز .این دسته از افرادرا ترجیح می دهند

توجه می کنند و نظر فروشنده و تبلیغات و تقلید از شناگران به نظر دوستان 

طرح مورد نظر افراد نیز بررسی شده است.  حرفه ای توجه کمتری می کنند.

طرح مورد نظر افراد خوشه اول و دوم یکسان است. انتخاب افراد خوشه سوم 

 نیز به انتخاب آنها نزدیک است.

این نتایج به تولیدکننده کمک می کند تا تولیدات خود را روی لباس      

آورد و درآمد خود شنای مورد عالقه افراد متمرکز کند تا بازار هدف را بدست 

 را افزایش دهد.
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