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 چکیذٌ

ّبی هختلف آهَصؿی  ّب اقذام ثِ ثشگضاسی دٍسُ آى داًؾ ءاستقب ّب ٍ ّب ثِ هٌظَس تَاًوٌذ ػبصی کبسکٌبى خَد ٍ ثْجَد هْبست ػبصهبى

ّبی هختلف ػٌدؾ هیضاى اثشثخـی هبًٌذ کشک پبتشیک ثِ ثشسػی ثبصدّی حبكل اص دٍسُ ٍ ّن چٌیي  کٌٌذ. ػپغ ثب هذل هی

یبدگیشی دس افشاد هختلف ػبصهبى ّبی اثشثخـی تفبٍت  پشداصًذ. اهب دس توبهی ایي هذل سیضی ٍ اخشای ثشًبهِ آهَصؿی هی کیفیت عشح

ّب دس اًتخبة سٍؽ آهَصؽ  ّبی هختلفی دس یبدگیشی ّؼتٌذ ٍ لحبػ کشدى ایي تفبٍت ًبدیذُ گشفتِ ؿذُ اػت. افشاد داسای ػجک

ؿی سا ّبی آهَص دُتش ٍ هفیذتش کٌذ. ایي هقبلِ اػتفبدُ اص دادُ کبٍی ثش سٍی دا تَاًذ ثِ هشاتت آهَصؽ سا اثشثخؾ ثشای کبسکٌبى هی

دس  پشداصد. ّب هی ّب ٍ سٍؽ آهَصؿی دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثشای آى ساثغِ ثیي ػجک یبدگیشی یبدگیشًذُ دّذ ٍ ثِ ثشسػی پیـٌْبد هی

سٍؽ ى ؿٌبػبیی ؿَد ٍ ػپغ ثش اػبع آى ایي هقبلِ پیـٌْبد ؿذُ اػت ثب اػتفبدُ اص تکٌیک دػتِ ثٌذی ػجک یبدگیشی کبسکٌب

 تؼییي ؿَد.آهَصؽ اثشثخؾ ثشای ّش فشد 
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Abstract 

In today’s business age, organizations are looking for the various training courses to empower 
their employees and to improve their skills and knowledge. Then they employ different learning 
and training evaluation models like Kirkpatrick theory to evaluate the effectiveness of training 
for employees and the quality of the design and implementation of the curriculum. But in all 
these different models, different learning styles for different people are ignored. Considering 
learning styles in selecting training method for personnel can be more effective.  This paper 
proposes the use of data mining on the training data, and to examine the relationship between 
learning styles and learner training methods intended for them. This paper suggested using 
classification technique for identifying personnel's learning styles and then based on it, select the 
best and effective training method for each individual.  

Keywords: Empowering Staff, Data Mining, Effectiveness Training, Training Method and 
Learning Styles. 
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 مقذمٍ

ّبی هختلف هَسد  ّبی خذیذ کبس ثب تشکیت هْبست ّبی خذیذؽ ثِ ػشػت دس حبل تغییش اػت، دس ًتیدِ هذل خْبى ثب تکٌَلَطی

ّبی آى ٍ دس ثؼیبسی هَاسد ثشگ ثشًذُ ػبصهبى ّؼتٌذ ٍ ثشای آى اسصؽ آفشیٌی  ًیبص اػت. هٌبثغ اًؼبًی ػبصهبى اص هْوتشیي ػشهبیِ

ّب  ٍسی ٍ کیفیت ًیشٍی اًؼبًی ثبیذ تَخِ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ایي ذ ثشای ثقب دس ایي ثبصاس سقبثتی ثِ دٍ ػبهل ثْشُداًٌ کٌٌذ. هذیشاى هی هی

ؿَد تب افشاد ثتَاًٌذ هتٌبػت ثب تغییشات  ًیشٍی اًؼبًی ػجت هی تَاًوٌذػبصیاخشای آهَصؽ ٍ دس ػبیِ آهَصؽ هحقق خَاّذ ؿذ. 

، کَؿؾ تَاًوٌذػبصیبیـبى سا اداهِ دادُ ٍ ثشکبسایی خَد ثیفضایٌذ. ثٌبثشایي آهَصؽ ٍ ّ فؼبلیت ِ كَست کبسآهذػبصهبًی ٍ هحیظ، ث

 (.0222ت )ثبکبى، ذُ ثشای ثْجَد ػولکشد ػبصهبًی اػسیضی ؿ هذاٍم ٍ ثشًبهِ

تفبدُ اص فشآیٌذ آهَصؽ دس كَستی کِ ثِ كَست ػبختبس یبفتِ هذیشیت ؿَد دس هَفقیت کؼت ٍ کبسّب ثؼیبس هفیذ ٍ هَثش اػت. ثب اػ

تَاى دس ثؼیبسی اص  ّب هی گزاسد ٍ تحلیل ٍ آًبلیض آى افضاسی دس اختیبس هی ّبیی کِ یک ػیؼتن هذیشیت آهَصؽ ثِ كَست ًشم دادُ

 ّب ٍ هیضاى یبدگیشی ثْجَد هؼتوش ایدبد کشد. هَاسد اص خولِ اثشثخؾ ثَدى دٍسُ

ّبی آًبلیض ٍ ثِ خلَف اػتفبدُ اص  یشی ًبئل ؿذ اػتفبدُ اص تکٌیکتَاى ثِ کوک آى، ثِ ثبالتشیي ػغح یبدگ ّبی کِ هی یکی اص سٍؽ

آٍسی ؿذُ اص ػیؼتن آهَصؽ، ًْبى اػت ٍ ٍظیفِ دادُ کبٍی آؿکبسػبصی ایي داًؾ  ّبی خوغ اػت. داًؾ دس دادُ 5دادُ کبٍی

ّبی رخیشُ ؿذُ  ج الگَ اص دادُّبی هختلف ثِ هٌظَس کـف ٍ اػتخشا اػت. هبهَسیت اكلی دادُ کبٍی ثِ کبسگیشی هتذّب ٍ الگَسیتن

ّبی ضشٍسی دس ّش  کٌذ کِ ثِ یکی اص کبهپًٌَت ّب اػت ٍ دس ایي هؼیش حشکت هی اػت. توشکض اكلی دادُ کبٍی دس تلوین گیشی

ّبی دادُ کبٍی ثب فیلذّبی خذیذ آهبس، دیتبثیغ، یبدگیشی هبؿیي، تـخیق الگَ، َّؽ هلٌَػی ٍ غیشُ  ػبصهبى ثذل ؿَد. تکٌیک

 گشدد. ّبی ػغح پبییي ثِ داًؾ ػغح ثبال ثشهی بس داسًذ. کـف داًؾ دس دیتبثیغ ثِ پشٍػِ کلی تجذیل دادُػشٍک

ؿَد کِ ثب ٍخَد ایي کِ توبهی ؿشایظ ثشگضاسی کالع هغلَة ثَدُ  ثؼیبسی اص هَاقغ ثشای کبسؿٌبػبى آهَصؽ ایي ػئَال هغشح هی

اًذ چشا  ّب اثشثخـی خَثی سا ًـبى دادُ خَسداس ثَدًذ ٍ ثؼیبسی اص یبدگیشًذٍُ هشکض هدشی آهَصؽ ٍ اػتبد ًیض اص ستجِ ثبالیی ثش

ّب اثشثخـی پبییٌی داؿتٌذ، هوکي اػت دس ثؼضی هَاسد ػذم تالؽ یبدگیش ثِ ػٌَاى یکی اص ػلل ػذم یبدگیشی  ثؼضی اص یبدگیشًذُ

ایذ کِ  ثِ ایي هؼئلِ دقت کشدُ تب ثِ حبلهَاسد. آیب  اػالم ؿَد. ایي ًتیدِ گیشی ّش چٌذ دس ثؼضی هَاسد دسػت اػت اهب ًِ دس ّوِ

هٌبػت ٍ هغلَة ًجَدُ اػت؟ آیب ؿذُ   ب اثشثخـی پبییي دس ًظش گشفتِهوکي اػت سٍؽ ٍ تکٌیک آهَصؿی کِ ثشای فشد یبدگیشًذُ ث

 کِ ّش فشد ػجک یبدگیشی خبكی داسد؟  ؿذُایي ًکتِ فکش ثِ تب ثِ حبل 

دّذ ٍ دلیل ایي کِ چشا ثؼضی اص یبدگیشًذگبى  دس یک دٍسُ خبف ثِ آػبًی  سا تحت تبثیش قشاس هی تفبٍتْبی فشدی پشٍػِ یبدگیشی

سػذ ًیض ّویي هَضَع اػت. هحققبى آهَصؽ اخیشاً ثش  گیشًذ اهب ثشای ثؼضی ّوبى دٍسُ ثؼیبس ػخت ثِ ًظش هی هغبلت سا فشا هی

ّبی یبدگیشی ثش سٍی ایي  اًذ. ػجک ى سٍی یبدگیشی هتوشکض ؿذُّبی یبدگیشی ٍ تبثیش آ ّبی ؿخلی هثل هَضَع ػجک سٍی ٍیظگی

دٌّذ. یبدگیشاًی کِ یک ػجک  ّبی هختلفی سا تشخیح هی ّبی هختلف ثشای یبدگیشی سٍؽ کٌذ کِ یبدگیشًذُ هَضَع ثحث هی

ػتفبدُ اص ایي دیذ دٌّذ اگش ػجک آهَصؽ هتفبٍت ثبؿذ ثؼیبس ثب هـکل سٍثِ سٍ خَاٌّذ ؿذ. ثب ا یبدگیشی خبكی سا تشخیح هی

ای ؿشکت کٌذ کِ سٍؽ تذسیغ هتٌبػت ثب ػجک یبدگیشی اٍػت ٍ ثقیِ  تَاى ًتیدِ گشفت کِ اگش یبدگیش دس دٍسُ تئَسیک هی
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ؿَد ٍ ّن  ؿشکت کٌٌذگبى دس دٍسُ ٍ هحیظ ثشگضاسی دٍسُ ّوِ هتٌبػت ثب ایي ػجک ثبؿٌذ، ّن یبدگیشی ثشای ٍی آػبى هی

  .(0222)گشاف،  یبثذ فضایؾ هیاثشثخـی یبدگیشاى ٍ دٍسُ ا

 تـشیحّب  . ػپغ هفَْم دادُ کبٍی ٍ ًحَُ ثِ کبسگیشی آى ثش سٍی دادُؿَد ّبی یبدگیشی تَضیح دادُ هی دس اداهِ هقبلِ اثتذا ػجک

 ؿَد. یتـشیح ه 02201ّبی آهَصؽ ٍ ثؼذ اص آى اسصؿیبثی اثشثخـی آهَصؽ هغبثق ثب اػتبًذاسد  ّب ٍ تکٌیک ؿَد. دس اداهِ سٍؽ هی

ّبی فشآیٌذ آهَصؽ ػٌَاى هجحث ثؼذی ایي هقبلِ اػت ٍ دس ًْبیت ًتیدِ گیشی اص هجبحث اسائِ  ثِ کبسگیشی دادُ کبٍی ثش سٍی دادُ

 خَاّذ ؿذ. 

 

 َبی یبدگیری سبک

آى فکش آٍسی، تفؼیش، ػبصهبًذّی ٍ دس هَسد  دّذ تب اعالػبت سا خوغ ثِ هؼٌی سٍؿی اػت کِ ّش فشد تشخیح هی 6ػجک یبدگیشی

ّبی هتفبٍتی اص  ذ. هذلدّ یبدگیشی سا تحت تبثیش قشاس هیّبی هختلف  ّبی یبدگیشی ثؼیبس پیچیذُ اػت ٍ خٌجِ فیلذ ػجک .کٌذ

اًذ. دس  اًذ ٍ تَضیحبت هتفبٍتی سا اسائِ دادُ ّبی هتفبٍتی اص اًَاع یبدگیشی داؿتِ ثٌذی ّبی یبدگیشی ٍخَد داسد، ّش کذام دػتِ ػجک

 ٍ  Rita Dunnتَػظ دکتشیي  کِ هؼشٍف اػت هَسد ًظش اػت. ایي سٍؽDunn  Dunn &ؿی کِ ثِ ًبم هذل ایي هقبلِ سٍ

Kenneth Dunn  گشاف، گیشد ّبی ثؼذ گؼتشؽ یبفتِ اػت، ػِ ػجک یبدگیشی دس ًظش هی تـشیح ؿذُ ٍ دس ػبل0721دس ػبل(

0222) : 

 7ػجک دیذاسی 

 8ػجک ؿٌیذاسی 

 9ثؼبٍایی-ػجک خٌجـی 

 :(0200)پَسحؼیي گیلکدبًی،  پشداصین ّب هی َضیح ثیـتش ّش کذام اص ایي ػجکدس صیش ثِ ت

 ػجک یبدگیشی دیذاسی

ّب ثِ ػالئن غیش صثبًی آهَصگبس هثل  . آىػپبسًذ خبعش هی ، اعالػبت سا ثِاعالػبت ثب تلبٍیش تشکیتٍ  هـبّذُ ّبی دیذاسی ثب یبدگیشًذُ

ّبی دیذاسی دٍػت داسًذ تب دس سدیف خلَی کالع ثٌـیٌٌذ.  اکثش اٍقبت یبدگیشًذُ کٌٌذ. صثبى ثذى اٍ ثشای فْویذى هغلت، دقت هی

گًَِ افشاد  ایيّب ّن چٌیي ثشای یبدگیشی ثْتش ثبیذ ًکبت تَكیفی ٍ ثب خضئیبت صیبد دس هَسد هغبلت تذسیغ ؿذُ یبدداؿت کٌٌذ.  آى

 .ثبؿٌذ ّب ٍ ًتبیح دس رّي خَد تَاًب هی دس تدؼن اؿیبء، عشح
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 دگیشی ؿٌیذاسیػجک یب

ّب دس  گیشًذ. آى ایي افشاد اعالػبت سا ثب اػتفبدُ اص گَؽ دادى ٍ تفؼیش اعالػبت ثَػیلِ تي كذا، تبکیذ ٍ ػشػت هغلت فشا هی

ثِ ایي افشاد ؿًَذ.  گیشًذ ٍ هغبلت ًَؿتبسی سا ثِ كَست کبهل هتَخِ ًوی كَستی کِ هغبلت سا ثب كذای ثلٌذ ثخَاًٌذ ثْتش یبد هی

 ؿَد ثِ خبی آى اص ضجظ كَت اػتفبدُ کٌٌذ. ّب تَكیِ هی ٍ ثِ آى ثشداؿتي توبیلی ًذاسًذیبدداؿت 

 ثؼبٍایی-ػجک یبدگیشی خٌجـی

ثـشای یبدگیشی ٍ  گیشًذ. گیشًذ ثب اػتفبدُ اص فشآیٌذ آهَصؽ دسگیش ثب یک فشآیٌذ فیضیکی ثْتش یبد هی افشادی کِ دس ایي دػتِ قشاس هی

. ایي یبدگیشّب ثِ تؼبهل ثب دًیبی فیضیکی ثؼیبس توبیل داسًذ. دس گیشًذ ن ٍ حغ الهؼِ خَد ثْشُ هیثخبعش ػپشدى اعالػبت اص خؼ

کِ دس کالع دسع  اص آى ثؼبٍایی ثشایـبى ثؼیبس ػخت اػت کِ سٍی یک هَضَع هتوشکض ثوبًٌذ.-ثیـتش اٍقبت یبدگیشّبی خٌجـی

  .ی ٍ ثخبعش ػپشدى اعالػبت ثِ تحشک ٍ توشیٌبت ػولی ًیبصهٌذًذثشای یبدگیش .ثی حشکت ثٌـیٌٌذ ٍ ثِ دسع گَؽ دٌّذ ثیضاسًذ

 

 دادٌ کبيی

ایي اعالػبت ٍ داًؾ ثِ قَاًیي ٍ  .اػت ّبی ثضسگ ّب دس پبیگبُ دادُ خبلت اص دادُ ٍ داًؾ اػتخشاج اعالػبت هؼئَلدادُ کبٍی 

وک ؿبیبًی خَاّذ کشد. دادُ کبٍی دس فیلذّبی گیشی ٍ تحلیل ک ؿًَذ کِ ثِ تحلیلگش دس فشآیٌذ تلوین الگَّبیی دػتِ ثٌذی هی

 .(8002صیبدی ثِ کبس گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ًتبیح ثؼیبس خبلت تَخْی ًیض دس ثشداؿتِ اػت)اٍلؼبى، دلؼبى، 

ّبیی کِ دس  ؿَد. یکی اص تکٌیک ّب اًتخبة هی اسد کِ ثب تَخِ ثِ كَست هؼئلِ یکی اص آىّبی هتفبٍتی ٍخَد د دس دادُ کبٍی تکٌیک

دس حقیقت  اػت. 10ّبی هشثَط ثِ فشآیٌذ آهَصؽ پیـٌْبد ؿذُ اػت تکٌیک دػتِ ثٌذی ایي هقبلِ ثشای ثِ کبسگیشی ثش سٍی دادُ

ّبیی کِ اص قجل  ای اص هثبل دػتِ ثٌذی هدوَػِ ؽ اػت.ی هؼبئل هشثَط ثِ آهَص ّب دس حَصُ دػٌِ ثٌذی یکی اص هفیذتشیي تکٌیک

ّب سا دػتِ ثٌذی کٌذ  ی صیبدی اص دادُ هؼشٍفٌذ سا ثشای ایدبد هذلی کِ ثتَاًذ هدوَػِ 11ّبی آهَصؿی ثٌذی ؿذًذ ٍ ثِ دادُ دػٌِ

پیؾ ثیٌی دػتِ یب کالع ّش  ّبی دػتِ ثٌذی تحلیل ؿذُ ٍ هذلی ثشای ّبی آهَصؿی تَػظ الگَسیتن دس ٍاقغ دادُکٌذ.  اػتفبدُ هی

 ؿَد. سکَسد ػبختِ هی

ای اص كفبت یب خلبیق سا دس ثشداسد  ای اص سکَسد ٍخَد داسد ٍ ّش سکَسد هدوَػِ دس ٍاقغ دس اػتفبدُ اص تکٌیک دػتِ ثٌذی هدوَػِ

قبلِ هَسد ًظش اػت، ّبی فشآیٌذ آهَصؽ کِ دس ایي ه ػبصد. دس هَسد دادُ کِ یکی اص ایي خلبیق کالع هَسد ًظش سا هـخق هی

دّذ. ّش سکَسد داسای خلبیلی اص خولِ ًوشُ کؼت ؿذُ، سٍؽ آهَصؽ،  ّبی هشثَط ثِ ّش فشد یک سکَسد سا تـکیل هی دادُ

ثبؿذ ٍ خلیلِ ػجک یبدگیشی کالع هَسد ًظش اػت کِ ثبیذ ثشای ّش فشد پیؾ  ًحَُ ثشگضاسی دٍسُ هیتدْیضات اػتفبدُ ؿذُ ٍ 

 ثیٌی ؿَد.
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 َبی آمًزش کىیکَب ي ت ريش

ّبی آهَصؽ ثبلقَُ خْت تؼییي ًیبصّبی آهَصؿی  ؿَد سٍؽ ثٌذی ثِ ّویي ًبم داسد ٍ دس آى تبکیذ هی 00001ایضٍ اػتبًذاسد 

ّب ٍ اّذاف فْشػت ؿذُ ثؼتگی خَاّذ  داسد کِ ًحَُ هٌبػت آهَصؽ ثِ هٌبثغ، هحذٍدیت ثبیؼتی فْشػت ؿَد. اػتبًذاسد ثیبى هی

ّب ٍ اّذاف هَاسدی ّؼتٌذ کِ ثشای اًتخبة سٍؽ آهَصؽ هالک قشاس  ؿَد کِ هٌبثغ، هحذٍدیت هـبّذُ هی داؿت. دس خولِ هزکَس

ّب ًیض هذ ًظش قشاس گیشد   گیشًذ. ًَیؼٌذُ ایي هقبلِ تبکیذ داسد اگش ػالٍُ ثش هؼیبسّب رکش ؿذُ، هؼیبس ػجک یبدگیشی یبدگیشًذُ هی

تَاى ثْتشیي سٍؽ ٍ تکٌیک سا ثب  تکٌیک آهَصؽ ٍخَد داسد کِ هی 000صؽ ٍ سٍؽ آهَ 1اثشثخـی آهَصؽ افضایؾ خَاّذ یبفت. 

ّب ثشای ّش یک اص کبسکٌبى، ثْتشیي هَسد سا  ّبی هَخَد ػبصهبى ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبیح اثشثخـی آى اػتفبدُ اص دادُ کبٍی ثش سٍی دادُ

 ثشگضیذ.

 

 ارزیببی اثربخطی وتبیج آمًزش

یبثی اثشثخـی ًتبیح آهَصؽ حتوبً اًدبم ؿَد ثِ ایي هؼٌی کِ اعویٌبى حبكل ؿَد اّذاف تبکیذ داسد اسصؿ 00001اػتبًذاسد 

ّبی هختلفی  اًذ ٍ دس ایي كَست آهَصؽ اثشثخؾ ثَدُ اػت. ثشای ایي هٌظَس هذل ػبصهبى ٍ اّذاف آهَصؿی ّش دٍ ثشآٍسدُ ؿذُ

ػٌدذ. ػغح یک  ح هیضاى اثشثخؾ ثَدى آهَصؽ سا هیّب هذل کشک پبتشیک اػت کِ دس چْبس ػغ آى  ٍخَد داسد یکی اص هؼشٍفتشیي

تَاى ثشای دٍسُ ٍ ّن چٌیي  گیشی احؼبػی اػت کِ ؿشکت کٌٌذگبى ًؼجت ثِ دٍسُ داسًذ. ایي اسصیبثی سا هی یب ػغح ٍاکٌؾ اًذاصُ

ت کِ ؿشکت گیشی هیضاى داًؾ ٍ حقبیقی اػ افشاد ؿشکت کٌٌذُ دس دٍسُ اًدبم داد. ػغح دٍم ػغح یبدگیشی اػت ٍ اًذاصُ

ؿَد. اسصیبثی  گیشی هی اًذ. ػغح ػِ ػغح سفتبس اػت کِ هیضاى داًؾ ٍ هْبست آهَختِ ؿذُ دس هحیظ کبس اًذاصُ کٌٌذگبى آهَختِ

ػغح ػِ ًیض ّن ثش سٍی دٍسُ ٍ ّن ثش سٍی افشاد ؿشکت کٌٌذُ دس دٍسُ قبثل اًدبم اػت. ػغح چْبسم ػغح ًتبیح اػت کِ 

ّبی ػبصهبى  گیشد. اسصیبثی ػغح چْبس ثش سٍی کل دٍسُ ثش سٍی ػولکشد ػبصهبى داؿتِ اػت سا اًذاصُ هیای کِ ثشًبهِ آهَصؿی  ًتیدِ

 کِ دس یک ثبصُ صهبًی اًدبم ؿذُ اػت قبثل اخشا اػت.

 

 َبی آمًزضی بٍ کبرگیری دادٌ کبيی بر ريی دادٌ

ّب سا ثِ هٌظَس اًتخبة ثْتشیي سٍؽ آهَصؽ ثشای  دُتَاى ایي دا ّبی آهَصؿی خبهغ ٍ کبهلی دس دػتشع ثبؿذ هی دس كَستی کِ دادُ

اًذ، ًتبیح  ّبیی کِ دس آى ؿشکت کشدُ ّب، دٍسُ ّش فشد ثِ کبس گشفت. ثب اػتفبدُ اص اعالػبت هشثَط ثِ پشػٌل ٍ ػَاثق آهَصؿی آى

ؿذُ دس ّش دٍسُ ٍ تدْیضات ّب، سٍؽ ٍ تکٌیک اػتفبدُ  ّب ٍ ًتیدِ اثشثخـی توبهی افشاد ؿشکت کٌٌذُ دس آى دٍسُ اثشثخـی دٍسُ

تش  ّبیی هَفق اػتفبدُ ؿذُ ثشای تذسیغ ٍ ّن چٌیي ثب اػتفبدُ اص ػَاثق تبسیخی فشد هـخق کشد کِ ّش فشد دس چِ دٍسُ یب دٍسُ

 تش خَاّذ ثَد. ثَدُ اػت ٍ ثب آًبلیض ًتبیح هـخق کشد ػجک یبدگیشی ؿخق چیؼت ٍ دس چِ كَست ٍی هَفق

ثیٌی ػجک یبدگیشی، یبدگیشاى اػتفبدُ کشد. تکٌیک دػتِ  ّبی آهَصؿی ثشای پیؾ تَاى اص دادُ ثٌذی هی ثب اػتفبدُ اص تکٌیک دػتِ

دّذ. ّذف دػتِ ثٌذی پیؾ ثیٌی دقیق هقذاس کالع ّذف  ّبی یک هدوَػِ سا ثِ دػتِ یب کالع خبكی اختلبف هی ثٌذی آیتن

کٌذ. ثب اػتفبدُ اص  َصؿی، ػغح ًوشُ ّش یبدگیش سا پیؾ ثیٌی هیّبی آه ّب اػت. تکٌیک دػتِ ثٌذی ثشای دادُ ّش سکَسد دس دادُ



 

 

کٌذ کِ ثشای ّش فشد دس كَستی کِ تدْیضات، سٍؽ ٍ هتذ ٍ دیگش پبساهتشّب هقذاس  پبساهتشّبیی کِ دس ثبال رکش ؿذ هـخق هی

دس ٍاقغ ػَاثق آهَصؿی فشد  ّبی هَخَد دس ػیؼتن یب هـخلی داؿتِ ثبؿٌذ ػغح اثشثخـی اٍ چِ خَاّذ ثَد. دػتِ ثٌذی اص دادُ

 کٌذ تب هقبدیشی کِ پبساهتشّبی آهَصؿی ثبیذ داؿتِ ثبؿٌذ تب ػغح یبدگیشی فشد ثبال ثبؿذ سا هـخق کٌذ. اػتفبدُ هی

 

 گیری وتیجٍ

بفت ٍ ثب تش ثَدُ اػت ی ّبیی سا کِ ّش فشد دس آى هَفق تَاى دٍسُ ّبی آهَصؿی هی ّبی دادُ کبٍی ثش سٍی دادُ ثب ثِ کبسگیشی تکٌیک

ّب، ثِ ػجک  ّب ٍ هذسع ٍ تدْیضات هَسد اػتفبدُ ٍ سٍؽ ٍ تکٌیک هَسد اػتفبدُ دس دٍسُ اػتفبدُ اص تحلیل خلَكیبت آى دٍسُ

ؿَد دقت ثیـتشی  ّبی آهَصؿی اًدبم هی ّبیی کِ ثشای اخشای ثشًبهِ سیضی یبدگیشی یبدگیشاى پی ثشد. دس ایي كَست دس ثشًبهِ

تشیي تدْیضات اًتخبة  تشیي سٍؽ ٍ تکٌیک آهَصؽ ٍ هٌبػت تشیي ؿشکت کٌٌذگبى، هٌبػت دٍسُ، هٌبػتگیشد. ثشای ّش  كَست هی

 ّب ٍ یبدگیشاى افضایؾ خَاّذ یبفت.  ؿَد. دس ایي كَست اثشثخـی دٍسُ هی

اى تَ ّبی آهَصؽ اضبفِ ؿَد دس ایي كَست هی یک پیـٌْبد خبلت تَخِ ایي اػت کِ حتی سٍؽ تذسیغ هذسع ًیض ثِ ػیؼتن

 استجبط ثیي سٍؽ تذسیغ هذسع ٍ ػجک یبدگیشی یبدگیشًذُ سا ًیض ثِ دػت آٍسد.

آٍسی  ّبی آهَصؿی خَد خوغ ّبی کبهلی اص ػیؼتن ّبی ثضسگ ٍ پیـشٍ دادُ ًَیؼٌذُ ایي هقبلِ هؼتقذ اػت دس كَستی کِ ػبصهبى

ّب ٍ تحلیل ٍ آًبلیض ًتبیح ثِ دػت آهذُ،  ثش سٍی دادُّب  ّبی دادُ کبٍی ٍ ثِ کبسگیشی آى تَاًٌذ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن کٌٌذ هی

کبسکٌبى ثْشُ گیشًذ چشا کِ تؼبلی  تَاًوٌذػبصیّب اػتخشاج کٌٌذ ٍ اص داًؾ ثِ دػت آهذُ ثشای  اعالػبت خبلت ٍ هفیذی سا اص دادُ

 .ّب هَثش اػت ّب ثیـتش اص ّش ػبهل دیگشی ثش سٍی سؿذ، ثقب ٍ هَفقیت آى ػشهبیِ اًؼبًی ػبصهبى
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