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  چکیده
هاي زندگی فردي و اجتماعی ما  ترین جنبه گیري از مهم تصمیم :مقدمه
گیري، مدل  هاي مختلف تصمیم ها و چارچوب علیرغم وجود مدل. است

هاي علوم شناختی ارایه نشده  گیري بر اساس آموزه جامعی از تصمیم
نیاز است  و گسترش علوم شناختی در عصر حاضر با رشد. است

در این پژوهش هدف ما . تر سازیم عمیقمطالعات خود را در این حوزه 
هاي  لفهؤشناسایی وضعیت موجود مطالعات صورت گرفته درباره م

 روش استفاده از با بنابراین :روش .استگیري  شناختی تصمیم
 جمع آوري و. گرفت قرار بررسی مورد مقاله 140 تعداد فراترکیب،

 باز، محوري کدگذاري بر مبتنی چارچوبی تحلیل روش به ها داده تحلیل
در پایان، . گرفت صورت-Nvivo 11 افزار نرم با استفاده از انتخابی، و

عوامل ( بعد 5 و لفهؤم 26 در گیري تصمیم هاي شاخص از مورد 80
اي، عوامل فردي، پردازش اطالعات، تحریف شناختی، آمادگی  زمینه

سپس میزان اهمیت و اولویت هریک از عوامل . بندي شد دسته )شناختی
نتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل آپیشنهادي به کمک روش کمی 

شناسی و هم  این پژوهش هم در روش :هایافته. محتوا تعیین شده است
این  نوآوري دیگر :گیرينتیجه .آمده داراي نوآوري است دست نتایج به

  . گیري است مل شناختی در الگوي تصمیمچارچوب، ادغام عوا
 نتروپی شانونآ گیري، رویکرد شناختی، تصمیم: کلیدي گانواژ

  .فراترکیب

 

Abstract 
 

Introduction: Decision making is one of the most important 
aspects of our individual and social lives. In spite of various 
models and frameworks of decision making, no comprehensive 
model has been proposed so far to integrate cognitive 
dimensions in decision making models. In the current era, with 
the development and advancement of cognitive sciences, it’s 
necessary to deepen our studies in this field.  Thus, our aim was 
to identify the current status of the studies conducted about 
components of decision making. Method:All themes of decision 
making were identified through systematic review literature 
using meta-analysis. The data coding was done with Nvivo-11. 
Finally, 80 codes of decision making were categorized in 26 
categories and 5 themes (contextual factors, individual factors, 
cognitive readiness and cognitive distortions). Then the 
importance and priority of each proposed dimension was 
determined using Shannon quantitative method based on content 
analysis. Results: Thus, this study is innovative in terms of both 
results and methodology. Conclusion: The other innovation of 
this study is the comprehensive integration of cognitive 
components into decision making models. 
 

Keywords: Cognitive approach, Decision making, Shannon 
entropy, Meta-analysis  
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 مقدمه

 فرایند از مدیران ویژههب و افراد دانش هرچه
 و گیري تصمیم مشکالت شود، بیشتر گیري تصمیم
 عملکردها و ها هدف عمل، و نظریه فاصله

 که عواملی شناسایی لذا. یابد می کاهش شدت به
 دهد می قرار تأثیر تحت را افراد گیري تصمیم

 سازمانی و فردي زندگی کیفیت ارتقاء در تواند می
 نظریات، تاکنون رو، این از. شود واقع مفید بسیار

 ابعاد بررسی به متفاوتی هايبنديدسته   و الگوها
 که صورت ینا هب .اندپرداخته گیري تصمیم مختلف

هاي در نظریه غالب یمراداپا ،1970 ههد تا
 ديقتصاا عقالنیت یا ديقتصاا ننساا ،گیريتصمیم

 هاگزینه بین بنتخاا عقالنی يگیرتصمیم در .دبو
 عقاید و تترجیحا با منطبق که ستا تیرصو به

 تسکاا و ورشا تعبیر به. ستا هگیرند  تصمیم
 ينیاد بازنمایی تأثیر تحت افراد رفتار )1991(

 بنتخاا هنحو و هگیرندتصمیم هنذ در نیوبیر
 هنگامی ،عقالنی دیکررو طبق بر ینابنابر. ستاو
 شوند، العهمط و شناسایی محیطی هاي ویژگی که

 قابل کامل، عقالنیت مفروضات اساس بر رفتار
   ).1979 سایمون،( است بینی پیش

 عقالنی يهانظریه بیستم نقر اول نیمه در
 جایی که نددکر اپید توسعه نچنا يگیر تصمیم

 باقی يگیرتصمیم يهانظریه یگرد ئهارا ايبر
 جز يچیز مدیریتی يهايگیرتصمیم. شتندانگذ

 در ینا. نبود ريهنجا يهالمد ینا نتایج محاسبه
تصمیمدر  انمدیر کثرا قعیتوا در که ستا حالی

 نمکاا و نداجهامو ديیاز نعامو باخود  يهايگیر
 بدین. دشومی سلب هاآن از بهینه يهابنتخاا

 نظریه مبانی ،1950 دهه اوایل در ترتیب،
 از دهستفاا و شد تزلزل دچار عقالنی گیري تصمیم

 پیامدها همه مقایسه ايبر محض عقالنیت
گیري اندازه ممستلز نچو رسید، نظر به غیرممکن

 که ینا به توجه با. بود تحتماالامتغیرها و  همه
 ینا از دهستفاا ستا مشکل ربسیا طشرتحقق این 

گیري عملی تصمیم یندافر سیربر ايبرنظریه 
 نقر اول نیمه در عقالنی بنتخاانظریه . نیست
 رنتظاا ردمو مطلوبیت نظریه و یافت توسعه بیستم

 عقالنی انتخاب هاي لمد انعنو به زيبا نظریه و
 لمدبدین ترتیب، . گرفتند قرار پذیرش مورد

و  شد کالسیک عقالنیت جایگزین ودمحد عقالنیت
 توجه ردمو ريفتار ـ شناختی يگیرتصمیم نظریه
 کاهنمن، و تورسکی ؛1994 پولتون،( گرفت قرار

1986(.   
 ترین یاساس زءج ريگی تصمیم ئلۀمس بنابراین

 یبررس رو نیاز تاس زمغ ناختیش ايه فعالیت
 کی وانعن بهدر مغز  ريگی تصمیم یچگونگ

  .تاس تاهمی زحائ یاربسـ ناختیشـ تفعالی
 به توجه  با شناختی شناسیروان

 شناختی کارکردهاي شناختی، علوم دستاوردهاي
 استدالل، یادگیري، هشیاري، ادراك، ازجمله انسان

 مورد را گیريو تصمیم خالقیت و هوش حافظه،
 انسان شناختی سیستم. دهدمی قرار مطالعه

     ادراك ودریافت  حواس طریق از را اطالعات
در  پردازش  پس از دریافتی اطالعات. کندمی

و  کدگذاري بلندمدت حافظه در حافظه کاري
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 براي اطالعات این. دشومی نگهداري
  . دگیر می قرار استفاده مورد گیري تصمیم

  ات اوتصمیم ویژهه ب، انسان رفتارهاي طورکلی، به
هیجانات  و انگیزش شناخت، عامل سهتحت تأثیر 

   .)2006 ، رید(او قرار دارند 
توئیدیل، ( محدود فرد هر استدالل ظرفیت
 تأثیر تحتو  ،)2010برتولد، (است  کمو  ،)2014

ونگ،  ؛2004اسمیت، ( شناختی هاي سوگیري
 پنهان هاي سوگیري و) 2015محمودي،  ؛2007

 سوي از. او قرار دارد )2016توحیدي مقدم، (
 هاي ویژگی با چنان هاي فردگیري تصمیم ،دیگر

آنرا بدون  توان نمی که است مرتبط وي روانی
 قرار مطالعه موردهاي روانی او توجه به ویژگی

 قبیل از شخصیتی عناصر و عوامل. داد
 و نگرش بینش، انرژي، هوش، وخوي، خلق

 اتخاذ فرد که تصمیماتی در همگی احساسات
 یندفرا مطالعۀ بنابراین. دارند مؤثر نقش نماید، می

 تمامی گرفتن درنظر با باید  گیري تصمیم
  . گیرد انجام گیرنده تصمیم انسان خصوصیات
 در شناختی عوامل محوري نقش هرچند

ویور، ( است شدهمطالعه  هاست مدت گیري  تصمیم
 تاکنون اما ،)2010واالش،  ؛2013شالدن،  ؛2012

 هاي مؤلفههمه  دربرگیرنده که جامع الگویی
 نشده طراحی باشد، گیريتصمیممؤثر در  شناختی

  .گیري موجود نیست  تصمیم ادبیات و در است 
 کــی اــب هــک، ىــهشوپژ ماــنجا بنابراین

 ىاــههشوپژ ىــسربر هــب دــمنمنظا درــیکرو
 عوامل از عــجام ىــچوبرچا ،هــختداپر تهــگذش

 ،دــهد هــئارا گیري تصمیم بر مؤثر شناختی
 مطالعات ،حاضر پژوهش در .تــسا ورىرــض

 سیربر  گیري تصمیمزمینه انجام گرفته در  شناختی

ها هاي آنیافته ترکیبافر روش از دهستفاا با و
 از آنجا که .ندا هشد ترکیب و ترجمه ،تفسیر ،مقایسه

 نتاکنو داد ننشا طالعاتیا يهاهپایگا در جستجو
 ینا از با این هدف انجام نگرفته است، هشیوپژ

  .است آورينو داراي حاضر هشوپژ نظر
 شهوپژ ىاهیافتهشناسی و روش ،مهادا در

هاي مؤثر بر مقوله و مفاهیم ها،مؤلفهدر قالب 
 دىپیشنهامدل  در نهایتبندي و دستهگیري  تصمیم

نتایج  نپایا در .آن ارائه شده است سنجىرعتباا و
    هایی برايدپیشنها و ىدبنجمعپژوهش 

  .مطرح گردیده است تىآ ىهاهشوپژ
 
  روش

 شیوه لحاظ ازي، کاربردهدف   از نظر تحقیق این
 تحلیل محتوا  موردنیاز، ايهداده آوردن دست به
 فراترکیب، در .است فراترکیب رویکرد حیث از و

را که با موضوع  ییهایافته و اطالعات پژوهشگر
 بررسی طریق تحقیق خود مرتبط و مشابه است از

 دیگر کیفی هاي مطالعات یافته و نتایج
  . آورد می دست به پژوهشگران

 گاهدید و یافته ارتقاما  دانش روش، این با
 ارائه تحقیق موضوع به نسبت ايگسترده و جامع

 ایجاد فراترکیباز  هدف. )2006زیمر، ( شود می
  . است کیفی يها یافته از یکپارچه و خالقانه تفسیر

 .دارد وجود فراترکیب درکلی  رویکرد دو
 جمع بر و دارد نام کننده یکپارچه که اول رویکرد
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 اشاره پیشین مطالعات کردن یکپارچه و يآور
 يها یافته مشابه نقاطدر این رویکرد، . دارد

 با متغیرهایی و در قالب شناسایی پیشین مطالعات
نتایجی  و  شود که می یکپارچه باال اعتماد قابلیت

 قابلیت همچنین و ها پدیده بین علی روابط نوع از
 دوم رویکرد .دارد دنبال به را ها یافته يپذیر تعمیم

 قبلی مطالعات تفسیر بر است، تفسیر ترکیب که
 نوعی از استفاده بارویکرد،  این در .تأکید دارد

 چه مشابه شرایط در کهشود  می بینی پیش استقراء،
چگونه مقوالت  که این و بیافتد است ممکن اتفاقی

در تعامل  یا و شوند می مربوط یکدیگر بامختلف 
 از مطالعه این در). 2005والش، (با هم هستند، 

  .است شده استفاده اول رویکرد
بر اساس مدل هفت در ادامه به مراحلی که 

براي انجام این کار اي بارسو و سندلوسکی  مرحله
  .پردازیم ایم می در پیش گرفته

  
  

  .رویکرد این تحقیق را به نمایش درآورده است 1شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رویکرد تحقیق .1شکل 

  تحقیق سؤال تنظیم .اول مرحله
 ابعاد،: که بود این اصلی سؤال پژوهش، این در

 مؤثر برهاي شناختی  شاخص و ها مؤلفه
هاي  کلیدواژهن اساس، بر ای گیري چیست؟ تصمیم

الزم و مناسب براي مرور ادبیات موضوع انتخاب 
  .شد

  مند نظام شکل به ادبیات بر مروري .دوم مرحله
 کیستماتیبه مرور س پژوهشگر مرحله، این در

شناختی  هاي مطالعات موجود مرتبط با مؤلفه
در  یسیو انگل یفارس هاي به زبانگیري  تصمیم

با استفاده از  2018تا  1950 هاي فاصله سال
 ها و پایگاه .اقدام نمودمحتوا  لیروش تحل

 Cochran Data :جستجو شامل هاي اصلینمایه
Base of Systematic Review Eric، 

Science Direct ،Sage ،Wiley ،Taylor & 
Francis ، Proquest،SID ،Noormags  و

Magiran بودند.  
  

  کلید واژگان جستجوي مقدماتی .1جدول 
                                    کلمات کلیدي
Keywords 

 عبارت جستجوي مقدماتی

 Cognitive Decision  گیري شناختی تصمیم
Making 

 ترکیبی و ترتیبیهاي جستجوي  واژه

علوم اعصاب 
  گیري تصمیم

Neurocience of 
decision making 

 Cognitive approach  رویکرد شناختی

 Cognitive model  الگوي شناختی

 هاي شناختی مؤلفه
  گیري تصمیم

Cognitive components 
of decision making 

 فراترکیب کیفی

 هدف تحقیق

 میرویکرد ک
 آنتروپی شانون
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  مناسب متون انتخاب و جستجو .سوم مرحله
 در ها، پایگاه اولیه جستجوي از پس منوال بدین

مقاله  458فارسی و  مقاله 53تعداد  مجموع
مقاله پس  167 در ادامه. آمد دست به انگلیسی

 مقاله 291 چکیده و از بررسی عنوان حذف شد
 این در .گرفت قرار مورد مطالعه باقیمانده

مقاله که ارتباط کافی با موضوع  37 نیز مرحله
ادامه پس از  در. شد حذف مورد مطالعه نداشت

مقاله از  72مقاالت،  245بررسی محتواي کامل 
مقاله براي  173نظر محتوا حذف شدند و 

که پس از  ندکدگذاري مفهومی انتخاب گردید
ز به دلیل مقاله دیگر نی 33کدگذاري اولیه، 
از چرخه بررسی خارج منابع  مشابهت با دیگر

مقاله  25مقاله، شامل  140  ،پایان و در شدند 
بررسی قرار  انگلیسی موردمقاله  115فارسی و 

  . گرفتند

 
و  Moher هیانیرا بر اساس ب ندیفرا نیا اتیجزئ .2شکل 

  .دده ینشان م) 2009(همکاران 
  

  ها یافته
 درمتون کدها از استخراج .چهارم  مرحله

 کامل و پیوسته طور به محقق مرحله، این
 منظور به را شده و انتخاب نهایی مقاالت

و درونی  محتواییي ها یافته به دست یافتن
 و مرورین مرتبه چند هاآن منحصر به فرد

 به اقدام ،مقاالت مناسب گزینش از پس
 انتخاب متون از کدها ها یامؤلفه استخراج

 سؤال کدها استخراج به جهت. شده کرد
 .گرفت قرار عمل مالك نظر مورد تحقیق

 345 حاضر پژوهش در کهباید اشاره داشت 
  Nvivo-11افزار  نرم در ارجاعی کد

 گرفتن نظر در با حیث این از .شد شناسایی
  . شد استخراج کد 6208 مجموع در فراوانی

  

  
 Nvivo ها در نرم افزار مقاله اريذکد گنمایی از  .3شکل 

  
 ترکیب و تحلیل و تجزیه .پنجم مرحله
  کیفی هاي یافته
 یک تحلیل ایجاد فراترکیب، روش ما در هدف

 این. است ي تحقیقها یافته از جدید و یکپارچه

تعداد منابعی که یافت شد

N = 458

تعداد منابع ردشده به دلیل 
عنوان

N = 167

تعداد منابع براي بررسی 
مقدمه/چکیده

N =291

تعداد  منابع رد شده از نظر 
چکیده

N = 37

تعداد منابع براي بررسی 
محتواي کامل

N =  254

تعداد منابع رد شده از نظر 
محتوا

N =  81

تعداد منابع براي کدگذاري 
مفهومی 

N= 173

تعداد منابع رد شده پس از 
کدگذاري

N =  33

تعداد منابع نهایی 

N =  140
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 و الگوها مفاهیم، تر نمودن ي روشنبرا روش
 این در .است شده پذیرفته هاي نظریه در نتایج

    همه Nvivo افزار نرم در ابتدا پژوهش،
 عنوان به ها مطالعه از شده استخراج هايمؤلفه

، تقلیل قواعد طبق سپس و شد گرفته نظر در کد
 از یک هر مفهوممعنا و  گرفتن نظر در باکدها 

بود به کد  345که  اولیه کدهاي و خالصه آنها
شاخص  80توان از آنها به عنوان  کد که می 80

  .یافت نام برد، کاهش

  
گیري در  هاي تصمیم لفهؤنمایی از ابعاد و م  .4شکل 

  Nvivoافزار  نرم

در  Nvivoافزار  ها در نرم بندي گره نیز دسته 5 در شکل
  .شته استگقالب نقشه مفهومی مدل ارائه 

  

  
 

 Nvivo افزار ا و ابعاد در نرمه لفهؤبندي م دسته .5شکل 
 

  هاي تحقیق ارائه یافته .مرحله ششم
نظر در  مدل فوق با اساتید صاحب استنتاج پس از

هایی صورت گرفت که پس از  این زمینه مصاحبه
یید ایشان ترکیب أاعمال نظر این خبرگان و ت
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اي که در  لفه به گونهؤم 26بعد و  5ها در  یافته
نمایش داده شده  5و شکل  2جدول 
  .بندي گردید چارچوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گیري مدل مفهومی تصمیم .6شکل 
  

گیري در  هاي تصمیم لفهؤنمایی از ابعاد و م .2جدول 
 Nvivoافزار  نرم

 

  ها مولفه  ابعاد
تعداد 
  منابع

تعداد 
  ها ارجاع

عوامل 
  اي زمینه

  827  39 محیطی
  230  10  ها گیري جهت
  261  14  زمان

  عوامل فردي

  268  14  ها ات و محركهیجان
  227  13  شخصیت

  279  17  باور و ارزش
  60  3  روانشناختی وضعیت
  417  21  جسمانی وضعیت

  179  12  ادراكپردازش 

  160  9  توجه  اطالعات
  395  15  حافظه
  563  20  هاي اکتشافی روش

  385  11  سبک تفکر
  172  9  بازنمایی
  232  8  استدالل

تحریف 
  شناختی

  532  28  سوگیري
  138  8  خطا

آمادگی 
  شناختی

  208  14  آگاهی موقعیتی
  42  2  خالقتفکر 

  30  2  هوش هیجانی
  229  12  فراشناخت

  183  11  تجربه

  77 7  دانش

 
  

 
  

گیري بر حسب فراوانی  ابعاد تصمیمنمودار  .7شکل 
  ارجاعات

٠

۵٠٠

١٠٠٠

١۵٠٠

٢٠٠٠

٢۵٠٠

زمینه ايعوامل فرديعوامل پردازش
اطالعات

تحریف
شناختی

آمادگی
شناختی

ابعاد تصمیم گیري بر حسب فراوانی 
ارجاعات
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ها با استفاده از  تحلیل کمی داده .مرحله هفتم
  شانون نتروپیآ

 میزان توان می شانون، نتروپیآ روش اساس بر
 یک هر از را گذشته تحقیقات پشتیبانی و اهمیت

. هاي به دست آمده محاسبه نمود لفهؤابعاد و م از
کمی  صورت به مقاالت محتواي یروش چنین در

 را روش این ،به همین دلیل شوند، می توصیف
 هاي داده به کیفی هاي داده تبدیل روش توان می

 الگوریتم از استفاده براي. کرد قلمداد کمی
 ها مقوله برحسب را پیام باید ابتدا شانون، نتروپیا
 شمارش و فراوانی قالب در مقاله هر تناسب به و
 اطمینان عدم مقدار 1 معادله شماره از استفاده با

  .کرد محاسبه را مقوله هر از حاصل
  

  )1 معادله 
   퐸 = −푘 ∑ 푃 ln 푃    ;  ∀푗  

  

 ضریبی ثابت است که از فرمول kدر رابطه فوق 

 ( )
منابعی است که تعداد  mآید،  به دست می 

نماد  pدر آن از یک مفهوم صحبت شده و 
یک مفهوم در یک منبع است که ذکر احتمال 

بیانگر وزنی است که هر مقاله به یک شاخص، 
 استفاده با بعد، مرحلۀ در .لفه یا بعد داده استؤم

 اهمیت ضریب ها، ابعاد و مولفه اطالعاتی بار از
 2معادله  از با استفاده ها لفهؤابعاد و م از یک هر

  .شودمی محاسبه
  

                            )        2 معادله

푤 =  
∑

  ;  ∀푗  
 

نتروپی با استفاده از روش ا اهمیت ابعاد رااکنون 
نتایج این محاسبه در  .آوریم شانون به دست می

  .به نمایش درآمده است 3جدول 
  

نتروپی آبا استفاده از  ها و مولفه اهمیت ابعاد .3 جدول
  شانون

  ها لفهؤم  ابعاد
اهمیت 

  لفهؤم
اهمیت 

  بعد

عوامل 
  اي زمینه

  16/0 محیطی
  026/0 ها گیري جهت  22/0

  033/0  زمان

عوامل 
  فردي

  058/0  ها ات و محركهیجان

21/0  
  044/0  شخصیت

  061/0  باور و ارزش
  005/0  روانشناختی وضعیت
  043/0  جسمانی وضعیت

پردازش 
  اطالعات

  021/0  ادراك

24/0  

  018/0  توجه
  056/0  حافظه
  056/0  هاي اکتشافی روش

  057/0  سبک تفکر
  016/0  بازنمایی
  015/0  استدالل

تحریف 
  شناختی

  088/0  سوگیري
15/0  

  055/0  خطا

آمادگی 
  شناختی

  039/0  موقعیتیآگاهی 

16/0  

  012/0  تفکر خالق
  007/0  هوش هیجانی

  035/0  فراشناخت
  042/0  تجربه
 024/0  دانش
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بررسی  توان دریافت در مقاالت بدین ترتیب می
پردازش اطالعات گیري  مهمترین بعد تصمیم شده،

بوده و تحریف شناختی به اندازه کافی مورد توجه 
 8خالصه این نتیجه در شکل  .قرار نگرفته است

  .نشان داده شده است
  

  
  گیري ضریب اهمیت شانون براي ابعاد تصمیم .8شکل 

  
  و بحث  گیري نتیجه

 140 بررسی از پس فراترکیب روش از استفاده با
 از مورد 80 تحقیق، موضوع به مربوط مقاله

 5 و مؤلفه 26 در گیري تصمیم شناختی هاي شاخص
 الگوي ابعاد با بعد 5 این. شد سازماندهی بعد

 نیز) 1392( نادري اقتصادي گیري تصمیم شناختی
 سایر با مقاله این نتایج مقایسه در. دارد مطابقت
 این مزایاي از که نمود توجه نکته این به باید مقاالت
 بررسی با پژوهش این در که است این پژوهش
 براي مند، نظام رویکردي با گذشته هاي پژوهش

 )کمی و کیفی(آمیخته  رویکرد از بار اولین
 بر مؤثر هاي مؤلفه ترکیب و تحلیل جهت فراترکیب

 ارایه با پژوهش این. است  دهش استفاده گیري تصمیم
 پنج گیري، تصمیم بر مؤثر شناختی عوامل اولیهمدل 
 شاخصمؤلفه یا  80 ومفهوم  26 اصلی، مقوله

هاي مؤلفه جامع بررسی با پژوهش این. نمود تدوین
 هايمقوله است توانسته گیري تصمیم بر مؤثر

 تحریف فردي، عوامل اي، زمینه عوامل مانند مختلفی
 که را اطالعات پردازش و شناختی آمادگی شناختی،

 ومقوله یا مفهوم زیر 6و  5، 7، 5، 3شامل  ترتیب به
اند، مشخص مؤلفه یا شاخص 12و  21، 30، 9، 8

 شکل و 1جدول   از مدهآ دست به اطالعات. سازد
 مقوله 5 میان از که است مطلب این بیانگر 4

 با اطالعاتپردازش  مقوله گیري، تصمیم بر تأثیرگذار
 ترین مهم) مورد 2000ز ابیش ( ارجاع بیشترین داشتن

کمتر از ( ارجاع کمترینداشتن  با شناختی آمادگی و
 شده استخراج مدل در وضعیت متفاوتی) مورد 750

اما این دیدگاه براي قضاوت  .دارند گیري تصمیم
بلکه وزنی که  ،کافی نیستمقوله درباره اهمیت یک 

. است تأثیرگذار نیزدهد  هر مقاله به یک موضوع می
کیدي که مقاالت به یک أتبراي لحاظ کردن وزن و 

ضریب اهمیت از معادله اند  لفه دادهؤشاخص یا م
دهد پس  نشان می 5شکل . استفاده شده است شانون

 هامقوله بر هر مقالهکید و وزن أاز لحاظ نمودن ت
  است گیري تصمیممقوله اي مهمترین  عوامل زمینه

پرداخته  به آن بررسی شده منبع مورد 140در که 
مقوله  ترین اهمیت تحریف شناختی کم و شده است

 ازپس  بر این اساس، .است شده استخراج مدل  در
عوامل  پردازش اطالعات، ترتیب به اي، عوامل زمینه

٠.٠٠

٠.٠۵

٠.١٠

٠.١۵

٠.٢٠

٠.٢۵

٠.٣٠

زمینه ايعوامل فرديعوامل اطالعاتپردازش شناختیتحریف شناختیآمادگی

ضریب اهمیت شانون براي ابعاد 
تصمیم گیري
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 تحریف شناختی آمادگی شناختی و در آخر فردي،
 مقاالت تعداد بررسی با ترتیب، این. اندگرفته قرار

 هايیافته .دارد مطابقت نیز هامقوله از هرکدامحاوي 
 گرفته صورت هاي پژوهش در که داد نشان تحقیق

 مقوله از بیشتر اي و فرديعوامل زمینه مقوله به
 باید. است شده توجه آمادگی و تحریف شناختی

 به گیري، تصمیم مرسوم الگوهاي در که ذکر کرد
 شناختیگسترده  هايمؤلفه وجه به هیچ

 بررسی. است نشده جامع توجه گیري تصمیم
 رویکردهاي رغمبه که داد نشان پیشین هاي تحقیق

 شود، می دیده گیري تصمیم مطالعات در که متفاوتی
 هايمؤلفه موضوع به که هایی پژوهش تعداد

 معدود وبوده  کم اند،پرداخته گیري تصمیم شناختی
 با که است مروري بیشتر هم موجود هاي پژوهش

 گیري تصمیم مبحث به نگر جزئی و بعدي تک نگاه
 هاي مدل و ها پژوهش این در همچنین اند، پرداخته

 پردازش شناختی، تحریف مقوله سه به ،شده ارائه
 متوازن و یکسان نگاه شناختی، آمادگی و اطالعات
 از یک هیچ در دیگر سوي از. است نگرفته صورت

 فرد منحصربه به گیري تصمیم متعارف الگوهاي
 خاص نوع دلیل به افراد گیري تصمیم نحوه بودن

 روانشناختی هاییویژگی ،هاآن هايارزش و باورها
   عنوان به هیجانات از هاآن تأثیرپذیري نحوه  و

 چندانی توجه گیري تصمیم در کننده تعیین عاملی
 نیز، شناختی علوم مطالعات میان در. است نشده
مؤثر  هايمؤلفه بررسی به که هاییپژوهش تعداد

 بسیار باشند، پرداخته شناختی کارکردهاي بر
 با اقتصادي گیري تصمیم الگوي. است محدود
   رویکرد
 هئارا ،)1392( نادري توسط که شناختی

 برخی به که است الگویی تنها شاید است، شده
 اشاره پژوهش این در شده احصاء هاي مؤلفه از

 شده، انجام مطالعات میان در و است  کرده
 این در شده ارایه الگوي با را مشابهت بیشترین
 هــمقال نــیا جــنتای ــهمقایس در. دارد پژوهش

 ــهنکت نــیا هــب دــبای تاالــمق ایرــس اــب
 اىرــب شــهوپژ نــیا در هــک دوــنم هــتوج

 بــترکیافر ىــکیف درــیکرو از راــب لیناو
 رــب رــمؤثهاي مؤلفه بــترکی و لــتحلی تــجه

 مدل. تــسا هدــش دهتفاــسا گیري تصمیم
 اــب و نرگاــخب رــنظ از دهتفاـسا اـبنیز  دىنهاـپیش
 و نجىــسرعتباا کانونى متمرکز وهرـگ کیلـتش

ه ب افراد به بوـچرچا نـیا. ه استدـش ىـنهای
 هک کند می کــکم هانمازاــس انرـمدی ویژه

 ملاعونسبت به  ىجامع دید ، تصمیم اتخاذ لبق
  .باشند  داشته گیري تصمیم رب رمؤث

  
 منابع

. نوین گیري تصمیم) 1387(ر  .م زاده، حمیديـ 
   .ملی دفاع عالی دانشگاه انتشارات: تهران

بر علوم اي مقدمه). 1396( ك. خرازي، سـ 
  .سازمان سمت: تهران. شناختی و کاربردهاي آن

 رویکردي: شناختی اقتصاد«). 1392( ا نادري،ـ 
. »اقتصادي هاي گیري تصمیم تبیین براي نوین

   .125-99 ،2 ،بودجه و یزيربرنامه فصلنامه
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