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 چکیذٌ

ثب استفبدُ اص تئَسی هدوَػِ ّبی ساف هی  کبسکٌبى ّذف پژٍّص حبضش ثشسسی هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی

ثَدُ است کِ غشة هبصًذساى  هخبثشات ثبضذ. ایي پژٍّص اص ًَع کبسثشدی ثَدُ ٍ خبهؼِ آهبسی ایي پژٍّص ضبهل کلیِ کبسکٌبى

ًفش تؼییي گشدیذ، اثضاس گشد آٍسی دادُ ّب پشسطٌبهِ هی ثبضذ. ضشیت پبیبیی آى  111ثب سخَع ثِ خذٍل هَسگبى ، حدن ًوًَِ 

 ثب استفبدُکبسکٌبى هی ثبضذ. دس ایي ثشسسی هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی  0.7ثِ سٍش آلفبی کشًجبخ ثیطتش اص 

اص پٌح هَلفِ ی: اسصیبثی هٌبست اص خَد، خوغ آٍسی اعالػبت ضغلی، اًتخبة ّذف، عشح سیضی ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای آیٌذُ ٍ حل 

ّب اص تئَسی هدوَػِ ّبی ساف استفبدُ ضذُ است. ثذیي هٌظَس پس اص  هسبلِ سٌدص ضذُ است. ثِ هٌظَس تدضیِ ٍتحلیل دادُ

هشحلِ ثؼذ هَاسد سبصگبس ٍ ًبسبصگبس هطخع ضذًذ ٍ پس اص آى خذاٍل تملیل تطکیل تطکیل خذاٍل تػوین استبًذاسد ضذُ دس 

کِ اگش هیضاى ػَاهل خوغ آٍسی اعالػبت ضغلی ٍ اًتخبة ّذف دس دس سغح گشدیذ. دس ًْبیت ًتبیح ثِ عَس کلی ًطبى داد 

خَاّذ ثَد. ّوچٌیي ًتبیح ًطبى  کوی ثبضذ،  آًگبُ هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی  کبسکٌبى ّن دس سغح کوی

داد کِ ػبهل عشح سیضی ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای آیٌذُ دس سغح هتَسظ ثبػث افضایص هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت 

اهل اسصیبثی هٌبست اص خَد ٍ حل هسبلِ صیبد ثبضذ، آًگبُ هیضاى خَد َایي اگش هیضاى ػػالٍُ ثش ضغلی کبسکٌبى خَاّذ ضذ. ٍ 

 س هسیش پیطشفت ضغلی  کبسکٌبى ّن دس سغح صیبدی خَاّذ ثَد.کبسآهذی د

 

 ٍ تئَسی هدوَػِ ّبی ساف. ضغلی هسیش ضغلی، اثؼبد خَدکبسآهذی هسیش خَدکبسآهذی ،هسیش پیطشفت ضغلی مبت کلیذی:کل
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 مقذمٍ .1

 کبسکٌبى ًگبُ اص است هوکي ،سبصهبى دس کبسکٌبى ضغلی ثشای پیطشفت هسیش تَسؼِ ثشًبهِ ّبی هبًٌذ ثشًبهِ ّبیی فشاّن آٍسدى

 خَد (. کِ ثِ ًَثet al, 2007 Schnake Melِضَد) تفسیش آًْب سفبُ ٍ هطبسکت ثشای سبصهبى ضذى اسصش لبیل ثِ هؼٌبی

 .هیذّذ کبّص سا گشیضی سبصهبى سفتبسّبی ٍ سٍاًی فطبس ٍ سا افضایص کبسکٌبى کبسی ػولکشد ضذُ، افشاد ضغلی سضبیت ثبػث

 et al, 2009 Rasdiهیکٌٌذ) هَفمیت احسبس ٍ افشاد کشدُ ایدبد افشاد دس سبصهبى دس هبًذى ثشای یهغلَث حس ّوچٌیي

Roziah.)  داسًذ.  ػْذُ ثش کبسى خَد صًذگى هذت دس افشاد کِ هی کٌذ هطبغلى اضبسُ ٍ کبسّب اص هدوَػِ ای ثِ ضغلى هسیش

ثیشًٍى هی  ٍ دسًٍى داساى هؼٌبى سا ضغلى هسیش کلوِ ضبیذ است. ثشخى کبس دس پیطشفت ایي ػجبست کبسثشد ػوَهی تشیي

 هؼوَل هی داسد. ایي خَد کبسى صًذگى ثِ ًسجت فشد است کِ دسًٍى احسبس ضبهل دسًٍى ضغلى آًْب هسیش ًظش داًٌذ. اص

 لخیب ٍ سٍیب دس ثیشًٍى ضغلى هسیش یب چٌذ یك عشیك اص خَد پیطشفت ثشاى فشد یك صًذگى کِ ًمص ّبى تَالى ثِ هفَْم

پیًَذ هی خَسد،  هؼیي حشفِ یك ثب کِ ًمص ّبى سسوى تَالى ثِ ضغلى هسیش ثیشًٍى ًظش هی کٌذ. اص اضبسُ خَد هی پشٍساًذ،

 دًیب ایي ثب تغبثك خَدضبى ثشای تالش ٍ اعشاف دًیبی عشیك هطبّذُ اص سا خَد ضغلی تػوین ّبی افشاد داسد. ثسیبسی اص اضبسُ

 هسیش هَفمیت رٌّی ّبی سٌدِ اخیش، ّبی سبل دسضَد.  اًدبم ثبیذ ٍالؼب کِ است کبسی اهش هخبلف . ایي هی کٌٌذ اتخبر

 ثیٌی پیص اص یکی ػٌَاى ثِ رٌّی ثِ هؼیبسّبی هحممبى تَخِ ثیطتش ٍ هیطًَذ ضوشدُ ثباّویت الؼبدُ ضغلی فَق پیطشفت

 پیبهذّبی رٌّی ایي اص ثشخی (.et al, 2008 Hofmansاست) ضذُ خلت ضغلی پیطشفت اص هسیش سضبیت هْن ّبیکٌٌذُ

 Barnett 2007,است) افشاد ثشای کبس ثَدى چبلطی ٍ صًذگی کبسی ٍ ضخػی صًذگی تؼبدل خذیذ، ّبی هْبست تَسؼِ ضبهل

and Bradley.) دس ضخػی کبسآهذی لضبٍتْبی اص ػوَهی ثشچست یك ػٌَاى ثِ  ضغلی هسیش دس ایي ساستب  خَدکبسآهذی 

 اًگیضش اص ضغلى خَدکبسآهذى. است ضذُ تَغیف آى ثب سبصگبسی ٍ ضغل اًتخبة دس دسگیش سفتبسّبیاص  ٍسیؼی داهٌِ ثب ساثغِ

 ٍ تکبلیف دس فشد افضایص هطبسکت هَخت آى ثبالى سغَح ٍ گزاسد هى تبثیش آًْب ثش هتمبثل عَس ٍ ثِ گشفتِ تبثیش سفتبس ٍ

 کٌٌذُ پیص ثیٌى ضغلى خَدکبسآهذى کِ دّذ هى ًطبى تحمیمبت صهیٌِ دسایي (.Betz, 1981گشدد) هى ضغلى سفتبسّبى

 الگَّبى دس (،ثجبتLuzzo, 1995(، ثبلیذگی ضغلی) Blustein, 1989ضغلى) کبٍش ثشاى هْوى

آیذ. لزا ّذف پژٍّص حبضش سٌدص  (، ثِ ضوبس هیJudge, 2001)ضغلى ػولکشد ًْبیت دس (،Gianakos,1999ٍضغلى)

 ثب استفبدُ اص تئَسی هدوَػِ ّبی ساف هی ثبضذ.هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی 

 

 ادثیبت پژيَص .2

 مسیز پیطزفت ضغلی. 2.1

 پلکبًی ػٌَاى ثِ ضغلی هسیش سٍیکشد سٌتی، اسبس ثش .داسد اضبسُ صهبى عی دس فشد ضغلی هَلؼیتْبی ثِ ضغلی پیطشفت هسیش

 دس ّشچٌذ گطت؛ هی تؼشیف هیطذ، دادُ اٍ ثِ کِ ضغلی تَالی هَلؼیتْبی یب هیشفت ثبال دیگش ضغل ثِ ضغل یك اص فشد کِ

 ثِ ٍ هٌدش دادُ تغییش سا آى لَاػذ ثشًٍسپبسی، ٍ ًیشٍ تؼذیل هدذد، سبصهبًذّی ادغبم، ًظیش اهشٍصی پذیذّْبیی پشتالعن دًیبی

 اهشٍصُ .ضَد گشفتِ ًظش دس ثیطتشی اًؼغبف پزیشی ثب ضغلی پیطشفت هسیش کِ ضذُ اًذ آى

 ثشای (. آًبىDessler, 2013ثخطٌذ) ثْجَد سا خَد کشاسا ٍ دادُ ٍفك کبسی ضشایظ ثب سا خَد پیص اص صثی ًبچبسًذ کبسکٌبى

 (.Noe et al., 2010ثپشداصًذ) خذیذ ّبی هْبست ثِ یبدگیشی دائوبً ثبیذ ثبضٌذ داضتِ هٌبسجی ضغلی خبیگبُ ثتَاًٌذ آًکِ

 ٍ ضخػی دسًٍی غَست ثِ ثبضذ، ضغلی هَلؼیت ثِ هٌَط آًکِ اص ثیص خذیذ الگَی دس ًیض ضغلی دس هسیش پیطشفت هَفمیت

 ضبهل ضغل ثلکِ ًیستٌذ، ضغلی ًشدثبى دس ثِ استمب هحذٍد غشفبً هطبغل خذیذ، (. دس الگَی2005است)ّسلیي،  ضذُ تؼشیف

 ضغل دس فشد رٌّی هَفمیت ٍ خَدضکَفبیی ثب ای فضایٌذُ عَس ثِ ٍ اضخبظ است دس کبس ثب هشتجظ تدبسة الؼوش هبدام تَالی

 ًمص سبصهبًْب ضغلی، پیطشفت هسیش هذلْبی تغییش دلیل ثِ اهشٍصُ .(2008  کَّي، ٍ آسًَلذ ؛ 2006  هیطَد)ثبسٍذ،  هشتجظ

 اّذاف ثِ دستیبثی دس سا افشاد ضغلی، پیطشفت هذیشیت هسیش کبسکشدّبی .هیکٌٌذ ایفب ضغلی پیطشفت هسیش هذیشیت دس هْوی

 سیستوْبی هسیش دس هْوی ًمص سبصهبًْب اهشٍصی، کبس ٍ کست هحیظ دس (.1390وکبساى ، )سضبییبى ٍ ّهیکٌذ یبسی اسصضوٌذ
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 یب ضغلی پیطشفت هسیش تَسؼِ ثشای سبصهبًی حوبیت ثب ػٌَاى کِ ضغلی پیطشفت هسیش هذیشیت .هیکٌٌذ ایفب ضغلی پیطشفت

 افضایص ٍ حوبیت ثشای سبصهبى کِ هیطَد کوکْبیی اعالق ٍ فشآیٌذّب ّب، ثشًبهِ ثِ هیطَد، ضٌبختِ ًیض پطتیجبًی سبصهبًی

 هسیش ثِ ًسجت دس ایي ساستب خَضجیٌی (.et al, 2012 Kongآٍسد)هی فشاّن کبسکٌبًص ضغلی هسیش پیطشفت هَفمیت

 ثِ ًسجت افشدیکِ .است دادُ اختػبظ خَد ثِ سا صیبدی اخیشاً تَخْبت کِ است هثجت کبسی ًگشضْبی اص یکی ضغلی پیطشفت

 هَلتی اهشی سا ضغل دس ًبکبهی ٍ داًستِ سٍضي سا خَد ضغلی آیٌذُ خَد خَضجیٌتشًذ، ضغلی پیطشفت هسیش

 یب دسهبًذُ ٍ استشس صا هٌفی هَلؼیتْبی دس کوتشی احتوبل ثب (. آًبىDziuban, Tango, & Hynes, 1994هیذاًٌذ)

 ػولیبتی ثشًبهِ ّبی کبسی فطبسّبی ثب ثشای همبثلِ ٍ کشدُ حفظ سا هثجتی چطن اًذاص ثیطتشی احتوبل ثب ٍ هیطًَذ تسلین

 هیتَاًذ اهشٍصی، دًیبی التػبدی غَغبی گشفتي ًظش دس ثب ضغلی، هسیش پیطشفت ثِ ًسجت خَضجیٌی ثٌبثشایي .هیکٌٌذ تذٍیي

 (.,Chatterjee, Afshan, & Chhetri 2014ضَد) ضغلی اش پیطشفت هسیش دس فشد افضایص هَفمیت ثِ هٌدش

 

 ضغلی مسیز خًدکبرآمذی. 2.2

خَة  ضغل، یك اًتخبة هبًٌذ هَفك ضغلی تدبسة داضتي ثشای تَاًبیی هَسد دس ثبٍس یك ثِ ػٌَاى هسیشضغلی خَدکبسآهذی

 پبییي ضغلی خَدکبسآهذی ثب افشاد (.Ahmadi, 2007,p 86است) ضذُ تؼشیف ضغل آى دس هذاٍهت ٍ پبفطبسی ٍ دادى اًدبم

 ضؼیفی تؼْذ ٍ داسًذ کوی آسصٍّبی آًْب .هیکٌٌذ ًگبُ تْذیذ یك ػٌَاى ثِ اس آًْب چَى کٌٌذ،هی اختٌبة هطکل ٍظبیف اص

 چبلطی ػٌَاى ثِ هطکل هسبئل ثِ داسًذ ثبال خَدکبسآهذی کِ آًْبیی ػَؼ دس .داسًذ هیکٌٌذ، اًتخبة کِ اّذافی تؼمیت ثشای

 هیتَاًٌذ کِ چیضّبیی حیغِ دس سا یمطبىػال آًْب .کٌٌذ اختٌبة آى اص ثبیذ کِ تْذیذی تب هیکٌٌذ ًگبُ ثیطتش یبدگیشی ثشای

 هَاخِ هطکل هسبئل اًدبم ثب کِ ٍلتی آًْب .هیکٌٌذ پیذا آى اًدبم ثِ ًسجت ػدیجی تؼْذ ٍ هیذٌّذ گستشش دٌّذ اًدبم

 داًص فمذاى ثِ سا خَد ضکست آًْب .هخشة ضخػی ػَاهل تب هیکٌٌذ توشکض ثیطتش آى آهیض هَفمیت اًدبم چگًَگی ثِ هیطًَذ

 هَخت خَدکبسآهذی دادّبًذ، ًطبى ٍ پژٍّطْبهیذٌّذ ًسجت کَضص ٍ تالش ثَدى کبفی ػذم یب ساّکبسّب ًمع بست،هْ یب

 ثبٍسّبی هؼٌب، ثذیي.هیطَد  خَدکبسآهذی ثبٍسّبی هَخت افضایص خَد ًَثِ ثِ ًیض آى هیطَد،کِ کبسی اضتیبق استمبء

 اّذاف خَد، ی تَاًوٌذ هطبّذُ ًتیدِ دس کبسکٌبى کٌٌذ،هی ػول خَداًگیضضی کبس ٍ سبص ًَع هثبثِ یك ثِ خَدکبسآهذی

 خَدکبسآهذی ثبال احسبس ًْبیت دس .هیکٌذ ثشاًگیختِ پطتکبس ٍ تالش دادى خشج ثِ ثشای سا آًْب کِ هیکٌٌذ سا ٍضغ خذیذی

 (.1391)هیشحیذسی،  ضَد هی هب دس ًبخَضبیٌذ حس یك ایدبد ثبػث خَدکبسآهذی ػذم احسبس ٍ خَة حس ایدبد ثبػث

 کِ ایي اص ٍ ثیطتش داسد اضبسُ اٍ هَفمیت ٍ اّذاف سسیذى ثِ دس هسبئل ثب سٍیبسٍیی دس ضخػیتی فشد ثٌیِ ی ثِ خَدکبسآهذی

 تال ًفس(،  ثِ اػتوبد(  خَد ثبٍس داضتي خولِ اص ضخػیتی ٍیژگی ّبی تحت تأثیش ثبضذ، یبدگیشی ٍ تَاى َّش تأثیش تحت

 همذهبت ٍ خذیذ آسایص (،  خَدسٌدی(ًبکبهی  ٌّگبم ثِ هَفمیت ػذم ػلل ٍاسسی ، خَدتْییدی(( ضذى تسلین ٍ ضگش ثَدى

 ثِ خَدکبسآهذی داسد. لشاس )خَدسّجشی(  دسآٍسدى تکبًِ ّب کٌتشل تحت ( ٍ ّذف )خَدتٌظیوی ثِ سسیذى اختوبػی ضْبی سٍ

 دست خَد کبسآهذی ثِ ثبٍسّبی ٍ کٌذ تالش هحیظ دس عَس خَداًگیختِ ثِ فشد کِ هی ضَد هَخت اًگیضُ ی دسًٍی ٍاسغِ ی

 ٍ هتٌَع هشاحل دس سا هختلف تحَل ظشفیت ّبی تب داسدهی ٍا ٍ خَش خٌت ثِ سا فشد ًبهشئی هؼلوی عجیؼت ّوچَى .یبثذ

 تؼبهلی ٍ تذاخلی خَدکبسآهذی، ساثغِ ی ٍ پیطشفت هیبى اًگیضُ ی. (1389)ثْشاهی ٍ ػجبسیبى فشد،  آضکبس سبصد هتفبٍت

 توبیل کِ یبثذ هی سضذ دسًٍی صهبًی ًیشٍی ایي .داسًذ دسًٍی سضذ اًگیضش دس هْوی ًمص خَدکبسآهذی سّبیثبٍ داسد. ٍخَد

 هی کٌذ. ایي پیذا دست خَدسٌدی هثجت ثِ فشد ًتیدِ، کست دس غَست ٍ ضَد ایدبد فشد دس هؼیبسّب ایي تیبثی ثِ دس ثِ

 (.1382 کذیَس،(هی ضَد هحیغی ضْبی پبدا سحضَ ثذٍى هذت ٍ دساص دس فشد ضْبی تال هَخت ػاللِ ی دسًٍی،

پژٍّص ّبی هتؼذد ثیي ثبٍسّبی خَد کبسآهذی هسیش ضغلی ٍ فؼبلیت ّبی پیطشفت هسیش ضغلی ًطبى هی دّذ کِ خَد 

 کبسآهذی هسیش ضغی پبییي ، سضذ هسیش ضغلی سا هحذٍد هی کٌذ ٍ ثبػث ضؼف دس تػوسن گیشی هسیش ضغلی هی ضَد. 

پیگیشی تػوین ّبیص دچبس تشدیذ کٌذ. سفتبسّبی هشتجظ ثب هسیش ضغلی هوکي است تحت تبثیش غفبت هوکي است فشد سا دس 

 (. 2007)ًبتب، ضخػیتی ًیض لشاس گیشد
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 : مذل مفًُمی1ضکل

 

 سًال پژيَص. 2.3

 دس چِ سغحی هی ثبضذ؟ کبسکٌبى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلیهیضاى 

 

 ريش پژيَص .3

یکی اص . (Pawlak,1997هدوَػِ ساف هی تَاًذ اسبس ٍ پبیِ ای ثشای استذالل تفػیلی ثب اعالػبت ًبهغوئي ثبضذ) تئَسی

هْوتشیي کبسثشد ّبی هدوَػِ ی ساف دس هسبئل هشثَط ثِ عجمِ ثٌذی ٍ دستِ ثٌذی است. ّذف اغلی اص تحلیل هدوَػِ ساف 

ثبضذ ٍسٍش ّبیی سا ثشای صدٍدى اعالػبت هبصاد ثش ًیبص دس اختیبس هی  ثِ دست آٍسدى هفبّین تمشیجی اص دادُ ّبی اکتسبثی هی

هطخع کشدى  گزاسد. هی تَاى اص هدوَػِ ی ساف دس حل هسبئل اسبسی دس صهیٌِ تحلیل دادُ ّب استفبدُ ًوَد، اص خولِ:

یب تملیل( ٍیژگی ّبی هبصاد) هدوَػِ ای اص اضیب ثش حست همبدیش ٍیژگی ّب، یبفتي ٍاثستگی ّب ثیي ٍیژگی ّب، صدٍدى ) کبّص 

دادُ ّب(، یبفتي هْوتشیي ٍیژگی ّب،تَلیذ لَاػذ تػوین گیشی. سٍش  ًظشیِ هدوَػِ ّبی ساف، اٍلیي گبم خْت تدضیِ ٍ 

تحلیل دادُ ّبی ًب توبم ، هجْن ٍ غیش دلیك هی ثبضذ. ایي ًظشیِ فمظ اص اعالػبت ٍسٍدی ) اسائِ ضذُ ٍ هَخَد( استفبدُ هی 

ذ ثبلی سٍش ّب ّوچَى فبصی ٍ هذل ّبی احتوبلی، ًیبص ثِ دس ًظش گشفتي فشضیبت اضبفی دس هذل ًوی ثبضذ. ثِ کٌذ ٍ هبًٌ

ثیبى دیگش ایي ًظشیِ ثِ خبی استفبدُ اص پبساهتشّب ٍ هتغیش ّبی اضبفی، تحلیل خَد سا فمظ ثش اسبس سبختبس اعالػبت هَخَد 

ٍاثظ ٍ سبختبس ّبی هَخَد ٍ دس ػیي حبل ػَاهل هْن ٍ اغلی تبثیش گزاس اًدبم هی دّذ. تئَسی هدوَػِ ّبی ساف هی تَاًذ س

تَاى ثِ ػٌَاى  ّبی ساف ثش ایي فشؼ استَاس است کِ ّش ضی اص خْبى سا هی ثش دادُ ّب سا ضٌبسبیی ٍ تفسیش کٌذ. فلسفِ هدوَػِ

ش اعالػبت دس دستشس دسثبسُ آى ّب اعالػبت )دادُ، هؼشفت( دس ًظش گشفت. اضیبء تَغیف ضذُ ثَسیلِ اعالػبت اص ًمغِ ًظ

هؼلَلی( ثِ دست آهذُ دس ایي سٍش اسبس سیبضیبت  -غیشلبثل تطخیع ّستٌذ. ساثغِ غیشلبثل تطخیع ثَدى )ساثغِ ػلی

ًبهٌذ ٍ ضکل یك خضء  ای اص اضیبء غیش لبثل تطخیع سا یك هدوَػِ ثٌیبدی هی ثبضذ. ّش هدوَػِ ّبی ساف هی تئَسی هدوَػِ

داًص دسثبسُ خْبى است. داًص ٍ اعالػبت ثطشی ثش هجٌبی تدشثِ ّبی ثطش اص پذیذُ ّب، ًوًَِ ّب ٍ یبفتِ ّبی اٍ  اغلی )اتن( اص

=a5حل مساله 

 

d= خود کارآمذی در  

 مسیر پیشرفت شغلی

 a1= ارزیابی

=a2  اطالعاتجمع آوری  

=a3  انتخاب هذف 

=a4 طرح ریسی و برنامه ریسی

 آینذه
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لشاس داسًذ. ایي اعالػبت دس یك سیستن کلی کِ آى سا سیستن اعالػبت هی ًبهٌذ، رخیشُ سبصی هی گشدًذ. ایي سیستن 

ثحث ٍ ثشسسی ) هَضَػبت، هطبّذات، ًوًَِ ّب ، هػبدیك، یبفتِ ّب، اعالػبت ضبهل اعالػبتی دس ثبسُ ی هَضَػبت خبظ هَسد 

اتفبلبت ٍ...( ٍ ػَاهل هَثش ثشآى ّب) ٍیژگی ّبی ، هطخػبت ، هتغیش ّب ، ًطبًِ ّب( هی ثبضذ. ایي هدوَػِ ٍیژگی ّبی ثِ دٍ 

ب اعالػبت هطبّذاتی ، ثشای هب لبثل دستِ تمسین هی گشدًذ. دستِ ای اص آى ّب سا کِ اص ًتبیح آصهبیص ّب ٍ اًذاصُ گیشی ّب ی

ثشآٍسد ّستٌذ سا ٍیژگی ّبی)ٍیژگی ّب( ٍضؼیت هی ًبهٌذ ٍ دستِ دٍم سا کِ هشثَط ثِ تػوین گیشی کبسضٌبسبى ، یب ًتیدِ 

اتفبلبت ثَدُ ٍ تطخیع ٍ اسصیبثی ًتبیح ثب تَخِ ثِ آى ٍیژگی ّبی غَست هی گیشد سا ٍیژگی یب ٍیژگی ّبی تػوین گیشی هی 

ٌذ. ثب ایي اٍغبف، ّش اتفبق یب ّش هَضَع ٍ پذیذُ ای سا ثب دٍ دستِ اص ٍیژگی ّبی  هی تَاى تؼشیف کشد. دستِ ای اص ٍیژگی ًبه

اسصیبثی  ّبی خض ٍیژگی ّب ٍ هطخػبت  پذیذُ ّب هی ثبضٌذ ٍ دستِ دیگشی اص ٍیژگی ّبی دس ٍالغ ٍیژگی ّبی تػوین گیشی )

ِ دستِ دٍم اص ایي ٍیژگی ّبی ٍ هطبّذُ ی تفبٍت ّب ٍ عجمِ ثٌذی ّب هتفبٍت ثیي آى ّب کٌٌذُ( ّستٌذ. ثٌبثش ایي ثب تَخِ ث

  Arabani andدس هَضَػبت )ًوًَِ ای( هختلف، هی تَاى ثِ ثشسسی ثش سٍی ٍیژگی ّبی ٍضؼیت ًوًَِ ّب پشداخت)

Amani,2007 ذُ است. دس ساف، هتغیشّبی (. دس ایي تحمیك دٍ ًَع هتغیش تػوین ٍ هتغیش ّبی ضشعی دس ًظش گشفتِ  ض

اسصیبثی هٌبست اص خَد، خوغ آٍسی اعالػبت ضغلی، اًتخبة ّذف، عشح سیضی ٍ ثشًبهِ سیضی هَلفِ ی:  پٌحضشعی، ثش اسبس 

است. دس ایي تحمیك سٍش پیوبیطی خْت گشد آٍسی اعالػبت استفبدُ ضذُ است، اثضاس گشد آٍسی  ثشای آیٌذُ ٍ حل هسبلِ 

کبسکٌبى ی ثبضذ. لزا آى سا هی تَاى دس صهشُ تحمیك ّبی هیذاًی لشاس داد. خبهؼِ آهبسی ایي پژٍّص ضبهل دادُ ّب پشسطٌبهِ ه

ًفش تؼییي گشدیذ، اثضاس گشد آٍسی دادُ ّب  111ثَدُ است کِ ثب سخَع ثِ خذٍل هَسگبى ، حدن ًوًَِ  هخبثشات غشة هبصًذساى 

 4. ػَاهل هَسد ثشسسی دس پشسطٌبهِ، ثِ غَست سَاالت ثستِ ٍ ثب همیبس هی ثبضذ 0.7گَیِ ٍ آلفبی کشًٍجبخ ثیطتش اص  25ثب 

سا اًذاصُ گیشی هی خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبى گَیِ هیضاى  25دسخِ ای لیکشت تٌظین ضذُ ثَدًذ. تؼذاد 

ثبضذ. ثِ عَس کلی  max=100 ثَدُ ٍ حذاکثش اهتیبص دسیبفتی پبسخگَ  min =25کٌٌذ. ثٌبثشایي حذالل اهتیبص یك پبسخگَ 

 سغح ثشای غفت تػوین گیشی دس ًظش گشفتِ ضذ کِ دس خذٍل صیش آٍسدُ ضذُ است: 3دس ایي تحمیك  

 

 (a ∈ A: وحًٌ ردٌ ثىذی يیژگی َب)1جذيل 

 سدیف داهٌِ اهتیبصّب اسصش کالهی کذ یب اسصش ػذدی

 a (X)≤50 1 ≥25 کن 1

 a (X)≤76 2 ≥51 هتَسظ 2

 a (X)≤100 3 ≥77 صیبد 3

 

 غفت تػوین گیشی ٍ دستِ ثٌذی آى دس خذٍل صیش آٍسدُ ضذُ است:

 

 : يیژگی تصمیم گیزی ي  ارسش َبی کالمی آن2جذيل

 حبالت متصًر صفت تصمیم گیزی

 کن هتَسظ صیبد کبسکٌبى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلیهیضاى 

 1 2 3 اسصش ػذدی یب کذ

 

 ین لبثل اخشا ست:دٍ ًَع لبػذُ دس ّش خذٍل تػو

 

 Rough Setsوتبیج تحلیل تئًری -
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ثِ ػٌَاى ٍیژگی تػوین گیشی ٍ دس ًظش  dکبسکٌبى دس ستَى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی ثب دس ًظش گشفتي هیضاى 

( 1) تحلیل دادُ ّب اًدبم ضذ ثِ خبی اػذاد رکش ضذُ دس خذٍل a5تب  a1گشفتي ٍیژگی ّبی هَلؼیت هختلف دس ستَى ّبی 

( ًطبى دادُ ضذُ 3کذ ّبی آى ّب سا خبیگضیي کشدُ ٍ ثِ ػجبستی آى ّب سا استبًذاسد هی کٌین. سیستن اعالػبت دس خذٍل) 

 است:

 : جذيل تصمیم3جذيل
N d= خَد کبسآهذی  

  هسیش پیطشفت ضغلی

a5= حل

  هسبلِ

 a4=   ِ عشح سیضی ٍ ثشًبه

 سیضی ثشای آیٌذُ 

a3= 
اًتخبة 

 ّذف

a2= خوغ  

ػبتآٍسی اعال  

a1= 
 اسصیبثی 

U 

11 3 3 3 3 3 3 X1 

7 2 2 2 2 2 2 X2 

8 1 1 1 1 1 1 X3 

10 3 3 3 3 1 2 X4 

12 2 3 2 2 1 1 X5 

10 1 3 1 1 1 3 X6 

9 2 2 1 2 2 3 X7 

15 1 1 3 3 2 1 X8 

13 3 1 3 3 2 1 X9 

16 2 1 3 3 2 1 X10 

 

 : مًلفٍ َبی وبسبسگبر در جذيل تصمیم گیزی4جذيل

d= خَد کبسآهذی هسیش  

 پیطشفت ضغلی 

a5= حل

 هسبلِ 

 a4= عشح سیضی ٍ ثشًبهِ  

 سیضی ثشای آیٌذُ 

a3= 
اًتخبة 

 ّذف

a2= خوغ آٍسی  

 اعالػبت

a1= 
 اسصیبثی 

U 

1 1 3 3 2 1 X8 

3 1 3 3 2 1 X9 

2 1 3 3 2 1 X10 

 

: مًلفٍ َبی سبسگبر جذيل تصمیم گیزی5جذيل  

d= خَد کبسآهذی هسیش  

لی پیطشفت ضغ  

a5= حل

 هسبلِ 

 a4= عشح سیضی ٍ ثشًبهِ  

 سیضی ثشای آیٌذُ 

a3= اًتخبة  

 ّذف

a2= خوغ آٍسی  

 اعالػبت

a1= 
 اسصیبثی 

U 

3 3 3 3 3 3 X1 

2 2 2 2 2 2 X2 

1 1 1 1 1 1 X3 

3 3 3 3 1 2 X4 

2 3 2 2 1 1 X5 

1 3 1 1 1 3 X6 

2 2 1 2 2 3 X7 

 

( سا کٌبس گزاضتِ ٍ  4ش هی گیشین کِ سبصگبس ثبضٌذ. ثِ ّویي دلیل هَلفِ ّبی خذٍل )دس خذاٍل تػوین لبػذُ ّبیی سا دس ًظ

 ( سا هذ ًظش لشاس هی دّین . 5دس هشحلِ ثؼذ خذٍل)
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 مجمًعٍ َم ارسی
A={a1,a2,a3, a4,a5 } 

 V(d)={1,2,3,4,5} ثشد همبدیش تػوین
X1=D1={ xϵU:d(x) =1}={x3, x6} 

X2=D2={ xϵU:d(x) =2}={x2,X5,x7 } 

X3=D3={ xϵU:d(x) =3}={x1, x4 } 

{ X1,X2,X3} هدوَػِ کالس ّبی ّن اسصی = { { x3,x6}, { x2,x5,x7} , { X1,x4} }=
U

D
 

 

 Aتمشیت پبییي ٍ ثبال سا ثشای ّش سِ هدوَػِ ثِ دست هی آٍسین. ثبیذ تَخِ داضت کِ  X1  ٍX2  ٍX3ثشاسبس سِ هدوَػِ

 ِ ریل تؼشیف هی ضَد:   ثِ غَست هدوَػ

 1 2 3 4 5, , , , }A a a a a a 

 مبتزیس تفکیک پذیزی)ثزای تقلیل(:-

 : مبتزیس تفکیک پذیزی6جذيل 
X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 U 

       X1 

      a1,a2,a3,a4,a5 X2 

     a1,a2,a3,a4,a5 a1,a2,a3,a4,a5 X3 

    a1,a3,a4,a5 a2,a3,a4,a5 λ X4 

   a1,a3,a4 a3,a4,a5 λ a1,a2,a3,a4 X5 

  a1,a3,a4 a1,a3,a4 λ a1,a2,a3,a4,a5 a2,a3,a4 X6 

 a2,a3,a5 λ a1,a2,a3,a4,a5 a1,a2,a3,a5 λ ,a5a2,a3,a4 X7 

 

خَد هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ پبسخگَیبى رکش ضذُ دس ایي هدوَػِ هغوئي ّستٌذ کِ هیضاى  1XA. ثب تَخِ ثِ هدوَػِ 1

خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی هیضاى ػَاهل هَثش ثش دس سغح کن ثَدُ ٍ کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبى 

هی تَاى ثیبى کشد کِ دس ثیي پبسخگَیبى رکش ضذُ دس  1XAدسسغح کوی هی ثبضذ. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ هدوَػِ  کبسکٌبى

دس سغح کن خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبى کِ ثیبى هی کٌٌذ احتوبالً هیضاى ایي هدوَػِ افشادی ّستٌذ 

 احتوبالً دس سغح کن هی ثبضذ.ّن  خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبىهیضاى ػَاهل هَثش ثش ثَدُ ٍ 

هیضاى ضذُ دس ایي هدوَػِ کبهالً هغوئي ّستٌذ کِ  هی تَاى ثیبى کشد کِ پبسخگَیبى رکش 2XA. ثب تَخِ ثِ هدوَػِ 2

خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت هیضاى ػَاهل هَثش ثش دس سغح هتَسظ ثَدُ ٍ خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبى 

بس کشد کِ دس ثیي هی تَاى اظْ 2XAدس سغح هتَسظ هی ثبضذ. اص سَی دیگش ثب تَخِ ثِ هدوَػِ ّن  ضغلی کبسکٌبى

خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی پبسخگَیبى رکش ضذُ دس ایي هدوَػِ افشادی ّستٌذ کِ ثیبى هی کٌٌذ احتوبالً هیضاى 

احتوبالً دس سغح ّن  خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبىهیضاى ػَاهل هَثش ثش  دس سغح هتَسغی ثَدُ ٍ  کبسکٌبى

 هتَسظ هی ثبضذ.

هی تَاى ثیبى کشد کِ تؼذاد پبسخگَیبى رکش ضذُ دس ایي هدوَػِ کبهالً هغوئي ّستٌذ کِ  3XAلت دس هدوَػِ . ثب د3

هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش ػَاهل هَثش ثش دس سغح صیبدی هی ثبضذ ٍ هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبى 

هی تَاى ثیبى کشد کِ دس ثیي  3XAیبدی هی ثبضذ. اص سَی دیگش ثب تَخِ ثِ هدوَػِ دس سغح ص ّن پیطشفت ضغلی کبسکٌبى

خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی پبسخگَیبى رکش ضذُ دس ایي هدوَػِ افشادی ّستٌذ کِ ثیبى داضتِ اًذ کِ هیضاى 
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احتوبالً دس سغح ّن کبسکٌبى سآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی خَد کبهیضاى  ػَاهل هَثش ثش دس سغح صیبدی هی ثبضذ ٍ کبسکٌبى 

 ثبالیی هی ثبضذ. 

 

 قًاویه تصمیم 

 : قًاعذ تصمیم گیزی7جذيل

IF a1=1,a2=1,a3=1,a4=1,a5=1 THEN Result=1 

IF a1=3,a2=1,a3=1,a4=1,a5=3 THEN Result=1 

IF a1=2,a2=2,a3=2,a4=2,a5=2 THEN Result=2 

IF a1=1,a2=1,a3=2,a4=2,a5=3 THEN Result=2 

IF a1=3,a2=2,a3=2,a4=1,a5=2 THEN Result=2 

IF a1=3,a2=3,a3=3,a4=3,a5=3 THEN Result=3 

IF a1=2,a2=1,a3=3,a4=3,a5=3 THEN Result=3 

 

تِ ثبضین کِ تملیل داض  a2=1سا ثِ ٍسیلِ لیذ  d=1ثب تَخِ ثِ تملیل دادُ ّب ٍ ّوچٌیي خذٍل تملیل هی تَاًین تَغیفی اص 

 کٌٌذُ اسصضی ًبهیذُ هی ضَد.
 IF a2=1 THEN Result=1      

ّن دس سغح خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی دس سغح کوی ثبضذ،  آًگبُ  هیضاى خوغ آٍسی اعالػبت داًطیثٌبثشایي اگش 

 صیش خالغِ کشد: لبػذُ ثبال سا ثِ غَست  8کوی خَاّذ ثَد. ثب استفبدُ اص استذالل هطبثِ هی تَاى 
IF a2=1, a3=1 THEN Result=1 
IF a3=2, a4=2 THEN Result=2 
IF a3=3, a5=3 THEN Result=3 

 

 

سٍش دٍم دس چگًَگی ػول ثب ًبسبصگبسّب، ػجبست اص حزف آى اضیبئی است کِ ثب ضشیت دسستی ٍ دلت کوتشی هی ثبضٌذ. ثب 

 ( ایي ثبس داسین:3تَخِ ثِ خذٍل )
X1=D1={ x3, x6, x8} 

X2=D2={x2,x5,x7, x10} 

X3=D3={x1,x4,x9} 

U، یؼٌی، Aثِ ػالٍُ ثشای هدوَػِ کالس ّبی ّن اسصی ًسجت ثِ ٍیژگی ّبی ضشعی دس 
I

 داسین: 

                 { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 10 }
U U

x x x x x x x x x x
IA A

   

، ثب تَخِ ثِ هدوَػِ ٍیژگی ّبی iDّویي عَس ثشای تمشیت ّبی پبییي ٍ ثبالی ّش یك اص هدوَػِ ّبی هفَْهی یب همذهبتی 

1,2,3,4iثشای ، Aضشعی دس   :ثٌب ثِ تؼشیف داسین 

 

 

 

 ٍ لزا: 

2

2

{ }

{

2, 5, 7

2, 5, 7, 8, 9, 10}

x x x

x x x

A

و

D xA x x

D 



 

1

1

{ }

{

3, 6

3, 6, 9 }8, , 10

AD

و

x x

x x xAD x x
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 ثب استفبدُ اص تػبٍیش ضکل صیش کالس ّبی ّن اسصی سا ًطبى هی دّذ. 

 
 : کالس َبی َم ارسی2ضکل

 ّوبًغَس کِ اضبسُ ضذ ػٌبغش ًبسبصگبص ثب ضشیت دسستی کوتش حزف هی ضَد.

 

 : جذيل محبسجبتی ضزیت درستی8جذيل

( )iD

 

( )iD

 

( )iD

 
i iAD D Aو iD 

سدی

 ف

2
5

 5
10

 
2

10

 
 3, 6x x, 3, 6, 8, 9, 10x x x x x {x3,x6,x8} 1 

3
6 

6
10

 
3
10

 

 2, , 75x x x

, 7, 8, 9, ,5 102, x x x xx x 
{x2,x5,x7,x10} 2 

2
5

 5
10

 
2

10

 
 1, 4x x, 4, 81, 10, 9,x x xx x { x1,x4,x9} 3 

 

 حزف هی ضًَذ. X8, X10پس 

 

 : جذيل تصمیم9جذيل 

d= خَد کبسآهذی هسیش  

 پیطشفت ضغلی 

a5= حل

 هسبلِ 

 a4= عشح سیضی ٍ ثشًبهِ  

 سیضی ثشای آیٌذُ 

a3= اًتخبة  

 ّذف

a2= خوغ آٍسی  

 اعالػبت

a1= 
 اسصیبثی 

U 

3 3 3 3 3 3 X1 

2 2 2 2 2 2 X2 

1 1 1 1 1 1 X3 

3 3 3 3 1 2 X4 

2 3 2 2 1 1 X5 

1 3 1 1 1 3 X6 

3

3

{ 1, 4}

{ 1, , 8, 9, 104 }x

AD x x

و

AD x x x x
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2 2 1 2 2 3 X7 

3 1 3 3 2 1 X9 

 

 مجمًعٍ حذاقلی اس يیژگی َب

ت ٍضؼیت )صیبد ، هتَسظ ٍکن( هی ثبضذ. ثٌبثشایي هی تَاى هدوَػِ ّبی حذاللی سبخ  3داسای   (dاص آًدب کِ هتغیش تػوین )

ثِ هیضاى  2ثِ هتغیش تػوین ّستٌذ دس یك هدوَػِ، پبسخگَیبًی کِ اهتیبص   1ثِ ایي تشتیت کِ پبسخگَیبًی کِ داسای اهتیبص 

ثِ هتغیش تػوین دادُ اًذ دس  3دادُ اًذ دس یك هدوَػِ ، پبسخگَیبًی کِ اهتیبص  خَدکبسآهذی هسیش پیطشفت ضغلی کبسکٌبى

 .وَػِ ایدبد ضذُ کالس ّبی ّن اسصی تػوین گفتِ هی ضَدهد 3یك هدوَػِ لشاس هی دّین. ثِ 

 

 

 

 

 

 

 Aتمشیت پبییي ٍ ثبال سا ثشای ّش سِ هدوَػِ ثِ دست هی آٍسین. ثبیذ تَخِ داضت کِ  X1  ٍX2  ٍX3ثشاسبس  سِ هدوَػِ

 ثِ غَست هدوَػِ ریل تؼشیف هی ضَد:   

 1 2 3 4 5, , , , }A a a a a a 
X1, X2, X3 

   {{ 1}, 2 ,{ 3},{ 4},{ 5},{ 6},{ 7}, 9 }
U U

x x x x x x x x
IA A

   

 مبتزیس تفکیک پذیزی)ثزای تقلیل(:-

: مبتزیس تفکیک پذیزی11جذيل   

X

9 

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 U 

        X

1 

       a1,a2,a3,a

4,a5 

X

2 

      a1,a2,a3,a

4,a5 

a1,a2,a3,a

4,a5 

X

3 

     a1,a3,a4

,a5 
a2,a3,a4,a

5 
λ X

4 

    a1,a3,a4 a3,a4,a5 λ a1,a2,a3,a

4 

X

5 

   a1,a3,a4 a1,a3,a4 λ a1,a2,a3,a

4,a5 
a2,a3,a4 X

6 

  a2,a3,a5 λ a1,a2,a3,a

4,a5 
a1,a2,a3

,a5 
λ ,a5a2,a3,a

4 
X

7 

 a1,a3,a4

,a5 

a1,a2,a3,a

4,a5 

a2,a3,a4

,a5 
λ a2,a3,a4

,a5 

a1,a3,a4,a

5 
λ X

9 
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 قًاویه تصمیم 

 : قًاعذ تصمیم گیزی11جذيل

IF a1=1,a2=1,a3=1,a4=1,a5=1 THEN Result=1 

IF a1=3,a2=1,a3=1,a4=1,a5=3 THEN Result=1 

IF a1=2,a2=2,a3=2,a4=2,a5=2 THEN Result=2 

IF a1=1,a2=1,a3=2,a4=2,a5=3 THEN Result=2 
IF a1=3,a2=2,a3=2,a4=1,a5=2 THEN Result=2 

IF a1=3,a2=3,a3=3,a4=3,a5=3 THEN Result=3 

IF a1=2,a2=1,a3=3,a4=3,a5=3 THEN Result=3 

IF a1=1,a2=2,a3=3,a4=3,a5=1 THEN Result=3 

 

داضتِ ثبضین کِ تملیل   a2=1سا ثِ ٍسیلِ لیذ  d=1ثب تَخِ ثِ تملیل دادُ ّب ٍ ّوچٌیي خذٍل تملیل هی تَاًین تَغیفی اص 

 کٌٌذُ اسصضی ًبهیذُ هی ضَد.
 IF a2=1 THEN Result=1      

 هذی دس هسیش پیطشفت ضغلی خَد کبسآدس سغح کوی ثبضذ،  آًگبُ هیضاى ػبت ضغلی هیضاى خوغ آٍسی اعال ثٌبثشایي اگش 

 لبػذُ ثبال سا ثِ غَست صیش خالغِ کشد:  8کبسکٌبى ّن دس سغح کوی خَاّذ ثَد. ثب استفبدُ اص استذالل هطبثِ هی تَاى 
IF a2=1, a3=1 THEN Result=1 
IF a3=2, a4=2 THEN Result=2 
IF a1=3, a5=3 THEN Result=3 

ّبی ّبی ًبسبصگبس اثتذا حزف ضذًذ.سپس تحلیل ثشاسبس دادُثذیي هؼٌی کِ لبػذُ تب ثِ ایٌدب، اص سسن کلی تجؼیت کشدین.

( ثذٍ ساًگِ داضتِ ٍ ثمیِ Supportّبی ًبسبصگبس آى کِ ثضگتشیي هحول)یب غیشهتؼبسؼ غَست پزیشفت.سشاًدبم اص ثیي لبػذُ

ی ثشاسبس دادُ ّبی ثبلیوبًذُ دس خذٍل اعالػبتی تػوین غَست گشفت اهب اػتمبد کلی، ثشایي حزف ضذًذ آًگبُ تحلیل ٍ ثشسس

است کِ اسبسبٌ دادُ ّبی هتؼبسؼ ٍ لبػذُ ّبی ًبسبصگبس حزف ضًَذ.ثلِ ثبیذ ثب یك هؼیبس ثب ضشیت اػتجبس تدشثی هجتٌی ثش 

 ّبی ًبسبصگبس( لشاس گیشًذ.لبػذُ ٍاسًٍی ّبی هطبّذات، اػتجبسسٌدی ضذُ ٍهَسد همبیسِ )ثَیژُ دس هَسد

 Aّبی ضشعی یك فشٍگبست یب تملیل اص هدوَػِ ٍیژگی ثذیي هٌظَس ٍ دس حبلت کلی اگش 

 ثبضذ.

 لشاس دادُ ضذُ ٍ اگش 

 ی تػوین ثِ ضکل:ّویي اگش لبػذُ

 
 تَاى ثِ غَست صیش تؼشیف کشد.ضَد سا هیًوبیص دادُ هی کِ ثب  ثبضذ. آًگبُ اًذاصُ اػتجبس تدشثی 
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ي  ثٍ تزتیت فزايوی مطبَذٌ ضذٌ پیطبمذَبی  ي   کِ دس آى 

 ثًدٌ ي 

 
 ثشاثش حدن دادُ ّبست. Nضَد. ثِ ػالٍُ تؼشیف هی

ّبی اػتجبس تدشثی ثِ ضکل صیش ثیبى ثشحست ایي اًذاصُ ّذُ لبػذُ تػوین استٌتبخی ّویي عَس اهتحبى تدشثی هطب

 ضَد:هی

 
 پس ثشای تحلیل ، سبهبًِ اعالػبتی تػوین ضشٍع کشدُ ٍ ًوَداس دسختی سا ثِ غَست ًوَداسی تشسین کٌین:
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 ① ① ① ①   

 ② ③ ② ② ①  

 ①      

 ② ① ③ ③ ② ① 

 ③      

③ ③ ③ ③ ①   

       

② ② ② ② ② ② ① 

       

① ③ ① ① ①   

② ① ① ② ②  ③ 

③ ③ ③ ③ ③   

 : ومًدار درختی تصمیم2ومًدار ضمبرٌ 

 

 

 

      

17 7 7 7 7 7 

64 

44 44 44 44 
15 

16 

1

3 

20 

8 

12 12 12 
12 

8 8 8 

1

0 

10 
10 10 10 

9 
9 

11 

10 

1

0 

10 10 10 

9 9 9 

1

1 

11 11 11 
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 R(x)تًسیع احتمبل تجزثی :جذيل اوذاسٌ اعتجبرسىجی ي  12جذيل 

         

 
0/0994 0/9574 

             
 33  50  84  93  71  47 

 
0/1016 0/9978 

             
 44  68  92  83  71  47 

 
0/0967 0/9493 

             
 33  50  46  46  51  47 

 
0/0983 0/9646 

             
 44  50  46  46  51  47 

 
0/0977 0/9593 

             
 34  50  46  46  51  47 

 
0/1013 0/9949 

             
 34  68  46  46  71  94 

 
0/1018 0/9997 

             
 44  104  92  83  51  94 

 
0/1018 0/9990 

             
 33  68  84  93  71  81 

 
0/1015 0/9970 

             
 44  50  84  83  51  81 

 
0/0999 0/9810 

             
 34  68  46  46  100  81 

 
1 9/818              

             

 

، خذٍل ّبی تَافمی  صیش ثِ هٌظَس استفبدُ دس توبم لغشُ ّبی اعالػبتی هَخَد دس دادُ ّبی 3ثب استفبدُ اص خذٍل ضوبسُ 

 ضَد.تٌظین هی
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 : جذيل َبی تًافقی 13جذيل 

 

 

 

 

 

 

 
خو

 ع
 

  

3 2 1   

0/382 0/636 0/697 0/577 64 13 28 23 1 
 

0/294 0/159 0 0/153 17 10 7 0 2 
0/324 0/205 0/303 0/270 30 11 9 10 3 
0/294 0/273 0/545 0/360 40 10 12 18 1 

 

0/382 0/727 0/455 0/540 60 13 32 15 2 
0/324 0 0 0/100 11 11 0 0 3 

0 0 0/545 0/162 18 0 0 18 1 
 

0 0/636 0 0/252 28 0 28 0 2 
1 0/364 0/455 0/586 65 34 16 15 3 
0 0/205 0/545 0/243 27 0 9 18 1 

 
0 0/432 0 0/171 19 0 19 0 2 
1 0/364 0/455 0/586 65 34 16 15 3 

0/382 0/568 0/697 0/550 61 13 25 23 1 
 

0 0/159 0 0/063 7 0 7 0 2 
0/618 0/273 0/303 0/387 43 21 12 10 3 

1 1 1 1 11

1 
11

1 
 خوغ 33 44 34

0/3 1 1 1 19دًجبلِ حذ 

06 
0/3

96 
0/2

97  

 

یکی اص کبسثشدّبی خذٍل ثبال، تحلیل ٍ ثشسسی غحت هذل است ایي کِ آیب هَلفِ ّب یب ٍیژگی ّبی ضشعی ثش ٍیژگی تػوین 

د کبسآهذی دس هسیش ّبی حل هسبلِ ثشخَساثشگزاس است یب خیش. هثالٌ دس ثشسسی ٍخَد یب ػذم ٍخَد ساثغِ ی ثیي ٍیژگی

 ضَد:پیطشفت ضغلی هالحظِ هی

 

 پس ٍخَد ساثغِ ثیي حل هسبلِ ٍ خَدکبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی دس سغح هؼٌی داس 

 ضَد.تبییذ هی

 اهب دس ایي همبلِ همػذ ثشسسی ٍ تحلیل اص ایي دست ًیست.

 است:ثلکِ تحلیل ٍ ثشسسی سٍاثظ احتوبل ّبی ثیضی اص ضکل صیش 

 
هستمل ثَدُ ٍ ّویي عَس  ثشای  الجتِ ایي ساثغِ ٍلتی ثشلشاس است کِ پیطبهذّبی 

 هستمل ثبضٌذ. ثشای توبم  پیطبهذّبی ضشعی 

 هثالٌ:

 )الف
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 )ة

 
 )ج

 
 

 وتیجٍ گیزی .4

هیضاى ػَاهل خوغ آٍسی اعالػبت ضغلی ٍ اًتخبة ّذف دس دس سغح کوی ثبضذ،  آًگبُ هیضاى  بس ًتبیح ثذست آهذُ اگشثش اس

 خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی  کبسکٌبى ّن دس سغح کوی خَاّذ ثَد.

ص هیضاى خَد کبسآهذی ّوچٌیي ًتبیح ًطبى داد کِ ػبهل عشح سیضی ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای آیٌذُ دس سغح هتَسظ ثبػث افضای

، صیبد ثبضذ ٍ حل هسبلِ اسصیبثی هٌبست اص خَداهل َهیضاى ػ اگشػالٍُ ثش  ایي  خَاّذ ضذ. دس هسیش پیطشفت ضغلی  کبسکٌبى

 آًگبُ هیضاى خَد کبسآهذی دس هسیش پیطشفت ضغلی  کبسکٌبى ّن دس سغح صیبدی خَاّذ ثَد.
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