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 چکیده

 

از بودجه  %3درصدی بیماری های روانی از طرفی کمبود منابع بیمارستانی اختصاص  %41شیوع باالی بیماری های روانی وبار  زمینه:

سالمت به بخش سالمت روان، موجب شده که دست اندرکاران سالمت روان به دنبال کاهش هزینه ها بدون کاهش کیفیت آن می 

 ف مصرف ذخایر بیمیرستانی ومعیاربازدهی وکارایی بیمیرستان است.باشند.از آنجا که طول اقامت بیمیران معر

پیش بینی طول مدت اقامت بیماران روانی با استفاده از الگوریتم های دسته بندی داده کاوی و تعیین وزن اهمیتی متغیر ها که  هدف:

 فیت تخت ها می شود.باعث سرعت بخشیدن به مراقبت ها،توسعه استراتژی ها برای بهره برداری بهینه از ظر

پرونده( با چک 164بیمیرستان روزبه ) 4331این مطالعه از نوع اکتشافی و مدلسازی است و کلیه پرونده بیماران سال  روش کار:

 CRISP_DMپرونده بررسی شد.از روش  371پرونده از مطالعه به دلیل ترخیص با رضایت شخصی حذف شد و 66لیست بررسی شد و 

و ابتدا داده ها آماده سازی شد و سپس تحلیل توصیفی داده ها  SPSS 22کاوی و از نرم افزار کلمنتاین و همچنین  برای انجام داده

 شبکه عصبی برای مدل سازی استفاده شد. C5.0انجام شد.الگوریتم های دسته بندی ماشین پشتیبان بردار 

بیشترین تنوع را داشتند.بعد از آن  %11،3روز بوده وبیمیری های خلقی با  37+41میانگین طول مدت اقامت بیمیران  :یافته ها

کمترین شیوع را در بین بیماران داشتند.دقت تصمیم گیری در  %4،3و اختالالت ارگانیک ذهنی عالمتدار با  %13،6ااسکیزفرنها با 

بوده است.متغیر های بالینی بیشترین تاثیر  %66و شبکه عصبی  %34،3شین پشتیبان بردار با بیشترین و سپس ما c5.0 36%الگوریتم 

 را در طول مدت اقامت بیماران داشته اند.

طول مدت اقامت در بیمارستان روزبه به عنوان یک بیمارستان تک تخصصی برای بیماران روانی باال است و همچنین  نتیجه گیری:

بیشتر با به علت سازگاری  c5.0رین تاثیر را در طول مدت اقامت بیماران دارد.مدل ساخته شده با الگوریتم متغیر های بالینی بیشت

 متغیر های کمی و کیفی پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر الگوریتم هت داشته است.

 طول مدت اقامت،داده کاوی،بیمیران روانی کلید واژه:


