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  درخت تصمیماستفاده از هاي حسابهاي جاري بانک با بندي داده طبقه     
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 و ي بزرگها  هدف استخراج اطالعات جدید از مجموعه داده با عمدتاً آماري و بدیع هاياي از شیوهمجموعهکاوي  داده :چکیده

داده عمده ها دو کاربرد فرایندی بین پیش کاوي دادهها و هدادبندي  طبقه. است قابل فهم براي استفاده بیشتر تبدیل آن به یک ساختار
هاي مهم اطالعات را استخراج هاي توصیفی است که کالس ها براي مدل بندي شکلی از تجزیه وتحلیل داده طبقه. کاوي است

هاي مهم یفی کالسهاي توصتواند براي استخراج مدل ها است که می تحلیل داده بندي یکی از اشکال تجزیه و طبقه. کند می
بندي  دستهها بندي دادهطبقه يکاربردهاي حوزهاز  ییک .قرارگیرد مورد استفاده هاي قطعیبینی برچسب یا براي پیش اطالعات و

در مورد صاحبان الزم تولید دانش در تواند  می ي بانکیها تحلیل داده تجزیه و. است هاي بانکیو صاحبان حساب هاي بانکیوام
-حساب هاي موجود توانند با استفاده از مزایاي دانش نهفته در داده ها میلذا بانک. کمک کندبانک ي بانک به مدیران هاحساب

از جمله  ،د اقدامات مختلفینتوان میمشتریان  سپس براساس رفتار نها را براي توصیف مشتریان خود استفاده کنند وآ ،هاي
ها  بندي داده طبقه در این مقاله مرور کلی بر. مشتریان بدحساب را نیز انجام دهندجداکردن از  حساب و نگهداري مشتریان خوش

شده ارائه   Rapidminerاستفاده از نرم افزاربا  هاي حسابهاي جاري بانک بندي داده گیري براي طبقه روش پایه درخت تصمیم و
  .باشد می مطلوبندي ب روشهاي دستهدر مقایسه با سایر دقت آن که  شده استنشان داده  و است

  Rapidminer، بندي هاي جاري بانک، طبقههاي حساب درخت تصمیم، داده  :کلمات کلیدي

  مقدمه - 1
هاي  انهارتباط از راه دور و رس ،فروشی، مالی ها، از جمله خرده در بسیاري از حوزه  استخراج اطالعات به طور گسترده

بندي، تشخیص  بینی، خوشه پیش ،بندي کاوي شامل طبقه دادههاي اصلی براي تکنیک. شود اجتماعی استفاده می
شامل هاي زمانی و متن کاوي و نیز ، تجزیه و تحلیل سريقوانین انجمنی، تجزیه و تحلیل توالی استخراج ،زائدهاي  داده

دنیاي  در. باشدهاي اجتماعی و تجزیه و تحلیل احساسات می هاي جدید مانند تجزیه و تحلیل شبکهبرخی از روش
 :که عبارتند از توان به شش مرحله اصلی تقسیم کرد کاوي را می ، یک فرآیند دادهواقعی

بـه   -6  مـدل ارزیـابی   -5  مـدل سـازي   -4  هـا  آمـاده سـازي داده   -3  هـا   درك داده -2کسب و کار فرآینددرك  -1
اطالق ) کاوي عریف شده براي دادهاستاندارد فرایند ت( CRISP-DMکه به مجموعه عملیات فوق عنوان  مدلکارگیري 

  .]11[ گردد می
 گیريدرخت تصمیم -2

اي از پیش تعیین شده از کالس  ابتدا، یک مدل براي توصیف مجموعه. اي است ها یک فرآیند دو مرحله بندي داده طبقه
توصیف شده هر رکورد مدل با تجزیه و تحلیل رکوردهاي پایگاه داده که توسط صفات  .شود ها و یا مفاهیم ساخته می داده

شود شروع شده و این رکوردها متعلق به یک کالس از پیش تعریف شده است، به صورتیکه بوسیله  فرض شده ساخته می
ها از رکوردها به عنوان  بندي داده در زمینه طبقه .شود مشخص شده است ها که ویژگی برچسب نامیده می یکی از ویژگی

شود که  همان ویژگی هدف در مدل نامیده می ،این ویژگی برچسب یا کالس .گردد شاره میها و یا اشیاء اها، مثال نمونه
در نتیجه  گیرد و می قرار ها یک درخت تصمیم در پایینترین سطح درخت یعنی برگ در بینی خواهد شد ودر واقع پیش

یا  و }نادرست ،درست{ري مانندمقادی مقدار این ویژگی معموالً .انتخاب این فیلد از اهمیت خاصی برخوردار است
بندي درخت هاي طبقهانواع الگوریتم]. 1[یا چیزي معادل آن خواهد بود و }خیر ،بله{یا  و }شکست ،موفقیت{

اشاره نمود که هرکدام از این  ID3 ،C4.5 ،CART ، CHAIDتوان به الگوریتمهاي گیري وجود دارد که می تصمیم
گیري در طیف  هاي تصمیم درخت. کنند ساخت درخت از اطالعاتی استفاده می ها مزایایی دارند و برايالگوریتم

mailto:sh-khalili91@ms.tabriz.ac.ir
mailto:pashazadeh@tabriz.ac.ir


پژوهان کامپیوتر و فناوري اطالعاتدومین کنفرانس دانش  
1393آبان  29و  28    
گروه علوم کامپیوتر، تبریزدانشگاه   

 

    

هاي مختلف بسیاري مورد  همچنین در رشته. گیرند می هاي کاربردي مختلف مورد استفاده قرار اي از برنامه گسترده
  .کاوي دسی و دادهها، مهن گیرند از جمله تشخیص پزشکی، علوم شناختی، هوش مصنوعی، تئوري بازي می استفاده قرار

دهد که به  متغیرها، شرایط و نتایج را نشان می .شودتشکیل میها ها و برگ ها، شاخه گیري از گره هاي تصمیم درخت
تواند در  گیري این واقعیت است که دانش می هاي تصمیم ترین مزایاي علمی درخت یکی از مهم .شود ترتیب ساخته می

دهنده یک مسیر منحصر  تواند نشان قانون می هر. استخراج شده و نشان داده شود) IF-THEN(بندي قوانین  شکل طبقه
که در آن هر شاخه است  مانندفلوچارت گیري یک ساختار درختی  درخت تصمیم .به فرد از ریشه به هر برگ باشد

                    ه اطالعاتویژگی با باالترین بهر هايدهنده کالس دهنده، یک خروجی از آزمون، و هرگره برگ نشان نشان
)Information gain(  اطالعات مورد نیاز  ،این ویژگی .براي گره فعلی انتخاب شده است آزمونبه عنوان ویژگی است که

گیري یک ساختار درختی فلوچارت مانند است  توان گفت درخت تصمیم می. رساند بندي نمونه را به حداقل می براي طبقه
هر شاخه نتیجه آزمون را  .دهنده یک آزمون روي یک ویژگی است نشان) هاي غیر برگ گره(داخلی که در آن هر گره 

گره ریشه  ،باالترین گره در درخت. داراي یک برچسب کالس است) پایانییا گره (دهد و هر گره برگ  نشان می
 .تداده شده اسنشان  1در شکل گیري ساده  تصمیماي از یک درخت  نمونه ].12][11[است

  
  
  
  
  
  
  

  گیري سادهاي از یک درخت تصمیمنمونه:   1شکل          
  

آن استفاده کنیم، به خصوص در مورد  توانیم از گیري روشی است که براي کمک به انتخابهاي خوب می یک درخت تصمیم
کی براي مقایسه گیري از روش گرافی هاي تصمیم درخت. ها و ریسک باالیی هستند هاي که شامل هزینهگیري تصمیم
دهنده مفهوم  خواهیم خرید کامپیوتر انجام دهیم این نشان فرض کنید ما می. کنند ها و مقادیر اختصاصی استفاده می گزینه

کند که آیا یک مشتري به احتمال زیاد به خرید یک کامپیوتر راغب  بینی می اقدام به خرید کامپیوتر است، یعنی آن پیش
. شود شود و برگها توسط بیضی نشان داده می هاي داخلی با مستطیل نشان داده می تصمیم گرهدرخت  در هر. است یا نه

ند، نک تولید میرا ) داردفرزند گره داخلی دقیقا دو گره  هر(گیري تنها درخت دودویی  هاي درخت تصمیم برخی از الگوریتم
   .]12[تولید کنند وییدودغیر  هايتوانند درخت می هابرخی دیگر از الگوریتمدر حالی که 

؟ شوددر نظرگرفته  ریشهاول اینکه کدام ویژگی براي گره  .شود ساخت یک درخت تصمیم مطرح میمورد  سوال در دو
براي پاسخگویی به این سواالت واضح است که ما  کند؟ ها را از باال به پایین تعیین می ودوم اینکه مدل چگونه ترتیب گره

اگر  .شود ها داریم و در اینجا مفهومی به نام آنتروپی مطرح می کیفیت همگنی براي مجموعه دادهنیاز به راهی براي تعیین 
و براي است صفر بررسی  مورد آنتروپی متغیرباشد  یا همه خیر همگن باشد یعنی همه بله و% 100ها  زیرمجموعه داده

که درصد آن بین  یهای در مجموعه داده. بودخواهد  1آن خیر باشد آنتروپی هدف % 50آن بله و% 50یک زیرمجموعه که 
  . ]15[خواهد بود 1تا  0درصد باشد آنتروپی هدف بین  100تا  0

که نسبت آنتروپی پس از تقسیم به آنتروپی قبل از تقسیم (یا نسبت سود  Gain Ratioاز  Rapidminerنرم افزار 
 Gini  و) ها قبل و بعد از تقسیم  ه تفاوت بین آنتروپیک(یا بهره اطالعات  Information Gainو یا از معیار ) باشد می

Index شود ها محاسبه میاین مقادیر براي تمام ویژگی. کند یا شاخص جینی براي تعیین کیفیت همگنی استفاده می . 
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این  مقدار. شود یا گره باالیی درخت انتخاب می کند به عنوان گره ریشه و آن ویژگی که این دو نسبت را حداکثر می
این تقسیم شدن در طول این . نظرگرفته خواهد شد دهد به عنوان نقطه تقسیم در ویژگی که در این افزایش رخ می

  .]14[وکوچکتر با خلوص باالتر خواهد بود هاي کوچکتر زیرمجموعه ،نتیجه این تقسیم تواند ادامه پیدا کرده و ویژگی می
  گیري هاي تصمیم مزایاي استفاده از درخت -3
هاي کاربردي  بینی بسیاري از برنامه بندي و پیش در طبقه ،چندین مزیت متمایزگیري  هاي تصمیم تفاده از درختاسدر

  :این مزایا عبارتند از. وجود دارد

انتخاب ویژگـی در  . دهند گیري به طور ضمنی غربالگري متغیر و یا انتخاب ویژگی را انجام می هاي تصمیم درخت: 1مزیت 
. چند روش معمول براي انجـام انتخـاب ویژگـی و یـا غربـالگري متغیـر وجـود دارد       .  کاوي مهم است دادهتجزیه و تحلیل 

هـایی در بـاالي    کردیم، گـره  ایجادهاي آموزشی  یک مجموعه داده ا استفاده ازگیري را ب هنگامی که ما یک درخت تصمیم
شود و انتخاب ویژگی به صورت خودکـار کامـل    می تقسیم ها ترین متغیرها درون مجموعه داده و اساسا مهم چنین درختی

  .]13[شود می
یکی دیگر از . ها از سوي کاربران دارد سازي داده گیري نیاز به تالش نسبتا کمی براي آماده هاي تصمیم درخت: 2مزیت 
براي ساختن ها  مقادیرگمشده از تقسیم داده ،شود ها می سازي داده جویی در زمان آماده هایی که موجب صرفه ویژگی

  .]13[گیري به نقاط دورافتاده حساس نیستند هاي تصمیم همچنین درخت. درختان جلوگیري نخواهد کرد
گیري هیچ فرضیات  هاي تصمیم درخت .گذارد ارتباط غیرخطی بین پارامترها روي عملکرد درخت تاثیر نمی: 3مزیت 

که پارامترهاي غیرخطی مربوط به آن وجود دارد ا را در حاالتیتوانیم آنه بنابراین ما می. ها را نیاز ندارند خطی در داده
 .]13[استفاده کنیم

ی تفسیر آسان وتجزیه و تحلیل امکان درختان  این استفاده از که ستا گیري این درختان تصمیم بهترین ویژگی: 4مزیت 
ي بسیار شهودي و آسان براي توضیح گیر هاي تصمیم بنابراین درخت. کندمهیا میبراي مدیران  هاي انبوه رااز داده
   .]13[هستند

بدون هرس مناسب و  ،شود گیري معتدل می هاي تصمیم با یک نقطه ضعف کلیدي مزایاي درخت ،تمام این مزایا وجودبا 
پیش تا حدودي ضعیف ها دارند، که آنها را  داده  Overfitتمایل به گیري درختان تصمیمیا محدود کردن رشد درخت، 

نخواهد  پذیرکه درخت ساخته شده بزرگ باشد تفسیر آن بسیار پیچیده بوده و به سادگی امکانکند و زمانی یبینی م
  .دهد را نشان می گیري درخت تصمیم کاربردهاي بندي دسته 2شکل  .]13[بود
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  دسته بندي کاربردهاي درخت هاي تصمیم: 2شکل 
  

 درختان تصمیم گیري

یپیش بینبراي    طبقه بنديبراي  

بندي متغیرپاسخ داراي چندمقدار طبقه متغیرپاسخ پیوسته  بندي مقدار طبقه متغیرپاسخ داراي دو 
باشد باشد  

پاسخ کننده و بینی رابطه غیرخطی مابین متغیرهاي پیش پاسخ کننده و بینی رابطه خطی مابین متغیرهاي پیش    

از درختان رگرسیون ستفاده ا C4.5استفاده از الگوریتم 
 استاندارد

بندي استاندارد استفاده از درختان طبقه  C4.5استفاده از الگوریتم   
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  ها شناخت داده -4
تعداد رکوردها  .باشد بانک ملت می صاحبان حسابهاي جاري این تحقیق مربوط به اطالعات اده درهاي مورد استف داده 

ها حذف اطالعات  هاي ناقص وجود ندارد و در نتیجه در مرحله پیش پردازش داده رکورد بوده و دراین مجموعه داده 400
  :باشد هاي این جدول به صورت زیر میویژگی .انجام نگردید

 .استاین فیلد به صورت عددي . استمرد  یانگرب 2زن و یانگرب 1می باشد  2و 1ه شامل دو مقدار ک: جنسیت -1

و به  7و بازنشسته  6، عمده فروش 5، کارمند4، کارگر3، خدمات 2، تولید1شغل افراد نیز شامل مقادیر تاجر: شغل -2
 .باشد می Integerصورت 

مجموع تعداد خریدهاي یک فرد را درمدت زمان سه ماه را  این فیلد براي هر رکورد: تعداد تراکنش درسه ماه -3
 .است Integerدهد که مقدار آن نیز  بدست می

 .است Integerباشد و به صورت  نمونه مورد مطالعه داراي هفت سطح می این فیلد نیز در: تحصیالت -4

 .باشد می 7، دکترا  6، فوق لیسانس  5، لیسانس 4، فوق دیپلم 3، دیپلم 2، سیکل  1ابتدایی 

 .باشد می Numericاین فیلد بصورت : ماه  3میانگین مانده در  -5

 دهد که حداقل یکسال و بوده و سابقه فعالیت مشتریان را نشان می   Integerاین فیلد بصورت: سابقه فعالیت - 6
 .باشد سال می 50حداکثر

 .سال است 72و 18باشد که بین  این فیلد بیانگر سن صاحبان حسابهاي بانک می: سن -7

بوده و مقدار آن حداقل صفر یعنی چک برگشتی  Integerاین فیلد نیز بصورت : تعداد چکهاي برگشتی درسه ماه -8
 .]9][8[باشد عدد چک برگشتی می 7حداکثر  نداشته و

که اپراتورهاي  از آنجا. دشو سازي نامیده می یا گسسته Discretizationهاي متفاوت بندي مقادیرعددي به گروه تقسیم
درچنین مواردي ضروري است که  ،دهند باشند نتایج بهتري می Nominalها که تمامی ویژگی زیادي زمانی

یک تکنیک پیش  Normalizationعمل نرمال سازي یا . گسسته شود Nominalخصوصیات عددي به نوع اسمی یا 
که زمانی. شود مناسب کردن آنها در یک رنج خاص استفاده می مقادیر ویژگی و ترسیم کوچکتر پردازش است که براي

تکنیک از  این دو. خیلی مهم است دادهسازي  نرمال داشته باشیم هاي مختلف سرکاربا خصوصیات واحدها و مقیاس
 سازي ها را نرمال بنابراین براي ساخت درخت تصمیم بایستی ابتدا داده. شوند هاي پیش پردازش محسوب میتکنیک

سازي  تابع هدف را تعداد چکهاي برگشتی در نظرگرفته و پس از گسستههمچنین کنیم  سازي  نمود وسپس آنرا گسسته
براي  Intervalبه روش (مقدار این ویژگی  حداکثر ها و موجود در داده ماه با حداقل مقدار 3میانگین مانده در ویژگی 

ابر داده مورد تحقیق در  3شکل  .شود ل ایجاد میمد )ویژگی اسمیجداسازي این ویژگی و تبدیل آن به 

بانک جاري حساب هاياطالعات ابرداده  نمایش - 3شکل   
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  .دهد را نشان می  Rapidminerافزار نرم
ماه هر مشتري است  3متغیرهاي تعداد چکهاي برگشتی و ویژگی میانگین مانده در  مدل تحقیق به شدت تحت تاثیر

  ،Rapidminer افزار نرم حقیق توسطت در شده ایجاد مدل در .خوبی با استفاده از این متغیرها گرفتتوان نتایج  که می
براي ) (Confidenceجینی تعریف شد و معیاراطمینان  یا شاخص  (Gini Index)براساس اهشاخه تقسیم معیار

  . ]3][2[.شود نظرگرفته می در 5/0قوانین ایجاد شده 
 ارزیابی مدل -5

استفاده شده   Split Validation صمیم ساخته شده ازدر ارزیابی مدل درخت ت .شود انجام میآن ارزیابی  ،پس از ایجاد مدل
تقسیم  (training)ومجموعه آموزشی  test)(آزمایشی  مجموعه این اپراتور داده را به صورت تصادفی به دو دسته. است
دتا براي زند و عم همچنین این اپراتور کارایی یک اپراتور یادگیرنده را تخمین می. کند کند و سپس مدل را ارزیابی می می

 شود و مدل ابتدا با داده آموزشی یادگرفته می. شود تخمین چگونگی صحت مدلی که در عمل اجرا خواهد شد استفاده می
بینی مناسب یک مدل به مجموعه تست  راهی براي پیش  Split Validation.شود برده می سپس برروي داده تست بکار

   = accuracy% 33/73 پس از اجراي مدل مقدار .]6][7[ ترس نباشددس فرضی است زمانیکه یک مجموعه تست واضحی در
روي  بندي بر این دسته بندي شده باشد و میزان صحت در واقع درصد مشاهداتی است که بدرستی دسته .آید بدست می

    .] 16][1][9[شود انجام می یمجموعه آموزش
  شرح درخت تصمیم - 6
بوده سپس میانگین مانده حساب وسایر ویژگیها راساس ویژگی سطح تحصیالت ریشه درخت ب ،درخت ایجاد شده تحقیق در

مشتریان  بیشتر درصد .باشد یک حاوي اطالعات بدست آمده از درخت تصمیم ساخته شده می باشد جدول داراي اولویت می
که بیشترین درصد مربوط  ی هستندیدرصد افراد داراي میانگین مانده باال 25/15 بانک داراي سطح تحصیالت پایین هستند و

مشتریان داراي سطح % 33 ندهستچک برگشتی داراي که مشتري  70از جمع  .باشد به سطح تحصیالت لیسانس می
رسد که جنسیت  به نظر می. باشند  مابقی داراي سطح تحصیالت فوق دیپلم به پایین می% 67تحصیالت لیسانس به باال و 

از  نفر 3درصد مشتریان داراي میانگین مانده حساب باالیی هستند که  75/4یا  نفر19 .]7[بندي تاثیري ندارد مشتري در طبقه
از این مشتریان داراي چک  نفر 9 باالتر بوده و و داراي سطح تحصیالت لیسانس و این مشتریان داراي چک برگشتی می باشند

 ،علیرغم میانگین مانده باالي حساب سه ماه رسد به نظرمی. باشند برگشتی داراي سطح تحصیالت فوق دیپلم به پایین می
  . مشتریان داراي سطح تحصیالت پایین احتمال برگشت چکهاي بیشتري دارند

  م ایجاد شدهاز درخت تصمیبدست آمده اطالعات  - 1جدول  

درصدمشتري به  تعدادمشتري عنوان کد
 کل مشتریان

درصد  -تعداد(چک برگشتی
)نسبت به کل مشتریان  

- 70000(میانگین مانده حساب 
5000035000(  

       -5000035000(میانگین مانده حساب   

10000000000(  

 میانگین مانده حساب 

بیشتراز10000000000   

%21 84  ابتدایی 1  11 75/2%  73 9/86%  3 57/3%  8 52/9%  
%75/15 63  سیکل 2  11 75/2%  47 6/74%  6 52/9%  10 87/15%  
%25/19 77  دیپلم 3  16 4%  69 6/89%  2 59/2%  6 79/7%  
%22 88  فوق دیپلم 4  9 25/2%  70 54/79%  3 4/3%  15 04/17%  
%75/13 55  لیسانس 5  16 4%  47 45/85%  5 09/9%  3 45/5%  
%75/5 23  فوق لیسانس 6  4 1%  21 3/91%  0 0 2 69/8%  
%5/2 10  دکترا 7  3 75/0%  10 100%  0 0 0 0 

%100 400  جمع  70 5/17%  337 25/84%  19 75/4%  44 11%  
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داراي  درصد مشتریان داراي میانگین حساب پایینتري بوده که داراي چکهاي برگشتی هستند و 75/6 مشتریان یا از نفر 27
درصد مشتریان  4شکل  .باشند مشتریان داراي چک برگشتی داراي تحصیالت پایین می %67 .باشند سطح تحصیالت پایین می

 –ج  –ب  -الف( 5شکل بصورت به تفکیک سطح تحصیالت  ایجاد شده درخت تصمیمو  دهد هرسطح تحصیالت را نشان می
  .]5[ ]4[شود داده مینشان  )ه و و -د
  گیري نتیجه-7

اطالعات حجیم و متنوعی در خصوص مشتریان و دارندگان حسابهاي جاري دربانکهاي اطالعاتی ذخیره  ،از آنجا که در بانکها
یران از این حجم زیاد اطالعات نیاز به ابزارها وتکنیکهاي جدیدتري دارد لذا از تکنیکهاي نیاز مد باشد وکشف دانش مورد می

باشد  کاوي می دادهمناسب در علم هاي درخت تصمیم یکی از روش هايالگوریتم .کاوي جهت این منظور میتوان سود برد داده
ارائه  آنراحت  فهم آسان و ساخت و تري براي دهساروشهاي  ،کاهش پیچیدگی محاسبات وها  بندي داده دسته عالوه برکه 
درصنعت بانکداري حفظ مشتري از موضوعات  .باشد می مطلوببندي  هاي دستهروشنیز در مقایسه با سایر دقت آن  کند و می

رندگان بندي دا گیري براي طبقه به کارگرفتن درختان تصمیم وها  از ویژگی  انتخاب بهترین زیرمجموعه بنابراین است مهمی
ابزار   Rapidminerافزارنرم  .هاي مورد نظر شود بینی تواند منجر به ارائه الگوهاي مناسبی جهت پیش حسابهاي جاري بانک می

با . باشد هاي مختلف است که داراي محبوبیت زیادي دربین کاربران می بینی پیش گیري و مناسبی براي ایجاد درختان تصمیم
حساب ویا بدحساب  اي از مشتریان خوشچه دسته بینی نمود که یک مشتري در توان پیش میایجاد درختان تصمیم مختلف 

درصد (توان الگوهاي جدیدي جهت مدیریت ریسک اعتباري بانکها  با تحلیل درختان ایجاد شده می همچنین .قرار دارد
پذیري یعنی اینکه چند درصد از  یسکدرصد ر .و ارائه گزارشات براي مدیران بدست آورد) پذیري وام براي مشتریان ریسک

توان راههاي مختلفی جهت بازاریابی و نگهداري دارندگان حسابها  تا آنجا که می مشتریان قادر به باز پرداخت وام خود هستند
  . دربانک ارائه نمود

  
  
  
  
  
  

  ها براساس سطح تحصیالت بندي داده طبقه -4شکل                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحصيالت

 )٧(دكترا  )٦(فوق ليسانس  )٥( ليسانس  )٤( فوق ديپلم )٣(ديپلم   )٢(سيكل   )١(ابتدايي 

21%  75/15%  25/19%  22%  75/13%  75/5%  5/2%  

)2( بندي سطح تحصیالت سیکل طبقه) الف  - 5شکل  )7( ودکترا) 6(لیسانس  فوقبندي سطح تحصیالت  طبقه)  ب - 5شکل    
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)3(دیپلم  بندي سطح تحصیالت طبقه)  ج - 5شکل  )4(دیپلم  فوق بندي سطح تحصیالت طبقه)  د - 5شکل    

)1(ابتدایی  بندي سطح تحصیالت طبقه)  ه - 5شکل   
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