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 ها حل خطای تصمیم گیری + راه   10
   ست؟ ی چ   ی ر ی گ  م ی تصم  خطای   ا ی   ی شناخت  ی ر ی سوگ

که   افتدیماتفاق    یو تفکر است. زمان  یر یگ  میدر تصم   کی ستماتیس  یخطا  کی   یر یسوگ
دن در  را  اطالعات  خود  یایافراد  تفس  ،اطراف  و  تفسیرها  کنند یم  ریپردازش  این  بر   و 

 . (منبع) گذارد یم ریتاث  ،کنندیمکه   ییهاقضاوتو  رندیگ یمی که ماتیتصم

 مقدمه 

باشد، طول   12  یگر یو د  5ضلع    کی. اگر طول  داریم  ه ی الزاو قائممثلث    کی  فرض کنید "
 "ضلع سوم چقدر است؟

س  نیا روهمان  پا  یاضیال  در  معموالً  که  قض  یدرس  کتاب فصل    انیاست  مورد    هی در 
، شما هرحالبه  -  دیهست  و آماده  حل آن مجهز   یبرا   خوبیبه. شما  د یکن یم  دایپ   ثاغورثیف 
 ک یو تنها    د یارسانده  ان یبه پا  برای حل این مسئله  الزم را  یهامهارت  یر ی ادگی  یتازگبه

 وجود دارد. حیپاسخ صح

انواع مشکالت  نیا با    ل ی. در اوادی کن  سهیمقا  میکنیمکه در محل کار حل    یرا با  کارمان، 
 از یسه گزارش ن  نیاز ا  یا : »من به خالصهمیشویمواجه م  یانسبتًا ساده  یهادرخواست
را به    نیا  دی." "بادیپر کن  یمطبوعات تجار   یها داده  نیدتر یرا با جد  فایل اکسلدارم«. " 

 ش ی ها ملموس و قابل پ درخواست  نی." ادیکن  لیتبد  تصویری و جذاب  نتیپاورپو   کی
 . میکن ی دگیآنها رس هب خوبیبه میدار لی هستند و ما تما ینیب

 ، می کن یم  تریجد و شروع به برخورد با مسائل    کرده  شرفتی پکه در حرفه خود    طورهماناما  
به   است  شوندیم ظاهر    یتر مبهمو    تردهی چ ی پ  یها شکلمشکالت    ی هاتیموقع. ممکن 

 فیما تعر  یبرا  وضوحبهکه در آن مشکل    به وجود آید  ینامشخص  لیبا دال  وبرهم درهم
 نشده باشد.
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 :  د ی فکر کن  موارد   ن ی ا  به 

تالش ▪ برابر  در  ما  سازمان  ها"کارکنان  به  منظوربهی    تال یج ی د  تتحوال  دستیابی 
 ."  کنند یمقاومت م 

 ."  رودینمما فروش  دی"محصول جد ▪
 ." کنیم استخدامقادر نیستیم کارکنان مناسب را " ▪

. م یها برسبه آن  باید  چگونه  میدانیکه نم  دست یابیم  یبه اهداف  می دار  فهیوظ  ن یما همچن 
درآمد خود را    میخواهیم. ما  میشو   لیبه رهبر بازار تبد  X  عرضه محصول  در  میخواه یمما  
 . میده  شیافزا ونیل یم 20به 

و ممکن است فراتر از   بوده سخت    اریبس  تواندیم   موارد باالمانند    ییهاتیموقع  تیریمد
باشد.    ییتوانا فرصت    نکه یا  بهباتوجهما  ما  حل  و    یر یگ  میتصم  یابزارها  ی ر ی ادگی اکثر 

 است.  یعیطبقرار گرفتن در چنین موقعیتی   ،م یانداشته یآموزش رسم قیرا از طر  مسئله

 از چاله درآمدن و در چاه افتادن 

 از  یکسری(  Jacob Getzelsبانفوذ، جاکوب گتزلز )  موثر و   معلم  ش، یسال پ  70حدود  
گذاشت  را  خود  ید یکل مشاهدات   اشتراک  مدرسه  ی: مشکالتبه  در  ما  آنها  که  مورد   در 
د مشکالت  م،یادهی آموزش  با  کامالً  در    ی اغلب  م  یواقع  یزندگکه  مواجه  آن   ،م یشویبا 

 شفاف   کامالً منظم و    یا وهیشدارند خود را به    لیمتفاوت است. در مدرسه، مشکالت تما
با   آنها  بس  یها مثالنشان دهند.  پا  یار یمشابه  در  که همه  به    فصل  انی همراه هستند 

 شده اند.  یمناسب سازمانده شکلی

نکرده   یچندان  رییتغ  یرسم  یآموزش  ستمی، ساین موضوع را مطرح کردکه گتزلز    یاز زمان
که خودمان با    یز ی، چشد یمدر نظر گرفته    یذات   ییتوانا  کی   عنوانبه  ی ر یگ  میاست. تصم 

. می آوریمصحبت کردن( آن را به دست    یر یادگی)مانند    گران یاز د  دی مشاهده جهان و تقل
 ، ی کیولوژیبلوغ ب  قیاز طر  یزبان  یهامانند مهارت  یهن ذ   یستگیشا  نیبود که ا  نی فرض بر ا
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ما بر آموزش   آموزش  ،ترتیب اینبه.  ابدییمتعارف توسعه م  ی ر یادگیو    ،یتعامل اجتماع
و    صفحه گستردهنحوه ساخت    ،اعداد  توانایی کار باخاص متمرکز شده است:    یها مهارت

 .رهیغ

 قابل آموختن مهارت    کی در واقع    یر یگ  میاست که خود تصم  نیا   میدانیمآنچه اکنون  
صفحه گسترده   کی  ساختن  از  شتریب  اریبس  یواقع  یخوب در زندگ  میتصم  کیاست. گرفتن  

که خوشبختانه تا   -ما وجود دارد    تفکردر    یرمنطق یجنبه غ  کیدارد.    صرف انرژیبه    ازین
 کردن است.  کنترلو   ینیب  شیقابل پ  یاد یحد ز

و    و فکر شده  یرسم  یها ییراهنمااما بدون   ابزارها  تنها   یهاچارچوبدر مورد  مناسب، 
که   در جامعه مدرن ما ن،ی. عالوه بر ااستتجربه  طریق از  بیاموزیم م یتوانیم ی کهیزهایچ

 می تصم  م،یدار  ینسبت به گذشته دسترس  یشتر یب   یهاانتخابو    فراواندر آن به اطالعات  
 . ستو دشوارتر شده ا تریاتی ح یحت حی صح یر یگ

 شتری در ب  یر یگ   میدر نحوه تصم  یبزرگ  یهاشکافو    مشکالتاز ما    یار ی بس  ،ترتیباینبه
در محل کار   یکه ما را از برتر   یغلط   ی باورها ها با  شکاف  نی. امیخود دار  یدوران بزرگسال

 .شودیمپر  دارند،یو فراتر از آن بازم

 خطاهای تصمیم گیری  ن ی تر ج یرا 

   گرفتن مشکالت مشابه  ده یناد :  1  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

لحاظ    ی هر مشکل اما    ،مشخصات خودو    هایژگیواز  است.  فرد  به  ، حال درعینمنحصر 
"اسکلت   کیاز مشکالت    یار یبس  ،د یکنیمنگاه    به مشکلی  اتیکه شما فراتر از جزئ  یهنگام
همان   ادیز  احتمالبهنوع مشکل هستند.    کیکه آنها    یمعن  نی" مشترک دارند، به ایمفهوم
با آن روبرو هست  ی مشکل  ا ی )در بخش    روزیکه د  است  یمشکل  د، یکه امروز در محل کار 

 فردا با آن مواجه خواهد شد.  یگر یو فرد د  دیاشده( با آن مواجه یگر یصنعت د

 راه حل: 
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  ی گر یشخص د  دیممکن است بتوان  ن،یآنال  قی تحق  ای  یا تیمتاناز شبکه    و جو کردن  با پرس
. دی اموزی ب  در این زمینه  او   یاتو از تجرب  کردهکرده است، کشف    یرا ط  فرایند  نی که قبالً هم

کار   نیا داروساز   یهمان  شرکت  در  کوهن  جردن  که  زمان  زر یفا  یاست  داد،  که    یانجام 
PfizerWorks  برا سپار   یرا  به  فیاوظ   یبرون  به    مربوط  اکسل،   یهالیفا رسیدگی 

 اتارتباط  مربوط به  . در مواجهه با مسائل(1منبع  )  کرد  یانداز راه   قات ی و تحق  نتیپاورپو
میان   یفرهنگ   نیب ت  در  و  او  مقدم،  از    مناسبی  هایحلراهنتوانستند    مش ی کارکنان خط 

از    خود را  حل  راه آنها  کنند. در عوض،    دایپ  خودشاندر داخل صنعت    ایگذشته    یاتتجرب
 یالملل نیب  یا رهیزنج   یهااز هتل  ماً ی را مستق  یافراد   هاآن:  وام گرفتند  یصنعت گردشگر 
مهارت    یالمللنیب  یهاو افراد با فرهنگ  یارتباط با مردم محل  یدر برقرار که    استخدام کردند

 داشتند. 

 گذشته  ات ی تجرب   ه ب  با اکتفا   صرفاً سعی در حل مشکل    : 2خطای تصمیم گیری  

اثر  "  قربانی  ،دی کنیم  ه یتک  خاص  از اطالعات  یکسریبه    شدتبه  یر یگ  میتصم  یبرا   یوقت
و اعتماد به    هی تک.  دیشویم  (anchoring effect" )یگاه ذهن  هیتک  یخطا یا    یگاه  هیتک

 یکسری شامل دادن وزن نامتناسب به    داست، یکه از نامش پ   طورهمان،  گذشتهاطالعات  
اول  از )معموالً  م   یاطالعات   نیاطالعات  مواجه  آن  با  قد یشویکه  به  گرفتن   متی(    نادیده 

   .دیگر است دیاطالعات مف

 ی گاه   ه یاثر تک ف ی تعر 

( مورد مطالعه 1974)  Tversky & Kahnemanبار توسط    نیاول  یبرا که    یگاه  هی تک  اثر
باعث    یشناخت   ی ر ی سوگ   کیقرار گرفت،   اول  شدتبهافراد    شودیماست که  قطعه   نیبه 

را   یز یچ  ارزشکنند. ذهن انسان    هی تک  ،کنند یم  افتینقطه مرجع در  عنوانبهکه    یاطالعات
ذات ارزش  اساس  نظر    یبر  در  چ  ، ردیگینمآن  با    یزهایبلکه  را   سه ی مقا  گریکدیمختلف 

ا  کندیم اساس  بر  بنابراردیگیم  م ی تصم   ،یا سهیمقا  یهاارزش  نی و  تک  نی؛   ی گاه   هیاثر 
م  یزمان اول  افتد یاتفاق  اطالعات  از  افراد  استفاده   خود  یبعد   یها قضاوت  یبرا   ه یکه 
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 جای به  و تصمیم گیری  ، قضاوتشودیم  میتنظ  "ی گاه ذهن  هی تک"  کیکه    ی . هنگامکنندیم
 ، یگاه  هیتک  به خاطر اثر  ،دیگرعبارتبه.  ردیگیم   نقطه مرجع انجام  واقعیات موجود با این
فکر    ینیو ع  یمنطق  اینکه  جایبه  م،یکنیاستفاده م  یر ی گ  میتصم  ی ما از نقاط مرجع برا 

  .میریرا بگ  میتصم نیتا در کل بهتر میکن

، فروش : در هنگام  افتی  یدر بخش تجار   توانیرا م  تکیه گاهیاز اثر    یمتعدد   یهانمونه
ق   خوردهخط  یاصل   متی قنشان دادن    ، از قیمت اصلی محصول   ترنییپای  فروش  متیبا 

زیاد بین این دو قیمت، چنین خریدی برای   نسبتاً به دلیل اختالف  و    معمول است  بسیار
 ی فیتخف  بهباتوجهدارند ارزش محصول را    لیا به نظر برسد. مردم تم  یمعامله خوب  ،مشتری
از ق تا هز  ،کنند یم  افتیدر  مرجع   متی که  به طور    رایز  ،محصول   یواقع   نهیقضاوت کنند 

فروش عالقه مند هستند تا ارزش مطلق    متی و ق  مرجع   مت یق  نیبه تفاوت ب  شتریب  یعیطب
 . (منبع) موردنظرمحصول   متیق

 راه حل: 

. د یکن  یر یگ   میتصم  فرایندرا وارد    گرانی، بهتر است دتصمیم گیریاین خطای  غلبه بر    یبرا
. در مورد  دی نکن   بمباران خود    یهادهیا  اکه آنها را ب  د یو مراقب باش  د ینظرات آنها را بخواه 

تصم  هانیتخم کنید کمتر    تاحدامکانخود    احتمالی   ماتی و  آنها صحبت  جستجو با   ی. 
مربوط به تکیه گاه یا تا اطالعات    کندیمکمک    مااطالعات و نظرات از افراد مختلف به ش

خود را به چالش   هیاول  کردیرو   عقالنیت پشتو    دیقرار ده  چشم انداز را در    نقطه مرجع 
 . دی بکش

 حل مسئله   برای عجله   : 3  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

کارا به  ما  دلیلو    دهدی م  پاداش  ییجامعه  همین  برا   به  تالش    یما  . م ی کنیمآن 
. در میکنیمتالش    اتالف منابع،با حداقل    یبهره ور حداکثر    رسیدن به  یما برا   دیگرعبارتبه
  ی هاتیمسئول  الوقوع،بیقر  یهااالجلسخت و ضرب  یکار   ی ها برنامه مدرن ما با    یایدن

 ی ها ییدارا ا م ی و انرژ  زمان و به همین دلیل  ، داریم سروکار یاجتماع و تعهدات   یخانوادگ
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محافظت از آنها انجام    یبرا  میتوانیمکه    یما هر کار   نی؛ بنابراشوندیم محسوب    یارزشمند
 . میدهیم

که چگونه    دی فکر کن  نی. به ا میکنیمارتباط برقرار    باهوش  افراد   با  سرعتبهما    ن،یعالوه بر ا
تمام  در  و    کنند،یم  نیتحس  ،دنکیم حل    ترع یسرمسائل را    که  یآموز معلمان اغلب دانش

مناسب    زهیجا  کی   و دریافت  اتمام بازی  یبرا  یات یح  یعنصر   ،سرعت  کامپیوتری،  یهایباز 
 است. 

 میتصم   یبرا  م،یوقت بگذار  ،درک کامل مشکل   یبرا  نکهیا   جایبهممکن است    جه،یدر نت
اولین راه حلی را که برای حل مشکل پیدا . ممکن است  م کنی  عجله  –  یمتصمی هر  –  یر یگ
از   ترسازندهوجود داشته باشد که    یاگر چارچوب متفاوت  ی، حتبپذیریم  یراحتبه،  م یکنیم

ممکن را که در دسترس   یهاحلراه  و   میکنیباشد. ما تمرکز خود را محدود م راه حل اولیه  
 .میر یگیمنادیده ماست، 

برای مشکل موجود راه حل اشتباهی را به  احتماالً    ،نادرست  ای از حد محدود    شیب  تمرکز 
چنین   وها،یسنار   نی. در بدترکندیم مشکل موجود را حل    یفقط تا حد  ا ی  دهدیمما ارائه  
خود   یانرژ   تیمشکل سوق دهد. ما در نها  دیتشد   سمت  ممکن است ما را به  یحت  حالتی
 ده یفایبهمان راه حل  با کوچک راتییتغ ایجاد با» م،یدهیاشتباه هدر م یزهایچ یرا برا

 .  (منبع) «پولمان تمام شود.  ایکه وقت  یتا زمان ،میکنیمدست و پنجه نرم 

 راه حل: 

 .  دیکن یرا چارچوب بند  ، آنبا نوشتن مشکل  دیکن یابتدا سع

   است:   شامل شش عنصر   این چارچوب بندی 

 ی ز یچه چیا  یچه کس .1
 چه مقدار  .2
 کجا  .3
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 یچه زمان .4
 چگونه   .5
 چرا  .6

 ، هی چارچوب اول  نیاز ا(. خارج  کنید تجسم    تزای پ  یک  یهاتکه  صورتبه  آنها را  دیتوانیم   )که
. د یرا به چالش بکش   که در ذهن دارید  یا نهیرید   اتیو فرض  دیسوال ببر  ریخود را ز  یباورها 
خا باش  طربه  دال  دی داشته  مشکالت  اکثر  بنابرا  یمتعدد  لیکه  و   های حلراه  ن یدارند 
، داده است   حیتوض  یودلزبورگ به درست   -ل  که توماس ود   طورهماندارند.    زین   یقبولقابل
 است.  کردن حل یمسئله بهتر برا کی  افتنیکار در حل مسئله،  نیاول

 نفعان ی ذ  ر ی گرفتن سا   ده یناد   : 4  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

نم ما  اوقات،  را  ریتأث  میتوانیاغلب  خود  گیری  تصمیم  درگ  نتایج  افراد  همه  در   ر یبر 
  یسازمان   ات ر یی تغ  ایجادبرای    در تالش  خطای تصمیم گیری  نی. ام یلحاظ کن  ممان یتصم
م  جیرا  اریبس نشان  مطالعات  برنامه  دهند یاست.  اکثر  بزرگ    یهاشرکت  رییتغ  یها که 

)مانند عدم مشارکت   یمنابع انسان  مربوط به  که موانع   لیدل  ن یاغلب به ا  خورند،یم   شکست
 . (2منبع  ) شوندیمگرفته   دهی کارکنان( ناد زهیو انگ

نت بر  در    صورتبه"  یماتیتصم  نیمعکوس، چن   جهیعالوه  و    و  شوندیمگرفته    "خألمجزا 
و در درازمدت مشکالت    ، ختم شدهتیمبه از دست دادن روابط سالم در سازمان یا  احتماالً  

 .کند یم  جادی ا یشتر یب

 نکته: 

 م، یفکر کن  رییکه در مورد تغ  ذاتی این ویژگی در ما وجود دارد  صورتبهانسان،    عنوانبه
ی برای خاص  لیآگاهانه دال  می. اگر نتوانمیمقاومت کن  راتییدر برابر تغ  یو حت  میکن  سوال

وجود دارد، اغلب    دیروش جد  نیبه انجام کارها به ا  ازیکه ن   میریبپذ  ای  بیابیم  این تغییر
حفظ   ی برا  یح عاطف یترجیا    (status quo bias" )حفظ وضع موجود  یر یسوگ"  میتسل
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 -  م یکنیممقاومت    رییکه در برابر تغ  میشویم متوجه    جهیدر نت  .میشویم  یفعل  تیوضع
 . (منبع) باشد دی ما مف  یبرا درازمدتدر  این تغییر که ممکن است ی زمان یحت

 ی که برا  یزمان  یحت  ،نادیده بگیریممربوطه را    نفعان یممکن است نظرات ذ  ن،یعالوه بر ا
خودمان آنها را برای   متخصص(  ای  ر یمشاور، مد  عنوانبهحل مشکالت از طرف آنها )اغلب  

پشت    یبرا  مانیهاییاز توانا  تکیه بیش از حد برای استفاده. با  میکنیمدعوت    حل مشکل
 ن یاکه در    یافراد  تخصصیکه از دانش    می، ممکن است فراموش کنسر گذاشتن مشکل 

 . شناسندیکه مشکل را بهتر م یکسان - میاند بهره ببرگرفتار شده تیموقع

 راه حل: 

یک انسان محور    یکردهایو رو   یعلوم رفتار   یدر روش شناس  گرانید   دگاهیدر نظر گرفتن د
  نان یاطم  ی به معنا   نی ا  ،یسازمان  رییمانند تغ  یطیاست. در شرا  موضوع اساسی و بسیار مهم

آسان و   نفعانی همه ذ  یبرا   تاحدامکان  حل مسئله  فرایندشدن با    ری است که درگ  نیاز ا
 ک ی  ،میکنیم دعوت  حل مشکالت    یبرا   گرانی که از د  ییها تیلذت بخش است. در موقع

  ی آنها را برا  کهیطور بهالزم است؟«    یز ی: »چه چمیبپرس  آنهااست که از    نیساده ا  کردیرو 
 . یمتوانمند کن و اجرای آن تشویق کرده و  راه حل یافتنمشارکت و تعهد به 

 در پردازش اطالعات ی رفتار   ی های ر ی سوگ گرفتن    ده یناد   : 5  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

  ی که با باورها  شوندیم روبرو    یدی جد  قیبا حقا  وقتی  یآل، افراد منطق   دهیا  یایدن  کیدر  
است،   تضاد  در  اساس  یها دگاهید آنها  بر  را  جدید،   خود  اما  دهندیم  رییتغ  واقعیات   .
  ق،یاتکا به حقا  جایبهکه افراد    انددادهو علوم اعصاب نشان    یشناخت  یمطالعات روانشناس

به بیان    .دهندیمشکل    -و خشم    ریمانند ترس، تحق  -  ی تاحساسا نظرات خود را بر اساس  
 . (3منبع ) دهند ینم رییاغلب نظر مردم را تغ ،دیجد قی حقا دیگر،

 ر یتحت تأث  قدرتمندی  یهاروشما را به    یفکر   یندها یفرا  زین  یرفتار   یهایر یسوگ  ریسا
پافشار مثالعنوانبه.  دهندیمقرار   عق  ی،  برابر    ،خودمان  دهی بر  در  را  که    ییهادگاهیدما 
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شود، محافظت   ی شناخت  یکند و باعث ناهماهنگ  د یما را تهد  تیهو  ینوعبهممکن است  
گیری  .  کند یم رد   یر ی"سوگ  باوجودتصمیم  به  را  ما  است  ممکن   ، موجود"  وضع  حفظ 

را   وجود دارد  ما  که از قبل در ذهن  ییهاحلراهو    ندهایفرا که    یو بهتر   دیجد  یهاروش
   سوق دهد. کند،یمنسوخ م

"  د ییتا  یر یسوگ "ذهن شما شود،    رییمانع تغ  تواند یمکه    یشناخت  یها یر یسوگاز    گرید  یکی
(confirmation bias)  که   یبه اطالعات  شتریدادن ب  تیبه جستجو و اهم  لیاست: تما

که با   یاطالعات  نادیده گرفتن  ساخته شده شما مطابقت دارد و   شیو مواضع از پ   دیبا عقا
ممکن است تنها    لیتما  نیحسابرس، ا  کیمثال، در مورد    یدر تضاد است. برا   این عقاید
 ی رعاد یغ  یالگو  یبرا   یمشتر   ایناظر    حات یباشد که با توض  یشواهد  یجستجو  یبه معنا 
 سازگار باشد.  یمال یها در داده

از   یمثال عال  کی  انجام شد،  2016در سال    گالوپ  معتبر  مؤسسهکه توسط    ینظرسنج   کی
قبل و بعد از انتخابات   ی ا دوهفته. در دوره  (منبع)  دهدمیارائه    قینحوه برخورد ما با حقا 

نظرات خود را درباره   شدتبه هادموکراتخواهان و هم  یمتحده، هم جمهور  االتیا 2016
ه  رییتغ   یاقتصاد  تیوضع در  چیدادند.  جدیدی  ا  ودب  نیفتادهاقتصاد    اتفاق   نکه یجز 

را از دست   دیشدند و کنترل کاخ سف  روز یپ  یجمهور   استیخواهان در انتخابات ر  یجمهور 
گرفتند  ها دموکرات نتپس  تغ  ریتفس  ،انتخابات  جهی.  اقتصاد  عملکرد  از  را  داد:   رییمردم 

کار   رأسدر    نامزد مورد نظرشان اکنون    که  خواهان  یباعث شد تا جمهور   دییتا   یر یسوگ
 هادموکرات  یکه برا   یکنند، در حال  یاب یباالتر ارز  اریبس  دخو  ی اقتصاد  نان ی اطم  بیضراست،  
    .این قضیه مصداق داشت برعکس

 راه حل: 

 کنشهیرآنها را    دیتوانیم که    ستین  یمعن  نی به ا  یشناخت  یهایژگ یو   نیآگاه شدن از ا
مدیکن اما  ابزارها  هاشیآزما  دیتوانی.  در    ییو  بساز  یر یگمی تصم  فرایندرا  که   د یخود 
از تبد  یخطاها   توانندیم را قبل  به اشتباه در قضاوت، کشف   ل یپردازش اطالعات  شدن 
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باز   توانندیم   میت  رهبران،  مثالعنوانبهکنند.   باز   یکی تاکت  یهایاز  مدافع    لیوک   یمانند 
انتقادی و در مورد هر چیزی    زندیم ساز مخالف    عمداً کسی که  ) بودن    طانیش  طرز فکر 

استدالل   دیکه در نظر دار  یمیتصم  ه ید تا علیبخواه  تانمیدر ت  یکس  از  ( استفاده کنند:دارد 
 اعتقاد دارد.  یز یواقعًا به چه چ  او  که ستیکند، مهم ن

 ت یاما نه از موفق   - از شکست  ی ر ی ادگی   : 6  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

.  (منبع )  ردیگیمجشن    و یادگیریآموزش    فرصت برای  کی   عنوانبهجامعه ما شکست را  
  لیچرچ  نستونیتا و   ن یشتی شناخته شده، از آلبرت ان  یهاچهرهاز    یار یتصور توسط بس  نیا

 م ی کنیمنشان داده است که شکست کمتر از آنچه فکر    ریاخ   قاتیتکرار شده است. اما تحق
ما   شکست  (4منبع  )  آموزدیمبه  واقع،  در  تضع  ی ر یادگی  تواندیم.  از   فی را  ما  کند. 
. می ریگیمخودمان درس    یهاتیموفقو از    گرانید  یهاشکستاز    گران،ید  یها تیموفق 

 .می ریگینم ادی یاد یز زیخودمان چ   یهاشکستاما ما از 

"من    تهدیدکنندهاست که شکست    نیا  تحقیقاتی  یهاافتهی  نیا  یبرا  یدیکل  لی از دال  یکی
  م، یداشته باش  ینسبت به خود احساس بد   شودیم باعث    شکست  است:  (ego" )نفسیا  

کرده  معطوف یگر ید زیعالقه خود را به چ ای تمرکزما  شودیمباعث  و این احساس بد نیز
توجه است. بدون توجه    یر ی ادگی . اما الزمه  دالیل شکست نکنیمو الزم را به    کافی  و توجه

خود درس    یها شکستاز    ماست قادر نخواهیم بود تا  نفس   عزت که ناشی کاهش    یکاف 
   .میریگب

 راه حل: 

 نسبت به شکست خوردن که کمتر    میکن   دایپ  ییهاراه  دی درس گرفتن از شکست، با  یبرا
 م ی شکست خود مقصر بدان  یرا برا  یگر یشخص د  نکهی)بدون ا  میکن  و تهدید   احساس خطر

 افت یکننده )مانند دراتفاقات ناراحت  نیب  میتوانی، ممثالعنوانبه(.  م یوقوع آن را انکار کن   ای
مرور   بنشینیم و آن اتفاق را  که قرار است  ی( و زماندرخواست استخدام  رشینامه عدم پذ
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  طرز فکر رشد . اتخاذ  فاصله زمانی بگذاریم  یمدت  م،یاانجام داده  یچه اشتباه  می نی و بب  میکن
 . شودیم هیتوص زین (psychological distancing) یروان ی فاصله گذار  نیو تمر

 )شهود( خود    ی حس درون به    اتکا کردن  : 7  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

 ق یگذشته تطب  اتیرا با تجرب  یفعل  یها یورودمغز ناخودآگاه ما است که    یشهود کار الگو
  ی دهه بحث در مورد سودمند   نی . پس از چنددهدیمانجام    ع یسر  یابیارز  کی و    دهدیم

به  که   انددهیرس جهینت نیکانمن، به ا لیو دان نیکال یموضوع، گر  این  ، متخصصانشهود
 «ی ر یادگی  یها با فرصت  ین یب  ش یپقابل    یهاتیتنها در »موقع  دنبال حس درونی رفتن

 . مفید واقع شود تواندیم

 در نظر گرفته شود:   ی ر ی گ  م ی قبل از تصم   د ی وجود دارد که با   ی د یکل   ار ی ساده، دو مع   ان ی به ب 

باال  یدارا  یر یگمیتصم   طیمح  ایآ  نکهیا ▪ )  ییاعتبار  آن    یطی مح  یعنیاست  در  که 
قابل اعتماد که به پاسخ درست اشاره   ی هابازخورد و نشانه  قیاز طر  تواندب  یکس
 (. گیری داشته باشد ادی  ، فرصتی برایکند یم

نه    ایقضاوت خود را داشته است   نیتمر  یبرا  یفرصت کاف   رندهیگ   میتصم  ای آ  نکهیا ▪
  ن یتخم(  K. Anders Ericsson)   "کسونیاندرس ار  "کی.  که روانشناس  طورهمان) 

 ساعت(. 10000زده است حداقل 

در که    یاحرفه  بازسیتن  کی  ای  شودیدر حال سوختن م  ینشان که وارد ساختمان آتش  کی
 ی که اگر به اندازه کاف   کنندیاستفاده م  یهر دو از شهود  ، زندیم  سیسرو   خود  یهایباز 

به  ،تجربه شود، اغلب  را   ن یا  ی. هر دو دهدیسوق م  یعال  گرفتن تصمیمات  سمت  آنها 
  و تجربه   کندی نم  رییناگهان تغ  ،آتش  ای  سی تن  یهاهستند: رفتار توپ  داریپا  ها تیموقع

   .(5منبع  ) کندیرا نامعتبر نم این افراد

واقع مدیریت کردن .  ستین  دار ی پا  و موقعیت  نهیزم  کی   ،تیر یمدعرصه  ،  حالنیباا   در 
بر    یهستند که در آن شهود مبتن  یتکرار   یهاتیموقع  یاست: برخ  هاتیاز موقع  یبیترک
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.  است  ارزشیهستند که در آن شهود ب  یدیجد  یهاتیموقع  یتجربه ارزشمند است، و برخ
و   موقعبه  بازخورد  دریافت   و عدم  (hindsight bias" )گذشته نگر  یر یسوگ"  ن،یعالوه بر ا

 ی ر یگ  میتصم  یها یاستراتژ به    تی ریمد  ،ترتیباینبه.  کندیمرا مختل    یر یادگیروند    ق،یدق
 دارد.   ازین است، محض به شهود یفراتر از اتکا که  چندگانه

 راه حل: 

  نیا  ا یکه آ  د یکن  یابیارز  ابتدا   ،وکارتانکسبو    تیریمد  مربوط به  هنگام برخورد با مشکالت
ن  یتیموقع که  واقع  ازیاست  تفکر  در یر یگ  م یتصم  یها یاستراتژ   ریسا  ایدارد    یبه   .
 ی هاکه فرصت  ییجا  یعنی   د،یخود اعتماد کن  شهودهستند، به    داریکه پا  ییها تیموقع
قابل  حالدرعینو    دیاداشته  قضاوتتان  نیتمر  ی برا   یکاف  مورد   یاعتماد بازخورد  در 

در ادیکنیم   افتیعملکردتان  به    طیشرا  ن ی. هر جا که  و    یخارج  یها دادهبرآورده نشد، 
 . دیکن اتکا خود  ماتی تصم تی هدا یبرا تر ی نی ع   یها  شاخص 

 یناکارآمد طوفان فکر   یها روش استفاده از    : 8  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

شد.   جیرا  یگروه   صورتبه  شتریب  یهادهی ا  دی با وعده تول  1950دهه    لیدر اوا  یطوفان فکر 
نشان نداده است که طوفان   یامطالعه  چیکار نکرد. ه  رفتیمکه انتظار    طورآناما هرگز  

 ند یآیو سپس گرد هم م  کنندیکار م  یی تنهابه  یمدت  یکه برا  ینسبت به افراد  یگروه   یفکر 
و    هانیگزی، جا تصمیم گیری کنند را به اشتراک بگذارند و بر اساس آنها    ودخ  ی هادهیتا ا
پاسخ    جادی افراد در ادر واقع، به طور متوسط،  .  کند یم  دیتول  و بهتری  شتریب  هایحلراه

 . کنند یمعمل  هاگروهبهتر از 

 ریبودن با سا  دهیبه هم عق  لیتما" مانند    یاجتماع  التیو تما  یمشکالت شناخت  جهینت  نیا
گروه  )افراد   "groupthink)  ،  مسئول سپردن  و  قضاوت  از  د  تیترس  است.    گرانیبه 

د. ناگفته ندارند بر درون گراها تسلط داشته باشند و مانع مشارکت آنها شو  لیبرونگراها تما
که گذار   به  نماند  واقع  تواندیم  ،برزمان  ده  یا  ک ی  یاشتراک   اری بس  رنمد  تتجار   تی در 

 باشد.  ریگوقتناکارآمد و  
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 راه حل: 

انفجار ، مانند روش  به وجود آمده است  یسنت  ی در روش طوفان فکر   یمختلف  یها شرفتیپ
فکر   یفکر  بر   ی )طوفان  مغز "(،  هاپاسخ  جای بهاالت  وس  متمرکز  ) ی ازدحام   "brain 

swarming)  طوفان "(، و  افتهینمودار ساختار  کی  یاز صحبت کردن به نوشتن بر رو   ریی)تغ
)ناشناس  صورتبه  یفکر   "anonymous brainstorming)  ا   صورت به  هادهی)ارسال 

 (. نامیب ی ر یگ یرأو به دنبال آن   ،ینوشتار 

 مستقیم  صورت به   ی مشتر   از   بازخورد   افت ی در   :9  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

آنچه مردم انجام    ،ند یگویمانسان شناس مشهور گفته است: »آنچه مردم    د،ی مارگارت م
هستند.« در   یکامالً متفاوت  یزهای ، چدهند یم انجام    که  ندیگویمو آنچه مردم    دهندیم
  م ی در مورد تصم  انی مشتر از    میمستق  دنیاست که پرس  ی بدان معن  ن یا  ،ی تجار   طی مح  کی
 ن ی ، به اجلوه دهند  یرفتار خود را پسا عقالن  توانند یم. مردم  ستین  یخوب  دهیآنها ا   یر یگ

از    یمعن پس  یککه  ابداع    یبرا  یحیتوض   ت،یواقع  وقوع  خود  ا  -  کنندیمرفتار   ن یو 
 نباشند.  قیممکن است دق  حاتیتوض

فرد از    کیبردن    رونیمهم است. ب  اریاطراف بس  یهامحرکو    طیمح  ریتأث  ن،ی عالوه بر ا
او   تیهر چقدر هم که ن  که  کندیم   جادیخطر را ا  نیا  کند،یکه در آن قضاوت م  یطیمح

  رات یتأث  نیکننده نحوه فکر و عمل او در هنگام وجود ااو منعکس  ی ها خوب باشد، پاسخ
 . میکنیمپر  با خیالی آسوده،  مانیهاخانهدر  آنها را  که ییهاینظرسنج مانندنباشد. 

ا بر  زمان  نیا  ن،ی عالوه  س  شوند یم  دی تشد  یمشکالت  طرح  نحوه  و وکه  افکار  االت، 
گوش   جه،ی. در نتکند«یم  تیو ناخواسته »شاهد را هدا دهدیم رییمردم را تغ  یهاپاسخ
مشتر  دادن طر  انیبه  واقع   یسنت  ی ها ینظرسنج   قیاز  رفتار  مشاهده  اندازه  به   یبازار 
 . ستیقابل اعتماد ن ،بر رفتار آگاهانه یمبتن کننده مصرف  یسفرها یو طراح انیمشتر

 راه حل: 
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روان  ی قیتحق  یابزارها  تست  مشاهده،  بر  توسط انجام  یهامصاحبه  ای  یسنجکه  شده 
متک ب  یمتخصصان  ا  یاعتمادتر قابل  یهانشیهستند،  بر  عالوه  دارند.  همراه  به   ن، یرا 

و   ی شناخت  یا ی موانع و مزا  ییو شناسا  یرفتار   یمانند نقشه بردار   یرفتار   یطراح  یابزارها 
دارد کمک   ازین  یدر ارائه آنچه که در واقع مشتر   تواندیم   زیزنده ن  ش یبه دنبال آن آزما

 کند. 

 تحت فشار   ی ر ی گ  م ی تصم   : 10  ی ر ی گ  م ی تصم  ی خطا

  یعاطف  ای  یکه از نظر جسم  ی. زمانمیستین  یر یگ  میتصم  ی برا   یخوب  ت ی در وضع  شهیما هم 
هست استرس  ا  م،یتحت  تصم  نکهیاحتمال  کن  یر یگ   میدر  است.   شتری ب  ،میاشتباه 

خسته   ایتند مزاج    ،یدست پاچه، گرسنه، عصبان  میکنیمکه احساس    ی، زمانمثالعنوانبه
 .هستیم

فرار از   -آماده کند   عملاقدام و   یشده است که ما را برا   ی طراح یاسترس ما طور  ستمیس
. مواجهه و مقابله با تهدید  اید نبرسان بی که ممکن است به ما آس یا دکنندهیتهد یزهایچ
 ، ی زندگ  تهدیدکننده   یهاتیموقعدر مواجهه با انواع    باستانی و   خطرناک  یهاطی محدر  
با مشکالت مدرن،    خوبیبه  ستمی س  نیا اما در مواجهه  چنین به ما خدمت کرده است. 

 ارائه   یکه برا  ی، زماندر دنیای مدرن امروزی.  دیآینمسیستمی دیگر منسوخ شده و به کار  
 ی ناراض  یمشتر   کیبا    دیکه مجبور هست  یزمان  د،یستیدر محل کار آماده ن  یک موضوع
کن بازار سهام سقوط    یزمان  د،ی برخورد  در    یزمان  ای،  کندیم که  به شرکت  مجبور   کی که 

 یزندگ   یبرا  ی خطر   عنوانبهاین سیستم فعال شده و    ممکن است  د،یامتحان مهم هست
از فرار    یمتفاوت  هایحلراه  یجستجودر چنین حالتی باید در    .ودش  گرجلوهبرایتان    ،شما
 مان یامروز و    مدرن  یبا زندگ  تواندینم   خودیخودبهاسترس ما    ستمی . سباشید  دنیجنگ  ای

 دهد.  قیتطب  خود را

در بدن ما ترشح  ها  هورمون  ریو سا  ن ی آدرنال   ،زولیکورت   ،شویممیاسترس    دچار  که  یزمان
را مختل م  یعروق  یقلب  تیمانند فعال  یی و عملکردها  شوندمی اکنند یو حافظه  امر   نی. 
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 برایمان   درست  میتصم  کیبه    دنی رس  و   دیاطالعات مف  ا یداده ها    ی ادآور ی  شودمیباعث  
 (. کند میصدق   ماتیتصم ردر اکث این موضوع )که شود دشوار 

 ت یموقع  کی  ینکات منف  یرو   شودیو باعث م  کند،یما را محدود م  دی د  نیاسترس همچن
 جایبه. ما  میریبگ  دهیمثبت را ناد   یها جنبهو    می"( تمرکز کنیزندگ  تهدیدکننده)بخش "

وارد حالت   ،نجات خود  یراه حل مناسب، برا   کی   افتنی  یو تالش برا   تیفکر کردن به موقع
استرس   یاحساس  ای  یما از نظر جسم  یاست که وقت  یبدان معن  نی. در واقع، امی شویمفرار  
 . میستین یر یگ میتصم یبرا یخوب  تیدر وضع م،یدار

 راه حل: 

کن  ش ی»افزا  ضد  طرز فکر  کی  میتوانیما م  اتخاذ  را  استرس  میاسترس«  به  نگاه کردن   .
  .شود  یعملکرد و بهره ور   شیافزا  باعث  تواندیم  ،یر یادگ یرشد و    ی برا  یفرصت  عنوانبه

به   تواندیم  استرس بر شرایط فیزیکی و احساسی ما  گذاریر یتأثهمچنین شناخت نحوه  
مد و  استرس  منبع  کند  تی ریشناخت  کمک  آن  شرایط   می توانیم  ترتیباینبه.  بهتر  در 

 .تصمیمات بهتری بگیریم زااسترسپرفشار و  

 نتیجه گیری

آن    است که اکثر مردم  یدر زندگ  ی مهارت ضرور   کی  مناسبگرفتن تصمیمات    جه،یدر نت
طر  و   یجزئ  صورتبهتنها    را م   قیاز  دست  به  خطا  و  خوشبختانه،  آورندیآزمون   .

در تالش هستند     یر یگمی کارشناسان تصم  گریو د   ،یدانشمندان علوم رفتار   ان،یدانشگاه 
دانش ما را در این خوب را کشف کنند و    یر ی گ  میما و نحوه تصم  زمغ عملکرد    یتا چگونگ

 . زمینه توسعه دهند

بازخورد   یجستجو  ایطرح مجدد مشکل    یبرا  مکث کردنمانند    ییهایاستراتژ   قیاز طر
خود روبرو    د یمنطبق بر عقا  باورهایکه در آن فرد فقط با    یطی ح" )ماتاق پژواک "از    رونیب
در نظر گرفته   نیگزیجا  یهادهیاو    شده  تیتقو   یموجود و   یهادگاهید  نیبنابرا  ،شودیم
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دور   ی مناسب را برا  یو ابزارها   میدرون مغز خود را بشناس  یروهاین  میتوانی، م(شوند ینم
آنها گیری  زدن  اشتباهات تصمیم  از  به    طورهمان.  میکن  دای پ  و جلوگیری  که دانشمندان 
و حل مشکالت مجهزتر   یر یم گیتصم  یبرا  نیز، ما  دهندیمعملکرد مغز ادامه    ییرمزگشا

از  .  میشویم کار   ییندهایفراو    یر یگ  میهر مدل تصمدر استفاده  که در سازمان خود به 
 تواند یمغلبه بر آنها    یفوق و تالش برا   یر یگ  میتصم  خطاهایدر نظر گرفتن    ،د یریگیم

   داشته باشد. یا العادهفوقجنبه مثبت 
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