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همدقم.1

متسیس کی ناونع هب ناوتیم ارنامزاس،عیانص زا يرایسب رد

ويدرف لماوع زا يدایز دادعتهکدرک دادملق]1[هدیچیپ

اب لماعت لاح رد موادم روط هبودوشیم لماش ارینامزاس

یم رگیدکی رب هظحالم لباق تارثا اتسار نیا رد دنتسهرگیدکی

،زتیلگیتسا.]2[دنتسه ینیب شیپلباق ریغ ًاتدمعهک دنراذگ

تاعوضومتیمها هنوگچ هک دنهدیم حیضوت]3[رکب و ،نسدون

توافتم ،طیحم ییایوپ هب هتسب ،يریذپفاطعنا و کیژتارتسا

تروصبيراتخاس تارییغتواهدنور اب هک ییاهطیحم .تسا

دنناوت یمنهک ییاهطیحم اب هسیاقم رددنبای یم قابطناموادم

.دنوش یم یتالکشم راچد دننک ادیپ قابطنا

اهنامزاس يارب يژتارتسايارجاییایوپ ياهطیحم نینچرد

عقاوم هنوگ نیا رد و دشاب یم رادروخرب ییالاب يراوشد زا

رد هژیوب يدربهار رکفت شرورپ يور هب رتشیب يراذگ هیامرس

.دوش یم ساسحا شیپ زا شیب نامزاس رسارس رد ناربهر نایم

-وبسک يارب یترورضيدربهار رکفت،هملک قیقد يانعم هب

يدربهار رکفتتیمها لیلد هب اهنت هن ،تسا]4[نردم ياهراک

لیلد نیا هب هکلب ،تدمزارد ینامزاس تیقفوم زا نانیمطا يارب

تراهم دقاف ،فلتخم عیانص ناربهر هک دراد دوجو يدهاوش هک

.]6[و]5[دنتسه هتفرشیپ رایسبيدربهار رکفتياه

رديدربهار رکفتياراد ناریدم شرورپ هکنیا هب هجوت اب

هب ندیسر يارب ییالاب تیمها زا ینامزاس و یتیریدم شخب

دنراد یساسا زاین اه نامزاس و تسا رادروخرب اه نامزاس فادها

تیبرت ار نامزاس رظن دروم ياهیگژیو اب یناسنا عبانم دنناوتب ات

کیژتارتسارکفت شرورپ روظنمهب دیدج مولع زا هدافتسا دنیامن

يدربهاررکفت شرورپ ياتسار رد یشهوژپ ددرگ ثعاب دناوتیم

ققحت يارب اذل ددرگ هئارا یتخانش مولع درکیور اب ناریدم رد

ياهاطخ يدنبهبتر و ییاسانش ادتبا رد تسا زاین عوضوم نیا

،دشاب یم قیقحت یلصا هلاسم هکيدربهار رکفتاب طبترم یتخانش

رد هک ییاهاطخ ادتبا رد قیقحت نیا جیاتن کمک هب دریگماجنا

دیدرگ يدنب هبتر و ییاسانش دراد دوجويدربهار رکفتزا دعب ره

.دشهیارا هلاقم نیا رد نآ جیاتن هک

هلئسمنایب.1-1

کیژتارتسا ناریدم شرورپ نوماریپ هدش حرطم تاقیقحت

یناهج دنور اب ماگمه .تسا هدوب رکفت شرورپ هزوح رد طقف

تیریدم ياه کینکت و اهرازبا زا يریگ هرهب هب شیارگ شیازفا

هزوح هژیوهب هعسوت لاحرد ياهروشک رد ،]7[کیژتارتسا

یگدامآ و يزاس یصوصخ هلمج زا یلیالد هب زین هنایمرواخ

هب زاین ساسحا ،یناهج تراجت نامزاس هب نتسویپ تهج

ور نیا زا.تسا شیازفا هب ور ییاهرازبا نینچ رثؤم يریگراکب

يدیلک لماوع زا یکی ناونع هب ناریدم رديدربهار رکفتشرورپ

يرتشیبهجوت دنمزاین ،کیژتارتسا تیریدم دنیآرف یشخبرثا رد

ساسا ربيدربهار رکفتتیهام هکنیا هب هجوت اب .تسا

زورب ار دوخ دریگ یم لکش تسیژتارتسا نهذ رد هک ییاهدنیارف

ياتسار رد نهذ تیوقت اب طبترمیمولع هب نتخادرپ اذل دهد یم

رد .دشاب یم رادروخرب يرفاو تیمها زايدربهار رکفتشرورپ

يرتشیب تیمها زا تیریدم رد یتخانش ياه شهوژپ اتسار نیا

هجوت نیا لیالد زا یکی .دنا هدش رادروخرب هتشذگ هب تبسن

تیلاعف كرد صوصخرد هدش لصاح ياهتفرشیپ ،نوزفازور

نایم تاقیقحت هعسوت هب هجوتاب هوالع هب .تسا اهناسنا زغم

لدم و اهدنیآرف یسررب هب يرتشیب ناققحم ،تیریدم رد يا هتشر

دنا هداد ناشن هقالع اهنامزاس رد دارفا تاساسحا و ینهذ ياه

نیرمت قیرط زا یتخانش ياه تیلباق هک دهد یم ناشن تاقیقحت

اکیرمآ یسمرافجلاک نمجنا رد هک یقیقحت یط.]8[دنبای یم دوبهب

(AACP)دنا هدش دلوتم هتسجرب ناربهر ایآ"ناونع اب2016لاس رد

ياه هفلوم ندوب یتاذ یسررب هب دیدرگ ماجنا"دنا هدش هتخاس ای

بسک ابقیقحت نیارد .دش هتخادرپ نآ ندوب یباستکا ای و يربهر

ناربهر(یخیرات ياه تیصخش رب هعلاطم اب رظن بحاص دارفا تارظن

مولع تاعلاطم زا لصاح شناد نتفرگ رظنرد نینچمه و)هتسجرب

.دیدرگ لصاح یبلاج جیاتن کیتنژ

ود ره ،يربهر كرد يارب دیدرگ صخشم صوصخ نیارد

دیاب )یطیحم تاریثأت( شرورپ و )یکیتنژ ياه هفلوم( تعیبط

ماجنا و تارظن بسک اب و قیقحت نیا یط.دوش هتفرگ رظنرد

ياه یگژیو هک دیدرگ صخشم دارفا يور رب یکیتنژ تاشیامزآ

تایبرجت زا هدافتسا اب دنناوتب دارفا هک تسا مزال یصاخ یتاذ

هتسجرب ربهر کی هب ،هدش هتفرگارف ینهذ ياه لدم و یگدنز

یطیحم و یکیتنژ هبنج ود ره یخیرات ياه لاثم .دنوش لیدبت
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تالیامت زا یبیکرت زا ناربهر .دیامن یم تیامح ار يربهر يارب

یطیحم طیارش هب دنناوت یم يدرف هعسوت نینچمه ویکیتنژ

تروص هب اريدربهار رکفتموهفم و هداد ناشن یبسانم شنکاو

دوخ يربهر تحت ياه هعومجم ای و اه نامزاس رد شخبرثا

.دنزاس رولبتم

رکفتياراد ناریدم شرورپ هکنیا هب هجوت اب نیاربانب

يارب ییالاب تیمها زا ینامزاس و یتیریدم شخب رديدربهار

زاین اه نامزاس و تسا رادروخرب اه نامزاس فادها هب ندیسر

رظن دروم ياه یگژیو اب یناسنا عبانم دنناوتب ات دنراد یساسا

شرورپ روظنم هب دیدج مولع زا هدافتسا دنیامن تیبرت ار نامزاس

ياتسار رد یشهوژپ ددرگ ثعاب دناوت یم کیژتارتسارکفت

هئارا یتخانش مولع درکیور اب ناریدم ردکیژتارتسارکفت شرورپ

و ییاسانش ادتبا رد تسا زاین عوضوم نیا ققحت يارب اذل ددرگ

هلاسم هکيدربهار رکفتاب طبترم یتخانش ياهاطخ يدنب هبتر

هک هلاسم نیا تابثا يارب دریگ ماجنا ،دشاب یم قیقحت یلصا

دنا هتخادرپن یتخانش مولع هب یفاک روط هب زونه هتشذگناققحم

هزوح نیا رد تاقیقحت ياهدنور و تیعضو زا ادتبا ات تسا مزال

و هعسوت-قیقحت-يروئت هخرچ اتسار نیا رد .میدرگ علطم

هخرچ نیا ساسا رب هک تسا  هتفرگ رارق هدافتسا دروم تایلمع

و بسانت يروئت اب تاقیقحت ،تایلمع ،دوبهب هزوح هس دیاب

نایم رد عوضوم نیا هکداب هتشاد دوجویبسانم ییاتسارمه

هب هلاقم نیا رد اذل دراد يا هدننک نییعت رایسب شقن تاقیقحت

.)1لکش(تسا هدشهتخادرپ هژیو تروصب تاقیقحت شخب

4Scoping Review

كرت هک دنتسه يدارفا هب هتسباو اه نامزاس زا یخرب هزورما

نیاو ددرگ یم نامزاس دیدش تفا بجوم ًاهاگ اهنامزاس زا اهنآ

و یتیریدم ،يراتفر ،یشزومآ طبترم ياه هرود هک تسا یلاحرد

اهنامزاس فلتخم حوطس رد دارفا يارب هدنیآ ناریدم شرورپ

هرود يرازگرب هک دهدیم ناشن اه دنور نکیل ددرگ یم رازگرب

یبایزرا ياه نوناک زا يریگ هرهب نینچمه و یلبق يا هویش هب اه

رجنم تیاهن رد يدرف هعسوت دوبهب تامادقا فیرعت همادا رد و

یمن اذل دوش یمن نامزاس رديدربهار رکفتاب ناریدم شرورپ هب

نامزاس ياقب هک درک تیبرت ار يدارفا قوف تامادقا کمک هب ناوت

هیارا تیمها و ترورض لیلد نیمه هب .دنیامن نیمضت ار

درکیور اب ناریدم رد کیژتارتسا رکفت شرورپ دروم رد یشهوژپ

ناونع ابياهلاقم رد هک دش ساسحا شیپ زا شیب یتخانش مولع

یتخانش مولع روهظون دربراک و کیژتارتسارکفت هعسوت یسررب

خساپ ریز لاوسود هب]10[4هدودحمیسرربدرکیور اب  نآ رد

یلماوع و اهدرکیور هچ هب یلبق تاقیقحت رد-1:تسا هدش هداد

هدوب رثوم یلماوع هچ و تساهدشهراشايدربهار رکفتهعسوت رد

هب یتخانش مولع شقن هب یلبق تاقیقحت رد ایآ-2؟تسا

؟ریخ ای تسا هدش هتخادرپيدربهار رکفتشرورپ

ياهاطخ يدنبهبتر و ییاسانش هب رضاح شهوژپ رد

همانرب اتتسا هدش هتخادرپيدربهار رکفتاب طبترم یتخانش

ییاسانش زا سپ ناریدم رديدربهار رکفتشرورپ يارب يزیر

ادتبا رد قیقحت نیا جیاتن کمک هب.دریگ ماجنا طبترم ياهاطخ

و ییاسانش دراد دوجويدربهار رکفتزا دعب ره رد هک ییاهاطخ

.دش هیارا هلاقم نیا رد نآ جیاتن هک دیدرگ يدنب هبتر

قیقحتهنیشیپوتایبدا.2

يدربهار رکفتداعبا.1-2

يدربهار رکفتهزوح رد فلتخم ياه هیرظن یسررب زا سپ

رکفترتهدرتــسگ كرد يارب ددعتم ياهلدم بیکرت و قیفلت رد

ییاسانش یساسا و جیار ياهلدم نیا زا نومضم هُن ،يدربهار

یتخانش ياه يریگوسو اهاطخ ییاسانش يارب ییانبم هک دیدرگ

)ب( ،بیکرت و اهمتسیس )فلا( :دنتفرگ رارق داعبا زا کیره رد
]9[تایلمع و هعسوت-قیقحت-يروئت هخرچ.1لکش
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،نامز زا یهاگآ )ث( ،داقتنا )ت( ،تیقالخ )پ( ،ییامنتهج

 نمــض( یلمع يریگدای )چ( ،یبلط تــصرف و يراگزاــس )ج(

دوخ و یهاگآدوخ )خ( و رظن تعــسو و لومــش )ح( ، )لمع

.)يرادنتشیوخ( یلرتنک

رسارس رد اهنآ )عویش( تیمومع یلوزن بیترت هب ، نیماضم

ره هک تسین انعم نیا هب ،لاح نیا اب .دنوشیم هئارا اهلدم

يرگید هب تبسن يرتشیب تیمها ای تیولوا ياراد ینومضم

يدربهار رکفتزرط ینونک موهفم يارب ییانبم نیماضم نیا .تسا

.تسا

يدربهار رکفتنیماضم .1لودج

ریگدای
لمع ي

یح( ی
مع ن

)ل

هاگآدوخ
لرتنک دوخ و ی

ی

عسو و لومش
رظن ت

راگزاس
رف و ي

ص
بلط ت

ی

هاگآ
نامز زا ی

داقتنا

هج
یامن ت

ی

خ
یقال

ت

یس
متس

یکرت و اه
ب

)1998،سویلکاراه(***

)ب1998،اکدیال(*****

)2001،نوب(***

)2002،زترگ(**

)2005،ناراکمه و ایپازیپ(****

)2008،رگرای(****

)2010،نمدلگ و یسیک(******

)2010،ناراکمه و ینوملاس(***

)2011،ناراکمه و  ینگارد(***

)2011،زرتاو(******

)2012،ناراکمه و  یمیحود(****

)2012،ریرگ(***

)2012،یلاک کم(****

)2012،زدیالوکین وسکروی(****

ياه يریگوس شهاک ياتسا رد هب دش حیرشت البق هک هنوگمه

داعبا زا کیره اب طبترم ياهاطخ دیاب ادتبارد نهذ رد یتخانش

رد تاقیقحت.مییامن نییعت و یسررب ار قوف رد کیزتارتسا رکفت

هک )What(يزیچ يزاس موهفم رب اهنت هنيدربهار رکفتدروم

هکلب دراد زکرمت ،]12[و]11[تسا  نآ مزلتسميدربهار رکفت

و،)]15[و]14[و]13[و]6[( نآ شرورپ )How(یگنوگچ رب

زکرمتم دننکیم شکمشک نآ اب تسیژتارتسا ناریدم هنوگچ هکنیا

اب یجراخویلخاد ياه شهوژپ و تاقیقحت یسررب .]16[تسا

.تساهتفرگتروص ریزنیوانع

یجورخ وراک شورسنرفرعوضومهدنسیون مان

و قداصروپ

]17[ینادزی

رکفت تــیلباــق ریثأــت

 دــشرا ناریدميدربهار

 ياهتکرـــش تیقفوم رب

طسوتم و کچوک

Naser Poorsadegh, Behrang
Yazdani. (2011), The Effect of
Strategic Thinking Capability of
Senior Managers on the Success of
Small and Medium sized
Enterprises, Strategic Management
Studies Quarterly Journal,Volume

دنشاب یمیقرشناجیابرذآ ناتسا طسوتم و کچوک ياهتکرش دشراناریدمشهوژپ نیا

تسا هدش هتفرگ رظن رد هیضرف راهچ .دندادلیکشت ارقیقحت يرامآ هنومن ،تکرش128و

و کچوک ياهتکرشتیقفومرب دشراناریدميدربهار رکفتتیلباق هک داد ناشنجیاتنو

.دنریگیمنهرهب نآ زا نادنچ لمع رد هک دنچ ره درادییازسبریثأت طسوتم
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2, Issue 7, Autumn 2011,Pages 143-
159

و ییامعم

ناراکمه

]18[

يدربهار رکفتشجنس

 يداتــس ناریدم نیب رد

یکشزپ مولع هاگشناد

 یتـــشادهب تامدخ و

نارهت ینامرد

Moammai H, Amini M, Dargahi
H, Mashayekh M, Janbozorgi
M. (2013). Strategic Thinking
Measurement among Staff
Managers of Tehran University
of Medical Science . jha. 2013;
16 (53) :73-84

ءزج فادها رظن زا و،دــشابیمیگتــسبمه عون زایفیــصوتقیقحتکی ،رــضاح شهوژپ

مجح اب هاگشناديداتس دشراناریدم،قیقحتنیايرامآ هعماج .تسايدربراکتاقیقحت

لدمياه هفلومهیلک هک دندرکدییات ارهجیتننیا اه نومزآ.دــش هتفرگ رظنردرفن97هنومن

رکفتبیترت هبنمدیرف نومزآ هب هجوت اب اه هفلومبیترت و تــسا هدــش ارجا نامزاــس رد

رگنایب اههتفای.دنشابیم هنادنمشوهیبلط تصرف ويرگنهدنیآ،یموهفم رکفت،یمتسیس

.دنتسهيدربهار رکفتهبدنبیاپیبوخدحرد هاگشنادناریدم هک تسا هلاسمنیا

و یمساق

]19[یضیف

 کیژتارتــسا رکفت شقن

 يراتخاــس یگدیچیپ رب

 :هعلاطم دروم( نامزاــس

)وکپه تکرش

Ghasemi hamidreza, Feyzi
masoume. (2016). The role of
Strategic Thinking in Structural
Complexity of an Organization.
Journal of Strategic
Management
Researches.Volume 21, Issue
59, Winter 2016, Pages 141-170

هنومن مجح اب و شسرپ50لماش همانشسرپ رازبا زا هدافتسا اب و یلع شور هب قیقحت نیا

نیبهک  تسا هدش تابثا قیقحت نیا رد.تسا هدش ماجنا كارا وکپه تکرش رد رفن327

.دراد دوجو رادانعم ۀطبار وکپه تکرش يراتخاس یگدیچیپ و کیژتارتسارکفت

تناید

روپجریا وداژن

]20[

رکفت ریثاــت یـــسررب

يروآون ربيدربهار

ینامزاس

Dianat Nejad, Irajpour. (2017).
A research on the effect of
strategic thinking on
organizational innovation. (case
study: Qazvin Educational
Headquarter). JDEM. Volume
1395, special issue, Winter
2017, Pages 85-92

قیقحت عون زا شور رظن زا و يدربراک ياهشهوژپعونزا،فدهظاحلزاشهوژپنیا

هرادا نانواعم و ناریدم هیلکلماش شهوژپ يرامآ هعماج دیآیم رامش هب یشیامیپ یفیصوت

و ناگروم لودج زا هدافتسا اب تسا فلتخم ياههدر رد نیوزق رهش شرورپ و شزومآ لک

.دیدرگ باختنا نانآ زارفن160دادعت هداسیفداصت يریگ هنومن شور

و تسا راذگ ریثات ینامزاس يروآون ربيدربهار رکفتهک تسا نیا زا یکاح شهوژپ جیاتن

ساسا رب يورشیپ ،کیژتارتسا مزع ،هنادنمشوه یبلط تصرف ،یمتسیس رکفت نکر جنپ زین

دنتسه راذگ رثا ینامزاس يروآ ون رب نامز لوط رد رکفت و ،یملع درکیور

و جاترد

]21[ناراکمه

 شرورپ لدــم یحارط

 و کــیژتارتـــسا رکفت

 نارــیدــم رد قالــخ

ناریا تفنیلم تکرش

Dortaj, Abaspour,Shariat,
Delavar , Sadipour. (2018).
Designing a Model for
Developing Strategic and
Creative Thinking at Managers
of National Iranian Oil
Company Based on Mixed
method Approach. Journal of
Innovation and Creativity in
Human Science, Volume:7,
Issue: 28, 2018

 رد یتخانــش شور رظنم زا و يدربراک ياه شهوژپ ي هتــسد رد فده رظن زا شهوژپ نیا

و-داینب هداد هیرظن درکیور اب ینتبم یفیک شخب رد .دراد رارق هتخیمآ ياه شهوژپ ي هتسد

تعنص ناگربخ زا رفن24( شهوژپ ي هنومن زا هتفای راتخاس همین قیمع ياه هبحاصم طسوت

 رکفت شرورپ یمیاداراپ لدم بلاق رد .دـــش يروادرگ شهوژپ ياه هداد )هاگـــشناد و

،)يزاس نامتفگ و ینامزاس لماوع ،يدرف لماوع( یلع طیارش :لماش قالخ وکیژتارتسا

 و يرگن هدنیآ ،یموهفم رکفت ،یمتــسیــس دید( قالخ و کیژتارتــسا رکفت يزکرم ي هلوقم

رتسب( يا هنیمز لماوع ،ینامزاس نورد و نورب یطیحم رگ هلخادم لماوع ،)یفسلف شرگن

یبایدادعتسا ياهدربهار ،)ینامزاس لالقتسا و یتخانش ناور لماوع ،يریگدای هنیمز ،یگنهرف

 رکفت هعـــسوت :لماـــش قالخ و کیژتارتـــسا رکفت شرورپ دمایپ و تـــشادهگن و بذج و

رد تیقالخ و یناب هدید ماظنرارقتــسا و یحارط هنیمز ندومن مهارف ،قالخ و کیژتارتــسا

داد ناشن ار نآ فلتخم داعبا نیب طباور و تفن یلم تکرش

و یلمراک

]22[ناراکمه

يروآون يربهر تیمها

 شزارــب شرورــپ رد

شیازفا و تسیژتارتسا

تکرش درکلمع

Carmeli, Gelbard, Gefen.
(2010). The importance of
innovation leadership in
cultivating strategic fit and
enhancing firm performance.
The Leadership
Quarterly.Volume 21, Issue 3,
June 2010, Pages 339-349

 اب نامزاـــس کی تـــسیژتارتـــسا شزارب شرورپ رد ار يروآون تیربهر تیمها هعلاطم نیا

دنک یم یسررب  شطیحم

هب مه ،يروآون تیربهر هک دنهد یم ناشن تکرش117زا يروآ عمج ياه هداد ياه هتفای

 درکلمع يرادانعم روط هب ،تــسیژتارتــسا شزارب شیازفا قیرط زا مه و میقتــسم تروــص

.دهد یم شیازفا ار تکرش

و یمظاک

]23[وجناران

يدربهار رکفتشرورپ

 اب ینامزاــس ناربهر رد

 يراــک طیحم یحارط

یتیامح

.تسا رتالابرایسب درکلمع حطسياربيدیلک،يدربهار رکفتياربتیریدم ربهرتیفرظ

ییاناوت هعسوتياربیحیحص روتسد هدرتسگيراک هبرجت اب هارمه هدرتسگيراک شناد

دنیارف دنناوتیم مجسنمینامزاس رصانع رانک رد نامزاسیلخادطیحم .تسايدربهار رکفت

.دننک دودحمایو هدرکتیامح ار تسا دنمشوه رکفت لوئسم هکيدرف زارتالابیتخانش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

4i
-j

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 22

https://ic4i-journal.ir/article-1-208-fa.html


ف
ملع ۀمانلص

ی
هوژپ-

ش
هدنامرفی

ی
و

رتنک
،ل

نپلاس
،مج

ةرامش
ی

راهب  ک
14

00
ھـــــلاقم

71

ونملگ

]24[تاکسا

یگتــسیاــشياهلدم

رکفتیباــیزرايارب

يدربهار

Goldman, E, & Scott, A. R.
(2016). Competency models for
assessing
strategic thinking. Journal of
Strategy and Management, 9(3),
258 – 280.

گرزب ياه نامزاس زا یعیسو هرتسگ رد یناسنا عبانم ناریدم اب یساسا يریسفت شهوژپنیا

لدمداد ناشن هتفای.تفرگ رارق یسررب دروم ًاقیمع لدم هعسوت دنیآرف نینچمه .دشاب یم

 ار نآ ای ،دننک یم فیرعت لقتــسم تیحالــص کی ناونع هب اريدربهار رکفتای لوادتم ياه

 یم ربرد ار ییارجا حطــس دنچ ای کی ،اهنآ بلغا .دننک یم هیبعت ،فلتخم هزوح هــس تحت

 ای و ،یلغـــش حطـــس ای ناونع قیرط زايدربهار رکفتيارب ار توافتم تاراظتنا هک ،دنریگ

 فیــصوت لماــش اهلدم نیا.دننک یم نایبيدربهار رکفت درکلمع حوطــس نتخاــس زیامتم

 يزاــسزارتمه و ارجا ،يژتارتــسا هئارا يدنب هقبط تفه هکدنتــسهيدربهار رکفتياهراتفر

.دنهد یم دنویپ ار ینامزاس )يزاس نازیم(

 نارــیدــم تاــکاردا]25[نتلا

رکفت دروم رد یشزومآ

 ،)یــساکعنا( یــساــسا

ويدرــبــهار رــکــفــت

ینیرفآراک

Elcin Altan (2018) Perceptions
of educational managers on
reflective thinking, strategic
thinking and entrepreneurship.
Springer Science+Business
Media B.V., part of Springer
Nature 2018

هناروآون ويدربهار رکفت ،)یــساکعنا( یــساــسا رکفت تاکاردا یــسررب ،قیقحت نیا فده

 قیقحت نیا رد یفیک قیقحت ياه شور زا یکی ،هبحاــصم کینکت .تــسا یــشزومآ ناریدم

ناریدم نایم يراد ینعم توافت هک داد ناشن قیقحت نیا ياه هتفای .تفرگ رارق هدافتسا دروم

تیرومأم ،اه زادنا مشچ ،کیژتارتسا ياه همانرب رظن زا هسردم و )تلود تأیه( هناخترازو

)تلود تأیه( هناخترازو ،لاح نیع رد .دراد دوجو تاراظتنا و یفنم و تبثم براجت ،اه

يزیر همانرب ،)یساکعنا( یساسا رکفت زا اهنآ ،يداهن تروص هبهن هچرگا ،هک تشاد ناعذا

 داهن ناونع هب )هدنیآ یب هــشقن( تــسب نب رد اهنآ ،دندــش دنم هرهب هناروآونو کیژتارتــسا

رکفت زا ،تاسسؤم زین و دارفا ناونع هب ،هسردم ناریدم ،رگید يوس زا .دندوب )نامزاس(

هک دنتشاد نایب و دندش دنم هرهب هناروآون و کیژتارتسا يزیر همانرب ،)یساکعنا( یساسا

..دوب طوبرم )تلود تأیه( هناخترازو زا ناشتاراظتنا هب اهنآینیبدب

یم ناشن یجراخ و یلخاد ياه شهوژپ یسررب يریگ هجیتن

شهوژپ عون زا قیقحتهنیشیپ رد هدش هراشا تاقیقحت رثکا دهد

قیرط زا شرورپ و تخاس یگنوگچ هب نینچمه و دنتسه یمک

رد تسا هدرکن هراشا یتخانش ياه يریگوس و اهاطخ ییاسانش

هدشن هراشا نآ یگنوگچ هب اما دنا هتخادرپ اهارچ هب رتشیب عقاو

ناریدميدربهار رکفتشرورپ نوماریپ یقیقحت نینچمه .تسا

يریگوس شهاک و ییاسانش قیرط زایتخانش مولع درکیور اب

شرورپ هطیح رد اهشهوژپ هکلب تسا هدشن ماجنا یتخانش ياه

-هبنجیشهوژپ درکیورنیا اب عوضومنیا بیکرت تساهدوب رکفت

.دنکیم حرطم ار دیدجياه

چیهدیدرگصخشم هتشذگ تاقیقحت هب هظحالماب نینچمه

داعبا یتخانش ياه يریگوسو اهاطخ دنا هدرکن نایب اه نآ زا مادک

یپ ياهاطخ عون هب ناوت یم هنوگچ و تسیچ کیژتارتسارکفت

و اه شور اب نیاربانب و تسا"ملع"کی یتخانش مولع.درب

تسا نآ ملع نیا لصا نیرتمهم .دراد راکورس یملع ياهرایعم

کی یتخانش مولع ."دیمهف یملع روط هب ناوت یم ار نهذ"هک

مولع ،یبصع مولع ،یسانشناورياه هخاش و تسا هتشر نایم

.دریگ یم رب رد ار…و هفسلف ،یسانش نابز ،یسانش ناسنا ،هنایار

يرگید ياه عوضوم هب نهذ رانک رد مولع نیا هک تسا حضاو

دراد یفلتخم ياهدرکیور و داعبا یتخانش مولع .دنزادرپ یم زین

اب هک تسا هدش هاگن یتخانش ياهاطخ رظنم زا هلاقم نیا رد هک

زا هنیهب هدافتسا هنیمز ، یتخانش مولع ياه هتفای زا هدافتسا

زاو ناربج ارنآ ياهیتساک ،هتخاس مهارف ار یتخانش ياهتیفرظ

.ددرگ یم يریگولج ناسنا ینهذ ياهاطخ زورب

یتخانشيریگوسواطخ.2-2

یلمعو.)تساهتفرگتاشننادرگرسنیتالهژاوزا(اطخ

ابفدارتماطخ ،اهدربراکیخربرد.تساتسردانوحیحصان

شزرانیبتوافتهباطخ،رامآرد.تساهدشهتفرگرظنردهابتشا

زادناوت یماطخ.درادهراشاحیحص شزراوهدشهبساحم

دوشهتفرگرظنردراتفرایدرکلمعزافارحناردایتسکش

ای،تسانتفر اطخهبورضرفشیپنامهيریگوس )ایدپیکیو(

،رظنکیریثاتتحتهکیلاحرد،میمصتکیذاختاهبینطابلیامت

شیارگیتخانشياهیریگوس]26[دنتسه هبرجتایهدیقع،موهفم

طلغ ایحیحصياه لالدتساهکدنتسهيرکفکیتامتسیسییاه
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دیئاتددعتمياه شهوژپاباه يریگوسرثکا .دننک یمفیعضتار

)2لکش(قباطم هک تسا يرورض حیضوت نیا همادا رد.دنا هدش

ار ییاهن لدم اطخ تخانش يارب هیلوا بوچراچ زا میراد دصق

رکفتزا دعب ره ياهاطخ و مییامن یحارط لباقم رادومن قباطم

رد هیلوا بوچراچ نییعت يارب.تسا هدش جارختسايدربهار

نیا هک میتفای ناریدم رکفت يارب یلدم و میدرک وجتسج تایبدا

ساسا رب دیامن یم حیرشت ار ناریدم و دارفا رکفت متسیس لدم

رارق میمصت تیعقوم رد یتقو ریگ میمصت کی ای ریدم  لدم نیا

دریگ یم رارق ناشیا رایتخا رد اتسار نیمه رد یتاعالطا تفرگ

مادقا ینهذ ياه ضرف شیپ يرسکی ریثات تحت هدنریگ میمصت و

و هجیتن کی هب رجنم هک دیامن یم لالدتسا و تاعالطا لیلحت هب

ود رد يریگ میمصت ماگنه رد تسا نکمم .دوش یم جاتنتسا

نیا رد هک میوشب ییاهاطخ راچد لالدتسا و اهضرف شیپ شخب

هدشزکرمت ینهذ ياهضرف شیپ هب طوبرم ياهاطخ هب طقف هلاقم

داعبارگید فرط زا دنتسه فورعم یتخانش ياهاطخ هب هکتسا

نیا رد دوش یم يدنبهقبط )1لودج( هلوقم هن رديدربهار رکفت

ار یتخانش ياهاطخ هناگ هنيدربهار رکفتداعبا زا کیره هلاقم

ناگربخ دییات هب و ییاسانش هتشذگ تاقیقحت و تایبدا قیرط زا

.تسا هدش هدناسر

یتخانش ياه يریگوس و ییاسانش هب تبسن ،قیقحت همادا رد

شیامیپ و بیکرتارف کمک اب کیژتارتسا داعبا زا کی ره رد

.تسا هدیدرگ مادقا ناگربخ

قیقحتشور.3

هدافتسا6ناگربخ شیامیپ و5بیکرتارف زا قیقحت شور رد

.تسا هدش

ياه هاگیاپ زا تالاقم هیلک بیکرتارف هلحرم رد يرامآ هعماج

یفیک ياه شهوژپ رد قیقحت هنومن باختنا.دشاب یم ربتعم یملع

شور( یشنیزگ عون زا یفداصتریغ يریگ هنومن شور عون زا

دارفا هنومن کینکت زا و يرظن عابشا رایعم و دنمفده يریگ هنومن

تخانش اب رگشهوژپ شور نیا رد .دشابیم ))ناگربخ( يدیلک

5Meta synthesis

هنومن دنمفده باختناهب تسد ،یهاگآ اب و قیقحت فده هعماج

رد دنمفده درکیور رضاح قیقحت رد .دنز یم قیقحت رظن دروم

یشیامیپ شخب رد .ددرگ یم هدافتسا قیقحت یفیک هنومن باختنا

.تفرگ رارق هربخ دارفا زا رفن13رایتخا رد همانشسرپ

قیقحت يژتارتسا باختنا و هداد عبانم.4

،EBSCO: هداد ياهاگیاپ قیرط زا یکینورتکلا ياهوجتسج

Springer،Elsevier،Wiley-Blackwell،Emerald

Insight،ScienceDirect،SAGE،RoutledgeوWiley

Barbosa andشور زا هدافتسا اب وجتسج . تسا هتفرگ ماجنا

Alves]27[نییعت یلصا ياه هژاو دیلک ادتبا:تفرگ ماجنا

رارق یسررب دروم هنیمز نیا رد هدش هتخانش تالاقم،مود ؛دیدرگ

6survey method

ییاهن لدم اطخ تخانش يارب هیلوا بوچراچ.2لکش
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؛تفرگ رارق یسررب دروم نیزگیاج يدیلک تاملک ،موس ؛تفرگ

هدافتسا اهنآ باختنا و بیکرت ياربBooleanشور زا ،مراهچ

رکفت:تسا زا دنترابع هب وجتسج ییاهن ياه هژاو دیلک .میدرک

رکفت،يدربهار رکفتدوبهب ،کیژتارتسارکفت هعسوت ،يدربهار

فذح زا سپ و هدش یسررب هلاقم207زا یتخانش مولعيدربهار

ددع108دادعت هب  هوقلاب طبترم تالاقم ،يرارکت ياه هلاقم

يارب ناونع76دادعت ینایاپ یسررب زا سپهمادا رد و دیدرگباختنا

.)3لکش( دندیدرگباختناییاهنلیلحت

قیقحت دنیآرف.3لکش

نتسکش اب اذل دیدرگنتفایمیقتسم تروصبيدربهار رکفتهزوحرد یتخانش ياطخ المع هتفرگ تروص ياه یسررب هب هجوت اب

.دشاب یم1رادومنابقباطمراکهمادافلتخم داعباهبيدربهار رکفت

.

طبترم ياهاطخ نییعتويدربهار رکفتداعبا نتسکش دنیآرف رادومن.1رادومن

نآ حیرشت و یتخانش ياهاطخ و يژتارتسا رکفت داعبا نیب طابترا.5

.تسا هدش ییاسانش یتخانش ياطخ72هک دشاب یم ریز حرش هب هدش ییاسانشياهاطخو داعبا نیب طابترا همادا رد

هلحرم ره رد تالاقم دادعت

دوجوم تایبدا همه

207

153

108

76

83

دنیارف ياه ماگ

و قیقحت فادها فیرعت
تالاوس

هیلوا تاقیقحت ماجنا

ره و يرارکت فذح

زا ریغ تالاقم هنوگ

و هدیکچ ،ناونع هعلاطم
يدیلک تاملک

اه طبترم ریغ فذح

اوتحملکنکسا

یجورخ

تالاقمهنماد رورم

تالاقم همه

هلجم و سنارفنک تالاقم
درفهب رصحنم

روط هب طبترمتالاقم
هوقلاب

ییاهن لیلحتو باختنا
تالاقم

طبترم تالاقم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

4i
-j

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 22

https://ic4i-journal.ir/article-1-208-fa.html


ف
ملع ۀمانلص

ی
هوژپ-

ش
هدنامرفی

ی
و

رتنک
،ل

نپلاس
،مج

ةرامش
ی

راهب  ک
14

00

يدربهاررکفتداعباابطبترمیتخانشياهاطخيدنبهبتروییاسانش

74

عبانم و یتخانش ياهاطخ ويدربهار رکفتداعبا نیب طابترا.2لودج

اطخ حیرشتاطخ
داعبا

يدربهاررکفت
اطخ جارختسا عجارم و عبنم

7 عیمجت يریگوس

نیا اریز دوش يروآ عمج هداد دیابهک دنراد روابرما نیارب ناکشزپ هک ینامز لاثم ناونع هب

عیمجت يریگوس راچد تساانثتسا رامیب نآ لکشم و دنک یمن قدص رامیب کی يارب اه هداد

.دنوش یم

و لومش

رظن تعسو

Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

The importance of
cognitive errors in

diagnosis and strategies
to minimize them, Pat
Croskerry, Acad. Med.

:78؛2003 775-780

Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

The importance of
cognitive errors in

diagnosis and strategies
to minimize them, Pat
Croskerry, Acad. Med.

:78؛2003 775-780

8 فارحنا

و صیخشت دنیارف رد لکشم شیادیپهیلوا هلحرم رد هتسجرب ياه یگژیو كرد هب لیامت

هب تسا نکمم يریگوس نیا .دعب تاعالطا هب هجوت اب هیلوا روصت نیا تسکش  هجیتنرد

.دوش نیجع دییات يریگوس اب تدش

تیقالخ

9 نانیمطا يریگوس
لاثم ودره یتیسنج بصعت و هشیلک ؛دیآ یم شیپ ضرف شیپ اب رکفت هک دهد یم خر ینامز

.دنتسه بوخ

و اهمتسیس

بیکرت

10 ندوب سرتسد رد

اریز ،دتفا یم قافتا بلغا ای و ،دایز لامتحا هب هک میورب ییاهزیچ غارس هب تواضق  يارب

لامتحاتسا نکمم يرامیب ریخا هبرجت لاثم ناونع هب .دنیآ یم نهذ هب یتحار هب اهنآ

سرتسد ردینالوط نامز تدم يارب يرامیب کی رگا ،سکعرب .دهد شیازفا ار نآ صیخشت

.دوشن هداد صیخشت یبوخ هب ار نآ يرامیب تسا نکمم ،دشابن

نامز زا یهاگآ

خرن هب یهجوت یب

11 هیاپ

فیرحت و نآهیاپ خرن شهاک ای شیازفا ای ، لکشم کی یعقاو عویش نتفرگ هدیدان هب لیامت

ایهناهاگآ روط هب( تسا نکمم ناکشزپ یخرب دروم رد ،لاح نیا اب.يزیب لالدتسا

در"ویرانسزا و دنهد ناشن دایز لامتحا اب يدمع روط هب ار يرامیب الامتحا )ینوناقریغ

.دننک هدافتسامهم اما ردانصیخشت کی نداد تسد زا يریگولج يارب"تلاح نیرتدب ندرک

و یهاگآ دوخ

یلرتنک دوخ

يریگوس

12 نویسیمک

هلخادم دسر یم رظن هب و تسا دیفم تیلاعف زا رتشیب لمع هب دهعت هک دهد یم خر ینامز

اطخ نیا رتالاب سفنب دامتعا اب ناکشزپ رد الومعم .دوش لکشم دوبهب ثعاب دناوت یم لاعف

.دهد یم خر رایسب

یلمع يریگدای

)لمع نیح(

13 دییات يریگوس
دهاوش لابند هب هن ،تسا صیخشت زا تیامح يارب هیدییات دهاوش لابند هب لیامت

.تسا یعطق و هدننکدعاقتم نآدر هکنیا دوجو اب ،نآدر ياربهدننکدعاقتم

و لومش

رظن تعسو

یکولبرکشل ،یخیاشمو 1396

، ص 56

14 تکرح صیخشت

ياتساررد هک دبای یم يرتشیب لیامت صخش نآ ،دوش یم هدز یبسچرب یصخش هب هک ینامز

،دوش یم هدناوخکشزپ ای راتسرپ ،رگدادما ،رامیب رفن کی هک ینامز .دنک تکرح بسچرب نآ

.دوش یم رتشیب راب ره ناکما نیا یلو دوش عورش ناکما کی اب تسا نکمم

1396،یخیاشمویکولبرکشلییامن تهج

تازاجم

15 يریگسپزاب

دناوت یمن هابتشا صیخشت هکنیا هب رواب .تسا نامز نتفر تسدزا ای لهج هلت زا لکش کی

راچد و میتسیا یمن زاب صیخشت زا رگیدنامز تشذگرد نیاربانب .دشاب هتشاد يروف هجیتن

.میوش یم نآ یتقوم رثا و هابتشا ياه صیخشت تازاجم

.لپداقتنا یکولبرکشل؛2004

20ص،1396،یخیاشمو

16 بوچراچ رثا
رثا تامیمصت يوررب تدش هب دنک یم هاگن عوضوم هب يا هیواز هچ زا هدنهد صیخشت هکنیا

.دهد یم لکش لکشم هب و دراذگ یم

و اه متسیس

بیکرت

Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

7 Aggregate bias
8 Anchoring
9 Ascertainment bias
1 0Availability
1 1Base-rate neglect
1 2Commission bias
1 3Confirmation bias
1 4Diagnosis momentum
1 5Feedback sanction
1 6Framing effect
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اطخ حیرشتاطخ
داعبا

يدربهاررکفت
اطخ جارختسا عجارم و عبنم

یگژیوياطخ

17 یساسا

)یتیعقوم لماوع(طیارش یسررب ياج هب تالکشم ریاس يور زا بلقت و تواضق هب لیامت

.دنشاب لکشم نآ لوئسم تسا نکمم هک

و يراگزاس

یبلط تصرف

The importance of
cognitive errors in

diagnosis and strategies
to minimize them, Pat
Croskerry, Acad. Med.

:78؛2003 775-780

18 زابرامق تاهابتشا

هکس کی رگا هکدهد یم خر هنوگنیا هابتشا نیا .دوش یم هداد تبسن نازابرامق هب هابتشا نیا

دیآ یم ریشهکنیا هب رواب مهدزای باترپ رد دیایب طخ نامزره رد و دوش هدربراکب راب10

.دیامن یم نهذ زا رود رایسب

2008،كاندلهونوسرویانامز زا یهاگآ

19 یتیسنج يریگوس

زایشوپ مشچ و ددرگ یم رب هقالع دروم سنج هب هک صاخ لکشم هب یگدیسر هب لیامت

تیسنجصاخ ار اه يرامیب یخرب ناکشزپ یخرب لاثم ناونع هب .هدش هتفرگ هدیدان سنج

.درادن یکیژولویزیفوتاپيانبم چیه هک دننک یم

2010،ناراکمهونسگنینهییامن تهج

20 يراجنه يریگوس

عنامو دراذگب ریثأت هتشذگ ياهدادیور كرد يور رب اقیمع تسا نکمم هجیتن نتسناد

نکمم ،یصیخشتياطخ هنیمز رد .دوشب ،دشاب هداد خر عقاو رد هچنآ زا هنانیب عقاو یبایزرا

میمصت ییاناوت )لرتنک مهوت( دروآرب ای )تسکش مهوت( دوبمکای قیرط زا ار يریگدای تسا

.دزادنیب رطخ هب هدنریگ

ییامن تهج

Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

The importance of
cognitive errors in

diagnosis and strategies
to minimize them, Pat
Croskerry, Acad. Med.

:78؛2003 775-780

لیدبيریگوس

21 هناگدنچ

.دوش نانیمطا مدع و يریگرد هب رجنم تسا نکمم یقارتفا صیخشت کی رد دایز ياه هنیزگ

یم انشآنآ اب ار کشزپ هک رتکچوک هعومجم ریز کی هب تشگزاب اب تسا نکمم دنیآرف نیا

.دوش رگید تالامتحا ندوب یفاکان هب رجنم تسا نکمم اما ،دوش رت هداس ،دنک

و لومش

رظن تعسو

يریگوس

22 تیرومام

یعیبط تفرشیپ قیرط زا هک یثداوح .دراد شریذپ مدع لصا رد هشیر و یتلادع یب هب لیامت

کشزپ لمعهب امیقتسم تسا نکمم هک تسا يدراوم زا رت لوبق لباق ،هداتفا قافتا يرامیب

اب طابترا رد بلغا هک دشاب هتشاد يا هدننک تیوقت تسا نکمم بصعت نیا .دشاب طبترم

یهجوتیب .دشاب زیمآ هعجاف تسا نکمم اما ،دوش ظفح ،دوش یمن ماجنا هک يراک ماجنا

.دوش یم رجنم يریگوس نیا هب روط هب يرابجا ياه

داقتنا

23 یشرافس رثا
یم طوبرم نآ ییاهتنا ای هیلوا شخب هب ام لیامت عقاورد .تسا لکشuیعبات تاعالطا لاقتنا

.دوش
نامز زا یهاگآ

2007،ناراکمهومیهراب
24 هجیتن يریگوس

-يدب جیاتن هکنآ ياج هب ،دنروآ یم تسد هب ار یبسانم جیاتن هک ییاه يریگ میمصتهب لیامت

.دوشیمبانتجاعوضوم اب طابترا رد هرجاشم زا قیرط نیا زا ات ،دشابهتشاد هارمه هب ار
ییامن تهج

هب دامتعا يریگوس

25 دح زا شیب سفن

هدنهد ناشن دح زا شیب سفنب دامتعا .میناد یم هیقب زا رتشیب ام هکنیارب داقتعاهب دایز لیامت

نتشادياج هب دح زا شیب داقتعا .تسا تامهوت ،صقان تاعالطا ساسارب لمع هب لیامت

.دوش تیوقت ندوب سرتسد رد و ریخات اب يریگوس نیا . رت قیقد دهاوش

و یهاگآدوخ

یلرتنک دوخ
2003ناراکمهوسکرد

26 سناش يزاب
يارب مهبم ای هناگود ياه هیارا هب لیامت).دوش یم هتخانش مه رامق رارکت ناونع هب نینچمه(

.لکشم يدج صیخشت زا رارف
داقتنا

Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

1 7Fundamental attribution error
1 8Gambler’s fallacy
1 9Gender bias
2 0Hindsight bias
2 1Multiple alternatives bias
2 2mission bias
2 3Order effects
2 4Outcome bias
2 5Overconfidence bias
2 6Playing the odds
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اطخ حیرشتاطخ
داعبا

يدربهاررکفت
اطخ جارختسا عجارم و عبنم

لامتحا ياطخ

27 نیسپ

هدادخر البق هچنآ ریثات تحت دادخر لامتحا يارب لکشم دروآرب هک دتفا یم قافتا ینامز

شیارگ دادخرکی رارکت اب ینعی دوش یم تیوقت زابرامق هابتشا اب نیا .دریگ یم رارق تسا

.تسا نامه صیخشت هب

2012،تربلیهنامز زا یهاگآ

28 سردوز یلیطعت

ریبادت ذخاهب لیامت اهنآ اریز .دهد یم خر يوق رایسب نارادباسح رد هابتشا نیا اتدمع

خر دوخ تلاح نیرتشیب رد يریگوس دمایپ تلاح نیا رد .دنتسه يریگ میمصت رد هناریگشیپ

.تسین رکفت هب يزاین رگید ،دش هداد صیخشت عوضوم یتقو :دهد یم

یلمع يریگدای
Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

The importance of
cognitive errors in

diagnosis and strategies
to minimize them, Pat
Croskerry, Acad. Med.

:78؛2003 775-780

ناور ياطخ

29 ینامرد

دوخ طیارش تسا نکمم یخرب و دنتسه اطخ نیا ياه بیسآ تسیل رد یناور نارامیب رتشیب

ياه يرامیبطیارش هک دتفا یم قافتا ینامز زا ینامرد ناور ياطخ عون کی .دننک دیدشت ار

زا یشان ياه تنوفع ،کیلوباتم ياه يراجنهان ،يریلد ،یسکوپیه ،لاثم ناونع هب( يدج

CNS، دنوش یم هداد صیخشت یناور طیارش ناونع هب هابتشا هب )رس بیسآ.

و يراگزاس

یبلط تصرف

تیدودحم

30 یگدنیامن

هدنهد صیخشت عقاو رد .دوش یم لومعم ریغ عاونا نداد تسد زا هب رجنم صیخشت طوطخ

.دهد ماجناار یبایزرا دناوتب ات دراد هتشذگ مئالع هب لیامت
تیقالخ

تیاضر يوجتسج

31 شخب
.طبترم يزیچ نتفای ضحم هب وجتسج فقوت هب دایز رایسب لیامت

و لومش

رظن تعسو
2015،ناویلسا و نوا

32 نوتاس شزغل

يو زانامز نآرد هک ،نوتاس یلیو نیجریو کناب قراسراختفارپ ناتساد زا ار دوخ مان

هداد خساپ ،درک تقرس ار اه کناب وا ارچ هکنیاهب خساپ رد  هک دوش یضاق دش هتساوخ

تصرف هک دهد یم خر ینامز شزغل نیا."!تسا لوپ هک تسا ییاج نیا هک ارچ":تسا

.دنریگن رارق هجوت دروم یفاک هزادنا هب راکشآ ریغ ياه

یلمع يریگدای

Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

The importance of
cognitive errors in

diagnosis and strategies
to minimize them, Pat
Croskerry, Acad. Med.

:78؛2003 775-780

33 زیچان ياه هنیزه
ای دوش اهر عوضوم نآ هک دراد دوجو يرتمک لامتحا ،دوش رت صاخ صیخشت هچره

.دوش مهارف نآ يارب ینیزگیاج
تیقالخ

34 ژایرت نامرد

یصاختهج هب نارامیب دوش یم ثعاب هک تسایمسر دنیآرف کی ژایرت ،سناژروا شخب رد

تیعقوم لیلد هب اهاطخ زا يرایسب .تسا اهنآ يدعب تیریدم هدنهد ناشن هک دنوش هداتسرف

.دتفا یم قافتا ییایفارغج

و اه متسیس

بیکرت

35 ندوشگ لصا
نکمم یقارتفا صیخشت کی داجیا رد )ندرک زاب( هطوبرم تاعالطا مامت جارختسا رد یماکان

.دوش تاناکما نتفر تسد زا هب رجنم تسا

و لومش

رظن تعسو

طخ تسکش

36 يدومع

،یتخسرس ،ینیب شیپ لباق ياه کبس رد رکفت هب رجنم بلغا ،لومعم يرارکت فیاظو

رثوم یبناج رکفت دربهار کی ،دننک یم دیکأت يدنمدوس و ییآراک ،داصتقا رب هک سکودترا

»؟دشاب نیا تسا نکمم يرگید زیچ هچ«:میسرپب لاؤس هک تسا نیا

ییامن تهج

37 بیکرت و اه متسیس.دنوش یم هتفرگ مک تسد تدش هب يریگ میمصت يور ریذپ ریثات عبانم رثاكرحم يریگوس

2 7Posterior probability error
2 8Premature closure
2 9Psych-out error
3 0Representativeness restraint
3 1Search satisfying
3 2Sutton’s slip
3 3Sunk costs
3 4Triage cueing
3 5Unpacking principle
3 6Vertical line failure
3 7Visceral bias
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38 یئوسرت
دوخ یگدنز مهم لئاسم نوماریپ تامیمصت نتفرگ زا مدرم رثکا هک میا هتفایرد هبرجت هب

.دننیب یمن دوخرد ار تماهش و تارج نآ اریز ،دنکانمیب
یلمع يریگدای

،ناریدم يریگ میمصت ياطخ

شناد ،يدوبرف فسوی

1379،تیریدم

تیدودحم نادقف

39 ینامز

مدرم رثکا.تسا هدش هدید يدایز دارفا رد ،ندرک هقیقد نیرخآ هب لوکوم ار يریگ میمصت

تیدودحمتیاعر .دنریگب میمصت بسانم تصرف رد و عقوم هب هک دنا هدرکن تداع زونه

يریگ میمصت هنوگنیا نایز .تسین مهم نادنچ نانآ يارب يریگ میمصت رما رد ینامز ياه

یم ناسنا زا ار رگید نیشناج ياه لح هار هب نتخادرپ تصرف الوا هک تسا نیا درکرید ياه

.دوش یم لماک و عماج ياه لیلحت و هیزجت عنام ایناث .دریگ

داقتنا

کیکفت زا تلفغ

لئاسمزا مئالع

هکنیا ياج هبناگدنریگ میمصت هک هدش هدید اهراب .دنراد ییانب ریز لئاسم زا تیاکح مئالع

.دنزود یم رظن اهنآ مئالع و راثآ هب ،دننک هجوت لئاسم هب
یلمع يریگدای

فیرعت مدع

و طباوض،طیارش

اه فده

.مینک فیرعت ار رثوم لح هار کی هب ندیسر طیارش ادتبا نامه زا تسا مزال يریگ میمصت رد
و يراگزاس

یبلط تصرف

عبانم زا طابنتسا

ریذپان دامتعا

اما تسا دیفم و رثوم یمدآ يریگ میمصت رد نارگید زا تاعالطا نتفرگ هک لاح نیع رد

هب هبکت .دننکیم هیکت دایز نارگید زا قثوم ریغ تاعالطا بسک ای دیاقع هب مدرم هنافساتم

هب تخس ار یمدآ هکلب دنک یمن اود ار يدرد اهنت هن صصختمریغ و دراوان دارفا دیاقع

.دناشک یم یهارمگ هطرو

نامز زا یهاگآ

Iibid, pp, 128-129

زا یهاگآ مدع

ربرثوم هک یلماوع

.دنتسه ام تواضق

نیا ملسمردق .ریذپان دامتعا عبانم هب ندرک هیکت هب تسا طوبرم يریگ میمصت ياطخ نیا

زا هنافساتم اما .دنراد تلاخد ام ياه ریگ میمصت رد هناهاگآ ان ای هناهاکآیلماوع هک تسا

.میربخ یب دوخ ياه يریگ میمصت رد اهنآ شقن و دوجو

و لومش

رظن تعسو

کی زا هدافتسا مدع

مظنم شور

دوخ نهذرد ار تاعالطا مامت هک دنرادن ار تردق نیا مدرم هک دنهد یم ناشن تاعلاطم

یلمع يریگدای.دنراپس یم دوخ نهذ هب ار تاعالطا هعطق تفه طقف رابرههکلب .دنرادهگن

،ناریدم يریگ میمصت ياطخ

شناد ،يدوبرف فسوی

1379،تیریدم

،یمدآ تاساسحا

میمصت دنیآرف

یم هریت ار يریگ

دزاس

هبيرشب فطاوع و تاساسحا ذوفن عاعش زا یلک هب دنناوت یمن نایمدآ يریگ میمصت

هتشاددنناوت یم يرثوم شقن ،یمدآ تاساسحا مه لغش باختنا رد هکنیاامک .دنشابرود

اما .تسا یتسرد میمصت کی ام میمصت هک دننامهف یم ام هب یبیترت هب تاساسحا یتح .دنشاب

یتقو تفگدیاب یلکروط هب .دنراد یم زاب یصاخ رما رد يریگ میمصت زا ار ام سکعرب هاگ

یم ثعاب ،دنریگ یم هدهع هب ارام يریگ میمصت وراتفر يراد ناکس شقن ام تاساسحا

.ددنبرب تخر يریگ میمصت هصرع زا یئالقع ياه هبنج هک دنوش

و یهاگآ دوخ

یلرتنک دوخ
Ibid, pp, 129

میمصت يارجا مدع

يریگ میمصت ياطخ نیرت لوادتم الامتحا ،ندرواین رد ارجا هب ار نآ و میمصت هب ندرکن لمع

نایاپنیا هک دنرواب نیارب يا هدع ،دنوش یم هتفرگ تامیمصت یتقو .تساه نامزاس رد

لیمکت وینایاپ ياه فده .تسا راک لوا هزات نیا ،رظن کی زا .تسا يریگ میمصت دنیآرف

.دندرگ نییعت دیاب اه نامز و يریگ میمصت دنیآرف

Ibid, pp, 129یلمع يریگدای

يریگ میمصت

،یگنسرگ نیحرد

و یگتسخ ،یگنشت

تینابصع

و یگنشت،یگنسرگ نیح رد یمدآ هک میا هتفایرد هبرجت هب اضعالا فیاظو ملع هب هجوتاب

رد اهتلاح نیا زا کیره .دوش یم جراخ لداعت و یعیبط تلاح زا تینابصع ای و یگتسخ

رد هجیتنرد .دوبمک و لداعت مدع يارب تسا يرطخ گنز و .دنک یم داجیا شنت ناسنا ندب

.دوب دهاوخن ناما رد اطخ و بیسآ دنزگ زا ناسنا ياهریگ میمصت ،یتالاح نینچ

و يراگزاس

یبلط تصرف

،ناریدم يریگ میمصت ياطخ

شناد ،يدوبرف فسوی

1379،تیریدم

3 8Timidity
3 9A Lack of Time Limits
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هیرظن زا هدافتسا

يرواد رد 40 دانسا

يریگ میمصت و اه

دوخ ياه

نیا زا یکی .دنک یم هیکت یساسا موهفم ودرب هراومه دانسا هیرظن هک تسا يروآدای هب مزال

تاریثات«زا تیاکح يرگید.»دوخ راتفر و لمع لابق رد يریذپ تیلووسم«زا تسترابع ود

ناوت یم یتایح و مهم موهفمود نیا هب هجوتاب .دراد»نایمدآ راتفر و لمعرب یطیحم لماوع

،لامعالوئسم شیوخ یتیصخش ياه یگژیو رطاخ هب رشب دارفاایآ :درک حرطمار لاوس نیا

و لمع هب روبجم نانآ هک تسا تیعقوم و طیحم ذوفن رطاخ هب ای دنشیوخ راتفگ و راتفر

تیقفوم دوخ دوجو زا تبثم ریوصت کی ظفح هب ام زاین رطاخ هب ؟دنوش یم یصاخ راتفر

ار تسکش خلت معط یتقو اما .میهد یم تبسن یصخش ياه تراهم و اه ییاناوت هب ار دوخ

تسکش اتمیتسه یجراخ لماوع لابند هب  ،میشچ یم تسا يزودنا هبرجت یعون عقاو رد هک

.میهد تبسن اهنآ هب ار دوخ

و یهاگآدوخ

یلرتنک دوخ

یکاردا ياطخ

دناوتب رشب هک يوحن هب راد ینعم لک کی تروص هب اه كرحم هب یهدنامزاس كارداراک

و مدرم اب زور هب زور یتقو .دنک رارقرب جراخ ناهج و ناعونمه اب رت ملاس و رتهب طابترا

ام اریز میدرگ یم يرامشیب یکاردا ياهاطخ بکترم ،میوش یم ور هبور ناهج ياهدادیور

يدودحات اراهنآ هکلب ،مینک یمن كرد دنتسه هک نانچ نآ ار دوخ يایند درگادرگ تایعقاو

دهد یم هزاجا ام كاردا هک میسانش یم

و يراگزاس

یبلط تصرف

Acad Emerg Med.
2002; 1184:9 –1204

The importance of
cognitive errors in

diagnosis and strategies
to minimize them, Pat
Croskerry, Acad. Med.

:78؛2003 775-780

يزاس هشیلک

يزاس هشیلک .تسا جیار یکاردا ياهاطخ زا یکی يزاس هشیلک هک تفگ دیاب زیچره زا لبق

هشیلک.دوش یم هتفگ نانآ رد دوجوم یضرف تافص ساسارب صاخشا يدنب هقبط دنیآرف رب

-،اهنآ یضرف تافص بسحرب صاخشا يدنب هقبط–.دریذپ یم ققحت هلحرم هس  رد يزاس

دارفا مامت هب رظن دروم تفص ای تافصنداد میمعت-،نانآهب تفص دنچ ای کی نداد تبسن

هقبط کی

هتفگان .دریگ یم لکش لغش و تیلم ،نید ،نس ،داژن ،سنج ساسارب یپایپ يا هشیلک راکفا

ياطخ هبماجنارس دنا هتشگ رادیدپ يا هشیلکراکفا رثارب هک یکاردا ياهاطخ هک تسادیپ

.دوش یم یهتنمفلتخم ياه هنیمز رد ناریدم يریگ میمصت

داقتنا
David J. Cherrington.,

Op. Cit, pp. 93-92

41 يا هلاه رثا

سپس ومینک یم هجوت یسک دنسپان ای و هدیدنسپ تفص کی هب هتسنادان ای هتسناد یتقو

راتفرگ هنافساتم یتیعضو نینچ رد ،مینک یم رداص وا تیصخش تخانش نوماریپ یلک مکح

.میا هدش يا هلاه رثا ماد

Ibid., p. 93-94داقتنا

42 .دهد تبسن نارگید هب ار شیوخ ياه یگژیو و تاساسحا دشوک یم صخشینکف نورب
و یهاگآ دوخ

یلرتنک دوخ
Ibid., p. 95

ینیب کچوک رثا

43 نارگید

دزن رد الماک نارگید ینب کچوک رثا نیا هک تسا هدش هجوتم رتراک نیچوی مان هب يدنمشناد

ناینب و راد هیامرس هکنیا رطاخ هب نیرفآراک ناریدم .تسا لوادتم و لومعم ،نیرفآراک ناریدم

رد زین ارروبزم نامزاس ای تکرش تیکلام ،لاح نیعرد و دنتسه نامزاس ای تکرش کی راذگ

یم ور هبور يروهظون لئاسم اب دیدج و مهم راک کی یتقو ،ور نیا زا دنراد شیوخ هضبق

.دنریگ یم مک تسد هداعلا قوف ار لئاسم نآ ،دنوش

داقتنا

Martin J. Canon,
Management, Managing

for Results,
Publisher:Allyn and

Bacon, inc., 1988, P,307

4 0Attribution Theory
4 1Halo Effect
4 2Projection
4 3Pollynna Neitzche Effect
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ییوگشیپ

44 شخبماک

یتسردان ياه تشادرواب هب هجوتاب درف کی هک دنک یم يدنیآرف هب هراشایکاردا ياطخ نیا

.دنکيریگ میمصت اهنآ ساسارب دهاوخ یم دنا هدش قیرزت وا نهذ رد نارگید طسوت هک
.David Cherrington., Opییامن تهج

Cit., p.96

تخانش هیرظن

تیصخش صقان

صاخشا

و تاضورفم هلسلس کی هب لئاق ،صاخشا یفرعم رد هتسنادانای هتسناد دارفا هنافساتم

.دنشاب یم نیمضت و هناوتشپ نودب ياه يروادشیپ
Ibid., pp. 94-95داقتنا

هار کی زا تیامح

صاخ لح

کی زا شیوخ ینامزاس لکشم هرگ ندوشگ هب تبسن یتاهج و للع هب تسا نکمم يریدم

وا اعبط .دهد ناشن بصعت و تیساسح دوخ زا نآ هب تبسن و هدرک يرادبناج صاخ لح هار

مامت لاح .دهد هولج ییالقع ار وا لح هار باختنا هک تسا یتاعالطا لابند هب نایم نیا رد

.دنایامن یم ینتفریذپ و عورشم دنک یم ینابیتشپ ار وا رظن هک یتاعالطا

و يراگزاس

،ناریدم يریگ میمصت ياطخیبلط تصرف

شناد ،يدوبرف فسوی

1379،تیریدم
تاعالطا رب هیکت

45 دوجوم

لماوع .تسین يرواد ياه يریگوس ياطخ زا نوصم يریگ میمصت دنیآرف نیح رد یمدآ

یم رثانآرب يریگ میمصت نیحرد و هدرکنیمک ناسنا يرواد هار رسرب يرایسب هتساوخان

.دنراذگ

و يراگزاس

یبلط تصرف

و انبم نییعت

46 نآ اب يراگزاس

نآ اب ارنتشیوخ نآ ندادرارق انبم اب دنهاوخ یم ناریگ میمصت هک تسا يدومنهر روظنم

هجدوبمیظنت ای صخش مادختسا قوقح نییعت رد یگرزب شقن دومنهر نیا .دنیامن راگزاس

.دنک یم افیا نامزاس

و اه متسیس

بیکرت
Ibid., p. 414

ای صخشمان رکفت

47 یلک

هراشا رکفت یعون هب یلک ای صخشمان رکفت .تسا یلک ای صخشمان يرکفت هب ندوب دنبیاپ

نکمم یلک موهفم کی .تسا یش کی ای موهفم کی لک هب ندرک هاگن شفده هک دنک یم

نآ هب نتسیرگن رد ،دشاب يرامشیب رتکچوک میهافم زا بکرم و هدوب لد ایرد اعقاو تسا

،دنا هتفهن نآ لد رد هک مه یعرف و یئزج میهافمهب لاح نیعرد دیاب یلک موهفم

.تخادنارظن

و لومش

رظن تعسو
David J. Cherrington.,

OP,. Cit., p. 617

هناگود رکفت

،یصاخ هیرظنکی ایآ دننادب دنهاوخ یم ینامزاس راتفر سرد نایوجشناد هک هدش هدید اهراب

دب ای بوخ دننام میرگنب هناگود تروصهب ناهج هب میراد لیامت ام اریز ؟هن ای تسا حیحص

.تسا يریگ میمصت ياطخ ماد نیمه و...و

Ibid., p. 617ییامن تهج

ریذپ فاطعنا رکفت

زا لصاح رکفت ،زغم تسار تمسق زا لصاح رکفت:دنرکفت زرط عون هس هب لئاق نارگشهوژپ

زا یکی یناوت یمن هنافساتم .زغم تمسق ود ره هب طوبرم هچراپکی رکفت ،زغم پچ تمسق

يارب نامزاس تیریدم اریز .درک یشوپ مشچ نآ زا و درک يرگید يادف ار رکفت زرط ود نیا

ياطخو دراد مربم زاین رکفت زرط نیا هب ،هتخپ و بوخ يریگ میمصت و ینامزاس لئاسم لح

.دنوش یم يرگن وس کی دید راچد .دوش یمزاغآ هطقن نیمه زا ناریدم

و لومش

رظن تعسو
Robert Kreitner., OP.,

Cit., p 199

هسیاقم تاعالطا

ریذپان

یطبر الصا هک تسا يزیچود هسیاقم ،ناریدم يریگ میمصت رد جیار يرامآ ياهاطخ زا یکی

.دنزادن مه هب
Ibid., pp. 466-467داقتنا

هب هجوت مدع

هدمآ شیپ تاریییغت

يدنب هقبط کی رد

نیا هب ار اهنآاعطق دشاب هدشن زور هب ،شودخم هکمیهدرارق ناریدم رایتخا رد یتاعالطا رگا

.میا هدرکراچد اطخ
Ibid., pp. 467-468نامز زا یهاگآ

4 4Self- Fulfilling Prophecy
4 5Availability Heuristic
4 6Anchoring and adjustment
4 7Global or Undifferentiated Thinking
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اطخ حیرشتاطخ
داعبا

يدربهاررکفت
اطخ جارختسا عجارم و عبنم

هنومن باختنا

48 هناریگوس

،دوخيرامآ هعماج نایم زا ،دوخ یملع ياه شهوژپ لالخ زا ریدم کی شقن رد ام هاگ

هب مادقا میهاوخ یمن عقاورد .دنشابام رظن دروم هک مینک یم باختنا هنومن ناونع هبار يدارفا

.مییامن یفداصت يریگ هنومن

Ibid., pp. 467-468یلمع يریگدای

صقان شرامش
هب رجنم دناوت یم فلتخم ياه هزوحرد صقان شرامش و تاعالطا يانبمرب يزیر همانرب

.دنا هدوبن قفوم و شخبرثا هک دوش یتامیمصت

و لومش

رظن تعسو
Ibid., p. 468

هئارا ردتلفغ

يدنب هقبط شور

لماک

میمصترد ،لاح نیع رد دراد یم نوصم يرامآ ياطخ زا ار ام هکنیارب هوالع لماک يدنب هقبط

.درکدهاوخ يرثوم کمک يرالاس ناوید نیا ناریدم هب اجب و تسرد يریگ
Ibid., pp. 468-469یلمع يریگدای

تسردان دربراک

اهدصرد
دصرد500لثم تسردان يدصرديددع شرازگ و قرافلا عم سایق

و اه متسیس

بیکرت

Ibid., p. 467
زا تسردان هدافتسا

نیگنایم
.دوش هدافتسا صخاش نیا زا تسین تسرد هک ییاج رد نیگنایم صخاش زا هدافتسا

و اه متسیس

بیکرت

هدافتسا زا تلفغ

راد بیرض نیگنایم
تابساحم رد تامدخ ای اهالاک نزو نتفرگن رظن رد

و اهمتسیس

بیکرت

زا تسردان هدافتسا

هنایم

يرالاس ناوید ناریدم و تسا يرامآ ياهاطخ زا رگید یکی هرمز رد مه هنایم زا اجبان هدافتسا

.دناشک یم ورف هابتشا بادرگ ماک هب يریگ میمصت رد ار اه

و اه متسیس

بیکرت

Ibid., p. 475
زا تسردان هدافتسا

امن
.درک دهاوخن تیاده يریگ میمصت رد یبوخهب ار ناریدم يرامآ ياطخ

و اه متسیس

بیکرت

زا تسردان هدافتسا

هنماد
.درک دهاوخن تیاده يریگ میمصت رد یبوخ هب ار ناریدم يرامآ ياطخ

و اه متسیس

بیکرت

یگتخیمآ مهب

اه نیگنایم

هلمج زا نتفرگ ضوع رگید عوضوم ياج هب ار یعوضوم ای و تاعوضوم یگتخیمآ مهب

.تسارشب يرکف ياهاطخ

و اه متسیس

بیکرت
Ibid., p. 478

صیخشت ياهاطخ

نامزمه رییغت

تسرد تسا لماعود نیب نامزمه عوقو هک ار یگتسبمه هطبار ناریدم زا یخرب لمع رد هاگ

.دنریگ یم تیلع هطبار ياج هب ار یگتسبمه هطبار نیا و هدادن صیخشت

و لومش

رظن تعسو
Ibid., p. 350

تیساسحمدع

هزادنا هب تبسن

هنومن

هزادنا شقن ،هنومن زا لصاح ياهدروآرب يریذپ دامتعا هب تبسن يرواد ماگنه ابلاغ مدرم

.دنرب یم دای زا ار هنومن

و يراگزاس

رظن تعسو
Joseph E, Champoux,

Op. Cit, p. 415

تسردان تاروصت

لامتحا دروم رد

عوقو

ییامن تهج.دننک یم يرواد ناشرهاظ يو زا ار اهدادیور لسلست ندوب یفداصت ابلاغ مدرم

Ibid., p. 415

نیگنایم هب تشگرب
يدعب دادیور ندمآ شیپ نیحرد نیگنایم هب ندش کیدزن هب لیامت مک ای دایز ياهدادیور

.مک ای تسا دایز ای تسین جراخ تلاحود زا رظن دروم دادیور .دنراد
داقتنا

طابترا ياطخ

کی عوقو اتدننک يرواد نامزمه هثداح ود عوقو لامتحا دروم رد رتشیب دنراد لیامت مدرم

زا شیب اب ربارب ،دادیور کی عوقو لامتحا هک دراد تیعقاو نیا زا تیاکح رامآ قطنم .هثداح

.تسا رگیدکی رانک رد دادیورود عوقو لامتحا

Ibid., p. 416داقتنا

4 8Biased Sample
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ریز )4لکش(تروص هب  نیب یتخانش ياهاطخ ويدربهار رکفتداعبا نیب طابترا لماک تروصب هک ییا هموظنم و يدنیارف لدم

.تسا هدش هئارا

یتخانش ياهاطخ ويدربهار رکفتداعبا نیب طابترا ییا هموظنم و يدنیارف لدم.4لکش

.دش ماجنا ریز رادومن اب قباطمنآ دییات و ناگربخ زا یجنس رظن
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اهاطخ دییات و ندیسر دنیارف.2رادومن

.تسا هدیدرگ ماجنا)3لودج(قباطم هدش هراشا ياه نامزآ قیرط زا اطخ باختنا تاییزج2رادومن اب قباطم

ناگربخ رظن زا رارکت رپ ياهاطخ باختنا و نومزآ جیاتن.3لودج

ياکنومزآ هجیتناطخ ناونع / هرامش

)اطخدییات(ود

تمالع نومزآ هجیتن

)تیمها(

تمالع نومزآ هجیتن

)اطخرارکت( تیمهادقافاطخ دوجويریگسپزاب تازاجم1

اطخ دوجو مدعتیرومام يریگوس2

تیمهادقافاطخ دوجوسناش يزاب3

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجوعیرس میمصت هب مادقا / ینامز تیدودحم نادقف4

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجويزاس هشیلک5

اطخ دوجو مدعيا هلاه رثا6

تیمهادقافاطخ دوجونارگید ینیب کچوک رثا7

رارکت دقافتیمها ياراداطخ دوجوصاخشا تیصخش صقان تخانش هیرظن8

اطخ دوجو مدعریذپان هسیاقم تاعالطا9

اطخدوجو مدعنیگنایم هب تشگرب10

تیمهادقافاطخ دوجوطابترا ياطخ11

تیمهادقافاطخ دوجوندوب سرتسد رد12

تیمهادقافاطخ دوجوزابرامق تاهابتشا13

اطخ دوجو مدعیشرافس رثا14

تیمهادقافاطخ دوجونیسپ لامتحا ياطخ15

رارکتدقافتیمها ياراداطخ دوجوریذپان دامتعا عبانم زا طابنتسا16

رارکت دقافتیمها ياراداطخ دوجويدنب هقبط کی رد هدمآ شیپ تاریییغت هب هجوت مدع17

اطخ دوجو مدعتکرح صیخشت18

تیمهادقافاطخ دوجویتیسنج يریگوس19

اطخ دوجو مدعيراجنه يریگوس20

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجوهجیتن يریگوس21

اطخ دوجو مدعيدومع طخ تسکش22

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجوشخبماک ییوگشیپ23

تیمهادقافاطخ دوجوهناگود رکفت24

اطخ دوجو مدععوقو لامتحا دروم رد تسردان تاروصت25

تیمهادقافاطخ دوجوفارحنا26

رارکت دقافتیمها ياراداطخ دوجویگدنیامن تیدودحم27

اطخ دوجو مدعزیچانياه هنیزه28

اطخ دوجو مدعهیاپ خرن هب یهجوت یب29

یم هریت ار يریگ میمصت دنیآرف ،یمدآ تاساسحا30

دزاس

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجو

اطخ دوجو مدعینکف نورب31

تیمهادقافاطخ دوجودح زا شیب سفن هب دامتعا يریگوس32

يریگ میمصت و اه يرواد رددانسا هیرظن زا هدافتسا33

دوخ ياه

تیمهادقافاطخ دوجو

تیمهادقافاطخ دوجویساسا یگژیو ياطخ34

اطخ دوجو مدعینامرد ناور ياطخ35

اطخ دوجو مدعاه فده و طباوض ،طیارش فیرعت مدع36

و یگتسخ،یگنشت ،یگنسرگ نیحرد يریگ میمصت37

تینابصع

تیمهادقافاطخ دوجو
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ياکنومزآ هجیتناطخ ناونع / هرامش

)اطخدییات(ود

تمالع نومزآ هجیتن

)تیمها(

تمالع نومزآ هجیتن

)اطخرارکت( اطخ دوجو مدعیکاردا ياطخ38

تیمهادقافاطخ دوجوصاخ لح هار کی زا تیامح39

تیمهادقافاطخ دوجودوجوم تاعالطا رب هیکت40

اطخ دوجو مدعهنومن هزادنا هب تبسن تیساسح مدع41

اطخ دوجو مدعنانیمطا يریگوس42

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجوبوچراچ رثا43

رارکت دقافتیمها ياراداطخ دوجوژایرت نامرد44

تیمهادقافاطخ دوجوكرحم يریگوس45

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجونآ اب يراگزاس و انبم نییعت46

رارکت يارادتیمها ياراداطخ دوجواهدصرد تسردان دربراک47

اطخ دوجو مدعنیگنایم زا تسردان هدافتسا48

اطخ دوجو مدعراد بیرض نیگنایم هدافتسا زا تلفغ49

اطخ دوجو مدعهنایم زا تسردان هدافتسا50

اطخ دوجو مدعامن زا تسردان هدافتسا51

اطخ دوجو مدعهنماد زا تسردان هدافتسا52

تیمهادقافاطخ دوجواه نیگنایم یگتخیمآ مهب53

اطخ دوجو مدععیمجت يریگوس54

تیمهادقافاطخ دوجودییات يریگوس55

تیمهادقافاطخ دوجوهناگدنچ لیدب يریگوس56

تیمهادقافاطخ دوجوشخب تیاضر يوجتسج57

تیمهادقافاطخ دوجوندوشگ لصا58

اطخ دوجو مدع.دنتسه ام تواضقرب رثوم هک یلماوع زا یهاگآ مدع59

اطخ دوجو مدعیلک ای صخشمان رکفت60

رارکت دقافتیمها ياراداطخ دوجو مدعریذپ فاطعنا رکفت61

تیمهادقافاطخ دوجوصقان شرامش62

اطخ دوجو مدعنامزمه رییغت صیخشت ياهاطخ63

تیمهادقافاطخ دوجوسردوز یلیطعت64

تیمهادقافاطخ دوجو مدعنوتاس شزغل65

اطخ دوجو مدعیئوسرت66

اطخ دوجو مدعلئاسم زا مئالع کیکفتزا تلفغ67

رارکت دقافتیمها ياراداطخ دوجومظنم شور کی زا هدافتسا مدع68

اطخ دوجو مدعمیمصت يارجا مدع69

تیمهادقافاطخ دوجوهناریگوس هنومن باختنا70

تیمهادقافاطخ دوجولماک يدنب هقبط شور هئارا رد تلفغ71

تیمهادقافاطخ دوجونویسیمک يریگوس72

.دشابیم)3رادومن(اب قباطم اطخ تشه هب ندیسر دنیارف قوف لودج جیاتن و قوفنومزآزاهدافتسا اب
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.11

یتخانش ياطخ تشه دادعت هب ندیسر دنیآرف.3رادومن

.ددرگیم حیرشت)4لودج(حرش هب هک دندیدرگ باختنا دنراد ار رارکت نیرتشیب هک اطخ تشه قوف رادومن اب قباطم

دنراد ار رارکت نیرتشیب هک ییاهاطخ.4لودج

هرامش

اطخ
يدربهاررکفت داعبااطخ حیرشتاطخ ناونع

4349 بوچراچ رثا
يوررب تدش هب دنک یم هاگن عوضوم هب يا هیواز هچ زا هدنهد صیخشت هکنیا

دراذگ یم رثا تامیمصت
بیکرت و اه متسیس

2150 هجیتن يریگوس
هکنآ ياج هب ،دنروآ یم تسد هب ار یبسانم جیاتن هک ییاه يریگ میمصت هب لیامت

دشاب هتشاد هارمه هب ار يدب جیاتن
ییامن تهج

451 داقتنا.تسا هدش هدید يدایز دارفا رد ،ندرک هقیقد نیرخآ هب لوکوم ار يریگ میمصتینامز تیدودحم نادقف

30
میمصت دنیآرف ،یمدآ تاساسحا

دزاس یم هریتار يریگ

فطاوع و تاساسحا ذوفن عاعش زا یلک هب دنناوت یمن نایمدآ يریگ میمصت

شقن ،یمدآ تاساسحا مه لغش باختنا رد هکنیا امک .دنشابرود هب يرشب

.دنشاب هتشاد دنناوت یم يرثوم

دوخ و یهاگآ دوخ

یلرتنک

يزاس هشیلک5

.تساجیار یکاردا ياهاطخزا یکی يزاس هشیلک هک تفگ دیاب زیچره زا لبق

رد دوجوم یضرف تافص ساسارب صاخشا يدنب هقبط دنیآرف رب يزاس هشیلک

.دوش یم هتفگ نانآ

داقتنا

4 9Framing effect
5 0Outcome bias
5 1A Lack of Time Limits
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هرامش

اطخ
يدربهاررکفت داعبااطخ حیرشتاطخ ناونع

2352 شخبماک ییوگشیپ

تشادرواب هب هجوتاب درف کی هک دنک یم يدنیآرف هب هراشا یکاردا ياطخ نیا

ساسارب دهاوخیم دنا هدش قیرزت وا نهذ رد نارگید طسوت هک یتسردان ياه

.دنک يریگ میمصت اهنآ

ییامن تهج

4653 نآ اب يراگزاس و انبم نییعت
نتشیوخ نآ ندادرارق انبم اب دنهاوخ یم ناریگ میمصت هک تسا يدومنهر روظنم

بیکرت و اه متسیس.دنیامن راگزاس نآ اب ار

بیکرت و اه متسیسدصرد500لثمتسردان يدصرد يددع شرازگ و قرافلا عم سایقاهدصرد تسردان دربراک47

يریگهجیتن.6

یگدنز رثا رد و نامز رورم هب لالدتسا و یتخانش ياهاطخ

دناهتفرگ لکش ام زغم رد ،نیمز هرک يور رب ناسنا تدمینالوط

هب ای و دناهدرک کمک ام ءاقب هب اهنآ زا يرایسب هکنیا نمض و

،دننکیم کمک ام زغم رتهب يریگ میمصت و رتعیرس ندرک رکف

نونکات هک ییاه شهوژپ رد .دننکیم لیمحت ام هب مه ییاههنیزه

رد یتخانش ياهاطخ هچ تسا هدشن صخشم تسا هدش ماجنا

.دراد دوجو کیژتارتسارکفتداعبا

رد فلتخم ياه تیعقوم هب هجوت اب اه نامزاس رد ناریدم

یتخانش ياطخ راچد تسا نکمم دوخ يدربهار تامیمصت

هزوح رد مهم ياهثحب هلمجزا54یتخانش ياهاطخ دندرگ

ماگنه ،اهاطخ نیا .دنوشیم بوسحم یسانشناور و تیریدم

دوخ ماد هب ار ام اهدادیور دروم رد تواضق و ریسفت و لیلحت

ار دوجوم طیارش میناوتن ام هک دنوشیم ثعاب و دننکیم راتفرگ

باختنا ار ور شیپ يهنیزگ نیرتهب و هدرک یبایزرا یتسرد هب

.مینک

5 2Self- Fulfilling Prophecy
5 3Anchoring and adjustment
5 4Cognitive Errors

حیرشت ار ناریدم و دارفا رکفت متسیس)5لکش(لدم نیا

رد یتقو ریگ میمصت کی ای ریدم  لدم نیا ساسا رب دیامن یم

رایتخا رد اتسار نیمه رد یتاعالطا تفرگ رارق میمصت تیعقوم

شیپ يرسکی ریثات تحت هدنریگ میمصت و دریگ یم رارق ناشیا

دیامن یم لالدتسا و تاعالطا لیلحت هب مادقاینهذ ياه ضرف

ماگنه رد تسا نکمم .دوش یم جاتنتسا و هجیتن کی هب رجنم هک

راچد لالدتسا و اهضرف شیپ شخب ود رد يریگ میمصت

شیپ هب طوبرم ياهاطخ هب طقف هلاقم نیا رد هک میوشب ییاهاطخ

فورعم یتخانش ياهاطخ هب هک دش زکرمت ینهذ ياهضرف

رکفتهناگ هنداعبا زا کیره رددشصخشمتیاهن رد.دنتسه

و دراد دوجوالاب تیولوا ابیتخانش ياهاطخ هچيدربهار

.دندیدرگ نییعت )اطخ تشه( یتخانش ياهاطخ نیرتمهم
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