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 شغلی در بین کارکنان با استفاده از تئوری مجموعه های راف تنیدگیسنجش میزان 

 (کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه  )مطالعه موردی:

 1محمد قزل ایاغ-1

 استادیار بخش آماردانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

 یحیی ابراهیم زاده  -2

 واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایرانگروه مدیریت، 

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تنیدگی شغلی در بین کارکنان با استفاده از تئوری مجموعه های راف می باشد. این 

است  بوده بانک های دولتی شهرستان ارومیه  این پژوهش شامل کلیه کارکنانپژوهش از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری 

ضریب پایایی  .می باشدپرسشنامه نفر تعیین گردید، ابزار گرد آوری داده ها  191که با رجوع به جدول مورگان ، حجم نمونه 

 ابعاد: میزان تنیدگی شغلی در بین کارکنان با استفاده ازدر این بررسی می باشد.  7.0بیشتر از نباخ وبه روش آلفای کر آن

. به منظور تجزیه سنجش شده استستان، تعارض با همکاران، فشار عصبی ناشی از محیط کار ماهیت کار، حمایت سرپر

ها از تئوری مجموعه های راف استفاده شده است. بدین منظور پس از تشکیل جداول تصمیم استاندارد شده در وتحلیل داده

یج به طور کلی نشان شکیل گردید. در نهایت نتامرحله بعد موارد سازگار و ناسازگار مشخص شدند و پس از آن جداول تقلیل ت

فشارهای عصبی ناشی از محیط کار در سطح کمی باشد، آنگاه میزان تنیدگی شغلی کارکنان هم در سطح  اگر میزانداد که 

کمی خواهد بود، همچنین نتایج نشان داد که اگر ماهیت کار و حمایت سرپرستان در سطح متوسطی باشد آنگاه میزان 

ایج نشان داد که تعارض با همکاران در سطح زیادی تنیدگی شغلی کارکنان هم در سطح متوسطی خواهد بود و عالوه بر این نت

 باعث  افزایش میزان تنیدگی شغلی خواهد شد.

 

 و تئوری مجموعه های راف.عوامل تنش زا شغلی،  تنیدگیکلمات کلیدی: 

  

                                                           
1 Mohammad.ghezelayagh@gmail.com 
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 مقدمه

ارشناسان امروزه نیروی انسانی به عوان ارزشمندترین سرمایه ی سازمان، با مسائل و مشکالت عدیده ای روبه روست و ک

مدیریت و روان شناسان سازمان توجه خود را به عواملی که در افزایش یا کاهش کارایی انسان تاثیر می گذارد، معطوف داشته 

و تالش می کنند با شناسایی این عوامل و به کارگیری تمهیدات الزم بر تاثیر عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل منفی 

تنیدگی های شغلی است که آسار نا مطلوبی بر جشم و روح نیروی انسانی داشته و از کارایی آن  بکاهند. یکی از این عوامل ،

نیدگی همان فشار روانی است که بر اثر عدم شناخت و ادارک درست از خود به گفته محققان ت (.Decenzo,1988می کاهد)

 کارکنان و روانی جسمی سالمت سالم سازمان یک در (. 1839خلیلی و داشگرزاده،)آیدو محیط اطراف در یک فرد به وجود می

 گرفته قرار تأکید مورد و بهره وری تولید که میگیرد قرار سازمان مدیریت و عالقه توجه مورد اندازه همان به

 و ارایه کار نیروی از بهره وری افزایش در تعیین کننده ای عامل کارکنان روانی بهداشت (. از سویی1801فرهادیان،است)

 (.1832حق شناس و همکاران، سازمان است) هر توسط مؤثرتر و بهتر خدمات

شغلی در یک سازمان، می تواند به مواجهه هرچه بهتر با این پدیده کمک  تنیدگیشناسایی منابع و عوامل موثر بر بروز 

روان ایشان تأثیرگذار باشد ودر همواره نحوه ی کار افراد ومحیط آن میتواند بر روی سالمت  (.1839)جزنی و همکاران، رساند

اکثر تحقیقات نشان میدهد  .دسازفشار روانی میتواند زندگی را سرشاراز چالش  نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری ایشان میگردد.

 .درحالی که بدبینی تأثیرمنفی برآن دارد سالمت روان راباال می برد. که نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان ها وشکستها،

افکار منفی در خلق منفی وافسردگی رایج است وافکار مثبت دراحساسات خوب وشاد نقش دارد،در بسیاری از بررسی ها معلوم 

می باشد که  تنیدگییکی از مشکالت ناشی از محیط کار، موضوع لذا شده است که محیط بر کارکرد روانی ما تأثیر میگذارد.

 وبه بگیرد خود به قطعی شکل ها نشانه دارد شود،احتمال  توسط شخص احساساگر به مدت زمان طوالنی وبه طور وسیع 

آن به  شغلی می باشدو تنیدگیبنابراین پدیده ی رایج محیط های شغلی امروزی موضوع  .بیانجامد زیاد فرسودگی ی مرحله

محیط کاری  ن در دست اجراست.فشار روانی در محیطهای شغلی اسناد میشود که امروزه اقدامات فراوانی برای پیشگیری از آ

. طی سالهای گذشته این موضوع که مشا غل نیز است تنیدگیبرای روییدن بذرهای به دالیل متعدد بستر بسیار مساعدی 

ورند که سبب ایجاد فشارهای روانی برای کارکنان سازمانها شود، مورد توجه بسیار بوده است . ممکن است شرایطی به وجود آ

ثیرات زیان آور روانشناختی ، فیزیولوژیکی و رفتاری مانند افسردگی، اضطراب، نارضایتی شغلی، بیماریهای شغلی تا تنیدگی

روده ای ، سردرد، غیبت از کار ، ترک شغل ، افزایش حادثه های ناشی از کار و فقدان بهره وری بر  -قلبی، ناراحتیهای معده 

با توجه به اینکه تنیدگی شغلی از عوامل تعیین کننده درکاهش کمی و کیفی  .(1830)احمد پور، سازمانها دارد کارکنان 

شغلی در بین کارکنان  تنیدگیف پژوهش حاضر سنجش میزان لذا هد(، 1803راندمان کاری نیروی اسنانی می باشد)اسدی، 

 با استفاده از تئوری مجموعه های راف می باشد.

 ادبیات پژوهش

 شغلیتنیدگی 

هر  .باشد می جهان در کار نیروی سالمتی برای جدی و تهدیدی اجتماعی زندگی در مهم های پدیده از یکی شغلی تنیدگی

 Baker  andایجا می گردد) تنیدگیوجود نداشته باشد  تعادلی کارگر های توانایی و شغلی های نیازمندی بین گاه

Karasek, 2000 , Oosthuizen  and Koortzen,2007.)  با فرد تالقی در شغلی فرآیندی است که تنیدگیدر واقع 

 مختص کار محیط آور زیان عوامل سایر شغلی برخالف تنیدگی و کار محیط روانی عوامل .شود می کار ناشی محیط و سازمان
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 Oosthuizen  andدارند) وجود درجات متفاوت با و گوناگون اشکال به مشاغل همه در و خاصی نیستند شغل

Koortzen,2007 .) 

 نیروی تواند می کم میزان به تنیدگی . است تنیدگی دهد، می قرار حمله مورد سنین همة در را ما که رایج مشکالت از یکی

خلیلی و )بگذارد جا به خود از را معکوسی عواقب تواند آن می زیاد میزان اما باشد؛ ما اعمال بهبود جهت در انگیزشی

که اضطراب، تحلیل رفتگی و افسردگی نیز از پیامدهای تنیدگی شغلی بوده و (، گزارش کرد 1997کنلی)(. 1839داشگرزاده،

 می رخ وقتی شغلی تنیدگی،  Niosh طبق تعریف .(Kenneley,1990)بویژه در تنیدگی های شغلی مزمن رخمی نمایاند

  (.  and Karasek, 2000  Bakerنباشد) هماهنگی فرد های وخواسته ها قابلیت ها، با توانایی شغلی نیازهای بین که دهد

پاسخ  را تنیدگی ، سلیه هانس از به نقل رایس .است شده تعریف گرفتن قرار تحت فشار معنی به تنیدگی روانشناسی، در

سازگاری  و تعادل ایجاد را غیر اختصاصی پاسخهای هدف و نموده تلقی گونه درخواست هر برابر در بدن غیراختصاصی

(، نیز در مطالعات خود سعی نموده اند عوامل 1933ایوان سوویچ، ماتسون  و دورنی) (.1993رایس، داند) فیزیولوژیک می

عامل  10تنیدگی زای ویژه ای را که در مشاغل خاص نقش دارند بررسی کنند. در این مطالعات، منابع تنیدگی زای شغلی به 

شخصی( تقسیم شده  -لی مدیریتیو تنیدگی های شغ تقسیم شده و این عوامل به دو مجموعه )تنیدگی های شغلی سازمانی

 (.et al, 1988 Ivancevichاست)

 یا و شوند کارکنان در روانی بیماری ایجاد باعث توانند می های شغلی تنیدگی و شغلی محیط که می دهند نشان ها پژوهش

 and)ناتوان می گردد و افتاده کار از و مبتال روانی بیماری به فرد، تجربه شغلی نمایند بدنبال تسریع را روانی بیماری ایجاد روند

Joiner,2008 ,2008 ( McLean . کارکنان جسم و روان بر سالمت شغلی های تنیدگی تاثیر دیگری مطالعات اساس بر 

 بر منفی اثرات شغلی استرسهای شغلی و محیط که است شده مشخص مطالعات این اساس است، بر گرفته قرار تأکید مورد

-دیدگاه نیز پردازان نظریه .شود متفاوتی ادراک شکل به مردم نظر در است ممکن تنیدگی و فشار روان دارد. و جسم سالمت

 عنوان به را فشار دیگر ای عده دارند، تنیدگیبه  نسبت منفی دیدگاهی ای عده .دارند تنیدگی و فشار پیرامون متفاوتی های

 می آماده بیرونی نیازهای با مقابله منظور توجهی به قابل انرژی با را آنها که زیرا گیرند می نظر در عامل مثبت یک

 (.Doyle,2000کند)

 افراد بیشتر که شغل دانست با مرتبط های وضعیت آنگونه و زا تنیدگی شدن عاملهای جمع هم روی میتوان شغلی را تنیدگی

 معینی شغل سر بر فرد معین که است یتنیدگی شغل از ناشی تنیدگی دیگر بیان به .دارند نظر اتفاق آن بودن فشارزا در

 .است توجه کانون عامل سه و گیرد صورت می محیط با فرد روابط بافت در شغلی تنیدگی بررسی .می شود آن دستخوش

 این .دارد شغلی تنیدگی بروز در کننده نقش تعیین که دو آن کنشی هم بر برآیند و کار شرایط فردی شاغل، های ویژگی

 . است سازگار الزاروس تبادلی با الگوی دیدگاه

 های روانی، نشانهاند.  برده نام می کند بروز شغلی تنیدگی در شرایط که را نشانه هایی از دسته سه (،1903بیسر و نیومن)

 تنیدگی از ناشیهای  ناراحتی اثر بر که هستند شناختی و عاطفی های از مشکل دسته آن روانی های نشانه. رفتاری و جسمانی

 نارضایتی خود از شغل که شخصی. است شغلی تنیدگی پیامدهای ترین رایج یکی از شغل از نارضایتی. کنند می بروز شغلی

 نمی خود در دهد، انجام به خوبی را کارش آنکه برای تمایلی و شود می حاضر خود سر کار بر تأخیر و میلی بی با معموال دارد،

 نشانه این از بعضی بیزاری، و انزوا احساس ناکامی، اضطراب، افسردگی،: از عبارتند تنیدگی روان شناختی های نشانه دیگر .بیند

 and) شوند می شغلی تنیدگی شدن تر وخیم موجب است ممکن که جایی تا و هستند مطرح مشکل عنوان یک به خود ها

Griffin et al,2001 and Joiner,2008 ,2008 .( McLean داد، تشخیص توان می تر مشکل را جسمانی های نشانه 
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 فهمید که توان می دشواری به هستند، همراه معینی جسمانی ناراحتی های و هابیماری بعضی با کاری شرایط که حالی زیرا در

 در پیشرفت برای شغلی فشار  .هستند زندگی های جنبه دیگر نتیجه چه اندازه و شغل معلول صرفا   اندازه چه تا هاناخوشی این

 اما است، همراه تنیدگی با شغلی هر .شود می منجر وحی ر تنیدگی به رود فراتر می الزم حد از وقتی اما است الزم زندگی

آن است)خلیلی و  به مربوط های مسئولیت و وظایف یا کار ماهیت معلول خود که اند همراه زیادی تنیدگی مشاغل با از برخی

 (. 1839داشگرزاده،

 بالغ کارمند بین در "و سن شغل از ناشی تنیدگی بین ارتباط تعیین" عنوان با (، تحقیقی1991همکاران) و راستا اسیپودر این 

 ابعاد در شغلی تنیدگی میزان نظر از جوان افراد با در مقایسه تر مسن افراد که است حاکی بررسی این نتیجه .اند داده انجام

محیط  و نقش محدوده و نقش کفایتی بی از ناشی تنیدگی نظر از و تر باال سطح در مسئولیتو  نقش کاری بار جمله از مختلف

 تماس در زاها تنش با همانند جوانان مسن کارمندان اگرچه که دریافته پژوهشگران . داشتند قرار تر پایین سطح در فیزیکی

 با فرد وقتی .بودند گرفته فرا جوان کارکنان از بهتر را زا تنش با عوامل مقابله نحوه خود، بر وارده فشار کاهش برای اما بودند،

 متفاوت زا تنش عوامل به افراد پاسخ . نماید آن سازش با که کند می سعی شود، ی م مواجه مختلف منابع از زا تنش عوامل

 و ها محدودیت طرفی از . دارد بستگی ن آ با سازگاری در وی های توانایی و زا عامل تنش از فرد درک تنیدگی، نوع به و است

 تجربیات و روانی و جسمی سطح سالمت فردی، خصوصیات ژنتیکی، شرایط به تنیدگی با سازش و مقابله برای های فرد توانایی

 به آن تحت فرد که دارد بستگی اجتماعی سیستم خانوادگی های و حمایت زا تنش های موقعیت با سازگاری در وی گذشته

 (.Luckman-Sornsen ,1987, 96دهد) می ادامه زندگی

 (.1838قادیکالیی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مدل مفهومی1شکل  

 سوال پژوهش

 سطحی می باشد؟در چه تنیدگی شغلی در بین کارکنان میزان  

 روش پژوهش

فشار عصبی ناشی از محیط 

 =a4کار

 =a1ماهیت کار

 =a2حمایت سرپرستان

a3=تعارض با همکاران 

تنیدگی شغلی در بین کارکنان 

d= 
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داده های بزرگ در دنیای واقعی طبیعتا نامشخص و مبهم هستند. دریافت دقت باالتر در تجزیه و تحلیل این داده ها یک 

برای این کار تجزیه و تحلیل مجموعه ی قابل توجهی از داده ها بیشتر مورد نیاز است.   .وظیفه مهم و چالش برانگیز است

، یکی از اجزای جالب موفقیت آمیز از محاسبات نرم می باشد که  برای تجزیه و تحلیل داده (RST)ی راف تئوری مجموعه ها

(. بسیاری از ابزارهای ریاضی برای مقابله با دانش قطعی نادرست در 2711های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد)بانیا، 

( 1991(و مجموعه های راف)پاوالک، 1991)لطفعلی زاده ، سیستم های اطالعات نظیر احتمال، نظریه مجموعه های فازی

( Pawlak,1997وجود دارد. تئوری مجموعه راف می تواند اساس و پایه ای برای استدالل تفصیلی با اطالعات نامطمئن باشد)

اشیاء تعریف نشده  نظریه مجموعه های راف یک روش مهم ای برای برخورد با عدم قطعیت، ابهام و .

 وسیعی کاربرد ....و کاوی داده راف، های نظریه مجموعه دانش، مهندسی مانند اطالعات (. سیستمMareay,.2016است)

(. یکی از مهمترین کاربرد های مجموعه ی راف در مسائل مربوط به طبقه بندی و دسته بندی است.  1898دارد)قربانی ،

مفید برای مقابله با عدم قطعیت و اطالعات ناقص ارائه شده به عنوان یک ابزار  پاوالک مجموعه های راف ارائه شده توسط

(. Mareay,.2016است. از آن زمان مجموعه راف و کاربرد آن عالقه محققان در بسیاری از زمینه ها را جلب کرده است)

برای زدودن  هدف اصلی از تحلیل مجموعه راف به دست آوردن مفاهیم تقریبی از داده های اکتسابی می باشد وروش هایی را

اطالعات مازاد بر نیاز در اختیار می گذارد. می توان از مجموعه ی راف در حل مسائل اساسی در زمینه تحلیل داده ها استفاده 

مشخص کردن مجموعه ای از اشیا بر حسب مقادیر ویژگی ها، یافتن وابستگی ها بین ویژگی ها، زدودن )  نمود، از جمله:

ی مازاد) داده ها(، یافتن مهمترین ویژگی ها،تولید قواعد تصمیم گیری. روش  نظریه مجموعه های کاهش یا تقلیل( ویژگی ها

راف، اولین گام جهت تجزیه و تحلیل داده های نا تمام ، مبهم و غیر دقیق می باشد. این نظریه فقط از اطالعات ورودی ) ارائه 

ن فازی و مدل های احتمالی، نیاز به در نظر گرفتن فرضیات شده و موجود( استفاده می کند و مانند باقی روش ها همچو

اضافی در مدل نمی باشد. به بیان دیگر این نظریه به جای استفاده از پارامترها و متغیر های اضافی، تحلیل خود را فقط بر 

موجود و در عین حال اساس ساختار اطالعات موجود انجام می دهد. تئوری مجموعه های راف می تواند روابط و ساختار های 

های راف بر این فرض استوار است که هر عوامل مهم و اصلی تاثیر گذار بر داده ها را شناسایی و تفسیر کند. فلسفه مجموعه

توان به عنوان اطالعات )داده، معرفت( در نظر گرفت. اشیاء توصیف شده بوسیله اطالعات از نقطه نظر شی از جهان را می

معلولی( به دست آمده  -درباره آن ها غیرقابل تشخیص هستند. رابطه غیرقابل تشخیص بودن )رابطه علی اطالعات در دسترس

ای از اشیاء غیر قابل تشخیص را یک مجموعه باشد. هر مجموعههای راف میدر این روش اساس ریاضیات تئوری مجموعه

است. دانش و اطالعات بشری بر مبنای تجربه های بشر از نامند و شکل یک جزء اصلی )اتم( از دانش درباره جهان بنیادی می

پدیده ها، نمونه ها و یافته های او قرار دارند. این اطالعات در یک سیستم کلی که آن را سیستم اطالعات می نامند، ذخیره 

عات، سازی می گردند. این سیستم اطالعات شامل اطالعاتی در باره ی موضوعات خاص مورد بحث و بررسی ) موضو

مشاهدات، نمونه ها ، مصادیق، یافته ها، اتفاقات و...( و عوامل موثر برآن ها) ویژگی های ، مشخصات ، متغیر ها ، نشانه ها( می 

باشد. این مجموعه ویژگی های به دو دسته تقسیم می گردند. دسته ای از آن ها را که از نتایج آزمایش ها و اندازه گیری ها یا 

، برای ما قابل برآورد هستند را ویژگی های)ویژگی ها( وضعیت می نامند و دسته دوم را که مربوط به  اطالعات مشاهداتی

تصمیم گیری کارشناسان ، یا نتیجه اتفاقات بوده و تشخیص و ارزیابی نتایج با توجه به آن ویژگی های صورت می گیرد را 

هر اتفاق یا هر موضوع و پدیده ای را با دو دسته از ویژگی های  ویژگی یا ویژگی های تصمیم گیری می نامند. با این اوصاف، 

می توان تعریف کرد. دسته ای از ویژگی های جز ویژگی ها و مشخصات  پدیده ها می باشند و دسته دیگری از ویژگی های در 

ویژگی های و مشاهده ی تفاوت واقع ویژگی های تصمیم گیری ) ارزیابی کننده( هستند. بنابر این با توجه به دسته دوم از این 
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ها و طبقه بندی ها متفاوت بین آن ها در موضوعات )نمونه ای( مختلف، می توان به بررسی بر روی ویژگی های وضعیت نمونه 

(. در این تحقیق دو نوع متغیر تصمیم و متغیر های شرطی در نظر گرفته  شده  Arabani and  Amani,2007ها پرداخت)

ماهیت کار، حمایت سرپرستان، تعارض با همکاران، فشار عصبی ناشی از غیرهای شرطی، شامل چهار بعد: است. در راف، مت

است. در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری تنیدگی شغلی در بین کارکنان است و متغیر تصمیم میزان  محیط کار 

لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار  .اشدمی بپرسشنامه اطالعات استفاده شده است، ابزار گرد آوری داده ها 

است که با رجوع به جدول مورگان ،   بودهبانک های دولتی شهرستان ارومیه  کارکنانپژوهش شامل  . جامعه آماری اینداد

می باشد. عوامل مورد  7.0گویه و آلفای کرونباخ بیشتر از  87نفر تعیین گردید، ابزار گرد آوری داده ها با  191حجم نمونه 

تنیدگی گویه میزان  87درجه ای لیکرت تنظیم شده بودند. تعداد  1بررسی در پرسشنامه، به صورت سواالت بسته و با مقیاس 

حداکثر امتیاز دریافتی بوده و  min =87را اندازه گیری می کنند. بنابراین حداقل امتیاز یک پاسخگو شغلی در بین کارکنان 

سطح برای صفت تصمیم گیری در نظر گرفته شد که در جدول  3باشد. به طور کلی در این تحقیق   max=120 پاسخگو 

 زیر آورده شده است:

 (a ∈ A: نحوه رده بندی ویژگی ها)1جدول 

 ردیف دامنه امتیازها ارزش کالمی کد یا ارزش عددی

 a (X) <60 1 ≥30 کم 1

 a (X)≤90 2 ≥60 متوسط 2

 a (X)≤100 8  >90 زیاد 8

 

 صفت تصمیم گیری و دسته بندی آن در جدول زیر آورده شده است:

 : ویژگی تصمیم گیری و  ارزش های کالمی آن2جدول

 حاالت متصور صفت تصمیم گیری

 کم متوسط زیاد تنیدگی شغلی در بین کارکنانمیزان 

 1 2 3 ارزش عددی یا کد

 

 ، متعارض یا ناسازگار اند هر گاه:∅A    B   ، نسبت به ویژگی های در Uاز مجموعه  yو   xدو شیء

   

        a B a x a y d x d y     

   
x  وy   :دو شیء نامتعارض یا سازگارند هر گاه ناسازگار نباشند یعنی 

 

         a B a x a y d x d y      
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قاعده های استنتاجی تصمیم متناظر با آزمودنی ها یا عنصر های متعارض به قاعده های ناسازگار موسوم اند. همین طور قاعده 

 های استنتاجی تصمیم متناظر با آزمودنی های سازگار، قاعده های استنتاجی تصمیم سازگار می باشند.

 Rough Setsنتایج تحلیل تئوری -

به عنوان ویژگی تصمیم گیری و در نظر گرفتن ویژگی  dدر ستون تنیدگی شغلی در بین کارکنان با در نظر گرفتن میزان 

( کد های آن ها 1تحلیل داده ها انجام شد به جای اعداد ذکر شده در جدول ) a4تا  a1های موقعیت مختلف در ستون های 

 ( نشان داده شده است:8را جایگزین کرده و به عبارتی آن ها را استاندارد می کنیم. سیستم اطالعات در جدول) 

 : جدول تصمیم8دولج

N d=  تنیدگی شغلی در 

 بین کارکنان

a4=  فشار عصبی 

ارناشی از محیط ک  

a3= تعارض با  

 همکاران

a2= حمایت  

 سرپرستان

a1= ماهیت کار   U 

17 2 1 1 2 2 X1 

19 2 1 2 2 2 X2 

23 3 3 3 1 1 X3 

20 3 3 2 2 2 X4 

19 3 2 3 1 2 X5 

16 3 2 3 1 1 X6 

12 1 1 1 2 1 X7 

13 1 1 1 3 1 X8 

16 1 1 1 3 2 X9 

17 1 1 1 3 3 X10 

10 2 1 1 3 3 X11 

12 3 1 1 3 3 X12 

 

 : مولفه های ناسازگار در جدول تصمیم گیری1جدول

d= ین تنیدگی شغلی در ب 

 کارکنان

a4= فشار عصبی  

 ناشی از محیط کار

a3= تعارض با  

 همکاران

a2= حمایت  

 سرپرستان

a1= ماهیت کار   U 

1 1 1 3 3 X10 

2 1 1 3 3 X11 

3 1 1 3 3 X12 
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گیری: مولفه های سازگار جدول تصمیم 1جدول  

d= ین تنیدگی شغلی در ب 

 کارکنان

a4= فشار عصبی  

 ناشی از محیط کار

a3= تعارض با  

 همکاران

a2= حمایت  

 سرپرستان

a1= ماهیت کار   U 

2 1 1 2 2 X1 

2 1 2 2 2 X2 

3 3 3 1 1 X3 

3 3 2 2 2 X4 

3 2 3 1 2 X5 

3 2 3 1 1 X6 

1 1 1 2 1 X7 

1 1 1 3 1 X8 

1 1 1 3 2 X9 

 

( را کنار گذاشته و  1جداول تصمیم قاعده هایی را در نظر می گیریم که سازگار باشند. به همین دلیل مولفه های جدول )در 

 ( را مد نظر قرار می دهیم . 1در مرحله بعد جدول)

 مجموعه هم ارزی

 ، یک هم ارزی است هر گاه شرایط زیر برقرار باشد: Uبر   Rیک رابطه دوتایی 

 1)   ,x U x x R     

2)     , ,x y U x y R y x R       

3)       , , , , ,x y z y U x y R y z R x z R         

توجه داشته باشید که هم ارزی نوعی تساوی و معادل بودن است. شرط اول حاکی از آن است که هر عضو معادل و هم ارزش 

معادل است ، و شرط سوم  xهم با  yمعادل  و هم ارز باشد آن گاه  yبا  xخودش است. شرط دوم مبین آن است که اگر 

با نماد  Rنسبت به هم ارزی  xبیانگر ان است که دو عضو معادل با یک عنصر سوم خود معادل اند. حال کالس هم ارزی عنصر 

x
R

 هم ارز می باشند، به زبان ریاضی: xاست که با  Uاز  Yنمایش داده شده حاوی آن عناصر  

 

   | ,x y U x y R
R
    

 مفهوم اصلی و اساسی در نظریه مجموعه های راف، هم ارزی است.
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Bبرای هر  A   رابطه تفکیک ناپذیری یا تشخیص ناپذیری در آزمودنی نسبت به ویژگی های در ،B به صورت زیر ،

 تعریف می شود:

       2, :IB x y U a b a x a y        

، Bاز  a، تشخیص ناپذیر اند هر گاه در هر ویژگی  B، نسبت به ویژگی هایی در  Uپس دو عنصر یا دو آزمودنی از مجموعه 

 ، به صورت زیر است: Bنسبت به رابطه ی تشخیص ناپذیری نسبت به  xدارای مقادیر یکسان باشند، کالس هم ارزی 

   | ,
x x

y U x y IB
IB B

     

Bخانواده کالس های هم ارزی رابطه ی تشخیص ناپدیری نسبت به  A   برای هر ،B  یک افراز ازU  را به دست می

Bدهد. یعنی برای هر  A  ، 

  

1)

2) ,

3)

x

x U

x
U

IB

x y
x y IB

IB IB

xU U
IB

 
    

 

   



  

   

A={a1,a2,a3,a4 } 

 V(d)={1,2,3 برد مقادیر تصمیم}

X1={ xϵU:d(x) =1}={ x7,x8,x}  

X2={ xϵU:d(x) =2}={x1,x2 } 

X3={ xϵU:d(x) =3}={x3,x4,x5,x6} 

U

D
={ x1,x2,x3}مجموعه کالس های هم ارزی 

1 { ( ) 1} { 7, 8, 9}

2 { ( ) 2} { 1, 2}

3 { ( ) 3} { 3, 4, 5, 6}

X x U d x x x x

X x U d x x x

X x U d x x x x x

   

   

   
 

به  Aتقریب پایین و باال را برای هر سه مجموعه به دست می آوریم. باید توجه داشت که  3Xو  2Xو  1Xبراساس سه مجموعه

 صورت مجموعه ذیل تعریف می شود:   

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

 

 X2, X1X ,3: تقریب سه مجموعه مفهومی  9جدول
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{{ 1},{ 2},{ 3},{ 4},{ 5},{ 6},{ 7},{ 8},{ 9}}
U U

x x x x x x x x x
IA A

   

1

2

3

{ 7, 8, 9}

{ 1, 2}

{ 3, 4, 5, 6}

AX x x x

AX x x

AX x x x x






 

 ماتریس تفکیک پذیری)برای تقلیل(:-

 : ماتریس تفکیک پذیری0جدول 

x

9 

x

8 

X

7 
X6 X5 X4 X3 X2 X1 U 

         X

1 

        λ X

2 

       a1,a2,a3,a

4 

a1,a2,a3,a

4 

X

3 

      λ a4 a3,a4 X

4 

     λ λ a2,a3,a4 a2,a3,a4 X

5 

    λ λ λ a1,a2,a3,a

4 

a1,a2,a3,a

4 
X

6 

   a2,a3,a4 a1,a2,a3,a

4 

a1,a3,a4 a2,a3,a4 a1,a3 a1 X

7 

  λ a2,a3,a4 a1,a2,a3,a

4 

a1,a2,a3,a

4 

a2,a3,a4 a1,a2,a3 a1,a2 x8 

 λ λ a1,a2,a3,a

4 

a1,a2,a3,a

4 

a2,a3,a4 a1,a2,a3,a

4 

a2,a3 a2 x9 

 

1X 2X 3X 

   7 7
A

x x    1 1
A

x x    3 3
A

x x 

   8 8
A

x x     2 2
A

x x    4 4
A

x x  

   9 9
A

x x
 

 
   5 5

A
x x 

 
 

   6 6
A

x x
 

{ [ ] }A

X
AX X U X X

A
   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

می توان نتیجه گرفت که پاسخگویان ذکر شده در این مجموعه مطمئن هستند که میزان  1XA. با توجه به مجموعه 1

هم در سطح کمی می تنیدگی شغلی در بین کارکنان میزان عوامل موثر بر در سطح کم بوده و تنیدگی شغلی در بین کارکنان 

می توان بیان کرد که در بین پاسخگویان ذکر شده در این مجموعه افرادی هستند  1XAباشد. همچنین با توجه به مجموعه 

تنیدگی شغلی در میزان عوامل موثر بر در سطح کم بوده و تنیدگی شغلی در بین کارکنان که بیان می کنند احتماال  میزان 

 احتماال  در سطح کم می باشد.هم کارکنان  بین

می توان بیان کرد که پاسخگویان ذکر شده در این مجموعه کامال  مطمئن هستند که میزان  2XA. با توجه به مجموعه 2

در سطح هم ن تنیدگی شغلی در بین کارکنامیزان عوامل موثر بر در سطح متوسط بوده و تنیدگی شغلی در بین کارکنان 

می توان اظهار کرد که در بین پاسخگویان ذکر شده در این  2XAمتوسط می باشد. از سوی دیگر با توجه به مجموعه 

عوامل موثر  در سطح متوسطی بوده و تنیدگی شغلی در بین کارکنان مجموعه افرادی هستند که بیان می کنند احتماال  میزان 

 احتماال  در سطح متوسط می باشد.هم تنیدگی شغلی در بین کارکنان میزان بر 

می توان بیان کرد که تعداد پاسخگویان ذکر شده در این مجموعه کامال  مطمئن هستند که  3XA. با دقت در مجموعه 8

در  هم تنیدگی شغلی در بین کارکنانمیزان عوامل موثر بر در سطح زیادی می باشد و تنیدگی شغلی در بین کارکنان میزان 

می توان بیان کرد که در بین پاسخگویان ذکر شده در این  3XAسطح زیادی می باشد. از سوی دیگر با توجه به مجموعه 

عوامل موثر بر د و در سطح زیادی می باش تنیدگی شغلی در بین کارکنانمجموعه افرادی هستند که بیان داشته اند که میزان 

 احتماال  در سطح باالیی می باشد. هم تنیدگی شغلی در بین کارکنان میزان 

 قوانین تصمیم 

 : قواعد تصمیم گیری3جدول

,a4=1 THEN Result=11=3,a2=2,a1=1IF a 

=1,a4=1 THEN Result=13,a3=2=1,a1IF a 

THEN Result=1 1,a4=1=3,a3=2,a2=1IF a 

2=1,a4=1 THEN Result=3,a2=2=2,a1IF a 

2,a4=1 THEN Result=2=3=2,a2,a2=1IF a 

3THEN Result= 3,a4=3=3,a1=2,a1=1IF a 

3THEN Result= 3,a4=2=3=2,a2=2,a1IF a 

3=3,a4=2 THEN Result=3=1,a2=2,a1IF a 

THEN Result=3 2,a4=3=3=1,a2,a1=1IF a 

 

داشته باشیم که تقلیل   a4=1را به وسیله قید  d=1با توجه به تقلیل داده ها و همچنین جدول تقلیل می توانیم توصیفی از 

 کننده ارزشی نامیده می شود.

 IF a4=1 THEN Result=1      
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کارکنان  بین  در شغلی همتنیدگی   در سطح کمی باشد،  آنگاه میزان فشارهای عصبی ناشی از محیط کار بنابراین اگر میزان

 قاعده باال را به صورت زیر خالصه کرد:  9در سطح کمی خواهد بود. با استفاده از استدالل مشابه می توان 

IF a1=1, a4=1 THEN Result=1 

=2 THEN Result=2a2=2, 1IF a 

IF a1=2, a3=3 THEN Result=3 

آن اشیائی است که با ضریب درستی و دقت کمتری می باشند. با روش دوم در چگونگی عمل با ناسازگارها، عبارت از حذف 

 ( این بار داریم:8توجه به جدول )

x1=D1={ x7,x8,x9,x10} 

x2=D2={x1,x2,x11} 

x3=D3={x3,x4,x5,x6,x12} 

 

U، یعنی، Aبه عالوه برای مجموعه کالس های هم ارزی نسبت به ویژگی های شرطی در 
I

 داریم: 

                  { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 10, 11, 12 }
U U

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

 

 

، با توجه به مجموعه ویژگی های iDهمین طور برای تقریب های پایین و باالی هر یک از مجموعه های مفهومی یا مقدماتی 

1,2,3,4iبرای ، Aشرطی در   :بنا به تعریف داریم 

 

{ }i i
UAD U Y Y D

A
   

{ }i i
UAD U Y Y D

A
    

 و لذا: 

1

1

7, 8, 9

7, 8, 9, 10, 11, 1

}

{ }2

{x x x

x

AD

و

AD x x x x x





           

  

2

2

1, 2

1, 2, 10, 11, 1

}

{ }2

{x x

x

AD

و

AD x x x x
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 با استفاده از تصاویر شکل زیر کالس های هم ارزی را نشان می دهد.

 

 : کالس های هم ارزی2کلش

 

 

 

 

 

 

همانطور که اشاره شد عناصر ناسازگاز با ضریب درستی کمتر حذف می شود.
 

 

  

3

3

{ 3, 4, 5, 6}

{ 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12}

AD x x x x

و

AD x x x x x x x
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: جدول محاسباتی ضریب درستی9جدول  

( )iD ( )iD

 

( )iD

 
i iAD D Aو iD ردی

 ف

3
6

 6
12

 3
12

 

 7, 8, 9x x x,

 7, 8, 9, 10, 11, 12x x x x x x 

{ x7,x8,x9,x10} 1 

2
5

 5
12

 2
12

 

 1, 2x x 1, 2, 10, 11, 12x x x x x, {x1,x2,x11} 2 

4
7

 7
12

 4
12

 

 3, 4, 5, 6x x x x,

 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12x x x x x x x 

{ x3,x4,x5,x6,x12} 3 

 

 

 حذف می شوند. x11,x10پس 

 

جدول تصمیم: 17جدول   

d= ین تنیدگی شغلی در ب 

 کارکنان

a4= فشار عصبی  

 ناشی از محیط کار

a3= تعارض با  

 همکاران

a2= حمایت  

 سرپرستان

a1= ماهیت کار   U 

2 1 1 2 2 X1 

2 1 2 2 2 X2 

3 3 3 1 1 X3 

3 3 2 2 2 X4 

3 2 3 1 2 X5 

3 2 3 1 1 X6 

1 1 1 2 1 X7 

1 1 1 3 1 X8 

1 1 1 3 2 X9 

3 1 1 3 3 X12 

 

 مجموعه حداقلی از ویژگی ها

وضعیت )زیاد ، متوسط وکم( می باشد. بنابراین می توان مجموعه های حداقلی ساخت   8دارای   (dاز آنجا که متغیر تصمیم )

به میزان  2به متغیر تصمیم هستند در یک مجموعه، پاسخگویانی که امتیاز   1به این ترتیب که پاسخگویانی که دارای امتیاز 

به متغیر تصمیم داده اند در یک مجموعه  8داده اند در یک مجموعه ، پاسخگویانی که امتیاز  تنیدگی شغلی در بین کارکنان

 .مجموعه ایجاد شده کالس های هم ارزی تصمیم گفته می شود 8قرار می دهیم. به 
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1 { ( ) 1} { 7, 8, 9}

2 { ( ) 2} { 1, 2}

3 { ( ) 3} { 3, 4, 5, 6, 12}

X X U d X x x x

X X U d X x x

X X U d X x x x x x

   

   

   
 

 Aتقریب پایین و باال را برای هر سه مجموعه به دست می آوریم. باید توجه داشت که  3Xو  2Xو  1Xبراساس  سه مجموعه

 به صورت مجموعه ذیل تعریف می شود:   

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

 X2, X1X ,3: تقریب سه مجموعه مفهومی  11جدول

 

       {{ 1}, 2 ,{ 3},{ 4},{ 5},{ 6},{ 7}, 8 , 9 , 12 }
U U

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

   

 

 ماتریس تفکیک پذیری)برای تقلیل(:-

 

 

1X 2X 3X 

   7 7
A

x x    1 1
A

x x    3 3
A

x x 

   8 8
A

x x     2 2
A

x x    4 4
A

x x  

   9 9
A

x x
 

 
   5 5

A
x x 

 
 

   6 6
A

x x
 

 
 

   12 12
A

x x
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: ماتریس تفکیک پذیری12جدول   

x1
2 

x

9 

x

8 

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 U 

          X1 

         λ X2 

        a1,a2,a3,

a4 

a1,a2,a3,

a4 

X3 

       λ a4 a3,a4 X4 

      λ λ a2,a3,a4 a2,a3,a4 X5 

     λ λ λ a1,a2,a3,

a4 

a1,a2,a3,

a4 
X6 

    a2,a3,a4 a1,a2,a3,

a4 

a1,a3,a4 a2,a3,a4 a1,a3 a1 X7 

   λ a2,a3,a4 a1,a2,a3,

a4 

a1,a2,a3,

a4 

a2,a3,a4 a1,a2,a3 a1,a2 x8 

  λ λ a1,a2,a3,

a4 

a1,a2,a3,

a4 

a2,a3,a4 a1,a2,a3,

a4 

a2,a3 a2 x9 

 a
1 

a

1 

a1,a

2 
λ λ λ λ a1,a2,a3 a1,a2 x1

2 

 

 وانین تصمیم ق

: قواعد تصمیم گیری18جدول  

=1,a4=1 THEN Result=13=2,a2=1,a1IF a 

=1,a4=1 THEN Result=13=3,a2=1,a1IF a 

=1,a4=1 THEN Result=13=3,a2=2,a1IF a 

=1,a4=1 THEN Result=23=2,a2=2,a1IF a 

THEN Result=2=2,a4=1 3=2,a2=2,a1IF a 

=3,a4=3 THEN Result=33=1,a2=1,a1IF a 

=2,a4=3 THEN Result=33=2,a2=2,a1IF a 

=3,a4=2 THEN Result=33=1,a2=2,a1IF a 

=3,a4=2 THEN Result=33=1,a2=1,a1IF a 

=1,a4=1 THEN Result=33=3,a2=3,a1IF a 
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داشته باشیم که تقلیل   a4=1را به وسیله قید  d=1با توجه به تقلیل داده ها و همچنین جدول تقلیل می توانیم توصیفی از 

 کننده ارزشی نامیده می شود.

 IF a4=1 THEN Result=1      

در هم کارکنان شغلی در بین نیدگی ت باشد،  آنگاه میزان کمیسطح فشارهای عصبی ناشی از کار در بنابراین اگر میزان  در 

 قاعده باال را به صورت زیر خالصه کرد:  17خواهد بود. با استفاده از استدالل مشابه می توان  کمیسطح 

IF a1=1, a4=1 THEN Result=1 

IF a1=2, a2=2 THEN Result=2 

IF a3=3, a4=2 THEN Result=3 

 نتیجه گیری

گی شغلی سطح کمی باشد، آنگاه میزان تنید فشارهای عصبی ناشی از محیط کار در بر اساس نتایج بدست آمده اگر میزان

 کارکنان هم در سطح کمی خواهد بود.

همچنین نتایج نشان داد که اگر ماهیت کار و حمایت سرپرستان در سطح متوسطی باشد آنگاه میزان تنیدگی شغلی کارکنان 

  هم در سطح متوسطی خواهد بود.

 د شد.گی شغلی خواهافزایش میزان تنیدعالوه بر این نتایج نشان داد که تعارض با همکاران در سطح زیادی باعث  
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