
https://konkur.info

www.konkur.info


1 

 

 روان شناسی یازدهم انسانی ششم )تصمیم گیری( درسجسوه  

 ّبی ساُ اٍ. وٌذ ػفش همذع هـْذ ثِ اصتْشاى سهب اهبم هٌْش هشلذ صیبست ثشای اهؼبل تبثؼتبى داسد للذ صّشا پذس :1هثبل

 صّشا هبدس .وٌٌذ ػفش َّایی كَست ثِ صهبى، دس خَیی كشفِ ثشای وٌذ هی پیـٌْبد پذسصّشا. وٌذ هی ثشسػی سا ػفش هختلف

 گَیذ هی صّشا . ثشًٍذ ػوٌبى اًذ،اصخبدُ ًىشدُ هؼیشهؼبفشت ایي ؿْشّبی ٍدیگش ػوٌبى اصخبدُ تبوٌَى زَى دّذ هی پیـٌْبد

 دیذگبُ ایي ؿٌیذى ثب صّشا پذس .ثشًٍذ هـْذ ثِ ؿوبل خبدُ اص اػت ثْتش اػت دیذًی ٍ ثخؾ لزت ثؼیبس ؿوبل خبدُ زَى

 وٌذ؟ اًتخبة سا سٍؽ وذام ثبالخشُ وِ هبًذ هی دس هختلف، ّبی

 اًتخبة یؼٌی صًذگی، هْن ّبی اصاًتخبة یىی اػت لشاس. ؿَد هی دّن ی پبیِ ٍاسد آیٌذُ تطلیلی ػبل هْش دس ضؼیي:2هثبل

 اًگیضُ ٍ تَاًوٌذی ٍ سؿتِ ّش ٍیظگیْبی. وٌذ هی تْیِّ سا هختلف ّبی سؿتِ هـخلبت ضؼیي.وٌذ تدشثِ سا تطلیلی ی سؿتِ

 فشاٍاى، تأهّل ٍخَد ثب اهب سػذ، هی اًؼبًی ػلَم ٍ تدشثی ػلَم سؿتِ دٍ ثِ ًْبیت، دس.وٌذ هی همبیؼِ دیگش یه ثب سا خَدؽ

 .ؿَد هی اٍ سٍصاًِ ّبی فؼبلیت هبًغ ٍ صًذ هی ّن ثش سا اٍ آساهؾ هَهَع ایي .وٌذ اًتخبة سا سؿتِ دٍ آى اص یىی تَاًذ ًوی

 .ؿَد هی هشثَى (Decisionmaking)گیزی  تصوین هَهَع ثِ ضؼیي ٍ صّشا پذس رٌّی دسگیشی

 «راُ بْتزیي اًتخبة ٍ هختلف ّبی راُ ارسیببی» یؼٌی گیشی تلوین 

  زشا؟ اػت؟ دؿَاستش گیشی تلوین وذام ؿوب ًظش ثِ پزسص:

 دسداًـگبُ تطلیلی ی سؿتِ اًتخبة ی  دسثبسُ گیشی  تلوین( 2 خبف دسخـٌی ؿشوت ثشای لجبع دساًتخبة گیشی  تلوین(1

 .داسد ثؼتگی آى ثِ صًذگی آیٌذُ ٍ داسد ٍخَد اًتخبة دس صیبدی ػَاهل صیشا اػت، دؿَاستش دٍم گیشی تلوین

 . اػت اًؼبى ؿٌبختی فؼبلیت تشیي پیسیذُ ٍ تشیي ػبلی ،گیزی تصوین

 :فشهبیذ هی صیجبیی والم دس ػول ثِ الذام ٍ ثْتش گیشی تلوین دسثبسُ الجالغِ ًْح 173 ضىوت دس( ع) ػلی ضوشت

 .«دّذ هی تـخیق خَثی ثِ خٌب اص سا كطیص وٌذ، هی اػتمجبل )هـبٍسُ(گًَبگَى آسای ٍ افىبس اص وِ وغ آى»

: فشهبیذ هی الجالغِ ًْح 274ضىوت دس ٍ داًذ هی یقیي ثِ سػیذى سا گیشی تلوین  ؿشى دیگش والهی دس( ع) ػلی ضوشت

 .«وٌیذ الذام سػیذیذ، یقیي ثِ زَى»

   اػت  هؼئلِ ضل ًَػی گیشی، تلوینٍ ّؼتٌذ  سٍ سٍثِ هؼئلِ ثب دٍ، ّش ٍجِ اضتزاک :                                                    

  تفبٍت ّب:                                             

   دس. سا ثشگضیٌذ ثْتشیي هختلف، «ّبی اًتخبة» اص ثبیذ فشد گیشی تلوین دس*                                             

  سا ًظش هؼئلِ هَسد ّبی ضل ساُ ثبیذ هؼئلِ، وٌٌذگبى ضل هؼئلِ، ضل دس وِ ضبلی                                             

 .وٌٌذ ثبصآفشیٌی خَدؿبى                                             

  هؼئلِ دس ضل وِ ضبلی دس داسین، وبس ٍ ّب ػش اٍلَیت ثب گیشی تلوین دس**                                             

 ؿبهل تَاًذ هی گیشی تلوین یه اٍلَیت ّبی. ّؼتین هَاخِ ّب ضل ساُ ثب                                                 

 گیشًذُ تلوین فشد اٍلَیتی، ّش ػجبست دیگش ثِ ثبؿذ؛ اضتوبلی ّبی گضیٌِ ّوِ                                                

 دس وِ ضبلی دس. ًجبؿذ هٌلَة اػت اٍلَیت هوىي ٍلی سػبًذ، هی هملذ ثِ سا                                                

 اػت ساُ یه فمي ٍلی ثبؿین، هختلفی داؿتِ ّبی ضل ساُ اػت هوىي ضل هؼئلِ                                                

 .سػبًذ هی هؼئلِ ضل ثِ سا هب وِ                                                

 وِ ضبلی دس اػت، اٍلَیت ثْتشیي اًتخبة گیشًذگبى، تلوین دغذغِ ***                                            

 .ّؼتٌذ وبسآهذ ٍ هَفك ّبی سٍؽ دًجبل ثِ افشاد ضل هؼئلِ، دس                                                    

 

 ضببّت ٍتفبٍت ّبی

 ٍ  هسئلِ حل

 گیزی تصوین

----- 

تٌْب ساّی وِ  هسبلِ:حل 

 .هشا ثِ ّذفن هی سػبًذ

ّوِ ساّْب  گیزی:تصوین 

زیش اػت،اهب پثشاین اهىبى 

 ایي اص ّوِ هٌلَة تش اػت
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 تفبٍت ّبی تصوین گیزی ٍحل هسبلِ

 حل هسبلِ تصوین گیزی

 تَخِ ثِ یبفتي ساُ ضل ّب تَجِ بِ هَضَع اًتخبة ّب

 ػشٍوبس داؿتي ثب ساُ ضل ّب اٍلَیت ّبسزٍکبر داضتي بب 

 اًتخبة ساُ ضل هٌتْی ثِ ضل هؼبلِ اًتخبة بْتزیي اٍلَیت

 

 گیزی تصوین اًَاع

 .داسًذ فشق یىذیگش ثب تؼذاد افزاد تصوین گیزًذٍُ  اّویت هیشاى ٍ ّب اٍلَیت تؼذاد ًظش اص « ّب تصوین »

 

 

 

 

 

 

 

 هْن ػبدُ، هْن تلوین: وٌیذ هی هـبّذُ گیشی تلوین زْبسًَع اّویت، هیضاى ٍ ّب اٍلَیت تؼذاد ثِ تَخِ ثب خذٍل دس

 زشا؟ اػت؟ تش ػخت ضبلت وذام دس گیشی تلوین ؿوب ًظش ثِ. پیسیذُ هؼوَلی ٍ ػبدُ هؼوَلی پیسیذُ،

 تصوین گیزی هْن پیچیذُ اس ّوِ سخت تز است ٍتصوین گیزی هؼوَلی سبدُ اس ّوِ آسبى تز

 ضبلت تشیي  ػخت ،(پیسیذُ هْن تلویوبت) ثبؿذ داؿتِ فشاٍاى اّویت هَهَع ٍ ثبؿذ(پیسیذُ)صیبد ّب  اٍلَیت تؼذاد اگش

 هی ًیبص دسػت تلوین ثِ سػیذى ثشای هتؼذد ػَاهل تطلیل ٍ سیضی  ثشًبهِ ٍ هذیشیت ثِ زَى آیذ؛  هی پیؾ گیشی  تلوین

 .ؿَد 

 

 

 انواع تصمیم گیری براساس

 تؼذاد اٍلَیت ّب

 

 اّویت تصوین

 

 تؼذاد افزاد تصوین گیزًذُ

 اًتخبة یه لجبع اصثیي زٌذتب لجبع تَػي هشین سبدُ:

اًتخبة یه ؿْش اص ثیي دٍ ؿْش ثشای ػىًَت تَػي  پیچیذُ:

 پذسهشین
 اًتخبة یه سٍؽ خشاضی اص ثیي سٍؽ ّبی هختلف تَػي دوتش هْن:

 ػفیذ یب سًگیتلوین ثشای ًَؿتي خضٍُ تَػي هیٌب دس وبغز  هؼوَلی :

 اًتخبة سؿتِ ثشای اداهِ تطلیل تَػي ٍضیذ فزدی:

 اًتخبة سییغ خوَْس اص ثیي ًبهضدّبی هختلف  گزٍّی :
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 گیزی تصوین ّبی هالک

 «خطز» بب گیزی تصوین هَاقغ تز بیص در 

(Risk )ُحبلتی اطویٌبى چٌیي در. است ّوزا 

 . ًذارد ٍجَد گیزی تصوین ًتبیج بِ کبفی

 :وٌیذ تَخِ صیش هثبل ثِ

 پَذ، یب گل ثبصی یه دس گَیذ هی دٍػتؾ ثِ سهب

 وذام دس ثگَ دّن؛ هی لشاس هـتن دس سا وي پبن

 ام؟ دادُ لشاس هـتن

 تَ هْوبى ًبّبس، هي ّفتِ یه( پَذ) دادی پبػخ اؿتجبُ اگش ٍ ّؼتی هي هْوبى ًبّبس اهشٍص( گل) دادی خَاة دسػت اگش

 .وٌذ پشداخت سا غزایی ٍػذُ یه ّضیٌِ تَاًذ هی فمي سهب دٍػت وِ اػت ضبلی دس ایي. ّؼتن

. اػت (دٍم یه) آهذى پَذ یب گل اضتوبل زشا؟ اػت؛ هٌفی اٍ پبػخ صیبد اضتوبل دّذ؟ثِ هی اًدبم سا وبس ایي سهب دٍػت آیب

 .اػت هٌفؼت ثشاثش 7 هشس وِ ضبلی دس اػت، یىؼبى اضتوبل هیضاى زَى ثذٌّذ؛ هثجت پبػخ ثبیذ افشاد ّوِ پغ

 زیؼت؟ وٌٌذ ًوی ؿشوت گیشی تلوین ایي دس سهب دٍػت ّوبًٌذ هختلف افشاد وِ ایي ػلت

 ایي دیگش دلیل. سٍد هی دػت اص سهب دٍػت هَخَدی اًذن زَى اػت؛ «خٌش پش» گیشی تلوین ایي وِ اػت ایي اكلی ػلت

 ثِ. گَیٌذ هی «ضزر اس فزار » اكٌالضبً سا ًىتِ ایي. اػت ضؼبع آٍسدى دػت ثِ اص تش ثیؾ دادى، دػت اص ثِ سهب وِ اػت

فزار اس ضزر سهبًی رخ هی دّذ کِ اًسبى بِ اس دست .ًذاسًذ 55 - 55 ؿشى پزیشفتي ثِ توبیلی هشدم تش ثیؾ دلیل ّویي

 ًذارًذ. 55-55دادى، بیطتز اس بِ دست آٍردى حسبس است.بِ ّویي دلیل بیطتز  هزدم توبیلی بِ پذیزفتي ضزط

 وٌیذ؟ هی اًتخبة خشیذ ثشای سا خبكی ی سایبًِ هختلف، ّبی سایبًِ ثیي دس زشا ثبل:ه

 

 .گَیٌذ هی «گیزی تصوین سبک» افشاد گیشی تلوین یىٌَاخت ٍ ثبثت ّبی سٍؽ ِث

 .ػت ّب ػجه ػبیش اص ثْتش یىی فمي ٍاػت  ًبوبسآهذ ّب آى اص ثؼیبسی

 .ؿًَذ هی تمؼین پٌج دستِ ثِ گیشی تلوین ّبی ػجه تشیي هْن. ؿَد هی دیذُ ثبال ؿىل دس وِ زٌبى ّن

 

 ػجه گًَِ ایي ًَجَاًبى هیبى دس. گیشد هی تلوین هحبسبِ بذٍى ٍ ػجلِ بب ٍ ًبگْبًی كَست ثِ فشد ػجه، ایي دس

افشاد داسای ایي ػجه سٍؽ هؼمَل ٍهٌٌمی ثشای  .اػت ّوشاُ پطیوبًی ثب ثالفبكلِ وِ ؿَد هی دیذُ صیبد گیشی، تلوین

تصوین هی گیزًذ ٍبؼذ فکز اٍل ؼجبستی سفتبس هی وٌٌذ ث خلق خَدٍثیـتش ثش اػبع  ًذارًذسػیذى ثِ تلویوبت خَد سا 

 .هی کٌٌذ

 هزینه ها

 مزیت ها

 خطر
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 هبؿیي خیبثبى دس سٍصی. داسد خبكی تَخِ ٍ ػاللِ هذل آخشیي ٍ خذیذ ّبی هبؿیي ثِ وِ اػت ای ػبلِ 18 خَاى فشیذهثبل:

 وٌذ، خبهَؽ سا آى یب ثشداسد سا ػَئیر وِ ایي ثذٍى هبؿیي ساًٌذُ. وٌذ هی خلت سا اٍ تَخِ ؿذت ثِ وِ ثیٌذ هی سا خذیذی

 ثِ ؿذُ، هبؿیي ػَاس وبسؽ، خٌشًبن ػَالت ثِ تَخِ ثذٍى ٍ ًبگْبى فشیذ، .سٍد هی هغبصُ ًشف ثِ ٍ آهذُ ثیشٍى خشیذ ثشای

 زٌذ ثب تشع، ٍ ػدلِ دلیل ثِ فشیذ. وٌٌذ هی فشیذ تؼمیت ثِ ؿشٍع هبؿیي، كبضت فشیبد ٍ داد ثب هشدم، .ساًذ هی سا آى ػشػت

 ٍ ػبسق یه ثِ هؼوَلی ًَخَاى یه اص وَتبّی صهبى دس فشیذ تشتیت ایي ثِ. ؿَد هی هتَلف ثبالخشُ ٍ وٌذ هی ثشخَسد ػبثش

 .ؿَد هی تجذیل لبتل

 . اػت ثَدُ تىبًـی ًَع اص فشیذ گیشی تلوین ػجهدس ایي هثبل 

 ًوی سا دیگش ّن همتَل ٍ لبتل افتذ، هی اتفبق وِ ّبیی لتل( ػَم دٍ) دس لوبیی هطبون گضاسؽ اػبع ثش یب هی داًیذ کِآ

 یه دس خَدسٍ دٍ خضئی ثشخَسد هثالً هؼوَلی، هَلؼیت یه دس فمي .ًذاسًذ وـتي ثشای ای ًمـِ ّیر لجل اص یؼٌی. ؿٌبػٌذ

 .گیشد هی ؿىل خٌشًبن ّبی ٍالغ تىبًـی، گیشی تلوین ػجه دلیل ثِ تلبدف،

 ساُ ی  ًیوِ دس ٍلی. دؿَ الیي صیپ ػَاس تشع اضؼبع ٍخَد ثب گشفت تلوین تفشیطی هىبى یه اص ثبصدیذ دس ٍضیذ هثبل:

 .ًذاؿت سا هؼیش اداهِ تطول ٍ  ؿذ صدُ  ٍضـت

ٍلتی هبدس وَثش ثِ اٍ گفت اتبلؾ سا هشتت وٌذ، اٍ ًبگْبى ػلجبًی ؿذ ٍؿشٍع ثِ فشیبد صدى ٍثذ كطجت وشدى ثب هبدسؽ  هثبل:

 وشدٍدل هبدسؽ سا ؿىؼت

بدف هی وٌذ ٍثلَست ًبگْبًی پیبدُ هی ؿَد ٍثب لفل ػلبیی ساًٌذُ هبؿیي سا ثب هبؿیي وٌبسی تل ٌّگبم ساًٌذگی ٍضیذ هثبل:

 ى هی ؿَد.ٍضیذ ثبصداؿت ٍثِ والًتشی ثشدُ هی ؿَد.هَسد هشة ٍؿتن لشاس دادُ ٍاٍ ساّی ثیوبسػتب

 ٍی ؿذُ هدشٍش ؿذىآسؽ هضاضوت ایدبد هی وٌذ ٍآسؽ خیلی ًبگْبًی ثب اٍ دسگیش هی ؿَد ٍثبػث اّش فشدی ثشای خَ هثبل:

 .ٍاٍ ساّی ثیوبسػتبى هی ؿَد.آسؽ ّن ثِ والًتشی ثشدُ ٍاص اٍ ؿىبیت هی ؿَد

 

 

تلوین  ّیجبى ّبی خَیصزٌیي فشدی ثش اػبع . اػت سٍدگذر ّیجبًبت ٍ ػَاطف گیشی، تلوین هالن ػجه، ایي دس

هی گیشد ٍ ثش ایي ثبٍس اػت وِ اگش دسثبسُ وبسی اضؼبع خَثی داسم، آى تلوین ثبیذ دسػت ثبؿذ ٍ اگش اضؼبع ثذی داسم، آى 

 ،بَدى سٍدگذر دلیل ثِ اضؼبػبت،. ًیؼت دسػت وشدى ػول اضؼبػی اصدٍاج، ثشای گیشی تلوین دس. تلوین ًبدسػت اػت

 در گیشد؛ ثشهی دس سا صًذگی اثؼبد ّوِ ٍ اػت پبیذاس ٍ هْن اهش یه گیزی تصوین. ثبؿذ گیشی تلوین صیشثٌبی تَاًذ ًوی

 .داسد ًیبص هبًذًی ٍ پبیذاس ّبی سٍؽ ثِ ،ًتیجِ

 ؿخلی خَدسٍی یه ػَاس صثبى، والع اص ثشگـت ٌّگبم. اػت آثشٍهٌذ خبًَادُ یه فشصًذ ٍی. داسد ػبل 18 سیطبًِ :1هثبل

 هی اضؼبع سیطبًِ ؿَد؛ هی ّب آى تشثیـ آؿٌبیی ثشای ؿشٍػی ایي ٍ وٌذ هی ثبص سا كطجت ػش اٍ ثب خَاى ساًٌذُ. ؿَد هی

 خَاى آى ثب سیطبًِ هبلی ٍ فشٌّگی خبًَادگی، ؿشایي ایٌىِ ثب .وٌذ اصدٍاج اٍ ثب اػت هبیل ٍ اػت ؿذُ ػاللوٌذ اٍ ثِ وٌذ

 ثِ هـىالتی تذسیح ثِ صهبى گزؿت ثب. وٌٌذ هی اصدٍاج ذیگشیى ثب خبًَادگی، ّبی هخبلفت ٍخَد ثب ٍ داسد ثؼیبسی ّبی تفبٍت

 اص ثؼذ. وٌذ هی تٌْبیی اضؼبع ٍ وٌذ هی ضغ هـتشن صًذگی دس سا تشیثیـ هٌفی تدبسة سٍص ّش سیطبًِ ٍ آیذ هی ٍخَد

 تشیثیـ خجشُ افشاد ثب ثبیؼت هی ٍ اػت ًجَدُ كطیص اؽ گیشی تلوین هالن وِ ؿَد هی هتَخِ سیطبًِ وَتبُ، هذتی

 .اػت ثَدُ اضؼبػی سیطبًِ، گیشی تلوین ػجهدس ایي هثبل  .وشد هی هـَست
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 هَسآ:تصوین احسبسی یک داًص 2هثبل

 ؿت یه. پشداخت  هی ػوَهی ّبی  هىبى دس گزاس ٍ گـت ثِ ٍ ؿذ  هی خبسج هٌضل اص اؽ  خبًَادُ اًالع ثذٍى دٍػتبًن اص یىی

 ٍ وشدم هَافمت ّیدبًی گیشی  تلوین یه ثب هي ٍ اػت هب هٌضل هیْوبى ٍی وِ ثگَین ٍالذیٌؾ ثِ وشد دسخَاػت هي اص اٍ

 .وشد تلبدف ؿت آى دس دٍػتن

 هؼئَلیي ؿذى هٌلغ ٍ ٍالذیٌن تَػي هي ؿذى هؤاخزُ اٍ، ٍالذیي ؿذى هٌلغ :هي احسبسی تصوین هٌفی پیبهذّبی

 هبخشا اص هذسػِ

  ًیؼت. خجشاى لبثل ساضتی ثِ ّب گیشی تلوین وِ ّوِ هی داًیذ آیب

 یه) اصدٍاج ثِ ًؼجت ًالق وـَسهبى هٌبًك اص ثؼوی دس وِ ثبؿیذ ؿٌیذُ ّب سػبًِ ًشیك اص ؿوب ؿبیذ بزای تفکز بیطتز:

 داسًذ؟ هؼىي ٍ التلبدی هـىالت افشاد ایي ی ّوِ آیب. ؿذُ اػت ثجت ًالق یه اصدٍاج زْبس اصای ثِ یؼٌی اػت؛( زْبسم

 اًذ؟ وشدُ اػتفبدُ هؼئلِ ضل دسػت ّبی سٍؽ اص ّوگی آیب -

 اًذ؟ وشدُ هـَست تدشثِ ثب ٍ ًظش كبضت افشاد ثب خَد ّبی گیشی تلوین دس آیب -

 هطشٍم؟ لـش دس یب داسد ٍخَد تشیثیـ ًالق هشفِ، الـبس ثیي دس -

ػپغ ثِ خبًِ ثشهی  صیٌت ثشای خشیذ ثِ یه فشٍؿگبُ هی سٍد.اٍ تطت تبثیش ضشف ّبی فشٍؿٌذُ یه هبًتَ هی خشدٍ هثبل:

 بػت ًیؼت.تَ ثشای اٍ هٌگشدد ٍهی ثیٌذ وِ اكال ایي هبً

 اصدٍاج ثشاػبع ػاللِ صٍدگزس  هثبل:

هی  (ف) اوشم پیبهجش اضؼبػی تلویندسثبسُ . اػت ؿذُ اؿبسُ اضؼبػی گیشی تلوین اص پشّیض ثِ ّوَاسُ دیٌی هتَى دس

 .وٌذ  هی فبػذ سا ػؼل ػشوِ، وِ ًَس  ّوبى وٌذ؛  هی فبػذ سا ایوبى غوت، ٍ خـن: فشهبیذ

 

 

 

 وِ اػت ایي فشد اًتخبة دلیل سٍؽ ایي دس. هی وٌذ اًبػت کَرکَراًِ دیگشاى اص وشدى، فىش خبی ثِدس ایي ػجه فشد 

پیبهذ هٌفی .ًجبؿذ هٌبػجی اًتخبة هب ثشای اػت هوىي دیگشاى اًتخبة وِ ضبلی دس ،اًذ گزفتِ تصویوی چٌیي دیگزاى

 ػذم اػتمالل فىشی ٍػولی ثشای فشد اػت.ایي سبک 

 هشین هٌضل ثب وِ اًذ سفتِ ای هذسػِ ثِ اٍ ًضدیه دٍػتبى. وٌذ اًتخبة سا خَد تطلیل هطل هذسػِ اػت لشاس هشین :1هثبل

 ثِ وِ ایي ثذٍى وٌذ، هی اًتخبة سا هذسػِ ّوبى هذسػِ، آى دس دٍػتبًؾ ٍخَد دلیل ثِ هشین،. داسد صیبدی ًؼجتبً فبكلِ

 هٌلشف تطلیل اداهِ اص هشین سیبهی، سؿتِ دس تطلیل اص ػبل یه گزؿت اص ثؼذ. ثىٌذ تَخْی هؼبئل دیگش ٍ ّضیٌِ هؼبفت،

  اػت؛ ثَدُ( Dependant)  ٍاثؼتِ ًَع اص هشین گیشی تلوین ػجه .وٌذ هی اًتخبة سا دیگشی ی سؿتِ ٍ ؿذُ

  یک ضخص تَسط سبک تصوین گیزی ٍابستِ هثبلی اس 

 ایي ثب. دّن اًٌجبق اٍ ػالیك ثب سا ّبین  اًتخبة وشدم  هی ػؼی ٍ ثَدم هٌذ  ػاللِ ثؼیبس دٍػتبًن اص یىی ثِ اثتذایی ی  دٍسُ دس

 . دادم اداهِ سا ثؼىتجبل ٍسصؽ دٍػتن ثب ثَدى ثشای داؿتن اػتؼذاد ثؼىتجبل اص ثیؾ ٍالیجبل ٍسصؽ دس وِ

 ٍالیجبل ٍسصؽ اص ؿذى دٍس ، ثؼىتجبل ٍسصؽ دس هَفمیت ػذم:ٍابستِ تصوین هٌفی پیبهذّبی
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فمي ثِ ایي دلیل وِ دٍػتبًؾ ثِ والع هَػیمی هی سًٍذ.خَدؽ اكال ػاللِ ای  خذیدِ ثِ والع هَػیمی هی سٍد، هثبل:

 .ثِ هَػیمی ًذاسد

 

 

 ایي داسای وِ فشدی دیگش، ػجبست ثِ. ضَد ًوی ػولی ٍی تصوین ّیچگبُ ٍلی ثگیشد، تلوین داسد فشدللذ ػجه، ایي دس

 ػجه ایي داسای وِ افشادی. «اًذاسد هی فزدا را بِ اهزٍس کبر» ٍ «کٌذ هی دست دست،» اػت گیشی تلوین ػجه،

 ٍ دٌّذ هی دػت اص سا صهبى ًتیدِ، دس ؛ضَد هی درست خَد بِ خَد چیش ّوِ وِ ثبٍسًذ ایي ثش ّؼتٌذ، گیشی تلوین

 .ؿَد هی تشثیـ ّب آى هـىل

 تذسیح ثِ اهب وشد، هی سهبیت اثشاص هَهَع ایي اص ًخؼت سٍصّبی دس ٍی. اػت ؿذُ دٍػت ًفش زٌذ ثب اخیشاً ػبػبى :1هثبل

 ٍ وٌٌذ هی اػتفبدُ ًبهٌبػت ٍاطگبى اص وـٌذ، هی ػیگبس گبّی .ًذاسًذ ای ؿبیؼتِ سفتبسّبی ٍی خذیذ دٍػتبى وِ ؿذ هتَخِ

 هبخشا، ایي اص صیبدی سٍصّبی گزؿت ٍخَد ثب ٍلی وٌذ، تشن سا گشٍُ ایي گشفت تلوین ػبػبى ًتیدِ، دس. وٌٌذ هی آصاسی هشدم

 .وٌذ هی هطَّل دیگشی سٍص ثِ سا خَد تلوین وشدى ػولی سٍص ّش ٍ اػت ًـذُ تلوین ایي اًدبم ثِ هَفك ٌَّص

 . اػت( Avoidant) اختٌبثی ًَع اص ػبػبى گیشی تلوین ػجه

  تَسط یک ضخص  اجتٌببی هثبلی اس سبک تصوین گیزی

  تشم ّش اهب. وٌن ؿشوت ػشثی تمَیتی ّبی  والع دس گشفتن  تلوین ٍ ثَدم شٍسٍث صیبدی افت ثب ػشثی دسع دس گزؿتِ ػبل

 .اًذاختن  هی تؼَیك ثِ سا والع دس ؿشوت ٍ ًبم ثجت

 اهتطبًبت دس هدذد ؿشوت ثِ هدجَس ٍ ثبؿن هَفك خشداد اهتطبى دس ًتَاًؼتن :اجتٌببی گیزی تصوین هٌفی پیبهذّبی

 .ؿذم هبُ ؿْشیَس

ضؼیي ثخبًش ایٌىِ ػبػبت صیبدی دس فوبی هدبصی ػپشی هی وٌذ،دس اهتطبًبتؾ افت پیذا هی وٌذ، اٍ تلوین هی  هثبل:

ٍلت خَد سا دس فوبی هدبصی ثگزساًذ.اهب اهشٍص ٍفشدا هی وٌذٍهـىلؾ ّوسٌبى ثبلی هی  گیشدثشای ثْتش ؿذُ ًوشاتؾ، ووتش

 هبًذ.

 

 

 ًِ ؿتبة، ٍ ًِ ػدلِ گیشی، تلوین ایي ثٌبی صیش. اػت گیزی تصوین ی ضیَُ بْتزیي هٌٌمی، تلوین گیشی ػجه

 تلوین ػجه، ایي دس. اػت اًذیطیذى ثلىِ اختٌبة، ٍ ًِ وَسوَساًِ پیشٍی ٍ اًبػت ًِ صٍدگزس، ّبی ّیدبى ٍ اضؼبػبت

 فشق ّب ػبیش ػجه ثب صیشثٌبیی ػَاهل دس تٌْب ًِ هٌٌمی گیشی تلوین ػجه. ػٌدذ هی سا ىبسّبی هوىيساّ توبهی گیشًذُ

 .سٍد هی پیؾ لَاًیي ًجك ٍ پلِ فشد پلِ ػجه، ایي دس. اػت هٌظن ٍ هٌذ لبػذُ سٍؽ یه تبثغ ثلىِ داسد،

 خَد داًـگبّی ی سؿتِ داًـگبُ ٍسٍدی اهتطبى دس هَفمیت اص پغ داسد للذ ٍ اػت دٍاصدّن ی پبیِ آهَص داًؾ صّشا: 1هثبل

 ّبی ٍیظگی هذسػِ هـبٍس هـَست ثب ٍ ثشسػی سا اؽ ػاللِ هَسد ّبی سؿتِ ی ّوِ گیشی تلوین ایي ثشای اٍ. وٌذ اًتخبة سا

 اًالػبت ػبیش وٌبس دس سا خَد ّبی اًگیضُ ٍ ػالیك وٌذ، هی هـَست هبدسؽ ٍ پذس ثب زٌیي ّن ٍ. وٌذ هی هٌبلؼِ سا یه ّش

   سلن سا  ٍی ؿغلی ٍ تطلیلی آیٌذُ تالؽ، ٍ ىبسپُـت وِ داًذ هی  صّشا. گضیٌذ هی ثش سا سؿتِ یه ًْبیت، دس ٍ دّذ هی لشاس

 .اػت  ػمالًی یب( Rational) هٌٌمی ًَع اص صّشا گیشی تلوین ػجه .صًذ هی

 

 

https://konkur.info



7 

 

 هثبل ّبی بیطتز درببرُ سبک ّبی تصوین گیزی

 تطلیلی افت ٌّگبم دس تطلیل تشن :تکبًطی گیزی تصوین سبک

 دیگشی ثِ تشضن ػلت ثِ دٍػتی ی  اداهِ :احسبسی گیزی تصوین سبک

 .آى هوشات ثِ تَخِ ثب ًَؿبثِ ًخَسدى ثِ تلوین پضؿه، غزایی دػتَس اخشای ػذم :اجتٌببی گیزی تصوین سبک

 خَد دٍػت ّوشاّی ثِ تلوین خَد، هطجَة دٍػت ثب ّوشاّی ثشای ػیگبس وـیذى ثِ تلوین :ٍابستِ گیزی تصوین سبک

 .پبسن دس ؿت اص پبػی تب

 .آى پیشاهَى خٌشات ٍخَد ػلت ثِ پشػَد وبسی پیـٌْبد یه سد :هٌطقی گیزی تصوین سبک

 

 گیزی تصوین هزاحل

 . سٍد پیؾ هشضلِ ثِ هشضلِ ثبیذ گیشی تلوین ًَع ّش هٌلَة، ًتبیح ثِ سػیذى ثشای

 

 

 

 

 

 

 

 اًتخبة تَاًذ هی تلوین هَهَع هثالً ؿَد؛ تؼشیف ًظش هَسد تلوین ثبیذ ًخؼت گبم دس ثیٌیذ، هی خذٍل دس وِ زٌبى ّن

 ّبی سؿتِ اص یه ّش ّبی ٍیظگی ثبیذ فشد ػَم هشضلِ دس. اػت اًتخبثی ّبی سؿتِ تؼذاد ثؼذ هشضلِ. ثبؿذ تطلیلی سؿتِ

 ًَس ّویي ٍ ثپشداصد اًتخبثی تطلیلی سؿتِ اًتخبة پیبهذّبی اسصیبثی ثِ ثبیذ فشد زْبسم هشضلِ دس. وٌذ اػتخشاج سا تطلیلی

 .سٍد پیؾ ّفتن هشضلِ تب

 هزاحل تصوین گیزی بزای خزیذ یک یخچبلهثبل: 

 یخسبل خشیذ هبًٌذ ًظش هَسد تلوین تؼشیف ٍ ؿٌبػبیی: 1 هشضلِ

 .هؼتجش ثشًذ پٌح ثیي اص ایشاًی یخسبل هبًٌذ تلوین، آى ّبی  اٍلَیت یب ّب  اًتخبة تؼذاد ؿٌبػبیی: 2 هشضلِ

 ...ٍ ثشق هلشف هیضاى سًگ، ضدن، هبًٌذ اٍلَیت، یب اًتخبة ّش ّبی  ٍیظگی ثیبى: 3 هشضلِ

 آؿپضخبًِ ی اًذاصُ ثب تٌبػت ٍ صیبد وبسایی هبًٌذ اٍلَیت، یب اًتخبة ّش پیبهذّبی اسصیبثی: 4 هشضلِ

 ثشتش ثشًذ ثب یخسبل اًتخبة هبًٌذ اٍلَیت، ثْتشیي اخشای: 5 هشضلِ

 هشالجت ٍ اػتفبدُ ّبی  سٍؽ ٍ وبس ًشص ثب آؿٌبیی هبًٌذ ًظش، هَسد اٍلَیت اخشای ثِ پبیجٌذی ٍ تؼْذ: 6 هشضلِ

 .هطلَل اص سهبیت اثشاص ٍ ثْیٌِ اػتفبدُ هبًٌذ ًظش، هَسد اٍلَیت اخشای ًتبیح ٍ پیبهذّب ثشسػی: 7 هشضلِ
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 گیزی تصوین هَاًغ

 . آٍسد هی ثبس ثِ هٌفی ًتبیج غلي، ّبی سٍؽ تأثیش تطت ٍ ؿَد ًوی اًدبم دسػتی ثِ گیشی تلوین هشاضل گبّی

 وِ اًالػبتی اص فشد غلي، لبػذُ ایي دس .اػت( Confirmation Bias) تأییذ سَگیزی غلي ّبی سٍؽ ایي اص یىی

 سٌبىّو ّوـْشیبًؾ، اص یىی ًبساػتی ؿَاّذ ثِ دػتشػی ٍخَد ثب وِ وؼی هبًٌذ. وٌذ هی اػتفبدُ وٌذ، تأییذ سا دیذگبّؾ

 .ّؼتٌذ خٌب اص ػبسی ٍی ّوـْشیبى وِ اػت ثبٍس ایي ثش

 ًتیدِ دس. داسًذ ضذ اص ثیؾ اػتوبد خَد گیشی تلوین ّبی سٍؽ ٍ ّب لوبٍت ثِ گیشًذگبى، تلوین اص ثشخی :افزاطی اػتوبد 

 ثْتشیي ای هٌبلؼِ اًذن ثب خب ّوِ دس وٌذ هی فىش صسًگی آهَص داًؾ هثبل ثشای. آیذ هی دس آة اص غلي ّب آى گیشی تلوین

 .کوتزیي تالش هی تَاى بِ بیطتزیي ًتبیج دست یبفتبب  ثِ ًَس ولی فىش هی وٌٌذ.آٍسد هی دػت ثِ سا ًتیدِ

 دسػت گیشی تلوین هبًغ پبییي ًفغ ثِ اػتوبد ٍ ثَدى تشػَ ثَدى، ػلجبًی خَد، گشفتي ون دػت ،خَد ضوزدى کَچک

 .ثبؿذ هَفك گیشی تلوین فشایٌذ دس تَاًذ ًوی ثبؿذ، داؿتِ ووی ًفغ ثِ اػتوبد وِ ای گیشًذُ تلوین .ؿَد هی

 اػتوبد ثِ ًفغ لَی -داًؾ الصم ضزٍری در تصوین گیزی ّبی هْن:هَارد 

 ثِ ػبًفی، ّبی ٍاوٌؾ ایي. وٌٌذ هی ایدبد هب دس هتفبٍتی ّیدبًی ّبی ٍاوٌؾ افشاد هختلف، ّیجبًبت: ًکزدى کٌتزل

 هذاٍم ًَس ثِ ًجبؿٌذ، خَیؾ ّبی ّیدبى وٌتشل ثِ وِ لبدس افشادی. ثبؿذ گیشی تلوین هالن تَاًذ ًوی ثَدى، صٍدگزس دلیل

 ؿًَذ هی سٍ گیشی سٍثِ تلوین دس ؿىؼت ثب

 .وٌذ هی تؼَین سا صهیي ثبصیىي ثْتشیي هٌفی توبؿبگشاى، اضؼبػبت اثشاص دلیل ثِ وِ فَتجبلی هشثی هثبل:

 آگبّی ٍ اطالػبت ًذاضتي وِ ػجبستٌذ اص: ؿَد هی هفیذ ٍ وبسآهذ گیشی تلوین هبًغ دیگشی ػَاهل فَق، ػَاهل ثش ػالٍُ

 بب ػذم هطَرت ٍ خَد تصویوبت بِ سیبد اتکبی ٍ ، اػتوبد ضکست احتوبل ٍ ًتیجِ اس تزس ٍسَاسی، رفتبر کبفی،

 .دیگزاى

 گیزی تصوین در ًبتَاًی پیبهذّبی

 ػگ. دّذ اسائِ سا ًظش هَسد پبػخ دایشُ، ؿىل دیذى ثب تب آهَخت ػگ ثِ آصهبیـگبُ فوبی دس آصهبیـگش خبلت، آصهبیؾ یه دس

. گشفت یبد سا دسػت پبػخ ػگ هختلف، ّبی وَؿؾ اص ثؼذ. ثذّذ سا پبػخ آى هشثغ، ؿىل هثالً دایشُ، اص غیش ؿىلی ثِ ًجبیذ

 اص غیش ثِ ًذادى پبػخ ٍ دایشُ ؿىل ثِ پبػخ وِ ایي اص ثؼذ. داد هی ضیَاى ثِ غزا تىِ یه دسػت پبػخ ّش اص ثؼذ آصهبیـگش

 پبػخ خبی ثِ ٍ ؿذُ هشدد ضیَاى ضبلت ایي دس. وشد اػتفبدُ ثیوی اص دایشُ خبی ثِ هطمك ؿذ، آهَختِ خَة دایشُ ؿىل

 ایي دس ًجَد، تـخیق لبثل ثیوی ؿىل ثب ساضتی ثِ هشثغ، ثشخالف دایشُ زَى. وَثیذ هی صهیي ثِ پبی ٍ وـیذ هی صٍصُ دادى،

 .اػت وشدُ تدشثِ سا (Conflict) تؼبرض ضبلت یؼٌی ًجَدُ، گیشی تلوین ثِ لبدس ضیَاى ضبلت

 سا ًبخَضبیٌذی ػبطفی حبلت ًجبؿین، گیشی تلوین ثِ لبدس ٍلی ثگیشین تلوین ثبیذ ضتوبً وِ ثبؿین هَلؼیتی دس ٍلتی

 گزؿتِ فلل دس. صًذ هی لٌوِ هب سٍاًی ثْذاؿت ثِ تؼبسم، ثب دسپی پی ؿذى هَاخِ .داسد ًبم «تؼبرض » وِ وٌین هی تدشثِ

 .ؿذیذ آؿٌب«  ًبوبهی » هفَْم ثب

  . اػت گیشی تلوین دس ًبتَاًی هطلَل تؼبسم،ٍ    اػت هؼئلِ ضل دس ًبتَاًی هطلَل ًبوبهی، ًکتِ هْن:

 .اػت گیشی تلوین ٍ هؼئلِ ضل هْبست ًذاؿتي ّوسَى ؿٌبختی ّبی ًبتَاًی دلیل ثِ سٍاًی هـىالت اص ثؼیبسی ًکتِ:

https://konkur.info



9 

 

 اًَاع تؼبرض

 اػت خَاػتٌی ٍ خزاة  هَهَع دٍ اًتخبة ثشای گیشی تلوین دس ًبتَاًیگزایص: -گزایص-1

 تطلیل، اداهِ ثب صهبى ّن داسد توبیل ًشفی اص. اػت هٌذ ػاللِ ؿٌبػی سٍاى ی سؿتِ دس تطلیل اداهِ ثِ وبهجیض: اٍّل هثبل

 ثبیذ وبهجیض ًتیدِ دس ٍ اػت ٍلت توبم داسی ضؼبة ی دٍسُ دس وبسٍسصی. وٌذ ًی ًیض سا داسی ضؼبة آهَصؿی ی دٍسُ یه

 .ثشگضیٌذ سا یه وذام داسد تشدیذ ٍی. وٌذ اًتخبة سا خَد داؿتٌی دٍػت هَهَع دٍ اص یىی

 ؿغل دٍ ثیي اًتخبة : 4هثبل خزاة هَهَػبت ثب فیلن دٍ ثیي اًتخبة :3هثبل. هؼبفشت ثشای صیجب ؿْش دٍ ثیي اًتخبة: 2هثبل

 وبس ثشای آل  ایذُ

 .اػت هَاخِ ًبخَاػتٌی ٍ خَاػتٌی اهش دٍ ثیي تؼبسم اجتٌبة:–گزایص -2

 دس ػشاػشی آصهَى دس اٍ. داسد صیبدی ػاللِ ثشق هٌْذػی ثِ ٍی .اػت ؿذُ التطلیل فبسؽ سیبهی سؿتِ دس آسؽ: 1هثبل

 ثشق، سؿتِ دس تطلیل اداهِ ثشای هشٍسی ؿشى. اػت ؿذُ پزیشفتِ اؽ ػاللِ هَسد سؿتِ دس دػت دٍس ؿْش یه داًـگبُ

 .اػت ؿذُ گوی ػشدس دزبس خیش، یب ثشٍد دٍسدػت ؿْش آى ثِ وِ ایي ثِ تلوین دس ٍی دلیل ّویي ثِ. اػت خبًَادُ اص دٍسی

 . اػت هَاخِ( خبًَادُ اص دٍسی) ًبخَاػتٌی ٍ( ػاللِ هَسد سؿتِ) خَاػتٌی اهش دٍ ثیي تؼبسم ثب آسؽ، گیشی تلوین هَلؼیت

  ًیؼت ػبصگبس هذسػِ لَاًیي ثب ٍلی دداس دٍػتداًؾ آهَص  وِ لجبػی پَؿیذى: 2هثبل

 .پؼٌذیذم  ًوی سا آى سًگ اهب داؿتن، دٍػت خیلی سا آى هذل وِ لجبػی ثیي اًتخبة :3هثبل

 .ّبػت آى اص یىی اًتخبة ثِ هدجَس فشد ٍ اػت ًبخَاػتٌی ٍ ًبهٌلَة گضیٌِ، دٍ ّش اجتٌبة:-اجتٌبة-3

 هشاخؼِ پضؿه ثِ ٍهؼیت ایي اص ًدبت ثشای .اػت ؿذُ ای وٌٌذُ والفِ ٍ ؿذیذ آًفَالًضای دزبس اػت هذتی ًیلَفش: 1هثبل

  ًبخَؿبیٌذ  ضبالت وِ اػت ؿذُ هشدّد ًیلَفش. تشػذ هی آهپَل اص اٍ اهب. وٌذ هی تدَیض آهپَل ًیلَفش ثشای پضؿه. وٌذ هی

 .سا آهپَل تضسیك اص ًبؿی  دسد  یب ٍ ثپزیشد سا ثیوبسی

 خبًجی اثشات دسهبًی سٍؽ ایي .اػت دسهبًی ؿیوی ػشًبًی، ثیوبساى هؼبلدِ ثشای سایح دسهبًی ّبی سٍؽ اص یىی:2هثبل

 ّش دسهبًی ؿیوی ًبهٌلَة پیبهذّبی ثب ؿذى هَاخِ ٍ ثیوبسی اص ًبؿی دسد. اػت ًبخَؿبیٌذ ّب آى اص ثؼیبسی وِ داسد فشاٍاًی

  . اًذ ًبهٌلَة دٍ

 غلجِ تشػؾ ثش یب وٌذ تطول سا دسد دًذاى یب ثبیذ پغ داسد؛ ّشاع خشاضی اص ٍلی داسد، دًذاى خشاضی ثِ ًیبص ؿخلی :3هثبل

 .وٌذ خشاضی ٍ وشدُ

 آیذ هی پذیذ گیشی تلوین دس ًبتَاًی دلیل ثِ ،ًبم ثشدُ ؿذُ تؼبسم ًَع ػِ ّشیه اص ًکتِ:

 . ؿَد هی خؼوبًی ٍ سٍاًی ّبی آػیت دزبس وٌذ، تدشثِ سا هختلفی ّبی تؼبسم پی، دس پی ٍ هذاٍم كَست ثِ فشدی، اگش

 

 بْتز گیزی تصوین

 فشد یه ػالهت ثلىِ هَفمیت، تٌْب ًِ .داسد ثؼتگی ّب آى گیزی تصوین چگًَگی ثِ خبهؼِ یه ضتی ٍ اًؼبى یه هَفمیت

 . اػت ٍی ّبی گیشی تلوین تبثغ

 ثضّىبسی، ایذص، اػتیبد، زَى ّن اختوبػی - سٍاًی ّبی آػیت فشد، آػیت ثش ػالٍُ تفىش، ثذٍى ٍ صدُ ؿتبة ّبی گیشی تلوین

 .داسد دًجبل ثِ سا ای خبدُ تلبدفبت ٍ ثبسی ٍ ثٌذ ثی خـًَت،

 اختوبػی -سٍاًی ّبی اصآػیت اصدیگشاى ثیـتش ثبؿذ، گیشی تلوین هْبست داسای وِ فشدی ّش. اػت هْبست یه گیشی تلوین

 . ثَد خَاّذ اهبى دس آى،
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  گیزی تصوین هْبرت ارتقبی بزای پیطٌْبد چٌذ

 هَهَع زِ ّش. دّیذ اسائِ ًظش هَسد تلوین اص دلیمی تؼشیف الذاهی، ّش اص لجل .بطٌبسیذ خَبی بِ را ًظز هَرد تصوین -1

 .ثَد خَاّذ تش ؿفبف ّن ثؼذی ّبی الذام ثبؿذ، تش دلیك گیشی تلوین

 هٌٌمی ًَع اص ػجه، ثْتشیي گیشی، تلوین هختلف ّبی ػجه ثیي دس .کٌیذ استفبدُ هٌطقی گیزی تصوین سبک اس -2

 داؿت خبًش ثِ ثبیذ ٍلی وٌین، اػتفبدُ گیشی تلوین ّبی ػجه ػبیش اص ؿَین هدجَس ّب هَلؼیت ثشخی دس هب ّوِ ؿبیذ. اػت

 ّبی ػجه اص اػتفبدُ هْن، ّبی گیشی تلوین دس خلَف ثِ. ثبؿذ هٌٌمی گیشی تلوین ًَع اص ثبیذ فشدی ّش غبلت ػجه

 .اػت خٌشآفشیي ٍ صا آػیت غیشهٌٌمی

 یه داسد للذ ؿوب پذس وٌیذ فشم .کٌیذ استفبدُ بز هیبى ّبی رٍش اس هْن ٍ پیچیذُ ّبی گیزی تصوین در -3

 ػخت ّب آى ّوِ ثشسػی. ؿَد هی هَاخِ فشٍؽ گْیكذآ ثب ٍی. وٌذ خشیذاسی پبسویٌگ داسای خَاثِ دٍ هتشی155آپبستوبى

 اص تش ون ٍ تش ثیؾ وِ آپبستوبًی ّش اٍل هثالً. اػت خَثی وٌٌذُ ووه«ّب خٌجِ ته ته ضزف»ثش هیبى سٍؽ اص اػتفبدُ .اػت

 اصآپبستوبى دػتِ آى ثؼذ، گبم دس. وٌذ اًتخبة سا خَاثِ دٍ ّبی آپبستوبى فمي وِ ؼتایٌ ثؼذی گبم.وٌذ هی ضزف سا اػت هتش

 سا خَدؽ ًظش هَسد آپبستوبى ثبیذ ؿوب پذس ًْبیت، دس .وٌذ هی ثشسػی سا ّؼتٌذ پبسویٌگ داسای وِ خَاثِ دٍ هتشی155ّبی

 .اػت گضیٌِ 155 اص تش ساضت هشاتت، ثِ گضیٌِ، 15 ثیي دس ًظش هَسد آپبستوبى گیشی تلوین. وٌذ اًتخبة ػبختوبى 15 ثیي دس

 :اص اًذ ػجبست ًَخَاًبى ٍ وَدوبى خٌش پش ّبی هَلؼیت اص فْشػتی ًوًَِ، ثشای . بطٌبسیذ را خطز پز ّبی هَقؼیت -4

 تبسیه فوبی دس تٌْبیی ثِ، ٍالذیي اص هْن هَهَع وشدى هخفی، هٌضل ثِ غشیجِ افشاد دادى ساُ، غشیجِ افشاد ثب وشدى كطجت 

 هبدُ هلشف، هدبصی فوبی دس ًبؿٌبع ّبی پیبم ثِ پبػخ، ػیگبس هلشف، ؿذى غشیجِ هبؿیي ػَاس، غشیجِ خبًِ ثِ سفتي، سفتي

 .دیگشاى ثِ ضذ اص ثیؾ اػتوبدٍ  دیگشاى آصاس ٍ اریت، افشاد دیگش ثِ هؼوَل غیش ػبًفی پبػخ، زیؼت؟ داًذ ًوی خَد وِ ای

 وشدى ؿٌب یب ؿذى لبیك ػَاس. ٍخَد داسد وِ ػجبستٌذ اص: دیگشی پشخٌش هَلؼیت ؿذ، روش وِ پشخٌشی ّبی هَلؼیت ثش ػالٍُ

 اػتفبدُ دس همشسات سػبیت ػذم ایوٌی، والُ ثذٍى هَتَسػَاسی ،(لبًًَی ػي صیش) گَاّیٌبهِ ثذٍى ساًٌذگی هتالًن، دسیبی دس

 ٍ اهىبًبت آهَصؽ، ثذٍى... ٍ ثبصی زتش ًَسدی،  كخشُ ًَسدی، وَُ هبًٌذ پشّیدبى ّبی  فؼبلیت دس ؿشوت ؿْشثبصی، ٍػبیل اص

 .هتخلق هشثیبى ضوَس
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