
   

 

 دٕٞیٗ وٙفشا٘س ّٔی ٟٔٙذسی ٘ساخی ایشاٖ

 1395اسدیثٟطت  9تا  7

 دا٘طىذٜ ٟٔٙذسی ٘ساخی دا٘طٍاٜ صٙؼتی اصفٟاٖ

 هقذهِ

اساسی تطش تٛدٜ ٚ ایٗ ٘یاص دس تٕاْ  یاصٞای٘پٛضان یىی اص 

. ٕٞچٙیٗ افشاد تٕایُ تٝ پاتشخاستطَٛ ػٕش ا٘ساٖ 

پٛضیذٖ ِثاسی داس٘ذ وٝ ٔتٙاسة تا تذٖ آٟ٘ا تاضذ. 

 ،ػیٛب تذٖسً٘ خّٜٛ دادٖ  وٓتشیٗ ا٘تظاس اص پٛضان  ٟٔٓ

 .تاضذ ٔی

سی ٚ تٛخٝ تٝ تصٛس افشاد اص تذٖ خٛدضاٖ اص ٘ظش سٚا٘طٙا

 سشچطٕٝ 1991دس ساَ  پُ اسچایّذسضٙاسی اص واس  خأؼٝ

ػٙٛاٖ تصٛیشی اص تذٖ وٝ دس  ٌیشد. ٚی تصٛس اص تذٖ سا تٝ ٔی

٘ظش  ای وٝ تذٖ تٝ ػثاستی دیٍش ضیٜٛ رٞٗ ضىُ ٌشفتٝ یا تٝ

یه  فاس٘ی 1999دس ساَ  [.1وٙذ ] آیذ تؼشیف ٔی ٔی

تشسسی سٚی ػٛأُ تأثیشٌزاس تش خشیذ ص٘اٖ ا٘داْ داد ٚ 

٘تایح ٘طاٖ داد وٝ ٟٕٔتشیٗ ػأُ تشای خٙٛب أشیىا ا٘ذاصٜ 

تٛدٖ ٚ خزاتیت، تشای وا٘ادا ا٘ذاصٜ تٛدٖ ٚ تشای غشب أشیىا 

 تٛٔاس وص 9119ساَ دس  [.9است ]تٙاسة تا ضخصیت 

اد ٚ یه ٔذَ سفتاس ضٙاختی اص تصٛس اص تذٖ سا تٛسؼٝ د

-اختٕاػی اص٘ظشآصٔایص وشد. دس اسصیاتی اص تذٖ تیطتش 

فیضیىی ٚ  یٞا ٔطخصٝفشٍٞٙی، ٔطخصات ٔیاٖ فشدی، 

 9111دس ساَ  [.3است ]ضخصیت تاویذ ضذٜ  ٞای یژٌیٚ

تشای  یضتٙذیساواٚی یه سیستٓ  تا استفادٜ اص تىٙیه دادٜ

٘ٛع تذٖ  تشاساسساَ،  99تا  16پسشاٖ ایشا٘ی تیٗ 

تا استفادٜ اص ٘ژاد  صاسع 9119[. دس ساَ 4] یذٌشدٔطخص 

تٙذی فشْ تذٖ  خٟت ٌشٜٚٔیٙض  ویخٛضٝ تٙذی سٚش 

استفادٜ ضذ وٝ ٘تیدٝ حاصُ ساَ  17تا  15دختشاٖ یضدی 

٘طاٖ دٞٙذٜ ایٗ تٛد وٝ فشْ تذٖ آٟ٘ا ٔطاتٝ ساػت ضٙی 

تٛدٜ ٚ تا افضٚدٖ سٝ پاسأتش دیٍش، تمسیٓ تٙذی فشْ تذٖ دس 

ٞای اخیش تا وٕه تحمیك  دس ساَ [.5ضذ ]سٝ ٌشٜٚ ا٘داْ 

دس صٔیٙٝ ِثاس ضٙا ص٘ا٘ٝ سفتاس ٔطتشی ٍٞٙاْ خشیذ ٔیذا٘ی 

ٞای تذست  تشسسی ضذ. دادٜٔیٙض  ویتا استفادٜ اص سٚش 

تٙذی ضذٜ ٚ تأثیش ػٛأُ فشدی تش  دستٝ خٛضٝ 3آٔذٜ، دس 

ا٘تخاتی ٔٛسد تشسسی لشاس  ِثاس ضٙای ص٘ا٘ٝطشح ٚ ٘ٛع 

 [.7ٌشفت ]

 یشتأث ٔیٙض تا استفادٜ اص سٚش خٛضٝ تٙذی ویدس ایٗ ٔماِٝ 

تصٛس افشاد اص ا٘ذاْ خٛد دس ا٘تخاب سً٘ ٚ ٘ٛع ِثاس ضٙای 

وٝ افشادی وٝ اص  دٞذ یٔ. ٘تایح ٘طاٖ ضٛد یٔتشسسی  ص٘ا٘ٝ

دٚس سیٙٝ، دٚس تاسٗ ٚ دٚس ٞستٙذ ٚ  ی٘اساضا٘ذاْ خٛد 

ِثاس ضٙا تضسٌتشی داس٘ذ تشای پٛضا٘ذٖ ػیٛب خٛد اص ضىٓ 

ٞای تیشٜ  تا پٛضا٘ٙذٌی تیطتش، یه تىٝ، ٕٞچٙیٗ سً٘

 .وٙٙذ یٔاستفادٜ 
 

لثاس شٌای زًاًِ تا استفادُ از رٍش  ٍ ًَع خَد در اًتخاب رًگ اًذامتصَر افراد از  یرتأثتررسی 
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 چکیذُ

اساسی  یاصٞای٘تٝ پٛضص اص  ٘یاصٕٞچٙیٗ  ای تشخٛسداس است.دس اتؼاد ٔختّف ص٘ذٌی ا٘ساٖ اص إٞیت ٚیژٜتسیاس طشاحی ِثاس  یواستشدٞا یُتٝ دِأشٚصٜ 

 طّثذ.صٔیٙٝ ٔی یٗدس اای ، تٛخٝ ٚیژٜضٛدیٔتٟٙایی استفادٜ ِثاس ضٙا تٝ اصآ٘داوٝ. استتشیٗ ا٘تظاس ا٘ساٖ اص پٛضان پٛضا٘ذٖ ػیٛب تذٖ . ٟٔٓاستتطش 

دس تحمیك  سً٘ وٙذ.ٌیش٘ذ وٝ ػیٛب ٔٛخٛد دس ا٘ذاْ سا وٓٔی دس ٘ظش، سً٘ ٚ ٔذِی سا تٝ تصٛسی وٝ اص تذٖ خٛد داس٘ذ تا تٛخٝافشاد دس ا٘تخاب ِثاس ضٙا 

ٔٛسد٘ظشضاٖ ٚ سً٘ ٚ ٘ٛع ِثاس ضٙای  ،ٚ دٚس ضىٓ دٚس تاسٗ ،دٚس سیٙٝ یتشٔثٙااص ا٘ذاْ خٛد  ٞاآٖتصٛس  اطالػات ضٙاٌش یضدی، 616تیٗ  ضذٜ ا٘دأْیذا٘ی 

ٚ  لشاسٌشفتٝخٛضٝ ٔدضا  5دس  آٔذٜدستتٝٞای دادٜ ٔیٙضوی یتٙذ خٛضٝاص  استفادٜ تا. ضٛد یٔاستخشاج ، ٞستٙذ ی٘اساضاص وذاْ لسٕت تذٖ خٛد  یٙىٝا

 .ضٛدیٔدس ا٘تخاب تیشٜ یا سٚضٗ تٛدٖ سً٘ ِثاس ضٙا تشسسی  اص ا٘ذاْ خٛد افشادتصٛس  یشتأث

 
 هیٌسکی یتٌذخَشِرًگ لثاس، ، تصَر افراد از اًذام، طراحی لثاسکلوات کلیذی: 
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 تجرتیات

 تشای دادٜ صیادی تؼذاد تحّیُ تدضیٝ ٚ تشسسی تٝ واٚی دادٜ

ضشٚست  .ضٛد ٔی اطالق داس ٔؼٙی لٛا٘یٗ ٚ اٍِٛٞا وطف

ضٛد.  ٔیواٚی دس حدٓ تاالی اطالػات ٕ٘ایاٖ  دادٜ

تخص ٔفیذ اطالػات ٚ ا٘داْ  یخذاساصواٚی تٛا٘ایی  دادٜ

 واٚی دادٜ ٞای ش سٚ اصٞا سا داسد.  شداصش یىساٖ سٚی دادٜپ

 ػُٕ تٝ تٙذی خٛضٝ .وشد اضاسٜ تٙذی خٛضٝ تٝ تٛاٖ ٔی

 ٌشٚ یا ٞا یشٔدٕٛػٝص اص تؼذادی تٝ ٘إٍٞٗ خٕؼیت تمسیٓ

 تشای ساٞی تٙذی خٛضٝ ٚالغ دس .ضٛد ٔی ٌفتٝ ٍٕٞٗ ٞایٜ 

 تٙذی خٛضٝ .وٙذ ٔی فشاٞٓ پیچیذٜ ٞای دادٜ ساختاس یافتٗ

 ٚ تحّیُ تشای غٙی اٍِٛسیتٕی ٚ ٔفٟٛٔی لاِة ػٙٛاٖ تٝ

ٞای  یىی اص سٚش. است ضذٜ ٔطشح ٞا دادٜ تفسیش

تٝ تٙذی است.  ٞای ٔثتٙی تش تمسیٓ تٙذی، سٚش خٛضٝ

ٕٞیٗ دِیُ دس ایٗ تحمیك اص سٚش خٛضٝ تٙذی تشای 

ٔیذا٘ی استفادٜ ضذٜ  ٞای حاصُ اص یه تحمیك تحّیُ دادٜ

ٞای  اٍِٛسیتٓ یٗپشواستشدتشٔیٙض یىی اص  است. اٍِٛسیتٓ وی

خٛضٝ  kٞا سا تٝ تؼذاد  اٍِٛسیتٓ دادٜ یٗا تٙذی است. خٛضٝ

 .وٙذ یٔتٙذی  تمسیٓ

پشسطٙأٝ تیٗ ضٙاٌشاٖ یضدی  616دس ایٗ تحمیك تؼذاد 

تصٛس آٟ٘ا  تٛصیغ ٌشدیذ. اطالػات دسیافت ضذٜ اص آٟ٘ا ضأُ

وٝ  دٚس سیٙٝ، دٚس تاسٗ ٚ دٚس ضىٓ یتشٔثٙاا٘ذاْ خٛد اص 

تشای ساحتی اسائٝ اطالػات تٝ تصٛیش وطیذٜ ضذٜ است. 

دٚس سیٙٝ، دٚس  یتشٔثٙاضاٖ  افشاد اص ا٘ذاْتصٛس  1  ضىُ

ٞای  . ٕٞچٙیٗ دادٜدٞذ یٔسا ٘طاٖ  تاسٗ ٚ دٚس ضىٓ

 تٙٝ ، پاییٗتاالتٙٝٔشتٛط تٝ ٘اسضایتی افشاد اص لسٕت 

ػالٜٚ تش اطالػات روش ضذٜ تیشٜ یا  ضاٖ ٘یض وسة ضذ. ا٘ذاْ

سٚضٗ تٛدٖ سً٘ ِثاس ضٙای ٔٛسد ٘ظش فشد ٚ ٘ٛع ِثاس اص 

 .ضٛد یٔ٘ظش دٚتىٝ یا یه تىٝ تٛدٖ ٘یض تشسسی 

ٞا اص ٔشاوض  تش فاصّٝ دادٜ ٔیٙض ویتٙذی  اساس واس خٛضٝ 

تٝ دٚ  ٖ تحمیكٞای تذست آٔذٜ اص آ دادٜٞا است.  خٛضٝ

ٞای وٕی،  دادٜضٛ٘ذ.  ٝ وٕی ٚ ویفی تمسیٓ ٔیدست

ٞای دادٜ ضذٜ یىساٖ تاضذ ٚ  ٞایی ٞستٙذ اسصش پاسخ دادٜ

ٞای دادٜ  ٞایی ٞستٙذ وٝ اسصش پاسخ ٞای ویفی، دادٜ دادٜ

ُ ٘ٛع ِثاس ٔٛسد استفادٜ ٚ ضذٜ یىساٖ ٘یست. ٔث

یىساٖ ٘یست ٚ  ٞا دادٜاسصش  ٘اسضایتی فشد اص ا٘ذأص

فشد ٔتفاٚت است. خٟت وطف دا٘ص ٞای  اسصش ا٘تخاب

تٙذی، اتتذا تایذ ػّٕیات  تا استفادٜ اص خٛضٝ ٞا دادٜ تشاساس

 پشداصش تشای یصٞا ا٘داْ ضٛد. پ شداصش سٚی دادٜپ یصپ

ٞا  ٚ تثذیُ دادٜ ٞا دادٜٞای ٔٛخٛد ضأُ پاوساصی  دادٜ

 تاضذ. ٔی

ٞای ٌٕطذٜ ٚ  ٞا، ضأُ خایٍضیٙی دادٜ دٜپاوساصی دا 

ٌٕطذٜ سا  ٞای تاضذ. دادٜ ٞای آِٛدٜ تٝ خطا ٔی حزف دادٜ

خایٍضیٗ  (ٔذپشاحتٕاَ )تا لشاس دادٖ ٔمادیش ضایغ  تٛاٖ یٔ

ٞای آِٛدٜ تٝ خطا یه تغییش ٘اٌٟا٘ی ٚخٛد  دادٜوشد. دس 

ضٛد.  شت سفغ ٔیٞای پ داسد. ایٗ خطا اص سٚش تحّیُ دادٜ

تٛاٖ دادٜ آِٛدٜ تٝ خطا سا حزف وشد یا تا خایٍضیٙی تا  ٔی

تش  ٔٙاسة ٞا دادٜٔمادیش ٕٔىٗ اصالح وشد. حزف وشدٖ ایٗ 

ساصی خطی ا٘داْ ضذٜ  ٞا، اص سٚش ٘شٔاَ تثذیُ دادٜاست. 

ٞای ویفی اتتذا تایذ تا استفادٜ اص سٚش ٔٙطمی،  است. دادٜ

یشی ٔاتشیسی تا اتؼاد ٔٙاسة ساختٝ ضٛد ٚ ٔحُ لشاسٌ

دس ٔشحّٝ تؼذ  ؛ ٚلشاس دادٜ ضٛد 1ٚ دس تمیٝ ٔىاٟ٘ا  1اػذاد 

 ٞا ا٘داْ ضٛد. شداصش سٚی دادٜػّٕیات پیص پ

پشداصش اطالػات خٛضٝ تٙذی  پس اص اتٕاْ ٔشحّٝ پیص

ضٛد. خٟت اسصیاتی  ٔیٙض سٚی اطالػات ا٘داْ ٔی وی

 (Davies-Bouldin) یٗتِٛذ -تٙذی اص ضاخص دیٛیس خٛضٝ

 =5k ٞا ٔطخص ضذ وٝ یطثك تشسس [.6ضذ ]استفادٜ 

 .تٟتشیٗ حاِت است

وٙٙذٌاٖ  تٙذی اطالػات وسة ضذٜ اص ٔصشف ٔشاحُ خٛضٝ

 ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است. 9دس ضىُ  ِثاس ضٙای ص٘ا٘ٝ

 

 ًتایج ٍ تحث

ای اص وطف دا٘ص حدٓ تاالی اطالػات  واٚی ٔشحّٝ دادٜ

ٟ٘ا سا ٔیٙض ساتطٝ تیٗ اطالػات سا یافتٝ ٚ آ وی اٍِٛسیتٓ است.

 .وٙذ یٔتٙذی  دس تؼذاد خٛضٝ ٔٙاسة دستٝ

 فشد 616ٔیذا٘ی،  دست آٔذٜ اص ایٗ تحمیكٝ طثك ٘تایح ت 

 یتشٔثٙاتصٛس آٟ٘ا اص ا٘ذاْ خٛد وٝ  تمسیٓ ضذٜخٛضٝ  5دس 

سً٘ ٚ ٘ٛع ِثاس ضٙا  ،دٚس سیٙٝ، دٚس تاسٗ ٚ دٚس ضىٓ

 ی٘اساضاص وذاْ لسٕت تذٖ خٛد  یٙىٝا ٚٔٛسد٘ظشضاٖ 

٘تایح حاصُ سا ٘طاٖ  1خذَٚ  .ضٛد یٔتخشاج ٞستٙذ، اس

 .دٞذ یٔ

 

 یریگ جِیًت
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تصٛس افشاد اص ا٘ذاْ خٛد دس ا٘تخاب سً٘  یشتأث دس ایٗ ٔماِٝ

ٚ ٘ٛع ِثاس ضٙای ص٘ا٘ٝ تا استفادٜ اص سٚش خٛضٝ تٙذی 

دی دست آٔذٜ افشا تشسسی ضذٜ است. طثك ٘تایح تٝ ٔیٙض وی

وٝ اص ا٘ذاْ خٛد ساضی ٞستٙذ دس تصٛس اص ا٘ذاْ خٛد اػالْ 

تش اص دٚس سیٙٝ ٚ یا تشاتش داس٘ذ.  وٝ دٚس تاسٗ تضسي ا٘ذ وشدٜ

دس ٘تیدٝ ص٘اٖ ضٙاٌش یضدی حساسیتی ٘سثت تٝ صیاد تٛدٖ 

ً ِثاس ضٙا ٘دٚس تاسٗ خٛد ٘ذاس٘ذ. ایٗ دستٝ اص افشاد دس س

تیشٜ ٚ سٚضٗ سا  یٞا سً٘٘یض حساسیتی ٘ذاضتٝ ٚ تٕاْ 

تاسٗ  دٚس وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ افشادی وٝ دٚس سیٙٝ، استفادٜ ٔی

ٞای  ٞای یه تىٝ ٚ سً٘ ٚ دٚس ضىٓ تضسي داس٘ذ اص ِثاس

تا ػیٛب تذٖ خٛد سا تٟتش پٛضص  وٙٙذ یٔتیشٜ استفادٜ 

لاتُ لیاس  1تٕاْ ٘تایح اسائٝ ضذٜ دس خذَٚ دٞٙذ. 

 تاضٙذ. ٔی
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وٙفشا٘س ّٔی ٟٔٙذسی ٘ساخی ایشاٖ، دا٘طٍاٜ 

 1393اسدیثٟطت،  18تا  16صٙؼتی أیشوثیش، 

 

 

 
دٍر سیٌِ، دٍر تاسي  یترهثٌااز اًذام خَد  افراد تصَر -1شکل 

 کنٍ دٍر ش

 

 
هراحل خَشِ تٌذی اطالعات کسة شذُ از هصرف  -2شکل 

 کٌٌذگاى لثاس شٌای زًاًِ

 

تصَر افراد از  یرتأثهیٌس در  ًتایج خَشِ تٌذی کی -1جذٍل 

 اًذام خَد در اًتخاب رًگ ٍ ًَع لثاس شٌای زًاًِ

 



   

 

 دٕٞیٗ وٙفشا٘س ّٔی ٟٔٙذسی ٘ساخی ایشاٖ

 1395اسدیثٟطت  9تا  7

 دا٘طىذٜ ٟٔٙذسی ٘ساخی دا٘طٍاٜ صٙؼتی اصفٟاٖ
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