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 چكيده

باعث مرگ  یاست و در موارد رسانبیآس یادهیدر طبابت است که پد ریناپذاجتناب یامر یپزشک یخطا

 تا حدپزشک شود که  نیگزیجا یمصنوعشده تا هوشانجام یاریبس یهاگذشته تالش انی. در سالشودیم مارانیب

از  هستند که پس یصیتشخ ییهاستمیس یهوشمند پزشک یهاستمیاجتناب شود. س یپزشک یممکن از خطاها

 INTERNIST-Iو  MYClNمانند  هیاول یهاستمی. سندینمایارائه م ماریدرمان به ب شنهادیپ ،یماریب ییشناسا

از خود نشان دادند، ندرتاً خارج از  یخوب ییکارا نکهیا رغمیعلامّا شدند.  یپزشکان طراح یجهت مشاوره برا

تا  افتندین یکاف موفّقیّت افتندی که بعد از آن هم توسعه ییهاستمیسشدند.  کار گرفتهبه یقاتیتحق یهاشگاهیآزما

 کم رنگ باخت.حوزه کم نیپژوهشگران در ا یمندکه عالقه ییجا

 نیاز مهمتر یکی های هوش مصنوعی مطرح هستند،فلسفی که در مبانی و شالوده بحثتوجه به مسائل عدمِ 

تدا به اب انعمو نیا یرساله به منظور جستجو نیاست. در ابوده هاستمیس نیا یبرا موفّقیّت به دنیرس یموانع برا

زشک و با پ ماریو سپس مواجهه ب میاپرداخته هاآن یسازهیشب قابلیّتو  یو استدالل پزشک یدانش پزشک یبررس

در  یمصنوعهوش یهاستمیاز س ی. در هر بخش تعدادمیبرشمرد یمصنوعآن را توسط هوش یسازهیموانع شب

 یکدر حوزه پزش یمصنوعهوش یهاستمیس موفّقیّتعدم لیدال نهایتاً. بررسی کردیم ،را از منظر مورد بحث یپزشک

 و بدنمندیترین این موانع عدم امکان کسب دانش ضمنی، وجود ابهام زبانی، عمده .را برشمردیم از منظر فلسفی

د هستنموقعیّتمندی ادراک و ابعاد اجتماعی، فرهنگی در سبک زندگی که زیربنای هوش عرفی و دانش عمومی ما 

 ، بوده است.ط با یادگیری پویا در حوزه پزشکیو مسائل مرتب

 

زشکی، گیری پتصمیمشناسی دانش پزشکی، بسترمندی و زمانمندی ها: هوش مصنوعی، معرفتکلید واژه

  یمواجهه بالین
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 كليّاتفصل اول: 

 مقدمه 7-7

را خلق کرده بلکه  ستنیاز ز یدیچهره جهان را دگرگون کرده است و نه تنها شکل جد یتکنولوژ

به  پاسخ افتنی یبرا یدر کنجکاو یشده است. هوش مصنوع هاموقعیّتاز  یاریانسان در بس نیگزیجا

ها وتریو کامپ هانیماش ایآ اًیو ثان کندیها شکل گرفت که اوالً ذهن انسان چگونه کار مپرسش نیا

 ینوعهوش مص یایدر دن یشگفت یهاشرفتیامروزه شاهد پ شند؟یندیهوش داشته باشند و ب توانندیم

از  یدیجد یهاچنان است که روزانه از چهره یو سرعت رشد تکنولوژ میآن هست کیو شاخه ربات

فکر  نیبه ا یاندانشمندان و پزشک، هاشرفتیپ نیهم ی. در راستاشودیم یبردارنما پردهانسان یهاربات

در  کاهش خطاها یبرادر حوزه پزشکی و  رسیدبه نظر می العادهخارقکه  قدرت نیافتادند تا از ا

 های پزشکی استفاده کنند.تشخیص

 "یمرگ بخاطر خود مراقبت پزشک"است و با عبارت  مارانیب ریعامل مرگ و م نیمسوّ یپزشک یخطا

 یپزشک یخطاها علل یکه بر رو یاریبس(. مطالعات Washangton Post, 2016) شودیبه آن اشاره م

پزشک مسئول بوده  یشناخت یاز خطاها یخطاها ناش نیم شده است نشان داده است که اغلب اانجا

 ندتوانیم هاستمیس نیمعتقدند که ا یدر پزشک یهای هوش مصنوعدهندگان سیستماست. توسعه

خود پزشکان است را به مقدار قابل  یشناخت یکه مرتبط با خطاها یپزشک یخطاها نیاز ا یبخش

در درمان هستند مانند  یستمیس یخطاها ،یپزشک یاز خطاها یگریکاهش دهند. بخش د یتوجه

 نیاز ا یو موارد ماریدارو توسط ب افتیفراموش کردن در ایتوسط پرستار  یدنبال نکردن پروتکل درمان

 . رندیگیرساله قرار م نیپژوهش در ا ورددست که خارج از مسئله م

و  هایریگمیدقّت تصم یدرصد 21 محدودیّتکان به اغلب پزش نکهیبا ا گریطرف د از

 اندتوینم یهای خبره و هوش مصنوعباورند که سیستم نیمعترف هستند، آنها بر ا شانیهاصیتشخ
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 یدهاو کمبو هایآنها با ناکارآمد یدهایدهد. شک وترد شیرا افزا حیصح بالینی یهایریگمیشانس تصم

 شده است.  تیتقو یهای خبره فعلسیستم یعمل

ا ب یاطالعات در پزشک ینفوذ تکنولوژ شود،یو اطالعات خوانده م یکه عصر تکنولوژ یعصر در

در  یهوش مصنوع"و  "یپزشک یوتریعلوم کامپ"، "یپزشک کیانفورمات"مانند  یمختلف یهابرچسب

 یهایریگمیتصم یو تکنولوژ یشناساز آن منطق، روش یدیجد رشاخهیکه ز شودیمطرح م "یپزشک

شده است که به  یوتریبرنامه کامپ یتعداد دیمنجر به تول دیعلم جد نی، ا1211است. از دهه  بالینی

ان خبره پزشک بالینی یهامیمو تص هاآنها قابل رقابت با استدالل جیاند که نتاشده شرفتهیپ یااندازه

 یبالین یهایریگمیو کمک در تصم تیتقو یبرا یوتریکامپ یهابرنامه نی. در حال حاضر اباشدیم

 میتصم بانیی پشتهااز جمله سیستم یمختلف یهابا نام نی. بنابرارندیگیپزشکان مورد استفاده قرار م

 نیفوذ ا. نشوندیشناخته م یی خبره پزشکهاسیستم ایو  یی دانش محور پزشکهاسیستم ای بالینی

ر بوده است که د یبه حد هامارستانیو ب هاکینیبه کل "یپزشک یهوش مصنوع"تحت عنوان  هابرنامه

 (.Sadegh-Zadeh, 2015شده است ) هیتهاجم تشب یبه نوع هانوشته یبعض

 یهاشرفتیال هستند با توجه به پفعّ یکه در حوزه هوش مصنوع یانمتخصّصو  مهندسان

اند، معتقدند هر چند بزرگ شاهد آن بوده یهاکالن شرکت یهایگذارهیکه از پس سرما یزیانگرتیح

 هوش یهاده، شاهد برنامهص نیا یانیپا یهابه سال دنیتا قبل از رسامّا  ک،یچندان نزد یاندهینه در آ

 شود.  یپزشک یهایریگمیو تصم هاصیپزشک جهت تشخ نیگزیبود که بتوانند جا میخواه یصنوعم

دند هستند که معتق یو فالسفه افراد یان پزشکمتخصّص انیخصوصاً م، هاحوزه ریدر سا گریطرف د از

قادرند به عنوان مشاوران  یهوش مصنوع یهایو هر چند تکنولوژ باشدیممکن نم االصولیامر عل نیا

کامل  فامکان حذامّا حوزه باشند،  نیان امتخصّصخبره در خدمت  یریگمیتصم بانیی پشتهاو سیستم

جهز به م یخبره ستمیاز پزشک و س یدیبریتنها ه نهایتاًوجود ندارد و  یریگمیصمت ندیپزشک از فرا

ه ک یحال اکثر انتقادات نیبا ا را به حداقل ممکن کاهش دهد. یپزشک یخطاها تواندیم یهوش مصنوع

در حوزه  نهیزم نیانجام شده در ا یهایگرفته شده و بررس یدر پزشک یهوش مصنوع یهابه پروژه

رساله موردنظر بوده و پژوهش در باب  نیکه در ا یبوده است و پژوهش جامع یپزشک کیانفورمات

ات انجام نشده است. از جمله مطالع باشدیم سازی مواجهه بالینیشبیه قابلیّتو  یپزشک یشناسمعرفت
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ان رتفکّاز م یکی پرفسور صادقزاده که یهایبررسشناسی پزشکی معرفت نهیمعدود انجام شده در زم

 Handbook of"فصل از اثر خود با عنوان  کیاست که  باشدیم یپزشک ۀفلسف ۀبرجسته در حوز

Analytic Philosophy of Medicine " منتشر شد را به هوش  2113آن در سال  شیرایو نیکه نخست

حوزه مطرح  نیکه در ا ییهاضمن مرور کار فصل نیاختصاص داده است. او در ا یدر پزشک یمصنوع

 ازیک نبا پزش یهوش مصنوع ینیگزیکه در مورد امکان جا است کرده تأکیدنکته را تصریح و  نیاست ا

 یکامل پزشک با هوش مصنوع ینیگزیحال پرسش از امکان جا نیوجود دارد. با ا یفلسف یهابه پژوهش

 شده است. منتشر شده است را باز گذاشته 2115که تا سال  یبعد یهاشیرایدر و یحت

پژوهش در رابطه با ارزیابی موانع فلسفی موجود در مسیر جایگزینی پزشک با  این برای ورود به

به معرفی پژوهش پیش رو و سپس به بررسی پیشینه این پژوهش فصل هوش مصنوعی ابتدا در این 

و هوش مصنوعی در کلّی  هوش مصنوعی بطور ام. به این منظور نگاهی اجمالی به تاریخچهپرداخته

در نظر گرفته شده در این پژوهش را بررسی کرده و آنها را تصریح  فرضیّاتو سپس داشته پزشکی 

 ام.نموده

 معرفي پژوهش حاضر  7-6

 پژوهش مسأله 7-6-7

علوم  یهاشرفتیاند تا از پتالش کرده یاریتا به امروز دانشمندان و پزشکان بس 1211از سال 

 یزشکپ گیریتصمیمو  یماریب صیدر امر تشخ یخبره و هوش مصنوعهای سیستم جادیا یبرا وتریکامپ

ت سم نیبه ا یخبره در حوزه پزشک ستمیو س یتوسعه هوش مصنوع یبرا هایریگبهره ببرند. جهت

و  خبره یهاسیستمدر  یرا به نحو باتجربهپزشکان  بالینی اتیّبوده است که تالش شود دانش و تجرب

بتواند با تعامل با آن و با استفاده از موتور  ماریخود ب یاو  متخصّصریکرد که فرد غ کپارچهی هوشمند

و  کرده سهیموجود خود مقا یدانش پزشک گاهیرا با پا ماریکه اطالعات وارد شده توسط ب یاستنتاج

 نیبا ا زین ییهاستمیو س ها. برنامهدینما دریافتالزم را  یهاهیتوص دهد،می صیفرد را تشخ یماریب

 است آنها برشمرده شده یبرا یفراوان یهایکاستامّا  .اندو مورد استفاده قرار گرفته افتهیبرداشت توسعه 

 کیو انفورمات یهوش مصنوع ۀحوز یهاشرفتیت و بر اساس پمدّ نیاند. در اشده یادیز یدچار خطاها و
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 همراه نبوده است. به نظر قیبا توفشوند که چندان  یها بهسازبرنامه نیتالش شده است تا ا یپزشک

 ،یدر پزشک یهوش مصنوع یفعل افتهیتوسعههای سیستم موفّقیّت عدم یاز عوامل اصل یکی رسدیم

 ۀفلسف یاصل یهااز شاخه یکی یپزشک یشناسباشد. معرفت یپزشک یشناسبه معرفت یکاف هعدم توجّ

 یهاو جنبه یپزشک یریگمیقضاوت و تصم ،یمعرفت پزشک یستیهمچون چ یاست که به مباحث یپزشک

و  یشناسمعرفت یهابر اساس آموزه ای. پرسش آن است که آپردازدیم ماریو ب یارتباط پزشک یمعرفت

 یریگمیتصم نیچن تیّمسئول ضیو تفو یپزشک یریگمیتصم ندیامکان حذف پزشک خبره از فرآفلسفی 

مطرح کردن  ازمندیامکان ن نیا یبررسیا خیر.  خبره وجود دارد ستمیو س یبه هوش مصنوع یاتیح

ر سه پژوهش د نیذهن و منطق است. ا ۀفلسفه علم، فلسف ،یشکپز یدر معرفت شناس یاریمباحث بس

رسش پ نیو مداقه در ا لیبه تحل معرفت پزشکی، استدالل پزشکی و مواجهه پزشک و بیمار یمحور اصل

 .پرداخته است

 پژوهش و ضرورت اهميّت 7-6-6

عامل  جهینادرست و در نت یهاصیمهم تشخ اریاز عوامل بس یکی یدر پزشک یشناخت یخطاها

منجر به مرگ آورده  یفاکتورها ستیعامل اگرچه معموالً در ل نیهستند. ا مارانیب ریدر مرگ و م یمهمّ

 دارد.  ستیل نیرتبه را در ا نیمسوّ یاز نظر آمار یول شود،ینم

که قابل  است یمنطق یندیتوسط پزشک، فرا یماریب صیتشخ ندیاز دانشمندان معتقدند فرا یگروه

ند باور هست نی. آنها بر اباشدیم یهوش مصنوع لهیبوس یسازادهیهای خبره و پدر سیستم یسازمدل

در  یو درمان یصیتشخ یندهایرا در فرا یشناخت یخطاها توانیم یکه با استفاده از هوش مصنوع

 یرا برا یفراوان یدهایام یتکنولوژ ریچشمگ یهاشرفتی. پدیبه حداقل رسان ایحذف کرد  یپزشک

م عدامّا . شوندیدنبال م تیّبا جد یو پزشک یفنّ یهاکرده است که در حوزه جادیهدف ا نیبه ا دنیرس

مانع از  نهیزم نیاموانع موجود در  یفلسف یو عدم بررس یپزشک یشناختبه مسائل معرفت یه کافتوجّ

که  یآن شده است به نحو یر براموثّ یتازه و جهت بخش کردیرو نیا یهاتیّشدن محدود مشخّص

سبت ن نهیزم نیدر ا یقاتیتحق یهاکمرنگ شده و تعداد پروژه نهیزم نیدر ا نیقمحقّ یهازهیامروزه انگ

هد کامل نخوا یفلسف یهایدست بدون بررس نیاز ا ییهااست. پژوهش افتهیگذشته کاهش  یهابه دهه

 یهایریگمیتصم یبرا یپزشک با هوش مصنوع ینیگزیدر باب امکان جا یفلسف یهایبود. بررس
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 یعمل یهایسازادهیپ ریکه درگ ییهاحوزه ریدر سا هابه پژوهش یدهبا جهت ،یو درمان یصیتشخ

 ییناساش یبرا ییهنمارا تواندیخواهد کرد. بعالوه م یانیکمک شا جهینت نیبه بهتر دنیهستند، به رس

تا  تواندیخود م نیباشد. ا یبعد یهاشرفتیو پ هاحوزه و کمک به جهش نیممکن در هم یهامدل

بودن  یکاربرد ۀو مسأل یکه توجه به مسائل انضمام یانسانعلوم در هااز دغدغه یکیبه  ییپاسخگو یحد

 باشد.است، خود 

 پژوهش افاهد  7-6-9

 یهوش مصنوعبا پزشک  کردن نیگزیرساله به آن پرداخته است مداقه در امکان و موانع جا نیا آنچه

ه ک یمعرفت یتمام ایآ نکهیاست و ا ینیپرداختن به معرفت و دانش بالاول محور . استدر سه محور 

 یوش مصنوعه دانش قابل استفاده برایبه  لیقابل تبد ردیگیبه کار م ینیمشکل بال کیپزشک در حل 

 دنیفرآ نیاساساً ا ایآ نکهیاست و ا ینیبال یریگمیدر قضاوت و تصم دقّت و تأملدوم محور هست. 

سازی مواجهه شبیهو امکان  ماری. محور سوم ارتباط پزشک و بواگذار شود یبه هوش مصنوع تواندیم

 بالینی توسط هوش مصنوعی است.

 است:  ریشامل موارد زبصورت خالصه  پژوهش نیاهداف ابنابراین 

پزشک  ینیبال یدانش لیو تبد ییموجود جهت شناسا یمسائل و موانع فلسف لیو تحل یبررس .1

 .ی هوش مصنوع یبه دانش قابل استفاده برا

اوت و قض ندیفرا لیتبد یریپذامکان یموجود برا یمسائل و موانع فلسف لیو تحل یبررس .2

 .یپزشک به هوش مصنوع یهایریگمیتصم

 یهوش مصنوع میارتباط مستق جادیا یموجود برا یمسائل و موانع فلسف لیو تحل یبررس .3

 سازی مواجهه بالینی.و شبیه پزشکبه  ازیبدون ن ماریبا ب

 عاریفت  7-6-7

ایم تا ی پزشکی پرداختههادر این قسمت به معرفی مفهوم هوش مصنوعی و بیان چیستی خطا

 بصورت روشنتری بتوان نکات مورد نظر را به بحث گذاشت. 
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 هوش مصنوعی .1.1.1.1

 و های مختلفی تعریف و بکار برده شده استهوش مصنوعی نیز مانند اغلب مفاهیم دیگر بصورت

 هوش مصنوعی. استوارت راسل و پیتر نورینگ در کتاب خود با عنوان تعریف جامع و واحدی ندارد

 . ((Russell and Norvig, 2003اندکرده تعاریف مربوط به هوش مصنوعی را به چهار دسته تقسیم

 کنند.یی که عقالنی فکر میهاسیستم -1

 «ی محاسباتیهای ذهنی از طریق مدلهامطالعه توانایی»ی چارنیاک و مک درامات هاپژوهش 

(Charniak and McDermott, 1985) مطالعه محاسباتی که منجر به »ی ونیتون برای هاو یافته

 گیرند.ذیل آن قرار می (Winston, 1992) «شونددرک و استدالل می

 کنند.یی که عقالنی عمل میهاسیستم -2

 Poole et) «ی هوشمند استهاهوش محاسباتی، مطالعه طراحی عامل»و همکارانش  پلتعریف  

al., 1998)  هوش مصنوعی رفتار هوشمند در یک مصنوع است»و تعریف نلسون »(Nilsson, 1998) 

 . گنجدمیدر این مقوله 

 کنند.ه مثل انسان فکر مییی کهاسیستم -3

انگیز تالشی جدید و هیجان»اند. گلند و بلمن تحقیقات خود را با تعریفی از این دست دنبال کردهها 

. (Haugeland, 1985) «و با حس کامل تفکّریی مها، ماشینتفکّربرای ساخت کامپیوترهایی م

گیری، حل مسئله، یی مثل تصمیمهافعالیّتانسان،  تفکّرهای مرتبط با فعالیّتخودکارسازی »

 .(Bellman, 1978) «یادگیری

 کنند. یی که مثل انسان عمل میهاسیستم -4

ی را یهایی که کارهاهنر ساختن ماشین»این تعریف مورد قبول کورزوبیل و ریچ و نایت بوده است. 

مطالعه ». (Kurzweil, 1990) «شودتوسط انسان با فکر کردن انجام می هادهند که آن کارانجام می

 Rich) «دهند.بهتر از آنها انجام می هایی که فعالً انسانهابرای انجام کار هابرای ساخت کامپیوتر

and Knight, 1991) 
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دارد و تعاریف دوم و چهارم بر رفتار  تأکیدتعاریف اول و سوم بر اندیشیدن  شودهمانطور که دیده می

گیرند و دو تعریف بعدی شباهت نمایند. از طرف دیگر دو تعریف اول عقالنی بودن را شرط میتمرکز می

بر تعریف خاصی از هوش  تأکیدتصریح و در حوزه پزشکی بدون امّا دهند. به انسان را معیار قرار می

ر کا ،سازی شود. این هدفها توسط پزشک شبیهریشود تا نحوه تشخیص بیمامصنوعی تالش می

 دهد. قرار میو گاهی در دسته چهارم  ان این حوزه را در دسته سوممتخصّص

هستند که قضاوت و  یوتریکامپ ییهابرنامهو هوشمند در پزشکی  1خبره هاییستمسبنابراین 

 ستمیو س یمصنوعتوسعه هوش یبرا هاتالش یریگ. جهتنمایندیم سازییهرا شب متخصّص یک اررفت

 اتجربهبپزشکان  ینیبال یاتسمت و سو بوده که تالش شود دانش و تجرب ینبه ا یخبره در حوزه پزشک

خبره  ستمیآن تعامل کند و س ابتواند ب متخصّصیرکرد که فرد غ یکپارچهخبره  یستمدر س یرا به نحو

از . دیرا ارائه نما هایییهداده و توص یصرا تشخ یماریدارد، ب یکه به آن دسترس یبا استفاده از دانش

ها را پردازش کرده و پاسخ بوده، درخواست یکه تعامل رودیم انتظار یهوش مصنوع یدارا ستمیس کی

را  یعمالاَو ارائه کند  شنهادیو پ هیبخواهد و نهایتاً توص شتریب حیداده و توض ازیدهد، بعالوه در صورت ن

اسط کاربر، دانش، و گاهیپا کی یدارا دیخبره با ستمیکارکرد، س نیبه ا یابیر دست. به منظودینما هیتوص

 و قابلیّت کسب دانش باشد. نییتب یبرا یالتیحل مسئله، تسه یموتور استنتاج برا

 نی. مهمتریدآیمرتبط م یخبره و هوشمند از حوزه تخصصّ یستمس یکدانش  یگاهدر پا هاداده

ست. دانش ا یگاهآنها در پا یمنطق یمعرفت و حفظ سازگار ییدانش، نحوه بازنما یگاهپا یکمسئله در 

 یراب هاوجود دارد. داده یشناسو معرفت یدر منطق، زبانشناس یمبرم به دانش کاف یازمنظور ن ینبه ا

 یاِعمال اَعمال منطق قابلیّتکه  2منظورهخاص یشوند و با زبان یابتدا مهندس یددانش با یگاهورود به پا

بره خ یستمس یکدانش  یگاهمعرفت پا یشود. حفظ سازگار ییآنها وجود دارد بازنما یبر رو یاضیو ر

 ان متفاوت کهمتخصّص یاتمختلف و از تجرب عچون معرفت از مناب باشد،یمهم م یهااز چالش یپزشک

 . آیندیدارند بدست م یمختلف هاییدگاهمعموالً د

                                                 
1 Expert System 

2 Special-purpose 
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ود و اطالعات موج ماریاز ب یافتیدر یهابا توجه به داده دیخبره با سمیس کیج در استنتا موتور

ر اساس است که ب ییهاتمیبر الگور یامر مبتن نیرا استنتاج کند. ا یصیفرضیّه تشخ ،داده گاهیدر پا

. شودیط ممربو یقمنط ستمیبه آن س رشیو تاث ییخبره بوده و کارا ستمیآن س یمنطق انتخاب شده برا

خاص و اطالعات  هیتوص یمناسب برا هیتوج دیخبره با ستمیس کیدر  گرنیتب )ماژول(واحددر ادامه 

 سهیو شناخت خود در انسان مقا یبا خودآگاه توانیبخش را م نیکه ارائه کرده فراهم کند. ا یاژهیو

 .ستا افتهیتکامل ن یهنوز به خوب یهای خبره امروزکرد که البتّه در سیستم

حل  یِخبرگ یلکسب دانش است که انتقال و تبد خبره، واحد یستمس یک یبرا یگرمهم د قسمت

 یمداوم است. هسته اصل یندیکه الجرم فرا دهدیانجام م یوتریمسئله را از منابع دانش به برنامه کامپ

ز و ا مصاحبهو  یزبان یمهارتها ی،شناسروان یازمندطرف ن یکمعرفت است که از  یبخش مهندس ینا

 است یشناسمنطق و معرفت یاضیات،ر یازمندن یگرد یسو

 

 یپزشک یخطاها .1.1.1.2

الئم ها و عپس از مراجعه به پزشک، نشانه ماریآن ب یاست که در ط یندیفرا یپزشک یریگمیتصم

 یو پزشک برا دهدیپزشک قرار م اریحال در اخترا در قالب شرح یماریخود از ب افتیو تجربه و در

 صیشخاز ت پس نهایتاًو  کندیم یآورراجمع یلیاطالعات تکم یاشده تیبا سؤاالت هدا یماریب ییشناسا

. هدف کندیرا عرضه م یماریجهت کاهش عوارض و بهبود ب یدرمان ماتیو تصم هاهیتوص ،یماریب

 است. ارمیب یبرا میتصم نیرگذارتریو تاث نیبه مطلوبتر دنیرس ندیفرا نیمراحل ا هیدر کل یاصل

اهش ک یبرا دیهمواره ام ،یدر پزشک یمصنوعبر هوش یهای مبتنرفتن به سمت سیستم یاصل دهیا

نشان داده است که اغلب  یپزشک ید در خطاهابوده است. مطالعات متعدّ یو درمان یصیتشخ یخطاها

که ذهن بصورت ناخودآگاه  یپزشک مسئول بوده است. هنگام یشناخت یاز خطاها یخطاها ناش نیا

 دیحل مسئله تول یبرا 3ییانبرهایم کندیم بیترک یشناخت یندهایفرا احتماالت را با یِهودفهم ش

به آنها اشاره  4براساس تجربه حدس ای یمانند قانون سرانگشت یمختلف نیکه معموالً با عناو کندیم

                                                 
3 Heuristics 

4 Educated guess 


