
         

 

 

 

 یشناخت هایسوگیری
 

 بررسننن  افراد ذهن در را اطالعیت و دانش از اسننن هیده و درییفت نحوه ،ذهت  علوم همین یی شنننتی    علوم

 شنننتیسننن ، روان مصنننتوع ، هوش مثل  گونیگون   هیی رشننن ه  محققین  هدف   چتین به  نیل  برای. کتد م 

 شتی     علوم حوزه و آیتدم  هم گرد پرورش و آموزش و شتیس   عصب  شتیس ،  انسین  فلسهه،  شتیس ،  زبین

س رش  را شمتد  تعریف بر بتی. دهتدم  گ س ه  دان س م،  قرن برج سیندر  هربرت بی  شتی     علوم سییمِن،  الک

 شتی     سوگیری  ".هوشمتدانه  رف یر محیسبه  به  یص توجه  بی هوشمتد  هیینظیم و هوش مطیلعه" یعت 

 .است شتی    علوم مهم مبیحث از یک 

س تد   طیهیی ( cognitive biases) شتی     هییسوگیری   گرایش، به متدنظیم صورت   به که ،ذهت  ه

صمیم  در و شوند م  متجر غلط بیوری یی وهم نگرش، س دالل،  گیری،ت  شتی ت  و ادراک ییدآوری، ارزییب ، ا

 م هیوت  زواییی و کرده شتیسیی    را ذهت   طیهیی این از بسییری  تعداد شتی     علوم .گذارندم  تیثیر افراد

 .است طوالن  بسییر شتی     طیهیی انواع فهرست. است کرده بررس  را بروزشین و ظهور شرایط از

 و ان خیب گیری،تصننمیم. شننود ذهن جمود اسننیر اسننت ممکن کسنن  هر مرد، و زن جوان، و پیر نیدار، و دارا

 ان خیب گیری،تصمیم قدرت فرد به نهییت در ذهن کیرهیی و سیز و هس تد ذهت  فرایتدهیی محصول قضیوت

سش . بخشتد م  داوری و ست  پر ست  در را ذهت  کیرهیی و سیز  این هدایت توانم  اندازه چه تی که ایتجی  د

 گرفت؟

 هیی ییف ه اسننی  بر. نیسننت بیش روای   نیمیم م   ودآگیه  آنچه که دارد آن از حکییت فراوان شننواهد

 را روایت آن می و سننیزدم  میسننت  وشننییتد که را روای   به رین ذهن، ،حقیقت در شننتی   ، علوم جدید

شگری   . پتداریمم   ودآگیه  س ضیوت  و هیان خیب بیورهی، دربیره مدام پر ست  ابزار به رین  ویش هییق  تی ا

 .کتیم نزدیک  یرج جهین واقعیت به را ذهن روایت
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 شناختی هایسوگیری
 

 بررسننن  افراد ذهن در را اطالعیت و دانش از اسننن هیده و درییفت نحوه ،ذهت  علوم همین یی شنننتی    علوم

 شنننتیسننن ، روان مصنننتوع ، هوش مثل  گونیگون   هیی رشننن ه  محققین  هدف   چتین به  نیل  برای. کتد م 

 شتی     علوم حوزه و آیتدم  هم گرد پرورش و آموزش و شتیس   عصب  شتیس ،  انسین  فلسهه،  شتیس ،  زبین

س رش  را شمتد  تعریف بر بتی. دهتدم  گ س ه  دان س م،  قرن برج سیندر  هربرت بی  شتی     علوم سییمِن،  الک

 شتی     سوگیری  ".هوشمتدانه  رف یر محیسبه  به  یص توجه  بی هوشمتد  هیینظیم و هوش مطیلعه" یعت 

 .است شتی    علوم مهم مبیحث از یک 

س تد   طیهیی ( cognitive biases) شتی     هییسوگیری   گرایش، به متدنظیم صورت   به که ،ذهت  ه

صمیم  در و شوند م  متجر غلط بیوری یی وهم نگرش، س دالل،  گیری،ت  شتی ت  و ادراک ییدآوری، ارزییب ، ا

 م هیوت  زواییی و کرده شتیسیی    را ذهت   طیهیی این از بسییری  تعداد شتی     علوم .گذارندم  تیثیر افراد

 .است طوالن  بسییر شتی     طیهیی انواع فهرست. است کرده بررس  را بروزشین و ظهور شرایط از

 و ان خیب گیری،تصننمیم. شننود ذهن جمود اسننیر اسننت ممکن کسنن  هر مرد، و زن جوان، و پیر نیدار، و دارا

 ان خیب گیری،تصمیم قدرت فرد به نهییت در ذهن کیرهیی و سیز و هس تد ذهت  فرایتدهیی محصول قضیوت

سش . بخشتد م  داوری و ست  پر ست  در را ذهت  کیرهیی و سیز  این هدایت توانم  اندازه چه تی که ایتجی  د

 گرفت؟

 هیی ییف ه اسننی  بر. نیسننت بیش روای   نیمیم م   ودآگیه  آنچه که دارد آن از حکییت فراوان شننواهد

 را روایت آن می و سننیزدم  میسننت  وشننییتد که را روای   به رین ذهن، ،حقیقت در شننتی   ، علوم جدید

شگری   . پتداریمم   ودآگیه  س ضیوت  و هیان خیب بیورهی، دربیره مدام پر ست  ابزار به رین  ویش هییق  تی ا

 .کتیم نزدیک  یرج جهین واقعیت به را ذهن روایت

 :جمله از دارد فراوان  عمل  ن ییج هیسوگیری این شتی ت میین این در

 روزمره زندگی مدیریت توان افزایش 

ست  در واقع  هییمثیل دربیره تهکر نییزمتد شتی     هییسوگیری  فهم  شرایط  دربیره تهکر و مطیلعه. زندگی

 واقع  زندگ   در بیشننن ر کت رل ن یجه  در و آگیه   افزایش به  شنننویمم   ود ذهن اسنننیر می  که  م هیوت  

 .کتم اس هیده قضیه کردن روشن برای واقع  مثیل یک از بگذارید. انجیمدم 
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 ایتکه بدون می حیلت این در. است  همیتگونه مواقع بیش ر  که بسپیریم  مغز به توانم  را کشیدن  نهس وظیهه

 اراده که ایلحظه هر حیل عین در. نی ودآگیه ایپدیده شننودم  تتهس پس. کشننیمم  نهس بیشننیم م وجه

 حیلت   این در.  ودآگیه  ایپدیده   به  کتیم تبدیل   را آن و بگیریم دسنننت در را تتهس کت رل توانیمم  کتیم

 آگیه . بچشیم  را اراده قدرت طعم کالم یک در و کتیم بلتد و کوتیه را آن یی زیید و کم را سرع ش  توانیمم 

 به را نی ودآگیه پیش ر  هییقضیوت  هیوواکتش هی،تصمیم  از بسییری  تواندم  شتی     هییسوگیری  از بیش ر 

 .وی اسیر می نه بود  واهد می اسیر ذهن دیگر زبین  به. ببرد  ودآگیه هدایت سمت

 گیریتصمیم فرایند سازیبهینه 

 ترمتطق  گیریتصننمیم روند و شننویمم   طیهییش اسننیر کم ر بدانیم، ذهن  طیهیی دربیره بیشنن ر چه هر

 .است دیدهنم  را آنهی پیش ر ذهن شیید که شودم  بررس  زواییی  ان خیب و تصمیم هر در عالوه به. شودم 

 نسلی بین ارتباط درک افزایش 

 هییموقعیت در هیانسنننین ذهت  شنننرایط توانیمم  به ر بدانیم، ذهن هییداریجینب دربیره بیشننن ر چه هر

. اندشتی     هییسوگیری  از بر   از رهیی  یی گیریشکل  در مهم  عیمل سیل  و سن . کتیم درک را مخ لف

سطه  به بر   و تقویت سیل  و سن  رف ن بیال بی شتی     سوگیرهیی  بر   مثالً . شوند م  کمرنگ تجربه وا

 .کتدم  فراهم سن تهیوت وجود بی افراد در را بیش ری درک و همدالنه گه گوی بیب این در آگیه 

 خودشناسی ابزار 

 ایگونه به مغز تکیمل دیگر بیین به. دارند تکیمل  ریشه  آنین از بسییری . نیست  بد همیشه  شتی     سوگیری 

ش   هیفرصنت  و هیتهدید تشنخی   بی و بپردازد زیین و سنود  محیسنبه  به شنتی     سنوگیری  بی تی بوده  واکت

سب  شین  سریع  و متی صمیم . دهد ن شوار  و پیچیده فرایتدی گیریت ست  د  شتی   ،  هییسوگیری  شتی ت . ا

 شنننرایط  هر در ایتکه و شنننتی    هییسنننوگیری درک معتی این به. دهدم  افزایش را ذهن عملکرد درک

 . ویش ن به ر شتی ت برای است ابزاری کتتد،م  عمل چگونه

 

 اطالعات و اخبار بهتر درک 

 هیرسینه گس رش و فتیوری پیشرفت. رسیند م  ییری درییف   ا بیر به ر درک به ذهن هییجینبداری شتی ت 

سیع   حجم روز هر شده  بیعث اج میع  هییشبکه  و شخی  . کتیم درییفت را اطالعیت و ا بیر از و  ا بیر ت

ست  ست  از در ست  ذهت  کیرهیی و سیز  از بیالتر آگیه  نییزمتد پتهین هییپییم درک و نیدر ش ر  چه هر. ا  بی
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 بیلطبع و شنننویم  طی  دچیر اطالعیت تحلیل  در دارد اح میل  کم ر بدانیم، شنننتی     هییسنننوگیری دربیره

 .آیدم  پییین نیز غلط واکتش و قضیوت اح میل

 

 آزاداندیشی تقویت 

صب  ش   مینع تع ست  آزاداندی ش ر  چه هر. ا سیر  کم ر بدانیم آن دربیره بی . شویم م  شتی     هییسوگیری  ا

 .آزاداندیش  تقویت و انجیمدم  بیز تهکر به ذهن هییجینبداری از رهیی 

سییری  دربیره س   زبین در شتی     هییسوگیری  از ب ش ه  چیزی یی عیم مخیطب برای تیکتون فیر شده  نو  یی ن

ست  موجود اندک  مطیلب سله   یک در علت همین به. ا ست  جس یر،  سل  را مهم شتی     سوگیری  چهیر و بی

 .میکتم  بررس  و معرف 

 

 انداختن لنگر: شناختی هایسوگیری .1

 :بیتدیشید سؤال دو این به کتید نگیه جیی  از ایتکه بدون لطهی

 حدودا زنیدم  حد  حیال  ب، بسییر  کم ر؟ یی است  بیش ر  نهر میلیون ۶۴ از آرژان ین جمعیت شمی  نظر به

  واهیم بیز  قسنننمت  این به . دارید  نگه  تین  ود پیش را پیسننن   لطهی  کتتد؟ م  زندگ   آرژان ین در نهر چتد 

 .گشت

ست  شتی     سوگیری  نوع  اندا  ن لتگر صمیم  فرایتد در ذهن آن ط  که ا س ین  به گیریت  اطالعیت  نخ

 جس جوی  زحمت و اف دم  گیر آن از قسم    یی اولیه اطالعیت روی ذهن. کتدم  تکیه آوردم  دست  به که

 .دهدنم   ود به را بیش ر

 فرض   ستیریوی  یک. شود م  دارجینب اندازد،م  اطالعیت از  یص   قسمت  در را لتگرش ذهن وق   معموال

 از چیز هر از پیش ببیتد میشننین رودم  جی هر. بخرد دوم دسننت میشننین  واهدم  سننیرو . کتیم مرور را

 ارزش دو این بر چتین سننیرو  دیگر عبیرت به. پرسنندم  کیلوم رشننمیر روی عدد و میشننین سننی ت سننیل

 ایتکه مثل ببرد، یید از دارد نقش گیریتصننمیم در که را دیگری معییرهیی اسننت ممکن که شننودم  م مرکز

شین  موتور ضعی    چه در می ست  و صرف  یی ا ست  چگونه سو  ش  م ست  ممکن سیرو   ذهت  غهلت. ا  ا

 .نییورد ارمغین به برایش  وب  ان خیب

ص   ارزش آوردم  دست  به که اطالعیت  اولین برای همیشه  ذهن ست  قیئل  ی شین  از رزی ی کتید فرض. ا  می

شتهید  او به و آمده  وشش  حسن  شین  قیمت حسن . دهدم  فروش پی  هه ه. کتدم  اعالم میلیون ۵۰ را می
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سن  شود، م   رید آمیده رزی ی که حیل  در بعد شین  که کتدم  اعالم او به ح ضر  میلیون ۴۰ را می ست  حی  ا

 قبل  هه ه  اگر امی . اسنننت انجیم  شنننرف در  وب  معیمله   که  کتد م  گمین  موقعیت  این در رزی ی . کتد  واگذار 

. گذاشننتنم  رزی ی بر تیثیری چتین جدید قیمت اح میال کرد،م  اعالم میلیون ۳۵ را میشننین قیمت حسننن

 .دارد  رید برای اشنهیی  تصمیم بر زییدی تیثیر شودم  اعالم رزی ی به که قیم   نخس ین

 دارند ان ظیر فهرست هیرس وران بر   مثالً. دهدم  نشین را  ودش مخ لف هییمتیسبت در لتگراندا  ن اثر

ش ریین  نیم ثبت برای آن از و س هیده  م ش ری  میز هر شدن   یل  محض به تی کتتدم  ا  جییگزین را بعدی م

س ه  دو کتید فرض حیال. کتتد س وران   به مهمین د ست  دقیقه پینزده ان ظیرش زمین میینگین که روندم  ر . ا

 امی دس ه دو هر. سیعتنیم دیگر دس ه  به و کتتد صبر  بیید دقیقه بیست  گویدم  گروه یک به پذیرش کیرمتد

 نخست  گروه اعضیی  که است  مح مل بسییر  موقعی   چتین در. شود م  شین نوبت دقیقه پتج و بیست  از پس

ست  از را شین تحمل کمکم ان ظیر ربع یک از پس  اگر ح   شیید  و کتتد نگیه شین سیعت  به مدام بدهتد، د

ص    ست  فر س ه . بگویتد چیزی دهد د صود  به زودتر دقیقه پتج که این از امی دوم د سیده  مق ض   اند،ر  و را

 .نشیتتدم  میز سر  وشحیل

 که ۱۹۷۴ سیل  در مهصل  تحقیق یک در تِوِرسک ،  آمو  و کینمَن دَنیل شتی   ،  علوم برجس ه  دانشمتد  دو

 پیسنن  و بخوانتد را فکری سننتیریوهیی   واسنن تدم  کتتدگینشننرکت از آمد، پدید آن دل از مهم  مهیهیم

 کتتد اس هیده حسیب میشین از ایتکه بدون اول مرحله در بیید افراد ایمرحله دو ستیریوهیی از یک  در. دهتد

شت  بزنتد حد  تقریب  صورت  به و کتتد تیمل لحظه چتد  پتج در ضرب  شش  در ضرب  ههت در ضرب  ه

 از دیگری گروه بعد مرحله در. شننودم  چتد یک در ضننرب و دو در ضننرب سننه در ضننرب چهیر در ضننرب

 شش  در ضرب  پتج در ضرب  چهیر در ضرب  سه  در ضرب  دو در ضرب  یک بزنتد حد  بیید کتتدگینشرکت 

 .شودم  چتد هشت در ضرب ههت در ضرب

 دست به ۵۱۲ عدد دوم گروه هییحد  میینگین از و شد حیصل ۲۲۵۰ عدد اول گروه هییحد  میینگین از

 هر در واقع  جواب. است  دور بسییر  واقعیت از گروه دو هر حد  که است  این توجه قیبل نک ه نخس ین . آمد

شد م  ۴۰۳۲۰ مورد دو ست  این ترمهم نک ه امی. بی  مسئله  صورت  در فقط که یکسین  مسئله  دو به افراد که ا

 .میست زدن حد  نحوه در پیس  چرا؟. دهتدم  م هیوت  کیمال هییپیس  م هیوتتد

 به را شننش و پتجیه عدد و کتدم  ضننرب را اول عدد دو ندارد، محیسننبه برای کیف  زمین مغز چون واقع در

ست   اطالعیت به توجه بی ذهن بعد. کتدم  گیر جیهمین و کتدم  شش  در ضرب  را آن سپس  و آوردم  د

 تریکوچک عدد سه در ضرب و دو در ضرب یک دوم مورد در. رسدم  اندی و هزار دو تقریب  حد  به اولیه

صد  حدود حد  به ذهن و دهدم  دست  به سد م  پین  نقطه یک در شود م  بیعث ذهن لتگر دیگر بیین به. ر

 .دارد وجود تهیوت قدر این گمین و حد  و واقع  جواب بین همین برای. نرویم جلوتر و کتیم گیر



                   
 

  
 5 

 

www.sabashimi.com 

 .سی  تد آشکیر گیریتصمیم و زدنحد  در را لتگراندا  ن اثر روشت  به مشیبه هیینمونه و آزمییش این

 

سییری  گذاریقیمت سی   بر  دمیت و کیالهی از ب  این به ایتکه. شود م  انجیم شتی     سوگیری  نوع این ا

 نشننین مطیلعیت. کتدم  گیر کجی مغزمین که دارد بسنن گ   یر یی اسننت متیسننب قیم   که برسننیم ن یجه

 ترارزان دالر یک  تتهی  نه  جدید   قیمت  دالر، ۵۹ شنننودم  دالر ۶۰ مثالً جیی  به  کیالی   قیمت  وق   دهد م 

ست    رید اح میل و شود م  نمییین لتگراندا  ن اثر مواقع گونهاین در. شود م  درک ترارزان دالر ده بلکه ا

 .رودم  بیالتر

  یل  اسنننت ممکن جتوب  آمریکیی کشنننورهیی جمعیت زدید؟ حد  چقدر را آرژان ین جمعیت راسننن  

 ن یجه در. جمعی ش تی آیدم   یطر به مسنن  و میرادونی بی بیشنن ر آرژان ین طرف  از. نبیشنند مطیلعه موضننوع

 صورت میلیون ۶۴ عدد آیی. است نهر میلیون پتج و چهل از کم ر اندک  آرژان ین جمعیت. است سخت دسش

 بود؟ مؤثر حدس ین در مسئله

 توجه  و ترعمیق اطالعیت  اندازه  هر موضنننوع ، هر بی  مواجهه  در. اسنننت آسنننین لتگراندا  ن  از جلوگیری

 .بیه یم ذهن لتگرهیی دام در دارد اح میل کم ر بیشیم، داش ه تریدقیق

 

 دست دمِ حل راه: شناختی هایسوگیری .2

ست  شتی     سوگیری  نوع ( Availability heuristic) دست  دم حل راه  وقوع اح میل فرد آن ط  که ا

سی   بر را رویداد هر تکرار یی  دلیل همین به. ستجد م  آورد یید به را اح میل آن تواندم  که دفعیت  تعداد ا

 .شود قضیوت در  طی بیعث تواندم  دست دم حل راه
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 هییمثیل اسننت ممکن که آنجیی  از بُر،چوب یی پلیس: اسننت تر طرنیک شننغل کدام بپرسننیم افراد از اگر

 تر طرنیک بودن پلیس بگیریم ن یجه شیید  بیشیم،  داش ه  ذهن در پلیس میموران به شلیک  ا بیر از ایآمیده

 .پلیس میموران تی بیتتدم  کیر حین در بیش ری آسیب بُرهیچوب که دهدم  نشین آمیر که حیل  در است،

 

  یطر به سننریعی که چه آن بر هیتصننمیم یی مهیهیم ارزییب  در که اسننت ذهت  برمیین یک دسننت دم حل راه

 یی بوده مهم ح میً پس شننودم  آورده یید به مثیل  اگر یعت  دسننت دم حل راه. کتدم  تکیه شننودم  آورده

 تمییل   افراد دسنننت، دم حل  راه تیثیر  تحت . آیتد نم   یطر  به  راح   به  که  بوده هیی  نمونه  از ترمهم حداقل  

 .کتدم  سوگیری آنهی سمت به ذهن ن یجه در و دهتد قرار قضیوت اسی  را ترتیزه اطالعیت دارند

سیم  افراد از اگر مثالً س   زبین در آیی که بپر شین  شود م  آغیز ب حرف بی که واژگین  فیر ش ر  تعدا ست  بی  یی ا

شین    حرف که واژگین  ست؟  ب سوم  به شود م  آغیز ب حرف بی که را واژگین  ترراحت افراد حیلت این در ا

 حیل  در بیش رند  شود م  آغیز ب حرف بی که واژگین  بگیرند ن یجه ایتکه اح میل ن یجه در و آورندم   یطر

 .نیست چتین که

ست  دم حل راه عبیرت س ین  برای را د شمتد  دو ۱۹۷۳ سیل  در بیر نخ س ه  دان  آمو  شتی   ،  علوم برج

 که اسنننت تیثیری دسنننت، دم حل راه هییمثیل آشنننکیرترین از یک . بردند کیر به کینمن دنیل و تورسنننک 

ضر  و ح  هیینمونه ضوع  بی قوی فیلم یک دیدن از پس مثالً. دارد ذهن بر حی س ه  فیجعه مو  ممکن فرد ایه

. است  رانتدگ  دیگرش نمونه. بیالست   یل  ایهس ه  حیدثه یی جتگ یک وقوع اح میل که شود  م قیعد است 

شین  یک شدن  واژگون شیهد  فرد اگر شد،  جیده در می صور  بی صیدف  درگیر  ودش ایتکه اح میل کتدم  ت  ت

ست  شود  ش ر  ذهتش چقدر هر. بیال صیدف  یی فیلم آن درگیر بی شد،  ت صیدف  یی فیلم آن هییصحته  بی  در ت

 .شودم  ترقوی هییشگیرین یجه به بیور ن یجه در و شودم  تکرار ذهتش
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 حقییق و آمیر به توجه جیی به هس تد دردس ر  که اطالعیت  و ا بیر بر تکیه شد، اشیره پیش ر که همینگونه

ست  ا بیر پیگیر که فردی مثالً. بردم  بیال را شتی     سوگیری  چتین اح میل ست  ممکن ا  که کتد گمین ا

 دربیره مدام چون است، واضح  برداش    چتین دلیل. است  جهین در افراد جین برای تهدید بزرگ رین تروریسم 

 که  رسنننیمم  ن یجه  این به  میر و مرگ علل  آمیر  تحلیل  بی . کتد م  درییفت   ا بیر  آن قربینیین   و تروریسنننم

 .تروریسم تی گیردم  را هیانسین جین بیش ر برابر صدهی تصیدف و وزن اضیفه همچون عوامل 

سین  روان شگیه  شتی ش   ا یرا آنجلسلس در کیلیهرنیی دان س تد  کتتدگینشرکت  از و دادند ترتیب را آزمیی   وا

شجوی  پتج و هش ید  میین از. بکشتد  کیغذ روی حهظ از را اَپِل شرکت  لوگوی که  یک فقط لیسینس  دوره دان

س    به را زوایییش و لوگو نهر شیبه  لوگوی تعدادی کتتدگینشرکت  به بعد مرحله در. کرد طراح  در شین  م  ن

س ه  آنین از و شد  داده ست  اپل واقع  لوگوی کدام بگویتد شد   وا س   نیم  از بیش. ا  جیلب. دادند غلط پی

س هیده  اپل محصوالت  از یک  از حداقل کتتدگینشرکت  از نهر دو و پتجیه که این  تهیوت ن ییج امی کردندم  ا

 است  قرار که حیل  در اف دم  اتهیق این چطور. دادنم  نشین  دیگران و اپل محصوالت  کیربران بین معتیداری

 هیست؟ترینشدهشتی  ه جزو که شرک   لوگوی هم آن بمیند؟  یطر در همیشه که شود طراح  طوری لوگو

 حیضر و ح  همیشه هییمثیل جزو لزومی امی میست چشم پیش همیشه لوگو. است دست دم حل راه آن دلیل

 .نیست می ذهن در

 در واقعه آن به مربوط اطالعیت بودن دسننن ر  در اسنننی  بر را رویداد هر وقوع اح میل دسنننت دم حل راه

 کردیم، کسنننب اطالعیت شنننیندربیره ا یرا ایتکه علت به ر داد یک از هیی نمونه اگر. زندم  حد  حیفظه

 . است معمول امری ر داد آن که کتد برداشت اش بیه به است ممکن ذهن شود، م بیدر ذهن به سریع
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 افراد بر   شننوند،م  پخش هیرسننینه از هواپیمی سننقوط به مربوط ا بیر بیر هر که دهتدم  نشننین تحقیقیت

 .کتتد  ودداری هواپیمی بی سهر از و است معمول امری هواپیمی سقوط کتتد گمین مدت  تی است ممکن

 اع میدیبیش این که است  زمین  مشکل . کتتدم  اع مید حد از بیش است  دس ر   در که اطالعیت  به افراد

صمیم  به صیدی  رکود دربیره ا بیری شخ   وق   مثالً. شود م  متجر جدید رف یر و ت س رده  ا راج و اق   گ

  طر معرض در شننغلش کتد تصننور دارد وجود بیشنن ری اح میل  واند،م  هیشننرکت و ادارات در کیرمتدان

 .شود مضطرب و نگران هم بسییر بسی چه است،

 افراد که دهتدم  نشنننین مخ لف تحقیقیت . دهدم  رخ طبیع  فجییع  که زمین  به گرددبرم  دیگرش نمونه

 .آورندم  رو دارای  و متزل هییبیمه  رید به بیش ر طبیع  فیجعه یک از پس

ست  دم حل راه الب ه شه  د ست  بد همی سییری  و نی ش ه  هییلغزش ییدآوری بی شود م  بیعث اوقیت ب  از گذ

. قضیوت و گیریتصمیم متبع تتهی شودم  دست دم حل راه که است زمین  مشکل. کتیم جلوگیری تکرارشین

 گیه هر است  به ر. بیشد  ترمهم یی ترم داول پدیده آن که شود نم  دلیل است،  ترپرُرنگ ذهن در ایپدیده اگر

 .گیریم کیر به را مخ له  متیبع و ابزارهی رسید، فرا گیریتصمیم و ان خیب زمین

 چشمیهم و چشم اثر: شناختی هایسوگیری .3

شم  اثر شم  هم و چ ست  شتی     سوگیری  نوع ( bandwagon effect) چ  را عمل  فرد آن، ط  که ا

  ود بیورهیی به فرد حیلت این در. کتتد م  را کیر همین  دارند نیز دیگران که دهدم  انجیم  دلیل  این به فقط

 بیورهییش بی عمل اگر. کتدم  رجوع  ویش بیورهیی به داد انجیم  را عمل  ایتکه  از پس و ندارد چتدان   توجه

 نیدیده را بیورش داشنننت، تتیقض بیورش بی اگر شنننود،م  قیئل  ود بیور برای زییدی ارزش داشنننت مطیبقت

 .گیردم 

ش   دیگران افکیر و اعمیل از پیروی به تمییل ست  نوای هم به افراد گرایش از نی  علت این به هم اوقیت گیه . ا

 .است جمیعت بی همرنگ  به تمییل بر شیهدی امی دلیل دو هر. دیگرانتد فرد، اطالعیت متبع تتهی که است

 است  اموری از یک  دادن رأی. گذاردم  جمع  هییپدیده بر گس رده  بسی  چه تیثیری چشم  هم و چشم  اثر

ست  آن در  وب  یل  چشم  هم و چشم  اثر که شین  تحقیقیت. پیدا سییری  دهدم  ن  دارند تمییل مردم از ب

 قرار "هیهبرند" جزو که امید این به بیالسننت اشپیروزی اح میل کتتدم  گمین که دهتد رای حزب  یی فرد به

 اکثریت عقیده به را عقییدشین چشم هم و چشم اثر در افراد نیز اج میع  سییس  هییستج  نظر در. بگیرند

 .دهتدم  تغییر

 را اثری چتین که بود کسین   نخس ین  از شریف،  مظهر ییل، دانشگیه  سیبق  اس ید  و فقید برجس ه  شتی  روان

  تغییر جمیعت بی همرنگ   یطر به را عقییدشین افراد چگونه بداند بود متدعالقه وی. داد نشین آزمون یک در
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ست  کتتدگینشرکت  از وی متظور همین به. دهتدم  شن  نقطه به تیریک اتیق  در  وا  م ر چتد کوچک  رو

 که بود این در آزمییش حقه. آیدم  در حرکت به روشن  نقطه بیر چتد بزنتد تخمین و شوند   یره ترطرفآن

شت  حرک   هیچ نقطه ش   آمدم  ذهن به هم حرک   اگر واقع در. ندا صری  توهم نوع  از نی  اول روز. بود ب

هیوت   هیی رقم افراد ند  ذکر را م  می . کرد  توافق تخمیت  عدد  دو یی  یک  بر افراد چهیرم،  روز تی  دوم روز از ا

شین  سیزی شبیه  این از مهصل   گزارش در بعدا شریف  مظهر. شدند م  صدا هم نیز بقیه و کردندم   که داد ن

 .دهتدم  شکل را اج میع  رف یر ارزییب  چهیرچوب و ییبتدم  بسط جیمعه در اج میع  هتجیرهیی چگونه

 به که هس تد  افرادی ایجیمعه هر در نمونه عتوان به. است  مؤثر نیز جیمعه سالمت  در چشم  هم و چشم  اثر

 هی روش این حیلیکه   در دارند  بیور  آن به  زییدی  افراد که  دلیل  این به  دارند  عقیده   یصننن   درمین   هیی روش

 .ندارند علم  پش وانه هیچ

 پییپ  پیروزی چتد بی را لیگ تیم  اگر است؛  مؤثر نیز ورزش   هییتیم از طرفداری در چشم  هم و چشم  اثر

 .کتتدم  پیدا حضور ورزشگیه در بیش ری طرفداران کتد، آغیز

 محض به  ریداران از بسییری که دهدم  نشین بور  در سهیم  ریداران گیریتصمیم نحوه دربیره تحقیقیت

 رف یر مقییسه .  رندم  را سهیم  همین است،  افزایش حیل در سهیم  فالن ارزش که اف دم  هیزبین سر  که این

شین   ریداران همین شم  که دهدم  ن شم  هم و چ سییری  شود م  بیعث چ صمیم  از پیش آنین از ب  گیریت

 .کتتد تحقیق صرف دیگر  ریدهیی بی مقییسه در را کم ری زمین

شم  که دیگری جیی شم  هم و چ شین   وب را  ودش چ سیت  دهدم  ن ست  کیری جل  یک در کتید فرض. ا

 شتی    علوم تحقیقیت. شودم  جویی را مخیلهین و موافقین نظر موضوع  دربیره رئیس و هس یم کیری جلسه

 بیشنن ری افراد کتتد، اعالم را موافقشننین نظر بیشنن ری اشننخیص چقدر هر موقعی   چتین در دهدم  نشننین

 .اندکردهم  فکر مخیلف اب دا در اگر ح   گیرند قرار گروه آن در کتتدم  پیدا تمییل

 به. گیردم  بهره افراد بیورهیی در نهوذ و دس کیری  برای چشم  هم و چشم  اثر از نیز تجیرت و سییست   عیلم

س     تبلیغیت در دلیل همین  فالن دارند زییدی عده ایتکه بر مبت  دارد وجود زییدی هییداللت تجیری و سیی

 ایتکه بدون فرد اسننت ممکن که ایتجیسننت. اسننت قبول قیبل یی  وب عمل فالن ح میً پس کتتدم  را کیر

 .شود چشم هم و چشم اسیر کتد مرور را  ویش شخص  بیروهیی و هیارزش

شم  شم  هم و چ  به ر شیید . کتد پیروی دیگران از  ویش حقیق  تمییل و بیور از فیرغ فرد شود م  بیعث چ

 دیگران از فکر بدون که شویم  مطمئن و بستجیم  را دیگران تیثیرگذاری میزان گیریتصمیم  هر از پیش بیشد 

 .کتیمنم  پیروی
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 اعتقادگرایی: شناختی هایسوگیری .4

 ن ییجش بیورپذیری به توجه بی را اس دالل  هر فرد آن در که ذهت  است  تمییل ( Belief Bias) ع قیدگرای ا

 در فرد شود م  بیعث اع قیدگرای  دیگر بیین به. کتد بررس   را اس دالل  قدرت ایتکه جیی به کتدم  قضیوت 

 اع قیدات و بیورهی بی چقدر اسننن دالل هر ن ییج که کتد توجه نک ه این به فقط مخ لف هییاسننن دالل ارزییب 

 .دارد همخوان  وی شخص 

 ح   آنکهب  است سیزگیر شینبیورهیی بی که پذیرندم  را اس دالل  اغلب افراد که است این پدیده این معتیی

 عقالن  و متطق  اگر ح   را اسننن دالل   دارد تمییل  فرد حیلت این در. بگیرند نظر در را دالیل بودن متطق 

 .کتد رد بیشد، او ارزش  نظیم از  یرج که صورت  در بیشد،

 اعصیب  روانشتیس    دانشمتدان  ترینبرجس ه  از و روسیه  قیزان دانشگیه  اس ید  ،(۱۹۰۲-۱۹۷۷) لوریی الکسیندر 

س م،  قرن در ش   ۱۹۷۶ سیل  در بی شیورزان  میین در را پژوه سییی  سواد ب  ک  قدرت تی داد انجیم مرکزی آ

س دالل  ستجد  را آنین ا س هیده  چتیت  این سی  یرهیی   از آنین بی مصیحبه  در او. ب  آلمین کشور  در": کردم  ا

 "دارد؟ وجود ش ر الف شهر در آیی. است واقع آلمین در الف شهر. ندارد وجود ش ر

س   ست  بزرگ شهر  اگر" ،"امنرف ه آلمین من دانم،نم ": بودند جمالت این شبیه  گرفت که هیی پی  ممکن ا

ست  صیحبه  وی ".شود  پیدا ش ر  ا شد  آلمین کل در ش ری  هیچ اگر" نظیر جمالت  طرح بی را م  "چطور؟ نبی

 الف شننهر اگر" که این به شننبیه چیزی یی بود پیشننین هییپیسنن  همین شننبیه دوبیره هیپیسنن . دادم  ادامه

 ".نبیشد ش رهی برای جیی  است ممکن است کوچک

 :بود چتین این کشیورزان از یک  بی گه گویش. بود هی ر  رنگ پرسید لوریی که سؤاالت  دیگر از

شیده  جی همه که دور  یل  و شمیل   هییسرزمین  در": لوریی ست  برف از پو س تد  سهید  همه هی ر  ا . ه

 "اند؟رنگ  چه متطقه آن هیی ر . است واقع شمیل  هییسرزمین در الف متطقه

 دیگری رنگ. دیدم سننییه  ر  فقط من دانم،نم . دارند م هیوت  انواع هی ر ": تحقیق در کتتدهشننرکت

 ".دارد را  ودش  یص حیوانیت متطقه هر. ندیدم

 "اند؟رنگ  چه الف متطقه هیی ر  که بود این من سؤال امی است درست": لوریی

 ".بیتیمنم  آنچه نه زنیمم  حرف بیتیمم  چشم به که چیزی دربیره همیشه می": کتتدهشرکت

 "کتد؟م  القی را پیسخ  چه من کلمیت امی": لوریی

 نبوده آنجی کس   اگر و بوده آنجی که دهد چواب تواندم  کس   فقط را شمی  سؤال  ببیتید  ب": کتتدهشرکت 

سی   بر تواندنم  صت    مرد یک مثالً اگر. دهد جواب شمی  هییحرف ا ش ید  یی ش  دیده، سهید   ر  سیله  ه
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 جوان کشننیورز یک ایتجی در) ".دهم جواب توانمنم  پس ندیدم من  ب امی کرد، اع مید او به شننودم   ب

 .(سهیدند الف متطقه هیی ر  که آیدم  بر چتین شمی حرف از گویدم  و شودم  داوطلب

 "گویید؟م  درست شمی از کدامیک حیال  ب": لوریی

 ".ندارم برای ین پیسخ  هم این از بیش ر. را  ودم جواب هم من دارد را  ودش جواب او" :کتتدهشرکت

 به فقط زیرا کتتد  فکر متطق  افراد دهدنم  اجیزه اع قیدگرای   که گرفت ن یجه  مهصنننل تحقیق این از لوریی

 .گیرندم  نیدیده را اس دالل کل است، بیورهییشین از  یرج ن ییج وق   و کتتدم  تکیه اس دالل ن ییج

ست  ایمجموعه فرد هر دانش سئله . فردی اع قیدات و حقییق از ا ست  این م  دانش به مراجعه در شخ   که ا

 .است قیئل بیش ری وزن کدام برای  ود شخص 

ست  الزم فرد که جیهیی  در اع قیدگرای  اثر شیهده  ن ییج ا . شود م  نمییین پیش از بیش کتد گزارش را اشم

شغول  که کتید فرض را محقق  مثالً س   م ست  سالم    در نمیز تیثیر برر  اب دا کتدم  فکر بیز که محقق . ا

می . کتد م  گزارش هییش داده بر مب ت  را ن ییجش  سنننپس و کتد م  آوریگرد را هییش داده  که  محقق  ا

 عتوان به نمیز از طرفداری در که دهد دست  به هیداده از تهسیری  است  ممکن است  مذهب  شدت  به  ودش

 بیشد  نمیز نهع به که هیداده از قسمت  آن از است  ممکن است  مذهب ضد  که نیز محقق . بیشد  سالم    عیمل

 .کتد نظرصرف

 یک  داد نشین ۲۰۱۷ سیل در تحقیق  در میشیگین،  اییل   دانشگیه  اح میل و آمیر گروه اس ید  کیپالن، جتیهر

ست  اع قیدگرای  بی مقیبله آمیری، هییروش آموزش هییچیلش از  وق   که شود م  مشخ   تحقیق این در. ا

ست،  تتیقض در گرپژوهش اع قیدات بی آمیر سیر  گرپژوهش ایتکه اح میل ا سییر  شود  اع قیدگرای  ا . بیالست  ب

صیه  کیپالن شجویین  به بیید که کتدم  تو  گیرین یجه و گزارش زمین در تی داد آموزش را گرای شک  آمیر دان

  یرج که وق   چه است  سیزگیر  بیورهییشین  بی ن ییج وق   چه نگیرند، قرار شتی     سوگیری  این تیثیر تحت

 .است شیناع قیدی نظیم دایره از

شتی   لَک، کَلِب نگیه از س ید  و بیلیت  روان شگیه  ا س   ترینمهم شیید  مرکزی، اکالهیمیی دان  از ب وان که در

 بگوییم مقیبل طرف به ایتکه جیی به که است  بیور این بر وی. گه گو آداب به است  مربوط گرفت اع قیدگرای 

ش بیه  تو ست  به ر کت ،م  فکر ا  برایمین بخواهیم مقیبل طرف از و دارم را اع قید فالن من چرا کتیم تبیین ا

 داد تشخی   را اع قیدی سوگیری  توانم  به ر گونه این. است  دیگری چیز اع قیدش وی چرا که کتد روشن 

 ترسیزنده  گه گو ایتکه ضمن . نه یی زنیمم  گول را  ودمین داریم آیی که کتیم درک توانیمم  به ر اح میال و

 .بود  واهد
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سئله  وق   ست،  شخ   بیورهیی نظیم از  یرج ایم  کیف  مزایی و سود  کردن فهرست  و بودن متطق  صرف  ا

ست  ست  به ر برعکس. کتیم قینع را دیگران تی نی شد  این بر تمرکز ا سئله  یک چیز فالن چگونه که بی  واقع  م

 را حل راه افراد بیش ر. شوند  یرج شیناع قیدی نظیم از نیست  قرار که حیل عین در کتدم  حل افراد برای را

 .دارند دوست مسئله صورت از بیش ر

 تعصب کور نقطه: شناختی هایسوگیری .5

 دیگران هییقضیوت  در را تعصب  فرد که است  شتی     سوگیری  یک( Bias blind spot) تعصب  کور نقطه

 .نه  ودش هییقضیوت در امی دهدم  تشخی 

صب  کور نقطه عبیرت س ین  را تع س ید  پرونین، امیل  بیر نخ س    روان ا شگیه  شتی س ون  دان  همکیرانش و پریت

 .بردند کیر به را ، ل  و لین دانیل

صب  کور نقطه بروز و ظهور ست  م هیوت افراد در تع سد م  نظر به. ا صب،  کور نقطه ر  ویژگ  یک عتوان به تع

 گیریتصمیم  هتر به کوری نقطه چتین داش ن  دهتدم  نشین  تحقیقیت. است  گیریاندازه قیبل پییدار، فردی

بی  ندارد؛  ربط  ند  م  همه  تقری تدار ند،    دیگران از کم ر پ بدار یی  ایتکه  از فیرغ  جین   وب  تصنننمیمیت   ود آ

 . یر یی گیرندم 

ش تد  بیور %۸۵ از بیش کتتده، شرکت  ششصد     میین در است  حیک  م حده اییالت در تحقیق یک ن ییج  از دا

صب  کم ر آمریکی جیمعه میینگین شت  عقیده کتتدهشرکت  یک فقط و دارند تع  جیمعه میینگین از قطعی که دا

 .است ترم عصب

 دانشگیه  و بوس ون  دانشگیه  لتدن، کیلج دانشگیه  ملون، کیرنگ  دانشگیه  دانشمتدان  مش رک  و مهصل  تحقیق

شکیر  هم کلرادو ست  ممکن ترندم عصب  می از دیگران ایتکه به بیور که کرد آ ضیوت  بر ا  مخرب  تیثیر رف یر و ق

 کور نقطه که افرادی. شننود بسنن ه دیگران هییتوصننیه و اندرز مشننورت، به فرد گوش ایتکه جمله از بگذارد

صب  شدت  شین تع ست  فعیل ب سیت  در شرکت  به ح   ا ش   بیزآموزی، ای،حرفه جل ش   و پرور  مقیومت آموز

 .دهتدم  نشین

شکین   میین در دیگر تحقیق یک سیزی  هییشرکت  از که گرفت انجیم پز . گرف تدم  تبلیغیت  هییهدیه دارو

سیده  آنهی از که هتگیم  ش ن  در هیهدیه این آیی شد  پر سخه  نو  گه تد همه تقریبی دارد تیثیر دارو تجویز و ن

 اکثریت گذارد؟م  تیثیر شننینهمکیران تصننمیمیت در نی ودآگیه هدایی این آیی که بود این بعدی سننؤال.  یر

 گیرد قرار هدایی تیثیر تحت نی ودآگیه نیز آنین تصننمیمیت اسننت ممکن آیی شنند پرسننیده چون و بودند موافق
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ش ر  سخه  از ای یطره هیچ که کردند اظهیر کتتدگین شرکت  بی ش ه  هدایی تیثیر تحت که ندارند این  شده  نو

 .بیشد

 .است درگیرش نوع  به کس هر که است تعصب کور نقطه همین این

 بیتیمم  نظرات  اج میع  هییشبکه  در اغلب. دهدم  نشین  نیز اج میع  هییشبکه  در را  ودش قضیه  این

 بهینه همین به را نگیرانروزنیمه که سییس مداران  یی کتتدم  تعصب  و داریجینب به م هم مدام را دیگران که

 .مع دلتد و متصف  ود که بیطلتد  ییل این در افراد همین که حیل  در کتتدم  سرزنش

 شتی  روان دو ،۱۹۹۹ سیل  در. است  شتی      طیی  توجه عدم و است  توجه عدم ن یجه تعصب  کور نقطه

 یک از ویدئوی  آنین. کردند طراح  را نغزی آزمون جیرویس، کریسنن وفر و سننییمون دانیل هیروارد، دانشننگیه

 در. بشمرند  را تیم هر هییپی  تعداد  واس تد  آنین از و کردند پخش کتتدگینشرکت  برای را بسک بیل  بیزی

سط  به بود درآورده گوریل شکل  به را  ودش که فردی بیزی، آن حین شت  چتد رود،م  بیزی زمین و  به م

 بر چتین کتتدگینشنرکت  از نیم  به نزدیک نیبیوری کمیل در. شنود م   یرج صنحته  از و کوبدم  اشسنیته 

 .است توجه ب  محصول کور نقطه. ندیدند را گوریل کال که بودند کرده تمرکز هیپی  شمیرش

 مرور را  ودمین نظر دیگران، نظر بیره در قضیوت از پیش است کیف  تعصب کور نقطه تشخی  و مقیبله برای

 .آوریم فراهم  ود آرای برای تریقوی پش وانه تی کتیم رجوع مطلع افراد و علم  متیبع به و

 انتخاب از پشتیبانی: شناختی هایسوگیری .6

 به دارد تمییل ذهن که است  شتی     سوگیری  نوع  ،(Choice-supportive bias) ان خیب از پش یبین  

 .دهد نسبت مثب   هییویژگ  کرده ان خیب که ایگزیته

 گزیته  طیهیی ریحینه است مح مل بسییر ایتجی. دهدم  ترجیح ب گزیته بر را الف گزیته ریحینه کتید فرض

 گزیته  وب هییویژگ  از کتد، برجسنن ه را ب گزیته  طیهیی امی بشننمیرد اهمیت کم یی بگیرد نیدیده را الف

 از پس معموال افراد نمونه برای. کتد پوشنن چشننم ب گزیته مثبت هییویژگ  از و بگوید سننخن آشننکیرا الف

سی    رندم  را چیزی ایتکه ص   اند ریده که را آنچه اگر ح   دارند مثب   اح ش ه  نواق شد  دا  رو این از بی

 .اندنیمیده هم " رید از پس سیزیعقالن " را ان خیب از پش یبین 

 گوی  که کتدم  متحرف چتین را هی یطره ذهن کتیم،م  مرور گرف یم گذشننن ه در که را تصنننمیم  وق  

 به دسننت هیگزیته میین از شننخ  هرگیه بتیبراین. اسننت بوده ممکن گزیته به رین کرده ان خیب فرد آنچه

 نسننبت هییشان خیب به را مته  کم ر و مثبت بیشنن ر هییویژگ  که اسننت این ذهن تمییل زند،م  ان خیب

 پیدا ان خیبش و  ود به  وب  احسننی  فرد ن یجه در(. شننده رد هییگزیته دربیره برعکس همیتطور و) دهد

 .کتدم  پشیمین  احسی  کم ر بد هییتصمیم از و کتدم 
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 مخ لف ستیریوی  چهیر کتتدگینشرکت  برای گرفت انجیم پریتس ون  دانشگیه  در ۲۰۰۰ سیل  که پژوهش   در

 م قیضنن  دو  ینه، دو بین بیید کتتدگینشننرکت. کتتد ان خیب را ایگزیته که شنند  واسنن ه آنهی از و مطرح

. زدندم  ان خیب به دسنننت هواپیمیی  شنننرکت دو بی پرواز بین بیال ره و عیشنننقینه قرار برای نهر دو شنننغل،

 از ان خیب، از بعد. بودند برابر تقریبی گزیته هر مته  و مثبت هییویژگ  که بود شده  طراح  طوری ستیریوهی 

س ه  کتتدگینشرکت  شین ان خیب هییویژگ  شد   وا  شین ان خیب  گزیته مورد در آنین. بییورند یید به را هیی

 بیشننن ر رسنننیدند   شنننده رد هیی گزیته  به  وق   که  حیل   در آوردند،  یید  به  را بیشننن ری مثبت  هیی ویژگ 

 .کردند ذکر را مته   صوصییت

شیبه  مطیلعیت و پژوهش همین ن ییج شین  م ش یبین   تیثیر تجربه، و سن  افزایش بی که دهتدم  ن  ان خیب از پ

 .شودم  بیش ر

 کتیم سع  و بیتدیشیم   وب هییمینان خیب دربیره که است  این ان خیب از پش یبین   بی مبیرزه هییراه از یک 

 نظر مد میشین   رید برای را معییرهیی  است  ممکن مثالً. بیشیم  داش ه   یطر به دقیق را ان خیب اولیه دالیل

 اصال که دهیم نسبت آن به را مثب   معییرهیی است ممکن  ریمم  را میشیت  ایتکه از بعد امی بیشیم داش ه

 که  میشنننیت   ببیتیم کتد م  کمک  اولیه  دالیل  دقیق ییدآوری . اند نداشننن ه   جیی   مین اولیه  دالیل  میین  در

 .میست واقع  نییزهیی پیسخگوی حد چه تی ایم ریده

 به روزانه مییح یج سری  یک  رید برای میالد. شود  ترروشن  قضیه  تی کتیم مرور را دیگر فرض   ستیریوی  یک

شغول  که حیل  در. رودم  بیزار ست   رید م شرنگ  هم پیراهن. آیدم   وشش  شدت  به پیراهن یک از ا   و

 شننروع میالد  ریدی، را پیراهن این که شنند چه پرسنندم  وی از اشزندگ  شننریک وق  . اندازه هم اسننت

 "داش م الزم پیراهن یه بریم قراره که مهمون  فالن واسه" نظیر جمالت  بی  ریدش سیزی عقالن  به کتدم 

 از  وب  به میالد ذهن ایتجی در. "کتهم  کیر سیلهی و  وبه جتسش واقعیً" یی "متیسبه واقعیً قیم ش دیدم" یی

 آن   رید  از نیشننن   وجدان  عذاب  بیر  سنننتگیت  از جمالت این گه ن بعالوه. کتد م  پشننن یبین   او ان خیب 

 .کیهدم 

قیت  گیه   بین   ان خیب  از ذهن نیز او هد نم  فرد چون کتد م  پشننن ی پذیرد   وا غیت  تیثیر  تحت  که  ب  تبلی

 .کتدم  عقالن  را ان خیبش پشیمین  جیی به ن یجه در است، گرف ه تصمیم فروشتده

ش یبین   به فتیوری ست  زده دامن ان خیب از پ ست  این هم دلیلش. ا  فتیوری طریق از که زییدی اطالعیت که ا

ست  به ش یبین   و دهدم  سوق  مدام ان خیب به را می روز هر آیدم  د  در مدام شود م  بیعث نیز ان خیب از پ

 ثمر مثمر زمین  هر از بیش امروز مههوم این دربیره آگیه  شنننیید ن یجه در. بمینیم پیشنننین هییان خیب بتد

 .است
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سین  همه صمیم  و ان خیب حیل در مدام هیان س تد  گیریت صمیم   هر و ه سین  ت  عین در. بردم  پیش به را ان

 بوده تصمیم  به رین حیل   هر در تصمیم  آن که پتداشت  یی کرد دفیع کورکورانه نبیید تصمیم   هیچ از حیل

 مهلک  طیهیی از نیم  ریشنه  که بود بیور این بر نوزده، قرن برجسن ه  فیلسنوف  میل، اسن وارت  جین. اسنت 

 .است گیریتصمیم از پس نقد از  ودداری در انسین 

 انگاریخوشه: شناختی هایسوگیری .7

شه  ست  شتی     سوگیری  نوع ( clustering illusion) انگیری و شین  و رد دارد تمییل ذهن که ا  یک ن

 وق   مثالً اند؛ آمده  هم گرد تصنننیدف  اجزا آن که  حیل   در کتد  پیدا  مجموعه  یک  اجزای میین  در را ارتبیط 

 .بیتدم  معتیدار هییشکل هیآن در کتد،م  نگیه در  ین شی ه هییرگه به یی ابرهی به شخ 

ست  این شتی     سوگیری  این نیمگذاری دلیل  محقق سوگیری،  این اثر در آمیر، و کیویداده علوم در که ا

 .بپتدارد مشیبه یی مرتبط هییداده از ای وشه اش بیه  را تصیدف  داده تعدادی است ممکن

 تحقیقیت انگیری وشه دربیرة که است پژوهشگران  از یک  کُرنل، دانشگیه  شتیس   روان اس ید  گیلوویچ، تیمِس

 حقیقت در و است  دوراندیش   به انسین  نییز از نیش   وهم این وی تحقیقیت طبق بر. است  داده انجیم مهصل  

بیط   مرتبط، غیر هیی داده از ایمجموعه  در کوشننندم  کیر  این بی  بد   معتیدار  ارت یی بیط  کشنننف. ب  یعت  ارت

 در تی شننود م  بیعث هیاین همه. اندیشنن  عیقبت تقویت یعت  بیالتر بیت پیش قدرت. بیالتر پذیریبیت پیش

 .ندارند وجود واقع در که بیتدم  را الگوهیی  و شود انگیری وشه دچیر و ببیتد ارتبیط ارتبیط ب 

 و کتدم  درک کل  هییطرح صننورت به را اشننیی و موجودات چیز هر از پیش مغز که اسننت این دیگر دلیل

 سنننگ یک کتدم  درک سنننریعی بیتدم  دور از که چیزی هیبت از مثالً کتد،م  توجه جزیییت به سنننپس

 وجود که ببیتیم را هیی طرح شودم  بیعث ادراک نوع همین امی است مهید بسییر چتیت این ادراک. آنجیست

 .ندارند

ضیه  این سین  شتیداری  درک دربیره ح   ق ست،  صیدق  ان سین  مثالً ا  کولر یی بخیری صدای  و سر  به وق   ان

 .شتودم  معتیدار صداهیی  کتد گمین اوقیت گیه  دهدم  گوش

شه  هیینمونه از دیگر یک  ست  مههوم  انگیری و شهور  "گرم دست  مغیلطه" به که ا ست  م  مغیلطه این در. ا

صور  بر   سک بیل  بیزیکن یک وق   مثالً که کتتدم  ت صطالحی  شود، م  تبدیل گل به پرتیبش ب س ش  ا  د

 مثب   ارتبیط اندداده نشین  هیپژوهش. ییبدم  افزایش شود  گل اشبعدی پرتیب ایتکه اح میل و شود م  گرم

 .است شییع طرفداران بین نیز دیگر هییورزش در انگیری وشه. ندارد وجود مکرر هییپرتیب ن ییج میین

شه  اثر تیریخ  مثیل یک ست  قرن اب دای  هییسیل  به گرددبرم  انگیری و  سرطین  مورد چتد که یک و بی

س ین  س ودیوی  یک کیرمتدان در پ س رالیی  کوئیتزلتد اییلت در تلویزیون  ا  سرعت  به شییعیت . شد  گزارش ا
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 شننیوع ایتکه بی داد نشننین امی تحقیقیت. اسننت اصننل  عوامل از کیر محیط اح میال ایتکه بر مبت  گرفت قوت

 به ربط  و اف یده اتهیق تصننیدف  کیمال این امی اسننت بیالتر اییلت میینگین از سننیزمین آن در پسنن ین سننرطین

 .ندارد آنجی کیرمتدان زندگ  سبک و کیر محیط

 آن اسی   بر که است  غلط  بیور قمیربیز مغیلطه. است  مشهور  قمیربیز مغیلطه به سوگیری  نوع این دیگر مثیل

ش بیه  به فرد س قل  آمدپیش یک اح میل پتداردم  ا سله    یک در م صیدف   اعمیل سل  قبل  آمدهییپیش به ت

س ه  سی   این بر. است  واب  غلط به آوردم  شش  جهت بیر دو ایتکه از بعد است  ممکن نردبیز تخ ه یک مثالً ا

 این از بعد بیز پوکر یک مثالً یی. ییبدم  افزایش بییید شش  جهت هم بعدی پرتیب در کهآن اح میل کتد تصور 

شت  بیر سه  که س ش  آ ر برگ لطف به هم سر  پ ست  در شود م  رنگ د  اح میل کتد فکر غلط به بعدی د

ست  رنگ ست    و شود  وهم این دچیر تواندم  راح   به قمیربیز. بیال  به که حیل  در بخورد ستگیت   هییشک

 .گریخت انگیری وشه دام از شودم  راح  

 دیگر شننود گیریتصننمیم مبتیی انگیری وشننه اگر امی. اسننت بخشلذت ابرهی در معتیدار هییشننکل کشننف

 بعد و کتیم بررس   مس قل  اب دا را آمدیپیش هر اح میل است  به ر. بود امیدوار بخشلذت ن ییج به تواننم 

 .نیه یم انگیری وشه تله در تی بگیریم تصمیم

 

 کاریمحافظه: شناختی هایسوگیری .8

 بر را قدیم  شننواهد و اطالعیت ذهن که اسننت شننتی    سننوگیری نوع ( Conservatism) کیریمحیفظه

 .دهدم  ترجیح آورده دست به تیزه که اطالعیت 

 هر در کس   هر. ندارد سییست   عیلم در کیریمحیفظه به ربط  شتی     سوگیری  یک عتوان به کیریمحیفظه

س     طیف ست  ممکن سیی صمیم  فرایتد در. شود  گرف یر معرف    طیی این بتد در ا ضیوت  و گیریت  وق   ق

 به و شننودم  قیئل داشنن ه پیش از که هیی داده برای بیشنن ری وزن ذهن بیشنند، میین در کیریمحیفظه پیی

 بر همچتین زیرا اسننت گرد زمین بپذیرند مردم تی کشننید طول هیسننیل مثالً. دهدنم  اهمی   جدید شننواهد

 .کردندم  پیفشیری است صیف زمین که قبل  درک

 شننرکت یک درآمد بیتتدم  وق   بور  بیزار در سننهیم  ریداران که دهتدم  نشننین دانشننگیه  تحقیقیت

 دچیر ن یجه در ییفت  واهد ادامه روند این که رستد م  بیور این به داش ه،  صعودی  روند م وال  سیل  چتدین

 متوال همین به. کتدم  تقویت آنین در را کیریمحیفظه بیت ، وش این. شنننوندم  اندازه از بیش بیت  وش

بیره   برهیی   وق   ند  در فت   شنننرکت  همین  سنننود نزول  رو یی تد، م  در  اهمیت کم را جدید   اطالعیت  کت
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 در کیریمحیفظه. دهتدم  نشننین واکتش دیر  یل  یی دهتدم  ادامه شننینگذاریسننرمییه به و شننمیرندم 

 .بیشد بیرزیین تواندم  گذاریسرمییه

 

 فراوان  پیچیده اطالعیت ذهن وق  . کتد دار دشننه ذهن در را اطالعیت پردازش روند تواندم  کیریمحیفظه

 نگران  رفع برای ذهن روی پیش گزیته ترینآسننین. شننودم  اضننطراب و دلهره دچیر فرد کتد،م  درییفت را

 و آرام  به کتد تالش فرد اگر برعکس. دهدم  رخ کیریمحیفظه ن یجه در و است  قبل  بیورهیی به چسبیدن 

 اطالعیت پردازش روند کتد، درک را شین پیچیدگ  کمکم و کتد فکر درییف   اطالعیت دربیره حوصله  روی از

 .میند  واهد امین در کیریمحیفظه گزند از آن به واکتش و

 .کتیم بررس  هم بی را فرض  ستیریوی دو دهید اجیزه

ست    کییرش: یک ستیریوی  ش ری  سیلهی ست  الف شرکت  م صوالت  الف شرکت . ا ش   مح . کتدم  تولید ورز

ست    کییرش صوالت  از سیلهی ض   شرکت  این مح ست  را صول  که کتدم  اعالم الف شرکت . ا  این جدید مح

 آغیز را محصننول فروشپیش ن یجه در و شننودم  عرضننه بیزار به دیگر میه دو ان ظیر سننیل دو از پس شننرکت

 هه ه  دو. کتد م   ریداری  فروشپیش اییم  در را محصنننول وفیدار  مشننن ری یک  عتوان به  کییرش . کتد م 

 کییرش. نیست  بیزار به ورود آمیده هتوز جدید محصول  ایتکه بر مبت  رستد م  گوش به شییعیت   و گذردم 

شکالت  بر   که کتدم  اعالم بیال بلتد ایاطالعیه در شرکت  بعد میه یک. گیردنم  جدی را شییعیت  این  م

صول  تحویل شده  بیعث فت   اعالمیه جزیییت  واندن بدون مرحله این در کییرش. بیه د عقب هه ه چتد مح

 بیالی   مبلغ ایتکه  بی  کتد نم  نظرصنننرف  رید  از گذشننن ه   تجربه  مبتیی  بر جدید،   اطالعیت  دربیره  تحقیق و

 در بیشننند اع تیب  جدید اطالعیت به کییرش شنننودم  بیعث کیریمحیفظه حقیقت در. اسنننت کرده پردا ت

صمیم  شیید  که صورت   ست  این کییرش برای ترعیقالنه ت  تی بمیند مت ظر و بگیرد پس را پردا    مبلغ که ا

 .بگیرد تصمیم آنگیه و شود عرضه بیزار به محصول

صمیم  تالش، و کیر میه چتدین از پس دنیی: دو ستیریوی   سهر  به تعطیالت اولین در را اش ینواده گیردم  ت

س ه  یک تحقیق، هه ه یک از پس او. ببرد سیفرت   ب  سیحل  یک در  وب ه ل یک در اقیمت و پرواز شیمل  م

 هواشتیس    سیزمین  بیت پیش سهر،  به مینده هه ه یک. کتدم   ریدپیش متیسب  بسییر  قیم   بی را نظیرب 

ست  قرار شدید  طوفین  که دارد آن از حکییت  اش ینواده و دنیی که اییم  همین در را سیحل   متطقه همین ا

س تد  آنجی  دنیی حیل عین در امی کتد لغو را سهر  بیید جدید اطالعیت این به توجه بی که داندم  او. درنوردد ه

 یی "شننودم  چه ببیتیم حیال" گویدم  ذهتش در صنندای  ن یجه در و کتد نظرصننرف سننهر از ندارد دوسننت

 ندای  این ".رویمنم  بیرون ه ل  از اصنننال یی  کتیمم  فکری شننند  راب وضنننع  یل  اگر برویم حیال "
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 شرایط  یطر به شده گرف ه پیش ر که را  وب   یل  تصمیم است سخت زیرا دنییست ذهن در کیریمحیفظه

 .کرد لغو جدید

 

 به حواسمین  همیشه  بیید ن یجه در نشوند  گرف ه گیههیچ  وب تصمیمیت  بر   شود م  سبب  کیریمحیفظه

 اهمیت و جدید موقعیت بی سننیزگیری کیریمحیفظه اثر کیهش در کلیدی نک ه. بیشنند جمع کیریمحیفظه اثر

 تمیم دربیره تردید بدون مگر نیسننت ممکن گیریتصننمیم سننیزیبهیته. اسننت ملمو  هییواقعیت به دادن

 .کتیم اتخیذ را نهیی  تصمیم سپس و فکر موجود هییداده

 انگاری فروپاشی: شناختی هایسوگیری .9

 و مثبت نگریگذشنن ه به گرایش ذهن که اسننت شننتی    سننوگیری نوع ( Declinism)ِ انگیریفروپیشنن 

 .است زوال به رو نهید یی جیمعه یک که است بیور این بر و دارد مته  نگریآیتده

 نگیه  ن یجه در و بوده بلبل و گل قدیم که کتدم  تصنننور غلط به فرد شنننتی    سنننوگیری این ن یجه در

ش ه  به زدهفراق ش ه  بد  یطرات و سخت  لحظیت ذهت  فرایتد این در. گیردم  شکل  او در گذ  ذهن در گذ

 و انگیریفروپیشنن  میین که دهتدم  نشننین تحقیقیت. شننوندم  رنگ پر حیل زمین هییدشننواری و کمرنگ

 .است برقرار نزدیک  رابطه نوس یلژی مههوم

 و شودم  تحمل غیرقیبل فرد برای حیل زمین هرگیه که دهتدم  نشین اج میع  شتیس روان تحقیقیت بر  

 یک از ذهن حیلت این در. آوردم  روی انگیریفروپیشننن  به ذهن بیتد،م  رویش پیش را فراوان  هییچیلش

 .کتد ترآسین را حیل تحمل تی کتدم  اس هیده عیطه  کیر و سیز

 و انحطیط" ک یب نمونه یک. اندبرده بهره آثیرشننین در مههوم این از حیل به تی قدیم از بسننییری نویسننتدگین

 مت شر  هجدهم قرن اوا ر در جلد شش  در که است  انگلیس   مورخ گیبون، ادوار اثر "روم امپراطوری سقوط 

 شننهروندان که بود این روم امپراطوری سننقوط دالیل از یک  که کتدم  اسنن دالل ک یب این در گیبون. شنند
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 که کتدم  توصیه  ن یجه در. سپردند  نیاهالن به را کیر زمیم و شدند  کیهل و دادند دست  از را امیدشین  کمکم

 .نپیشد فرو هم از جیمعه آن تی بدهد  ردورزی به را جییش بیید  راف  بیورهیی ای،جیمعه هر در

 

سوالد  شپتگلر،  ا ستده  ا ش  " عتوان تحت ک یب  در نیز آلمین  مورخ و نوی  قرن یک حدود "زمین مغرب فروپی

 .است پیشیدن هم از شرف در زمین مغرب تمدن که کتدم  گوی پیش و پردازدم  مههوم این به پیش

 

 

شگیه  در ۲۰۰۵ سیل  که مهم پژوهش یک ن یجه چیست؟  انگیریفروپیش   ذهت  دالیل امی س هورد  دان  انجیم ا

 شیوع دالیل از یک  که شودم  " یطره پرش" دچیر سیلگ  هه ید از پس افراد ذهن که دهدم  نشین گرفت

 به مربوط  یطرات سیلگ  هه ید از پس فرد که دهدم  نشین تحقیق این. است ستین این در انگیریفروپیش 

 ذهن دیگر بیین به. آوردم   یطر به سیل  میین و بعدی  یطرات از ترشهیف  و به ر  یل  را سیلگ   س   تی ده

 ایگذش ه   یطره، پرش اثر در. حیل زمین  یطرات به پردم  نیگهین جوان  و نوجوان  دوران  یطرات از افراد

 چقدر که رسد م  ن یجه این به فرد ن یجه در و میندم  یید در جزیییت بی بوده سرحیل  و سیلم  فرد آن در که

 .بود به ر چیز همه هیقدیم

ش ه  به نگریمثبت ست  دیگری دلیل گذ ست  که ا ست  در د ش   گیریشکل  به  یطره پرش د  انگیریفروپی

 ترجیح ذهن رود،م  بیالتر انسننین سننن هرچه که دهتدم  نشننین شننتی    علوم تحقیقیت. کتدم  کمک

تد  ییدآوری  را مثبت   یطرات  دهد م  تد م  پررنگ  را مثبت   یطرات  کمکم مغز عالوه به . مته  تی  ک  و ک

 ترند،پررنگ گذش ه مثبت  یطرات هم دارد وجود  یطره پرش هم وق   ن یجه در. کمرنگ را مته   یطرات

 اثر کتیر  در  یطره  پرش شنننتی   ،  علوم زبین  به . برسننند نظر به  دیروز از بدتر  امروز که  ندارد  تعجب  جیی 

 .کتدم  مس حکم را انگیریفروپیش  نگریمثبت
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 حیلت این در. دارد دنبیل به را ن ییج بیرترینمصنننیبت  شنننودم  گیرهمه  که زمین  انگیری فروپیشننن  به بیور

 دیگر بیین به. اج میع   ودمحقق گوی پیش یک گیریشنننکل به کتد م  کمک  جیمعه  مشننن رک ان ظیرات 

 نقش و بدهتد دسننت از را آرزوهییشننین و امیدهی افراد شننودم  بیعث وسننیع سننطح در انگیریفروپیشنن 

 .گیردم   ود به واقعیت رنگ تدریج به جیمعه آن در فروپیش  ن یجه در نگیرند، جدی را شیناج میع 

 از یک  در بشننر طرف یک از. اسننت گرف ه  ود به تریپیچیده ابعید یکم و بیسننت قرن در انگیریفروپیشنن 

 هییپیشننرفت لطف به میر و مرگ و بیمیری فقر، میزان. دارد قرار  ویش تیری  دوران ترینرونق پر و به رین

ست  زمین  هر از ترپییین علم  ش ر  جوامع. ا ضعیت . دارند تتوع دوران  هر از بی سی    برابری و  حقوق و جت

شین  ش ه  از هیاقلیت و دگربی ست  شده  به ر گذ سیع  حجم دیگر، طرف از. ا شییتد  اطالعیت و ا بیر و  که نی و

 دید  معرض در زمین   هر از بیش سنننیزد نیبود  را بشنننر حییت  اسنننت ممکن که  دارند  هیی  واقعیت  بر داللت 

 .شود اسیر انگیریفروپیش  دام در تواندم  راح   به فردی هر ن یجه در. هیستانسین

 ایدریچه از حیل زمین از گرف ن فیصننله بی حیل عین در و بییوریم  یطر به دقیقیً را گذشنن ه کتیم تالش اگر

 .شویم گرف یر انگیریفروپیش  بتد در دارد اح میل کم ر بیتدیشیم، جیمعه و  ودمین به تربیز

 

 بندیقالب: شناختی هایسوگیری .10

 واکتش در شننودم  ارائه آنین به قیلب  چه در ان خیب هر ایتکه. دارند مخ لف هییواکتش ان خیب هر به افراد

 .کتدم  سوگیری دچیر را ذهن گیری،تصمیم بر( Framing effect) بتدیقیلب تیثیر. است مؤثر آنین

 روبرو یکسین   ن ییج و هیگزیته بی همچتین افراد و کتدنم  تغییر مسئله  یک اسیس    هییویژگ  بتدیقیلب در

 .مخ لف هییان خیب به شودم  متجر که است مسئله آن دربیره تهکر چگونگ  کتدم  تغییر آنچه هس تد،

 ان خیب  اح میال  را کدام  گزیته  دو این بین. دارید  فروشنننگیه  یک  از را کیال  قلم چتد   رید  قصننند کتید  فرض

شت : کتیدم  صد  ۲۰ دارای گو شت  یی چرب  در صد  ۸۰ گو صد  دو بی کیندوم  یل ؟ در شت  اح میل در  یی ن

صد  ۹۸ بی کیندوم شگیری؟  اح میل در سین  هیگزیته ایتکه بی پی ست  یک شین  هیپژوهش امی ا  اح میل دهدم  ن

 .است بیالتر بخرند را ترمثبت بتدیقیلب بی گزیته مردم بیش ر ایتکه

 مشخ   میالدی هش ید  دهه اوایل در کینمَن، دنیل و تورسک   آمو  شتی   ،  علوم پیشگیمین  تحقیقیت در

سی   بر را هیقیلب ذهن که شد  ش   ا  زمین، بتدی،واژه ن یجه در. بیتدم  فییده یی ضرر  عتوان به دارد که دان

 در مهم مههوم  بتدی قیلب   اثر علت  همین به . دارد گیریتصنننمیم در زییدی  تیثیر  ان خیب  شنننرایط و مکین 

 .است ان خیب شتیس روان
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 بر و ییبدم  افزایش ان خیب آن از پوشنن چشننم به تمییل کتد، تداع  ذهن در را ضننرر بتدیقیلب چقدر هر

 و اح میل  ضرر  به را قطع  فییده همیشه  ذهن. کتدم  بیش ری  توجه ذهن بییورد،  یطر به فییده اگر عکس

 .دهدم  ترجیح قطع  ضرر به را اح میل  ضرر

 

 

ست  شتی     هییسوگیری  ترینقوی از یک  بتدیقیلب  از کتتد؛ بروز توانتدم  زییدی هییروش به هیقیلب. ا

 .اج میع  فشیر تی گرف ه مخیطب عیطه  درگیری

 ریسک  به گرایش شود، م  ارائه سودمتد  تصویری  بی مثبت قیلب در گزیته یک وق   دهتدم  نشین  تحقیقیت

 ریسک  به گرایش شود، م  عرضه  مضر  تصویری  بی مته  قیلب در گزیته همین وق   امی کتدم  افت ذهن در

 وق   مثالً. دهدم  نشننین را  ود گزیته آن زیین و سننود که اسننت ان خیب ن ییج توصننیف در. ییبدم  افزایش

 یی تلهیت آمیر اسی  بر دهیم؛م  ارائه را آن قیلب  چه در ببیتیم است مهم کتیمم  صحبت  حیدثه یک دربیره

 .ییف گیننجیت تعداد

 بویژه قضیه این. مسئله صورت تهسیر و ارائه نحوه بی دارد مس قیم   ارتبیط نیز مسئله  هر دربیره گیریتصمیم 

 .شودم  هم ترمهم بگیرد تصمیم  واهدم  سالم   یی میل  مسیئل دربیرة انسین که زمین  در

 عمل ریسننک چگونه پزشننک ایتکه. دهد انجیم مهم  جراح  عمل اسننت قرار که بگیرید نظر در را بیمیری

صمیم  در کتد، بتدیقیلب را جراح  سییر  بیمیر ت ست  مهم ب  انجیم را جراح  عمل این که نهری صد  هر از": ا
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 نود دهتدم  انجیم را جراح  عمل این که نهری صد  هر از" یی "دهتدم  دست  از را جینشین  نهر ده دهتدم 

 .دارد بیمیر تصمیم بر مس قیم تیثیر جمالت این از کدام هر "مینتد؟م  سیلم نهر

س یدی  شجویینش  برای را مهم  تکلیف که بگیرید نظر در را ا ست  کرده طراح  دان ص     تیری  وی. ا شخ  را م

س ید  حیال. گیردم  نظر در تکلیف تحویل برای شجویین  ترغیب برای را بتدیقیلب نوع دو تواندم  ا  کیر به دان

 به  اسننن ید  تتبیه  بر مب ت  بتدی قیلب   در. دهتد م  تحویل  را تکلیف موقع به  آنین  شنننود مطمئن تی  گیرد

 ".شد  واهد کسر اشنمره از نمره سه ندهد تحویل موقع فالن تی را تکلیهش کس هر" گویدم  دانشجویینش

 تحویل مقرر مهلت از پیش تی را تکلیهش کس هر" گویدم  دانشنننجویین به او محور تشنننویق بتدیقیلب در

 ".گرفت  واهد پیداش نمره سه دهد،

 موعد سر  هیبیزپردا ت اگر" بتویسد  وام ا ذ قرارداد در تواندم  بینک. است  وام بیزپردا ت شرایط  دیگر مثیل

شوند،  انجیم صد  یک فرد ن  یک پییین در فرد شوند،  انجیم موقع سر  هیبیزپردا ت اگر" یی "شود م  جریمه در

 ".کتدم  درییفت پیداش درصد

 ممتوعیت از حمییت" عبیرت دو بی را مخیله شننین یی موافقت شنند  واسنن ه کتتدگینشننرکت از پژوهشنن  در

 دو هر ایتکه بی. کتتد اعالم "عموم  هییمکین در فحیشنن  حق بی مخیلهت" و "عموم  هییمکین در فحیشنن 

 .بودند دوم گزیته موافق و اول گزیته مخیلف کتتدگینشرکت بیش ر دارند، اشیره مههوم یک به گزیته

ضیی   نظیم ست  هیی حوزه از دیگر یک  ق سییر  آن در بتدیقیلب تیثیر که ا ست  حییت  ب س هینو  . ا  بیبی ، ا

 اییالت در نظر تجدید هییگیهداد فعل  قیضن   و پتسنیلوانیی  دانشنگیه  در شنتیسن   جرم و حقوق سنیبق  اسن ید 

سین   از م حده، ست  ک شین  وی تحقیقیت. دارد مهم  مطیلعیت بیره این در که ا شت  که دهتدم  ن  پیش بیزدا

س قیم   تیثیر محیکمه از شد  گتیهکیر واقعیً م هم اگر زیرا دارد جرم پذیرش در م سد م  ن یجه این به بی  که ر

 قیلب در بودن که اسننت آن دلیلش. شنند  واهد کم زندانش زمین از بیزداشننت زمین مدت محکومیت، از پس

 .بگیرد را کم ر ضرر جینب که سیزدم  م قیعد را ذهن محیکمه، از پیش زندان

  ودروی تبلیغ در شنننرکت فالن ایتکه  مثالً رود،م  کیر به تبلیغیت  در که اسنننت هیی تکتیک  از بتدی قیلب

 از گروه  چه ایتکه به گرددبرم  امر این موتور؟ عملکرد یی میشننین امتیت: کتد برجسنن ه را کدام جدیدش

 .است داده قرار هدف ست  رده چه در را مش ریین

 اج تیب یی هس یم   وب ن ییج جس جوی  در آیی ایتکه است؛  مهم شخص    اهداف پیگیری در ح   بتدیقیلب

 .کتدم  تغییر دچیر را افراد برنیمه هیقیلب این از کدام هر بد؟ ن ییج از

ضه  تواندم  مخ له  طرق به پییم  هر ست  مهم این. شود  درک و عر  امی بگوییم  واهیمم  چیزی چه که ا

 .کتیم بیین را آن قیلب  چه در و چگونه که است این ترمهم
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 درنگبی انگ: شناختی هایسوگیری .11

 و توضیح  در فرد که است  شتی     سوگیری  نوع ( fundamental attribution error) درنگب  انگ

 شرایط   و محیط  عوامل و کتدم  تیکید اندازه از بیش ذات  هییویژگ  و شخصیت   بر دیگران رف یر قضیوت 

 .گیردم  نیدیده دارد قرار آن در فرد آن که را

ش   درنگب  انگ ست  گرای سین  رف یر و اعمیل که بیور این به ا  قول به و دهدم  بیزتیب را شین شخصیت   هیان

 .اوست در که تراود برون همین کوزه از معروف

س ید  را ، دیوید ل  شگیه  ا س تهورد،  دان صل  تحقیقیت  ا  در هریس ویک ور و جونز ادوارد همکیرانش بی را مه

 بر را . کرد مطرح بیر نخس ین  برای را درنگب  انگ مههوم بعد سیل  چتد و سرپرس     میالدی شصت   دهه

 .کتدم  فراهم اج میع  شتیس روان رش ه برای مههوم  بتیین یک شتی    سوگیری این که است بیور این

 رف یرهیی افراد اسی   این بر. شد  شتی  ه  ترکیمل و به ر شتی     علوم ترجدید تحقیقیت بی بعدهی مههوم این

 .شرایط به را تصیدف  ظیهرا رف یرهیی و دهتدم  نسبت آنهی شخصیت به را افراد ا  ییر روی از ظیهر به

س   اگر. دهدم  رخ  یل  رانتدگ  در درنگب  انگ ست  ممکن که فکری اولین بپیچد، می جلوی نیگهین ک  ا

 سرعت  به بیید رانتده آن شیید  ایتکه نخست  وهله در است  بعید. "عوض   چقدر" که است  این برسد  ذهن به

 کسننن  جلوی نیگهین   می اگر طرف آن از. کتد   طور ذهتمین  به برسنننیند مهم  بسنننییر  پرواز به را  ودش

 قرار آن در که موقعی   بر حیلت این در. نداش یم دیگری چیره که کتیم قینع را  ودمین داریم تمییل بپیچیم،

ست  ممکن می رف یر ایتکه از و "شده  دیرم" که این مثال کتیم،م  تمرکز داریم صی مین    ا شین  را شخ  دهد ن

 .کتیمم  پوش چشم
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س ه  کتتدگینشرکت  از پژوهش یک در س رو  فیدل بی مخیلهت یی موافقت در را مقیالت  شد   وا  و بخوانتد کی

 هر شنند گه ه کتتدگینشننرکت به وق  . مخیلهش یی کیسنن روسننت طرفدار نویسننتده آیی کتتد برآورد سننپس

 زبین  که را آنین  کتتدگینشننرکت کرده، مطرح کیسنن رو دربیره را مخیلهش و موافق موضننع آزادانه نویسننتده

 که شننند گه ه  آنین به وق   امی. بود ان ظیر  قیبل که کردند قلمداد  کیسننن رو هوادار بودند گرف ه  کیر به مثبت 

 بیشنن ر هم بیز تعجب کمیل در شننده، مشننخ  شننینس روی از کیمال و سننکه پرتیب بی نویسننتده هر موضننع

سین   کتتدگینشرکت  س رو  دربیره که را ک ش ه  مثبت کی سین   و وی هوادار بودند نو س رو  دربیره که را ک  کی

 تیثیر درسنن   به نبودند قیدر کتتدگینشننرکت سننیده، زبین به. کردند قلمداد وی مخیلف بوند نوشنن ه مته 

 .زدندم  مخیلهت یی هواداری انگ نویستدگین به حیل   هر در و ببیتتد را نویستدگین شرایط محدودیت

 در مثالً. آیدم  چشم  به آن در زدن انگ که است  موضوعیت   جمله از نیز اندا  ن ک  یی چ  گردن را تقصیر 

 دهدم  نشین  تحقیق این ن ییج. کردندم  مشخ   را بد اتهیق یک مقصر  بیید کتتدگین شرکت  پژوهش، یک

 مقصنننر را رف یرش  و شنننخ  آن  ود مواقع %۶۵ حدود  افراد اف د، م  دیگران برای بدی  اتهیق  گیه  هر که 

 بقیه و دانتدم  مقصنننر را  ودشنننین مواقع %۴۴ فقط اف د،م  فرد  ود برای بدی اتهیق گیه هر امی. دانتدم 

 .بودند گرف یر آن در که شرایط  گردن اندازندم  را تقصیر هم مواقع

 راحت  ودمین بر که حیل  در گیریمسخت دیگران بی چرا قضیوت در که دهدم  نشین  وب  به درنگب  انگ

سین   هر. گیریمم  شد،  میدر جیی  در بیید نهر یک. دارد عهده به را م هیوت  اج میع  هیینقش ان  جیی در بی

 داریم آگیه  هینقش این همه بر نگریمم   ودمین به وق  . غیره و دانشننجو مشنن ری، فرزند، معلم، دیگری

یت  پس یت  هر اهم گیه  در. کتیمم  درک  وب  به  را موقع می  دیگری به  ن لب  ذهن ا  و نقش یک  فقط اغ

 .دهدنم  اهمی   هیچ فرد م توع هیینقش به ن یجه در و کتدم  مشیهده را موقعیت
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 .ببریم پییین به را بحث و کتیم مرور هم بی را دیگر فرض  ستیریوی دو

 

 صتدوقدار  و او بین مخ صری  کالم  بر ورد. رودم  شین محله فروشگیه  به  رید برای شیدی : یک ستیریوی 

 بی بر وردش میجرای دوسنن ش دیدن محض به آیدم  بیرون فروشننگیه از وق  . دهدم  رخ فروشننگیه تیزه

ض   صتدوقدار " ست  آمیده کیمالً رودم   رید برای که بعد روز. کتدم  تعریف را "جدید عو  اتهیق  اگر که ا

سییر  طرف ان ظیر  الف بر. بدهد  وب را جوابش اف ید  شیدی  ایتجی. کتدم  بر ورد وی بی ادب و اح رام بی ب

 .نبوده  وب  روز جدید صتدوقدار برای دیروز اح میال که گیردم  ن یجه

 دیگر یک  به را شمی  وی آنجی. بردم  مهمین  یک به  ود بی را شمی  یوسف  دوس  ین  کتید فرض: دو ستیریوی 

 دقیقه سه  دو تتهی از بعد و کتدم  سردی  احوالپرس   و سالم  احمد. کتدم  معرف  احمد نیم به دوس ینش  از

 ترحسننی  کم  اگر ".بیخودی آدم چه" بگوید  ود بی آدم لحظه این در دارد اح میل. کتدم  ترک را شننمی

 شیید نگذاش ه، سر پشت را سخ   روز احمد معلوم کجی از امی. کتیم بیرش هم ایتکه یک است ممکن بیشیم،

 حقیقت در. شده  حرفش کس   بی مهمین  همین از قبل مثالً یی زده هم به روز همین اشزندگ  شریک  بی مثالً

شش  قیبل را احمد رف یر دانیمب را واقع  دلیل می وق    امی کتیمم  درک را رف یرش ظرایف زیرا دانیمم  بخ

 وی شننخصننیت به را ویژگ  یی رف یر دهدم  ترجیح ذهن نداریم، احمد رف یر دلیل دربیره اطالع  هیچ وق  

 .دهد نسبت

 بدی کیر که کسنن  هر دیدشننین از که برسننتد بیوری چتین به اسننت ممکن افراد درنگب  انگ تیثیر  یطر به

 قضیوت  هم مواقع  یل  الب ه می. ببتدند فرد آن پیرامون بر را شین چشم  کیمال و است  بدی آدم ح میً کتدم 

 رف یر  دارد تمییل   درنگ ب  انگ  اثر در می  ذهن که  کتیم فراموش نبیید   امی  داریم، دیگران رف یر  از صنننحیح 

 شودم  بیعث  ود موضوع این به توجه. کتد تببین  ویش برای و قضیوت افراد شخصیت اسی   بر را دیگران

 .کتیم  ودداری درنگب  انگ از

 

 نگریپَس: شناختی هایسوگیری .12

ست  شتی     سوگیری  نوع ( Hindsight bias) نگریپَس  اف دم  اتهیق چیزی که این از پس ذهن که ا

 .است داش ه  بر آن از اول از کتدم  گمین

 ذهتم ته" شبیه جمالت  گه ن بی اف دم  اتهیق رویدادی که این از پس کتدم  قضیوت نگریپس بی که فردی

س م م  اول از کتمم  فکر که االن" یی "بودم مطمئن اول از  رویداد آن که کتدم  القی "شد   واهد چتین دان

 .است داش ه وجود بیت پیش برای اندک  شواهد واقعیت در که حیل  در بوده بیت پیش قیبل
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ست  ممکن نگریپس ش ه  پ  در را حیفظه انحراف ا شد؛  دا  ن ییج به  یطرات بیز وان  و ییدآوری که زمین  بی

 .انجیمدم  کیذب نظری

 نیم و شود م  شمرده  هیصتدوق  رای که این از بعد. دهدم  نشین   وب را  ودش ان خیبیت اییم در نگریپس

 در که حیل  در شننودم  پیروز کسنن  چه دانسنن تدم  اب دا از که کتتدم  فکر هی یل  آید،م  بیرون پیروز

 .شود آسین گشت حل چو معمی دیگر عبیرت به بودند؛ نزده حدس  هیچ پیش ر واقعیت

ست  قرار که بگیرید نظر در را نگیریتیری . بگیرد را محققین دامن تواندم  ح   نگریپس  جتگ فالن ن ییج ا

 کتد گزارش طوری را جتگ ن ییج از بسنننییری نگریپس تیثیر تحت تواندم  راح   به وی. کتد توصنننیف را

 ن ییج دربیرة بتویسد  گزارش   است  قرار که بگیرید نظر در را پزشک   یی. اندبوده بیت پیش قیبل همه که گوی 

ش بیه  به وی که شود  بیعث تواندم  نگریپس. دارو چتد اثر دربیره بیلیت  مطیلعیت سییری  که کتد گزارش ا  ب

 .زدهم  حد  پیش از را ن ییج از

 محبوب ین تیم کتید فرض مثالً. شود م  آشکیر  نیز ورزش   هییتیم از طرفداری در "دانس م م  اول از" پدیده

 مطمئن پیش از شننمی که کتد م قیعد را شننمی تواندم  نگریپَس. کتدم  واگذار را بیزی حییت  فیتیل یک در

 بی و نداشنن ید  حسنن   چتین بیزی از پیش شننمی  واقعیت در که حیل  در ببیزد اسننت  قرار تیم ین که بودید

 .کردیدم  دنبیل را بیزی تمیم حسیسیت

. اسننت ام حینیت زمین بیشنند داشنن ه همراه به زیینبیری پییمدهیی تواندم  نگریپس که مواقع  از دیگر یک 

 کیف  معلومیت پیش ر که کتد م قیعد را آموزدانش تواندم  نگریپس شویم،م  نزدیک ام حین زمین به وق  

سب  را ام حین برای صور  این و کرده ک ش بیه  ت  برای را  ودش کیف  اندازه به آموزدانش شود  بیعث تواندم  ا

 فکر که هم آنقدرهی فهمدم  سؤاالت دیدن بی تیزه آموزدانش رسدم  فرا که ام حین زمین. نکتد آمیده ام حین

 توانتدم  نگریپس شننتی  ن بی آموزاندانش دهدم  نشننین شننتی    علوم تحقیقیت. نیسننت آمیده کردهم 

 .بخشتد بهبود را شین واندن در 

 این در. است  "حیفظه انحراف" عیمل اولین. شود م  نگریپس بیعث اصل   عیمل سه  دهدم  نشین  هیپژوهش

لت    عتوان به  رویداد  دیدن  به  ذهن گرایش دوم عیمل  . آوردنم  یید  به  را رویداد  از قبل  بیت پیش ذهن حی

ست  "نیپذیراج تیب امری"  رویداد آن که کتد گمین دارد تمییل پردازدم  رویداد یک ارزییب  به ذهن وق  . ا

 که  پتدارد م  ذهن. اسنننت "پذیری  بیت پیش" به  ذهن گرایش نیز عیمل   آ رین. اف یده م  اتهیق  بیید   ح میً 

 .کتد بیت پیش قبل از را رویداد آن توانس هم 

 موقع اشنمونه. ییبدم  افزایش نگریپس اح میل شننوند، پدیدار هم بی موقعیت یک در عیمل سننه هر هرگیه

  یل  ایتجی. کیسننت قیتل که شننویمم  م وجه جتیی  فیلم یک پییین در کتید فرض. اسننت فیلم تمیشننیی
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 به عالوه به. کردهم  فکر چگونه داسنن ین گتیهکیر شننخصننیت دربیره اول از که نییید ییدش فرد دارد اح میل

 اول از که برسد بیور این به واقعیً است ممکن فرد ن یجه در. کیست قیتل بوده معلوم اول از که کتد تصور غلط

 ذهتش در فیلم دیدن از پس تصننورات این همه واقعیت در که حیل  در دانسنن هم  فیلم دربیره را چیز همه

 .است بس ه نقش

. گرفت انجیم اورشلیم  عبری دانشگیه  در ۱۹۷۵ سیل  در مههوم این دربیره کالسیک  برجس ه  مطیلعیت از یک 

 از آنهی اول مرحله در. بییزمییتد افراد در را نگریپس تی دادند ترتیب را آزمییشنن  دانشننمتدان پژوهش این در

س تد  کتتدگینشرکت  سون،  ریچیرد سهر  پییمد چتدین اح میل  وا  به م حده، اییالت وقت جمهوررئیس نیک

جیم  هی مالقیت  این که  این از پس. بسنننتجتد  را مسنننکو و پکن عدی  مرحله  در شننند ان نین  پژوهش ب  از آ

. آورند یید به بودند کرده مطرح سهر  از پیش ن یجه هر برای که را اح میالت  تی کردند دعوت کتتدگینشرکت 

 از بیشنن ر بسننییر آوردند، یید به سننهر واقع  ن ییج دربیره که را اح میالت  کتتدگینشننرکت داد نشننین ن ییج

 شننند، مشنننخ  سنننهر واقع  ن ییج آنکه از پس دیگر بیین به. بودند کرده مطرح پیشننن ر که بود اح میالت 

ش ری  اح میل ن ییج آن برای اب دا از آنین که کردندم  گمین کتتدگینشرکت   حیل  در بودند شده  قیئل را بی

 .نبود گونه این واقعیت در که

 درجه گرانتحلیل هتگیم آن در. ۲۰۰۸ سننیل اق صننیدی فروپیشنن  به گرددبرم  تیریخ  نگریپس نمونه یک

صیدی  یک سیر  اق  ضمون  که کردند ارائه زییدی تهی  ن یجه اف یده اتهیق آنچه": بود این به شبیه  چیزی شین م

 غیفل این از هیتحلیل از دس ه  این ".دارد دنبیل به را میل  مشکالت  که است  بدیه  پیشیمدهیی  سلسله   یک

 یقین به  قریب  اح میل  به  بود، بیت پیش قیبل   همه  برای قدر  این ۲۰۰۸ سنننیل میل   حبیب  اگر که  بودند 

 .شود م ضرر میل  لحیظ به ندارد دوست کس هیچ زیرا شدم  گرف ه زودتر  یل  جلویش

 نگریپس. دهدم  نشننین نیز شننخ  رف یر در را  ود بلکه شننودنم  ظیهر افراد بیور در فقط نگریپس اثر

 تواندم  را چیز همه قضیه فالن در است  مطمئن که فردی مثالً. شود  متجر کیذب نهس به اع مید به تواندم 

 اتهیق  این. بیتدازد  نیمعقول  طر به را  ود تواندم  راح   به برسننند، موفقیت  به ن یجه  در و کتد  بیت پیش

شین  بور  بیزار گذارانسرمییه  رف یر مطیلعه. اف دم  زیید بیزار در  شود  بیعث تواندم  نگریپس که دهدم  ن

 قبل  از را چیز همه  ایتکه  گمین  به ندارد عییدی ضنننرر جز به که بگذارد  معطل  جیی  را زییدی سنننرمییه فرد

 .داندم 

ست  ممکن نگریپس تیثیر تحت افراد. گرددبیزم  عیطه  روابط به رف یر در نگریپس اثر دیگر نمونه  و وقت ا

 .کتتد اش بیه ایرابطه صرف را زییدی سرمییه



                   
 

  
 28 

 

www.sabashimi.com 

 اتهیق هیچگیه که بییوریم یید به را چیزهیی  کتیم تالش که اسننت این نگریپس بی مبیرزه راهکیرهیی از یک 

 ذهن رویدادهیی ،   چتین ذهت  مرور بی . شننندند م  ارزییب   بیال  زمین   شنننینوقوع اح میل  ایتکه  بی  نیه یدند  

 .بگریزد نگریپس دام از و کتد پیدا اف یده اتهیق واقعیً آنچه به ترم عیدل دیدگیه  تواندم 

 

 پیوندانگاری: شناختی هایسوگیری .13

 ربط ب پدیده به الف پدیده کتدم   ییل ذهن که اسنننت ایپدیده( Illusory correlation) پیوندانگیری

 .ندارد وجود معتیدار ارتبیط  پدیده دو آن بین واقعیت در که حیل  در دارد

 دیگر ن ییج  از و کتد م  تکیه  ن یجه  یک  به  اندازه  از بیش اشننن بیه  به  فرد که  دهد م  رخ زمین   پیوندانگیری  

 .کتیم مرور را زیر فرض  ستیریوی بگذارید. کتدم  پوش چشم

س ین  برای تعطیالت گذران برای جینیتین   واهدم  که روزی اولین. کتدم  سهر  تهران به عمرش در بیر نخ

 یک برود گیردم  تصمیم  بعد او. شود م  سوار  جلوتر و دهدم  هلش ادبینهب   یل  نهر یک شود  م رو سوار 

س وران  شخدمت  نیز آنجی.  وب ر س وران  پی صبین    یل  ر س وران  از. کتدم  بر ورد وی بی ع  بیرون که ر

. دهدم  را جوابش حوصننلهب   یل  طرف و پرسنندم  اشبعدی مقصنند نشننین  دربیره رهگذر یک از آیدم 

س ین  بعدا وق   ستد، م  سهرش  دربیره وی از جینیتین دو شییتد   یطرات ییدآوری بی وی پر  ن یجه سهر  نی و

 جینیتین که ایتجیسننت مشننکل ".نزاک تدب  بزرگ شننهرهیی سننیکتین" یی "ادبتدب   یل  هیتهران " گیردم 

 نییمده، پیش مشنننکل  هیچ و شنننده م رو سنننوار که هیی زمین. گیردم  نیدیده را سنننهر دیگر لحظیت تمیم

تدگین   بی  و شنننده سنننوار که  هیی  تیکسننن   بوده،  وب چیز همه  و رف ه  که  دیگری هیی رسننن وران  ران

 پیوندانگیری اسننیر راح   به ن یجه در. میندنم   یطرش در کدام هیچ شننده، کالمهم شننینمشننرب وش

 .ندارد وجود آنجی مردمین تمیم رف یر و کشور یی شهر هر در زندگ  بین معتیداری ارتبیط حیلیکه در شودم 

س ین  را پیوندانگیری شگیه  محقق چَپمَن، لورن بیر نخ  ۱۹۶۷ سیل  در کیربوندیل، شهر  در جتوب  ایلیتوی دان

صبیت  و جیدو و سحر  به اع قید  رافیت، همچون هیی پدیده. برد کیر به  تحت حدی تی همه ایقبیله قوم  تع

 .زندم  پیوند هم به اش بیه به را پیشیمد مس قل گروه دو ذهن موارد ایتگونه در. هس تد انگیریپیوند تیثیر

س   : شود م  قیئل تبعیض  یطرات از گروه دو بین ذهن که اندکرده ثیبت شتی     علوم در م عددی هییبرر

 یید به سننخ   به که را  یطرات  و کتدم  تلق  مهم اندازه از بیش آورد،م  یید به آسننین  به که را  یطرات 

 بیشننن ری اح میل  آوریم،م  یید  به  ترراحت  را چیزهیی   هرگیه  دیگر عبیرت  به . معمول حد  از کم ر آورد،م 

 .بیشتد نداش ه هم بی واقعیً ارتبیط  هیچ است ممکن که حیل  در کتیم برقرار آنهی بین ربط  دارد وجود

 .کتم روشن را قضیه فرض  مثیل پتج بی دهید اجیزه
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ست  پتجم کال  مهسی : یک مثیل ست  بیور این بر وی. ا سین  هیمعلم همه که ا  ن یجه در هس تد   وب  هییان

 .کتدم  اع مید معلم  هر به

ست  فوتبیل مرب  شهروز : دو مثیل ص   لبی  هرگیه دارد اع قید او. ا شد م  را  ی  در شود م  برنده تیمش پو

 .کتد تن بر را جیمه همین مسیبقیت بیش ر در کتدم  سع  ن یجه

س ین  آموزدانش زهرا: سه  مثیل ست  دبیر شتبه  که را مهم  ام حین او. ا  به و کتدم   راب داده پیش چهیر

 .آورندم  بدشینس  برایش هیچهیرشتبه که رسدم  بیور این

ست   ریده جدیدی همراه گوش   داریوش: چهیر مثیل س هیده  و ییدگیری برای تقال در او. ا  جدید امکینیت از ا

صمیم  گوش   س هیده  گیردم  ت سد م  بیور این به زیرا نهد کتیری به را فتیوری از ا س هیده  که ر  تکتولوژی از ا

 .است دشوار کیری

 فتجین هی،شیپ کیف  از یک  در. دارد زییدی عالقه مخ لف هییشیپ کیف  در گذران  وقت به سینیز : پتج مثیل

سش  روی قهوه ست  ممکن که کتدم  گمین چون رودنم  شیپ کیف  این به دیگر او. شود م  چپه لبی  این ا

 .دهد رخ دوبیره اتهیق

 .رسدم  اش بیه  ن ییج به و کتدم  برقرار غیرواقع  پیوندی هیهپدید بین ذهن هیمثیل این تمیم  در

 

 تمییل دهد،م  رخ اتهیق  گیه هر هیرسنننینه در. اسنننت نژادپرسننن ینه بیورهیی هییمؤلهه از یک  پیوندانگیری

  بر مخیطب ایتجی در. شننود برجسنن ه زبین و جتسننیت قومیت، پوسننت، رنگ ملیت، که دارد وجود شنندیدی

  ن یجه در و دارد وجود ارتبیط اف یده که اتهیق  و شخص  هییویژگ  این بین کتد گمین غلط به است ممکن
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ست  ممکن صه    همین بی را فردی بیر هر ا شخ ش بیه  به ببیتد هیم س عد  را وی ا   بر که حیل  در بداند  طی م

 .دارند تعلق جمعی   گروه یک به که مردمین  تمیم  نه است نهر چتد یی یک دربیره همیشه

ست  اثرگذار نیز بیت پیش در پیوندانگیری ست  این فکر در شروین  کتید فرض. ا . سیحل  برود تعطیالت که ا

 دور سر  از را سیحل  آن به سهر  فکر پس کش ه  را نهر یک کوسه  مقصد  سیحل  همین در که  واندم   بری

 این. کتدنم  پیدا افزایش او نرف ن  یطر به کوسننه حمله اح میل زیرا  طیسننت، شننروین تصننمیم. کتدم 

 مشکل   هیچ و کتتدم  شتی  سالم    به که انسین   هیمیلیون دربیره هیچگیه که دهدم  روی آنجی از سوگیری 

 . وانیمنم  مطلب  آیدنم  پیش برایشین

ست  قرار  بر  تکیه امی شدند نم   بر وگرنه اف تدنم  اتهیق عیدی حیلت در که بگوید سخن  اتهیقیت  دربیره ا

 .اندازدم  پیوندانگیری دام در را ذهن  بر، جوانب بر   بر اندازه از بیش

 این یجه هر از فیرغ را پدیده دو هر اسنننت کیف  دارد، وجود ارتبیط  پدیده دو بین کردیم احسنننی  گیه هر

 از تهکر.  یر یی  آید م  نظر به  متطق  و معقول آنهی  ارتبیط  آیی  ببیتیم و کتیم فکر  وب و بگذاریم  هم کتیر 

 حداقل به را مخربش تیثیرات و پیوندانگیری آگیه افراد و علم  متیبع به رجوع عالوه به حوصننله و صننبر روی

 .رسیندم 

 نگرینتیجه: شناختی هایسوگیری .14

 قضیوت  به گیریتصمیم  برای وق   ذهن که است  شتی     سوگیری  نوع ( Outcome bias) نگرین یجه

شیتد م   اهمیت تصمیم  ن ییج به فقط دهد قرار نظر مد را کیهی ش و گیریتصمیم  فرایتد کل آنکه جیی به ن

 .دهدم 

 پول اگر نبوده؛  وب لزومی تصنننمیم  ود که حیل  در آیددرم  آب از  وب تصنننمیم یک ن ییج اوقیت گیه 

 .است بوده عیقالنه تصمیم  بتدیشرط  ود که نیست معتی این به بردیم بتدیشرط در زییدی

 ن یجه  یک  به  متجر که  را وقییع   و بمیند   بیق   توجه ب  گذشننن ه   وقییع  به  فرد شنننودم  بیعث   نگرین یجه 

 رویدادهیی   نگرن یجه  فرد نگری،پس بر الف. کتد  زییدی  تیکید   ن یجه  بر عوض در و بگیرد نیدیده   شنننوند م 

 .کتیمم  مرور هم بی را فرض  مثیل یک. کتدم  فراموش را آنهی کال بلکه کتدنم  تحریف را قبل 

 از شننودم  م وجه که چرا کتد گذاریسننرمییه امالک در گیردم  تصننمیم او. اسننت گذارسننرمییه اردشننیر

  فقط که ایتجیست اردشیر تصمیم مشکل. است شده همکیرش نصیب  وب  سود بخش این در گذاریسرمییه
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 تهیوت مسکن،  بیزار کتون  تقیضیی  و عرضه  همچون عوامل  و کتدم  توجه همکیرش گذاریسرمییه  ن یجه به

 .کتدنم  لحیظ گیریتصمیم در را اق صید کل  وضعیت و بهره نرخ

 قمیر ینه کل در که دهدم  نشنننین آمیرهی چتد هر. شنننوندم  نگرین یجه اسنننیر اوقیت  یل  نیز قمیربیزهی

 هییبتدیشرط  تی کتتدم  اشیره  قمیربیزان دیگر بزرگ بردهیی به قمیربیزهی از بسییری  امی است  برنده همیشه 

 ادامه بیزی به اگر که بخشنندم  شنندت را بیور این قمیربیز ذهن در نگرین یجه. کتتد توجیه را شننینپ درپ 

 .نکتد ترک را کیزیتو شودم  بیعث ن یجه در و ییبدم  ادامه ترگتده پول بردن شینس دهد

 اندازه از بیش تیکید. دهدم  نشننین دیگری شننکل به را  ود کیر هییمحیط در و تجیرت عیلم در نگرین یجه

سی   بر کیرمتدان که انجیمدم  محورن یجه فرهتگ  گیریشکل  به کیرمتدان عملکرد بر شین  ن ییج ا  عملکرد

ضیوت  مدام ش ری  جذب و فروش میزان مثل نهیی  ن یجه معموالً ن ییج این. شوند م  ق  گیرندم  نظر در را م

 .شود متجر تبعیض به است ممکن موارد این در نگرین یجه. را کیرمتدان شرایط و عملکرد کل نه

 کتتدگینشرکت  به تحقیق  در ۱۹۸۸ سیل  در پتسیلوانیی،  دانشگیه  اس یدان  هِرش ،  س   جین و بیرون جینیتین

 تصمیم  حییت  جراح  یک دربیره بیید که بود پزشک   دربیره ستیریوهی  این از یک . دادند فرض   ستیریوهیی  

 یک به ،(بیمیر نمیندن یی میندن زنده مورد این در) بود شده  طراح  جراح  ن ییج اسی   بر ستیریو . گرفتم 

 دو هر در که این بی شند  داده مته  ن یجه بی دیگر گروه به و مثبت ن یجه بی سنتیریو  کتتدگینشنرکت  از گروه

صد  ستیریو  سین  جراح  موفقیت در س ه  آنین از. بود یک صمیم  کیهیت به شد   وا شک  ت  جراح  از پیش پز

ش تد  را بد ن یجه بی ستیریو  که گروه  ایتکه ن یجه. دهتد نمره صمیم  به تریپییین نمره دا شک  ت  تی دادند پز

 .دیگر گروه

 کتیم، قضیوت  هییمینتصمیم  کیهیت دربیره است  قرار وق   داد نشین  مشیبه  هییپژوهش و تحقیق این ن ییج

 .بگیریم نظر در شده تصمیم آن به متجر که هم را شرایط  و بیشیم نداش ه نظر در را ن یجه فقط است به ر

صور  را مدیری صمیم   بیید که کتید ت صمیم  گویتدم  همه تیمش و هیداده. بگیرد مهم ت ست  درست  الف ت  ا

 اف یده دلش به که گیردم  را تصمیم  همین تیمل کم  از پس. است به ر ب تصمیم که اف یده دلش به او امی

 دام در راح   به اسنننت ممکن می داسننن ین فرضننن  مدیر بعد به ایتجی از. آیدم  در آب از  وب ن یحه. بود

 و آمیر  تی  کتد  اع مید   ودش حس به  فقط هم بعد  دفعه  بیز  اسنننت ممکن ح   که  آنجی  تی  بیه د  نگرین یجه 

شورت  و اح میالت سین    هییم شتی شکل . کیر ست  م شه  بخت که آنجی ست  ییر همی سیر  مدیر آقیی اگر و نی  ا

ش ر  فراوان اح میل به شود  نگرین یجه صمیمیتش  بی ست    بی همراه و غیرمتطق  مدت دراز در ت   واهد شک

 .بود
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 دربیره هییشننینقضننیوت در افراد بیشنن ر. اسننت مؤثر نیز دیگران تصننمیم دربیره می قضننیوت بر نگرین یجه

صمیمیت  س    ویژه به دیگران، ت شین، بیالد صمیم  ن یجه بر هیی  یی موقعیت یی اجرا کیهیت تی کتتدم  تمرکز ت

 کیرمتدان و مدیران اوقیت  یل . دهدم  نشین  را  ود هیسیزمین  در مسئله  این. تصمیم  آن اولیه هدف ح  

 پیی را زییدی اندیشه  و انرژی که زمین  ح   شوند  دیگران نگرین یجه قربین  است  ممکن راح   به سیزمین 

صمیم  شین ت ش ه  هیی ست  کیف . اندگذا شد،   وب ن یجه ا شه  هی،ریزیبرنیمه همه آنگیه نبی شورت  هی،اندی  هی،م

 .شوندم  فراموش گیریتصمیم فرایتدهیی دیگر و تحقیقیت هی،فداکیری

صمیم  صحیح  درک برای راه به رین ضیوت  و هیت ست  این شین کیهیت دربیره ق  قرار نظر مد را فرایتد کل که ا

 و بود دس ر   در اطالعیت  چه گیریتصمیم  هتگیم در شد؟  تصمیم  فالن به متجر ایاولیه شرایط  چه. دهیم

 دیگران بیز ورد  و مشنننورت از آیی  کرد؟ تصنننور را دیگری فرایتد  توانم  آیی  نبودیم؟ بی بر  چیزهیی   چه  از

س هیده  صمیم  فرایتد از پیش کیف  پژوهش آیی کردیم؟ ا س هیده  موجود متیبع همه از آیی شد؟  انجیم گیریت  ا

 اهداف همه به آیی بودند؟ چه تصمیم  چتین از اولیه اهداف داشت؟ لزوم  گیریتصمیم آن اسیسی آیی کردیم؟

 رسیدیم؟ نظر مورد

 گیریتصمیم  فرایتد و برسد  حداقل به هییمینقضیوت  در نگرین یجه اثر تی کتتدم  کمک هیی پرسش  چتین

 .کتد پیدا بهبود

 شترمرغ اثر: شناختی هایسوگیری .15

سینه  ست  آن از حیک  قدیم  ایاف سد،  چیزی از ش رمرغ  هرگیه که ا  بردم  فرو شن  زیر را  ویش سر  ب ر

 سننوگیری نوع ( Ostrich Effect) مرغ شنن ر اثر. اسننت امین در دشننمن شننر از  ود گمین به گونه بدین

 در. کتد قییم را  ودش اصطالحی  و کتد پوش  چشم  دائمیً مسیئل  بر   از است  مییل ذهن که است  شتی    

 .کتد پتهین برف زیر کبک مثل را سرش دهدم  ترجیح فرد مواقع گونه این

. دهدم  نشین را  ود "بودن کل صلح" شکل به شتی    سوگیری این انسین  متیبع مدیریت هییپژوهش در

س   بی شین رابطه مبیدا که این برای افراد سییری  از شود  شکرآب  ک سیئل  از ب شم  م شتد م  چ  از که آنجی و پو

 مراتب سلسله   در که افرادی برای. کتتدم  پرت را حواسشین   عمد به دهتد، نشین  واکتش رودم  ان ظیر آنین

 اثر. دارد زیینبیری ن ییج هیی موقعیت چتین در شنن رمرغ اثر هسنن تد، حمییت یی پشنن یبین  نییزمتد سننیزمین 

 کیر محیط و بمینتد بیق  نشننده حل انسننین  روابط در مهم مسننیئل بر   شننودم  بیعث همچتین شنن رمرغ

 .شود تحمل غیرقیبل

 در بیر نخس ین  را اصطالح  این اورشلیم،  عبری دانشگیه  میل  علوم دانشکده  اس یدان  سِید،  اورل  و گیالی دان

 بیزار وق   که رسیدند  ن یحه این به بور  بیزار گذارانسرمییه  رف یر مطیلعه در آنهی. بردند کیر به ۲۰۰۶ سیل 
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  ودداری شین سرمییه  وضعیت  و بیزار ا بیر مداوم بررس   از دارانسهیم  از بسییری  دارد، قرار بدی موقعیت رد

 .کتتدم 

 اج تیب کتد جلوه مته  نظرشین در است ممکن که موقعی   هر در حضور از افراد شودم  بیعث مرغ ش ر اثر

 کم  اسننت ممکن که شننرایط  هر از دهدم  ترجیح کتدم  رف یر شنن رمرغ اثر تیثیر تحت که فردی. کتتد

 دست  از را فراوان  ضروری  اطالعیت فرد شود م  سبب  شتی      طیی این. گزیتد دوری بییید پیش نیراح  

 در بتییدی  طیی دچیر فرد  ود هم ن یجه در. بیشنند نداشنن ه کیری اطالعیت آن بی دهدم  ترجیح زیرا بدهد

 حضور  یی است  الزم که جیهیی  در زیرا دهدم  دست  از تدریج به را دیگران اع مید هم شود م  هییشقضیوت 

 .دهدنم  نشین واکتش  یی ندارد

  طیی این تیثیر تحت افراد. دهدم  نشین  وب  به سخت هییموقعیت و نیسیلم روابط در را  ود ش رمرغ اثر

 امی شننودم  گم مسننئله ظیهر در. دهتدنم  انجیم بیید که را کیری و بیتتدنم  ببیتتد بیید را آنچه شننتی   

 .گیردنم  سیمین و سر کیری هم شدن قییم بی. شودنم  حل گیههیچ

 آنین زیرا کتدم  پیدا نمود بیش ر  هس تد   وب  واقعی هییانسین  که افرادی میین در اوقیت  یل  ش رمرغ  اثر

 آنین. است حد از بیش ادب تیریک جتبه امی رف یری چتیت . نشود نیراحت دس شین   از کس هیچ دارند دوست 

 در نگرف ه  دل به  چیزی می  از کسهیچ پس نزدیم حرف  و نکردیم کیری  چون کتتد م  گمین  غلط به  همواره

شین  واکتش و شدن  پتهین سکوت،  بی که حیل  ست  ممکن ندادن ن ش ر  ح   ا سیب  دیگران به بی  به بزنتد آ

 .دارند بیش ری حمییت ان ظیر و ترندنزدیک بهشین که آنهیی  به ویژه

 سننخن مشننکالت دربیره آزادانه همه تی دهدم  نشننین تحقیقیت. پیچیده اسننت امری سننیزمین  رف یر مدیریت

 سیزمین  ارزشمتد  نیروهیی میین در شغل   فرسودگ   و کتدم  رشد  رف ن در کیر زیر از مینتد مواردی نگویتد،

 .شودم  تحمل غیرقیبل بسییری برای عمال کیر محیط ن یجه در. ییبدم  افزایش

 آسیب   تواندنم  اطالعیت داش ن  صرف  زیرا نکتتد محروم اطالعیت درییفت از را  ود گیههیچ است  به ر افراد

. داد تشخی  را ش رمرغ اثر توانم  سیده سؤال چتد پرسیدن بی گیریتصمیم زمین در. بزند نهیی  تصمیم  به

 دنبیل را اطالعیت آن آیی آورم؟ دسننت به توانمم  که هسننت هم بیشنن ری اطالعیت دانمم  آنچه بر عالوه آیی

 گیرم؟م  نیدیده را اضیف  اطالعیت آن چرا پوش چشم صورت در پوشم؟م  چشم آنهی از یی کتمم 

 کله و سر حوصله که است این اصل  دلیل که برسد ن یجه این به فرد سؤاالت این از کدام هر به پیس  در اگر

 .است شده ش رمرغ اثر گرف یر یقین به قریب اح میل به ندارد، را جدید اطالعیت بی زدن

 بر   آگیهینه بیید اوقیت گیه . کرد پوشنن چشننم اطالعیت  هیچ از نبیید گیههیچ که نیسننت معتی آن به این

 فرد م وجه گیریتصمیم مسئولیت و ندارد می به ربط  هیچ مسئله که زمین  بویژه گرفت نیدیده را اطالعیت
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 اح میال چون کتیم درییفت بیشنن ری اطالعیت نیسننت الزم نیسننت، سننی  ه دسنن مین از کیری وق  . نیسننت

 .کتدم  بدتر را حیلمین فقط بیش ر اطالعیت درییفت

 

 زمین  بویژه است اندیشه روی از و کیمل آگیه  بی گیریتصمیم است مهم اطالعیت گزیتش در آنچه نهییت در

 یی است  اطرافیین و می نهع به موقعیت آن از اج تیب آیی اندیشیم؛ م  کتتدهنیراحت موقعی   به ورود دربیره که

شه  صرفیً  شیدن  دارد؟ واقعیت بی مواجهه از تر  در ری سش  چتین به اندی  را ش رمرغ  اثر مته  تیثیر هیی پر

 .دهدم  کیهش

 

 نگریمنفی: شناختی هایسوگیری .16

ست  شتی     سوگیری  نوع ( Negativity bias or effect) نگریمته  ش ری  وزن ذهن که ا  برای بی

 .بیشد یکسین مثبت و مته  اطالعیت نسبت اگر ح   شودم  قیئل مته  اطالعیت و ا بیر

 

 برایش حل راه ب واند تی اسننت کمین در تهدید هر شننتیسننیی  مغز وظیهه زیرا دارد تکیمل  ریشننه نگریمته 

شین  واکتش مته  اطالعیت گونه هر به سرعت  به ن یجه در دهد افزایش را بقی اح میل و کتد پیدا . دهدم  ن

 .نیست مهید موارد از بسییری در سوگیری این مدرن زندگ  در

 بودند  تدان همه عکس این در. دادند نشننین کتتدگینشننرکت به را نهر چتد گروه  عکس پژوهش یک در

 چتد قیلب در عکس این به را  ود واکتش شد  واس ه کتتدگینشرکت از. بود نیراحت و ا مو که نهر یک جز

له  یین  جم تد  ب یت . کت یب  اکثر هیق  به  قر ند  نشنننین واکتش عکس در ا موی فرد به  ات  چتین ن ییج . داد

 ح   مته  چیزهیی  بی  قیی   در دارند  افراد بر کم ری تیثیر  مثبت  چیزهیی  که  دهد م  نشنننین هیی  پژوهش

 گیری،تصننمیم فرایتدهیی در نگریمته . بیشنند یکسننین بیش و کم فرد برای عیطه  لحیظ به تیثیرشننین اگر

 .است مؤثر ییدگیری و هزیته برآورد ارزییب ، گیری،ن یجه
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ست  مشیهده  قیبل زبین  ارتبیطیت در نگریمته  دیگر نمونه شین  شتی     شتیس   زبین تحقیقیت. ا  دهدم  ن

ست  ممکن افراد ش ه   یطر در هیسیل  فرد یک زبین از را آمیزتوهین عبیرت یک ا شتد  دا  تعداد که حیل  در بی

 .کتتد فراموش راح   به آورده زبین بر وی که را جمالت  و واژگین از بیشمیری

 کِیسیوپو، . ت  جین. دهدم  رخ اطالعیت پردازش اولیه مراحل در مته  ا بیر به مغز اندازه از بیش حسیسیت  

  نشین تصویر مدل سه کتتدهشرکت تعدادی به پژوهش یک در میشیگین، دانشگیه شتی    علوم فقید اس ید

 

 تصیویری  ،( وشمزه  غذای یک یی زیبی متظره یک مینتد) انگیخ تدبرم  را مثبت احسیسیت   که تصیویری : داد

 از عیری تصننیویری و( دیدهآسننیب صننورت  یی گربه یک جتیزه مثل) انگیخ تدبرم  را مته  احسننیسننیت که

 به کِیسیوپو  مطیلعیت. کردم  ثبت را مغز قشر  الک ریک  تحریک همزمین وی(. اشیی  تصویر  مینتد) احسیسیت  

 تحت شدت  به می دیدگیه ن یجه در دهدم  نشین  تریقوی واکتش مته  تصیویر  به مغز که داد نشین  روشت  

 .مثبت ا بیر تی است مته  ا بیر تیثیر

. بیشد داش ه ستگیت  تبعیت تواندم  غهلت صورت در نگریمته  که است مواردی از یک  هیزوج تعیمل نحوه

 دارد وجود تعیدل مثبت احسیسیت   و مته  احسیسیت   بین راض   هییزوج در که است  حیک  زییدی تحقیقیت

 هییزوج دربیره مطیلعیت حیلیکه در. کتتدم  رعییت بیش ر را انصیف جینب یکدیگر بی رف یرشین در ن یجه در و

 ن یجه در و مقیبل طرف مته  رف یر بر فقط آنین شود م  بیعث نگریمته  که دهدم  نشین  نیراض   شدت  به

 .کتتد تمرکز مته  احسیسیت

 

ضیه  این س ینه  روابط در ق ست  صیدق  نیز دو س ین  . ا سیت    دربیره که دو سی  همدالنه دارند هم به که مته  اح

 قهر ذهن بیشد، میین در گریمته  وق   که حیل  در. آورندم  وجود به تعیدل شینرفیقت در کتتدم  گه گو

 کمکم رفیقت حیلت این در. کتد  ودداری مته  احسیسیت   از تی کتدم  تلق  متیسب  واکتش را اع تیی ب  و

 .رودم  بین از

صیه  سین   روان تو ست  این شتی     شتی  به مته ، رف یرهیی به واکتش کتیر در عیطه  رابطه گونه هر در که ا

ش ر  ح   دیگری مثبت رف یرهیی شین  واکتش بی سد  حداقل به نی ودآگیه نگریمته  اثر تی دهیم ن  همین. بر

 .بکیهد دیگران بی روابط شدن راب و هیدوس    وردنبهم و طالق از تواندم  سیده فرمول

 .کتیمم  مرور هم بی را فرض  مثیل سه است مؤثر اندازه چه تی نگریمته  که این شدن روشن برای
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 میهینه عملکرد بیز ورد مهصننل گزارش شننرکت مدیر. اسننت  صننوصنن  شننرکت یک کیرمتد بهتیز: یک مثیل

س د م  آنین برای را کیرمتدان سییر  بهتیز عملکرد. فر ست  شده  ارزییب  مثبت ب  چتد بهتیز ذهن حیل این بی. ا

 .شودم  گزارش کل از ان قیدی جمله دو درگیر روزی

ست  زده سر  سروش  از پیش هیسیل  آور جیلت عمل : دو مثیل   یل  را  یطره همین نی ودآگیه هتوز او امی ا

 ذهتش به که داده انجیم فراوان  مثبت کیرهیی سیل  این ط  در سروش  که حیل  در. آوردم  یید به شهیف 

 .آیدنم 

 بی. رسید  اش واس ه  به او و بود  وب بسییر  بحث ن یجه. داشت  اس یدش  بی شدید  بحث  امیر دیروز: سه  مثیل

م  یید به بود شتیده  بحث وسط  که را ایجمله چتد مدام که چرا. است  نیراحت و عصبین   امروز او حیل این

 .آورد

 .گذاردم  جیی بر نی ودآگیه را تأثیرش نگریمته  بیال هییمثیل تمیم  در

 کتیم تالش گذاریم،م  سننر پشننت را ایتجربه بیر هر. دارد وجود گونیگون  هییراه نگریمته  بر غلبه برای

 درییف    ذهن کتد م  کمک  گیریاندازه  این. کتیم مرور ذهن در را تجربه  آن مثبت  هیی جتبه  از فهرسننن  

 ترراحت  کتیم، تجربه  را ذهت  کردن فهرسنننت بیشننن ر چه  هر. کتد  پیدا  تجربه  آن از را واقعیت  به  نزدیک 

 لذت آن از اسننت مثبت کل در ایتجربه که زمین  صننورت این در. کتیم عیدت یک به تبدیل را آن توانیمم 

 .کتد نی وشییتد را تجربه کل مته  جتبه دو یی یک دهیمنم  اجیزه و بریمم 

 فرصننت  ودمین به دیگر بیین به. داریم نگه را حس آن مدت  کتیم تالش داریم،  وب  احسننی  که هتگیم 

سیت    از بردن لذت سی سییری . بدهیم را مثبت اح ست   وب چیزی وق   اوقیت ب سین  ا ست  ان  سریع  دارد دو

سد  اتمیم به اشتجربه س   وق   که حیل  در. بر ست،  مته  ح  بر. بمیند بیق  مدت  حس آن در دارد تمییل ا

 و بدهد   بیشننن ری زمین   ودش به  دارد مثب   حس که  زمین   در  ودآگیه  کیمال  تواند م  فرد متوال همین

 قدرتمتد اثر رسننیندن حداقل به در هم انگیریمثبت و روییپردازی. دارد نگه زنده را تجربه آن حس اصننطالحیً

 .کتتدم  ایهی مهم نقش  نگریمته 

 ویتسنن ون قول به. بیشنند جمع مخربش اثرات و نگریمته  به بیید مخ لف هییمتیسننبت در انسننین حوا 

 .شودم  بزرگ  تغییرات موجب امی بییید نظر به کوچک ایمسئله است ممکن نگرش طرز چرچیل

 کاذب نفس به اعتماد: شناختی هایسوگیری .17

 به فرد اطمیتین که اسننت شننتی    سننوگیری نوع ( Overconfidence effect) کیذب نهس به اع مید

ست  هیداوری آن عیت  دقت از فراتر هییشداوری شین توانیی  به اندازه از بیش افراد بر  . ا  دارند اطمیتین هی
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 در کیذب نهس به اع مید دهدم  نشنننین تحقیقیت. پذیرندم  روزمره زندگ  در را تریبزرگ هییریسنننک و

 .آنهیست بی حق همیشه که برندم  گمین غلط به بیش رشین زیرا است شییع ایپدیده نخبگین میین

 به ا الق  داوری پیی وق  . بگیرند کم دست است ممکن را ا الق  مسیئل کیذب نهس به اع مید اثر در افراد

 نشننین جدید تحقیق یک ن ییج. کتتدم  عمل ترا الق  دیگران از کتتدم  گمین مردم بیشنن ر آید،م  میین

 به  هی  یل . دانتد م  جیمعه   بیالی  درصننند ده در ا الق  لحیظ  به  را  ود افراد از نیم  از بیش که  دهد م 

 . دهتدم  انجیم را درست کیر ا الق  چیلش هر در و هس تد  وب   یل  هییآدم کتتدم  گمین سیدگ 

 

 کمک  نییزمتدان   به  چقدر  که  بیره  این در هی  یل  کیذب  نهس به  اع مید  اثر در دهتد م  نشنننین مطیلعیت  

 .کتتد اغراق گذارندم  وقت داوطلبینه و  یر واهینه هییفعیلیت برای چقدر یی کتتدم 

 است جیی  درست این و دهد انجیم را کیری تأمل بدون فرد شود سبب تواندم  اندازه از بیش نهس به اع مید

 .بیالست بسییر غیرا الق  عمل زدن سر اح میل که

شمتد  کینمَن، دانیل بیور به س ه  دان  شتی     سوگیری   طیرترین کیذب نهس به اع مید شتی   ،  علوم برج

ست  ست  این دلیلش یک. ا سین  داوری قوه که ا سییر  سوگیری  این مقیبل در ان سیب  ب ست  پذیرآ  یک ن ییج. ا

 از شننینرانتدگ  کیهیت که بیورند این بر افراد درصنند ۹۳ که اسننت حیک  م حده اییالت در مهصننل پژوهش

 .است ممکن غیر آمیری لحیظ به قضیه این که حیل  در است بیالتر جیمعه میینگین

 به. کتدم  هموار دیگر شتی     طیهیی برای را راه راح   به کیذب نهس به اع مید که است  این دیگر دلیل

 در. بدانیم   طی  از عیری  را  ود که  شنننودم  بیعث   هییمین  داوری و  ودمین  به  حد  از بیش اع مید  دیگر بیین 

 .اف دم  شتی    هییسوگیری انواع دام در راح   به فرد شرایط  چتین

 اتم  فیجعه تیی ینیک، شدن غرق است؛ داده رخ انسین   فجییع ترینمهم از بر   کیذب نهس به اع مید اثر در

 .۲۰۱۰ سیل در مکزیک  لیج نه   لکة و چَلتجِر و کلمبیی فضیپیمیهیی نیبودی چرنوبیل،

ست   یل  را  ود ضیع  بر کتدم  گمین الک  فرد گیه  شود، م  ظیهر مخ لف هییشکل  به گرف ن، بیال د  او

 اش بیه  بیعث کیذب نهس به اع مید. شده   یرج دس ش  از اوضیع  کت رل هیست مدت که حیل  در است  مسلط 

 نییز مورد زمین مدت محیسبه  در گیرد،م  بیال دست  را  ویش وریبهره فرد. شود م  ریزیبرنیمه در محیسبه 

 .اف دم  تأ یر به کیر پییین و شودم   طی دچیر

 و بگیرد  ودش نظرات اسننی  بر را تصننمیمیت همه فرد که کتد رشنند تواندم  چتین کیذب نهس به اع مید

 عمده سننهم چتد بور  بیزار در کتید فرض. نکتد کیرشننتیسننین  هییمشننورت و هیواقعیت به توجه  هیچ

 گمین که ببرد بیال چتین را  یطرتین اطمیتین تواندم  این. دهدم  سود حسیب  است سیل چتد که اید ریده
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ست  شمی  که سهم   هر کتید سی   بر فقط فرد مواقع گونهاین در. شود م  طال بگذارید رویش د  به آنچه ا

 .اف دم  اتهیق دارد واقعیً آنچه نه کتدم  عمل نشیتدم  دلش

 بیش ر  که است  این واقعیت. ترندا الق  و ورتربهره تر،صیدق  تر،بیهوش دیگران از کتتدم  گمین افراد بیش ر 

 در و کتد م  پیدا  غیرواقع  ان ظیرات   کیذب  نهس به  اع مید  اثر در فرد. هسننن تد  حد  یک  در کمیبیش  افراد

 .شودم  پذیرآسیب نیامیدی و شکست برابر در ن یجه

 .کتیم بررس  بیش ر مخ لف هییمتیسبت در را کیذب نهس به اع مید اثر فرض  مثیل پتج بی

سیرییبِ  کتدم  گمین سیمین : یک مثیل ست   وب   یل  م ست  مطمئن  ودش به چتین. ا  از گیههیچ که ا

 یی بپرسد  را مسیر  دیگران از ایتکه جیی به شود، م  گم و رودم  طوالن  سهری  به او. کتدنم  اس هیده  نقشه 

 .کتدم  ط  میشین بی را اضیفه راه کیلوم ر صدهی کتد، اس هیده نقشه از

ثیل  تدارد م  بیهوش   یل  را  ود فرزاد: دو م حین   برای و پ ندازه  به  مهم ام  عه   کیف   ا طیل تد نم  م  بر و ک

 .کتدم  کسب را کال  نمرات ترینپییین از یک   ودش ان ظیر  الف

سم : سه  مثیل سرش  کتدم  گمین قی ش ه  که چرا کتدنم  ترک را او هیچگیه هم ست  مرده ک  از قدر آن او. او

 .کتد ترک را او شودم  نیچیر که کتدم  سوءاس هیده همسرش

 و است  هیروارد اوست  شییس ه   که دانشگیه   تتهی کتدم  گمین و دارد تحصیل  ادامه قصد  نیلوفر: چهیر مثیل

 ادامه شینس سیل یک و گیردنم  پذیرش هیروارد از او بعد میه شش. دهدم  تقیضی هیروارد به ورود برای فقط

 .دهدم  دست از را دیگر هییدانشگیه در تحصیل

یی : پتج مثیل  بیت   نیمزد  هل  دیدار  از که  دارد اطمیتین   ود پیروزی به  چتین  و اسنننت جمهوری رئیس ان خی

 .کتدم  واگذار رقیبش به را ان خیبیت او بعد هه ه. کتدم   ودداری مخ لف متیطق شهروندان بی مس قیم

 در رسننیند؛ حداقل به را کیذب نهس به اع مید اثر توانم  شننینکیرگیری به بی که هسنن تد فراوان  راهکیرهیی

 افراد بویژه دیگران ان قید به. بیشیم  صیدق   ودمین بی. کتیم توجه همیشه  عیت  هییواقعیت به روزمره زندگ 

 تعهد به پییبتدی در. کتیم  ودداری دیگران بی  ودمین مقییسه  از. دهیم گوش حوصله  و صبر  بی اع مید مورد

 .بیشیم گراواقع کتیم صرف بیید که زمین  و انرژی محیسبه در کتیمم  قبول را کیری وق   و بیشیم جدی

 تی  کرد فراموش نبیید   امی  دارند  نقش کیذب  نهس به  اع مید  اثر رسنننیندن  پییین  به  در فوق راهکیرهیی   چتد  هر

 .میند امین در کیذب نهس به اع مید شر از تواننم  نشوند عیدت به بدل راهکیرهی این
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 گرایینوآوری: شناختی هایسوگیری .18

 محصنول  یک فواید برای فرد که اسنت  شنتی     سنوگیری  نوع ( Pro-innovation bias) گرای نوآوری

 این از. دهدنم  اهمی   محصول  همین هییمحدویت به که حیل  در شود م  قیئل ارزش اندازه از بیش جدید

 .بپذیرد تغییری هیچ بدون را نوآوری بیید جیمعه کل پتداردم  فرد متظر

 به گرایش. کتتدم  تبلیغ چیز هر از بیش را جدید کیالی هر هیینوآوری دیجی یل، محصوالت  تولیدکتتدگین

صول  آ رین اگر کتتد گمین  ریداران شود م  بیعث نوآوری ش   مدل آ رین یی نخرند را شرکت  آن مح  گو

  آن هیینوآوری برای زییدی وزن ذهن حیلت این در. اف تدم  عقب جیمعه بقیه از بیشتد، نداش ه را همراه

 

 به شرکت  یک هیینوآوری مجموع تی بکشد  طول مدل چتد است  ممکن واقعیت در امی شود م  قیئل محصول 

 تهیوت  اشبعدی  مدل  بی  همراه گوشننن  یک  امکینیت   مجموع اوقیت   یل  مثالً. شنننود متجر عمده  تغییرات

 .دهدم  کیهش را مدل آ رین  رید برابر در مقیومت گرای نوآوری امی ندارد چتدان 

ست  به ر ترجدید محصول  ح   اوقیت گیه  سییری  ایتکه کمی. دارد نوآوری چتد ایتکه بی نی  به هیشرکت  از ب

 گرای نوآوری امی. کتتدم  م وقف چتدی از بعد را جدید محصننول تولید دیگر مسننیئل یی فت  اشننکیالت علت

 دفیع  ردم  را چیزی هر مدل آ رین که این از همیشننه و ببیتد روشننت  به را هیمحدودیت فرد گذاردنم 

 .کتدم 

 در. میالدی شصت   و پتجیه دهه به گرددبرم  عموم  افکیر در گرای نوآوری تیثیرات معروف هییمثیل از یک 

ش   هیینوآوری و اتم  هییفتیوری روزه هر پیشرفت  بی هیسیل  آن  که بود آمده پدید همگین  بیوری آن، از نی

 شنند،  واهد فسننیل  هییسننو ت همه جییگزین یکم و بیسننت قرن اوایل در اح میال و زودی به اتم  انرژی

 فراوان  راهکیرهیی اتم  انرژی هیینوآوری جییش به و رسید  واهد حداقل به اتم  انرژی نظیم  کیرکردهیی

سییری  برای سیئل  از ب شر  م شت   واهد ب شبیتینه . دا سر   در که رفتم  گمین  و  برای اتم  انرژی جهین سرا

 ادامه نیز بعد هییسننیل بیور این. شنند  واهد گرف ه کیر به برق  هییمولد تی دارو تولید صننتعت از چیز همه

 قرن شننروع بی کردم  بیت پیش ۱۹۸۶ سننیل در موتورز، جترال وقت عیمل مدیر اسننمیت، راجر مثالً. ییفت

 .کرد  واهیم زندگ  کیغذ بدون ایجیمعه در جدید
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 توجه از مینع شتی    سوگیری این واقع در. گیرندم  شکل  واه نوآوری تیثیر تحت مشیبه موارد و بیور این

  و علم در را جدیدی فصل اتم  انرژی فتیوری ایتکه بی بیال مثیل در مثالً. است نوآوری هر هییمحدویت به

 

 امروز همین تی که هیی محدویت. داشنننت همراه به نیز را فراوان   طرات و هیمحدویت امی گشنننود صنننتعت

 چتیت  این هییبیت پیش دلیل همین به. است  کرده مشغول   ود به را پژوهشگران  و دانشمتدان  از بسییری 

 .نپیوس تد واقعیت به گیههیچ

 اسنن قبیل مورد زمین ط  در هینوآوری از بسننییری که اسننت این رودم  یید از اوقیت  یل  که دیگری نک ه

 تعداد چه که درییفت ب وان به ر کتیم تهیه بشننری ا  راعیت از فهرسنن   اگر شننیید. شننودنم  واقع عموم 

 .کتتد پیدا بشر زندگ  در جیی  نشدند موفق مخ لف دالیل به نوآوری و  القیت زییدی

  ریدی هر از پیش که است  این راه به رین. کتد تحمیل انسین  به را گزاف  هییهزیته تواندم  گرای نوآوری

 محصنننول آیی کتد؟ م  برطرف را نییزهییش  چقدر  نظر مد نوآوری ببیتد  و بیتدیشننند  نییزهییش  به کیمال فرد

صول  بی معتیداری تهیوت جدید صول   رید هزیته آیی دارد؟ قبل  مح صوالت  بی قیی  در جدید مح شیبه  مح  م

 اند؟ضروری نییزهیی شوندم  برطرف جدید محصول بی که نییزهیی  آیی است؟ متطق 

 .بیشد دور به گرای نوآوری اثر از  رید، و ان خیب در کتدم  کمک فرد به هیی پرسش چتین به اندیشیدن
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 انگاریتازگی: شناختی هایسوگیری .19

 برای بیشنن ری وزن ذهن آن ط  که اسننت شننتی    سننوگیری نوع ( Recency illusion) انگیریتیزگ 

ست   کس   هر برای انگیریتیزگ  تجربه. قبل  هییداده تی شود م  قیئل تیزه اطالعیت شتی  وق   اوقیت گیه . آ

شتی  موضوع   بی بیر نخس ین  برای  امی دارد تیزگ  نیز بقیه برای موضوع  آن کتیمم  گمین غلط به شویم م  آ

 .گذردم  موضوع آن عمر از زییدی سیلیین که فهمیمم  بعد

س ید  زویک ، آرنولد س    زبین ا شگیه  شتی س تهورد،  دان  کیر به ۲۰۰۵ سیل  در را عبیرت این بیر نخس ین  برای ا

شین  که عبیرت  یی واژه بی مواجهه در افراد فهمید او. برد ست  جدید برای صور  غلط به ا  یی واژه آن که کتتدم  ت

 مطیلعیت وی. است داش ه کیربرد زبین آن در هیسیل عبیرت یی کلمه آن که حیل  در شده زبین وارد تیزه عبیرت

ش ری  س رش  را انگیریتیزگ  تعریف و انجیم بی سی   بر فرد که بیوری": داد گ  تیزگ  به آنچه پتداردم  آن ا

 ".است تیزه و م ی ر ایپدیده شده اشم وجه

 .کتیم مرور هم بی را فرض  مثیل یک

 روز ا بیر دارد تصمیم ییف ه، فرصت که امروز از او. کتدنم  دنبیل را روز ا بیر که است زییدی هییسیل  جواد

 از بسننییری که معتی این به. کتد بیزی نقش تواندم  شننتی    سننوگیری این که ایتجیسننت. کتد پیگیری را

صور  این برایش شتود، م  بیر اولین برای جواد که را مهیهیم   برای مهیهیم این اح میالً که کتدم  ایجید را ت

ست  جدید نیز دیگران ش ه  وجود هیسیل  مهیهیم آن که حیل  در دارند تیزگ  و ا ست . انددا  در جواد که ایتجی

 .اف دم  انگیریتیزگ  دام

 یید  نیز( frequency illusion) "تکرار وهم" عتوان بی  آن از که  انجیمد  م  ایپدیده   به   ود انگیری تیزگ  

 کتدم  شروع  دلیل همین به. کتد عوض را میشیتش  گیردم  تصمیم  هیسیل  از پس آتتی کتید فرض. شود م 

 وهم. کتتدم  جلب را نظرش میشنننین دو یی یک میین این در. مخ لف  ودروهیی دربیره تحقیق و مطیلعه به

 ح  . بیتد را هیمیشننین همین رودم  جی هر آتتی شننودم  بیعث اسننت گزیتشنن  توجه ن یجه  ود که تکرار

 ممکن آتتی که ایتجیست . شود  ظیهر میشین  همین دوبیره تلویزیون  تبلیغ یک یی فیلم یک وسط  است  ممکن

 هست  جی همه چون کرده عمل درست  میشین  آن ان خیب در بگیرد ن یجه و شود  گرف یر تکرار وهم در است 

 به گزیتشنن  توجه اکتون و نداشنن ه هیمیشننین به توجه  آن از پیش آتتی که اسننت این واقعیت که حیل  در

 .دارد هیمیشین

  ییل  ستیریوی . بگیریم کم دست  را هیپدیده درک در تیریخ  موقعیت شود  بیعث است  ممکن انگیریتیزگ 

 .بگیرید نظر در را زیر
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 کیرکتین  در  القیت  پرورش دربیره را مطلب  اتهیق    یل . اسنننت میل   دمیت شنننرکت کی  رئیس ثمین ع

 بعد روز. اسننت جدید  یل  روش آن کتدم  گمین. آیدم   وشننش آن پیشننتهیدی روش یک از و  واندم 

 عثمین  ایتجی  در. کتتد  اجرا روزانه وظیهه  عتوان به را روش همین   واهدم  آنین از و کتد م  جمع را کیرکتین 

 آن تیریخ  لحیظ به که داندنم  وی عالوه به. گیردم  تصننمیم آن اسننی  بر و شننودم  انگیریتیزگ  اسننیر

 یی آیددرم  جور وی شرکت فعل  شرایط بی اسیسیً آیی و است  رف ه کیر به عل   چه به و موقعی   چه در روش

  یر؟

 هر از پیش اسننت به ر. دارد تیزگ  هم بقیه برای که نیسننت معت  این به اسننت جدید می برای اطالعیت  اگر

 .آوریم دست به قضیه از تیریخ  و درست درک  تی کتیم مطیلعه است جدید برایمین آنچه هر دربیره چیز

 

 گزینشی ادراک: شناختی هایسوگیری .20

ش   ادراک ست  شتی     سوگیری  نوع ( Selective perception) گزیت ست  را آنچه هر ذهن که ا  در

 گزیتشنن  را اطالعیت فرد فرایتد این در. گیردم  نیدیده پتدارد مخیلف را چه هر و کتدم  درییفت پتداردم 

 .هست واقعیً که گونه آن نه بیتدم  دارد دوست که طور آن را تصویر فرد سیده زبین به. کتدم  درییفت

 

  طیی از راح   به اسنننت ممکن وی. شنننودم  قیئل اسننن ثتی شنننیگردانش بین که بگیرید نظر در را معلم 

شم  محبوبش آموزدانش ش  چ شین  واکتش زند سر  دیگری آموزدانش از  طی همین اگر که حیل  در کتد پو  ن

 ترینکوچک  برای که  حیل   در بگیرد نیدیده   ندارد  عالقه  او به  که  را آموزیدانش پیشنننرفت  برعکس یی . دهد 

 .گیرد نظر در پیداش محبوبش آموزدانش پیشرفت

 فرضنن  مثیل چهیر بی. دهدم  نشننین را  ود واقع  زندگ  در مخ له  هییموقعیت در گزیتشنن  ادراک اثر

 .کتیم مرور را مسئله

 به  که  کتد م  ان خیب  را هیی  میوه همیشنننه او. رودم  بیزار  به  میوه قلم چتد   رید  برای صنننیدق: یک  مثیل 

 تی نکرده ام حین را دیگر هییمیوه گیههیچ که گیردم  تصنننمیم  چتین حیل  در او. دارند  وب  مزه زعمش

  یر؟ یی آیدم   وشش طعمشین از آیی ببیتد

 دهدم  رأی حزب آن به شرایط   هر در وی. است  سییس    حزب یک قرص پی و پر طرفدار شیهین : دو مثیل

 پیشرفت  به واقعیً حزب آن آیی که این از نظر صرف  کتدم  نمییتدگ  را بیورهییش حزب آن بردم  گمین زیرا

  یر؟ یی کتدم  کمک  اشجیمعه
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 را جدیدی فرد گیه هر او. اسنت  داشن ه  کشنیدن  سنیگیر  زیین و ضنرر  دربیره فراوان  مطیلعیت همی: سنه  مثیل

 .نه یی کتد برقرار ارتبیط او بی گیردم  تصمیم  یر یی کشدم  سیگیر طرف آیی ایتکه اسی  بر کتدم  مالقیت

 به بیتدم  را محبوبش تیم بیزی که زمین هر. است  بتهش فوتبیل تیم قرص پی و پر طرفدار سمیه : چهیر مثیل

 .است اع تیب  محبوبش تیم  طیهیی به امی دهدم  نشین واکتش حریف بیزیکتین  طیهیی

 بخواهتد را آنچه هر افراد که داد نشننین میالدی پتجیه دهه در گزیتشنن  ادراک دربیره کالسننیک تحقیق یک

 شد   واس ه  دارتموث کیلج و پریتس ون  دانشگیه  دانشجویین  از تعدادی از پژوهش این در. برعکس و بیتتدم 

سیبقه  یک فیلم سب یً  فوتبیل م شن  ن شگیه  دو این بین   شی  را دان  هر  طیهیی تقریب  تعداد سپس  کتتد، تمی

 برابر دو تقریبیً  را مقیبل   تیم  طیهیی   تعداد  گروه هر که  داد نشنننین تحقیق هیی ییف ه  . بزنتد  تخمین را تیم

 .داشت کتتدگینشرکت گزیتش  ادراک از حکییت که کرد گزارش واقعیت

ست  این گزیتش   ادراک دالیل ترینمهم از یک  سییر  هییداده بی روز هر افراد که ا  و شوند م  مواجه زییدی ب

 واکتش چیزی چه به که کتدم  ان خیب ذهن دهتد؛ نشننین یکسننین  توجه آنین همه به توانتدنم  ن یجه در

 .دهد نشین

ش   ادراک صرف . دارد نقش نیز تجیری تبلیغیت طراح  در گزیت ست  ممکن کتتدگینم ش ر  تبلیغ یک از ا  بی

 .دارند ایعقیده چه محصول یی شرکت فالن دربیره ایتکه اسی  بر فقط کم ر یی بییید  وششین

. کتد وارد ا الل گیریتصمیم  روند در و شود  زییدی هییفرصت  رف ن دست  از بیعث تواندم  گزیتش   ادراک

 .نگیریم قرار گزیتش  ادراک تیثیر تحت بود مراقب بیید مهم مسیئل در

 گراییخودخدمت: شناختی هایسوگیری .21

ست  شتی     سوگیری  نوع ( Self-serving bias) گرای  ود دمت  و فرد  ود به را موفقیت ذهن که ا

نیی   ندازه  از بیش داوری در فرد حیلت   این در. بیرون  عوامل  به  را شنننکسنننت  و دهد م  نسنننبت  اشتوا  ا

 .کتدم  جلوه از ودراض 

 قوت چتین گیه  امی تمییل این. دارد نگیه دور پتداردم  آسننیب و تهدید آنچه هر از را  ود دارد تمییل ذهن

 حیلت این در. آیددرم   ویش به نهیدن قرب و ارج  دمت به هم کتدم  ایجید  توهم و  طی  هم که گیردم 

 و هی توانمتدی  از همیشنننه برند، م  سنننؤال زیر را ان قیدی  هر اع بیر  مدام  یی  پذیرند  نم  را ان قیدی  هیچ افراد

 .بتدندم  هییشینشکست و  طیهی روی به را چشمینشین و گویتدم  سخن دس یوردهییشین

 و دهد م  نسنننبت  اسننن عدادش  و تالش به  را آن گیرد،م   وب  نمره بیر  هر که  کتید  فرض را آموزیدانش

 فوتبیل  مرب . شکتد م  ام حین بد سؤاالت  و معلم سر  را هیکوزه کیسه  همه شود،   راب اشنمره اگر برعکس

 تیمش اگر امی  پتدارد م  بُرد دالیل  را  وب گروه  کیر  و تیم هیی تیک یک   شنننود،م  برنده  تیمش بیر  هر که 
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شونت  و داور و زمین ببیزد، صه  و حریف تیم   س   هر  ال صر   ودش جز ک ست  مق س عداد  که فردی. ا  و ا

س گ     س خدامش  دلیل را اششیی ضیی  که قبل  جیی دربیره امی داندم  ا  که دارد بیور کرد رد را شغلش  تقی

 .اندگرای  ود دمت بتد در شخصیت سه هر. نییمده  وشش او از کتتدهمصیحبه

سردگ   دچیر که افرادی دارد آن از حکییت تحقیقیت. شود م  برعکس اوقیت گیه  گرای  ود دمت  یی انداف

 گمین انسننین حیلت این در. شننوندم  گرای  ود دمت برعکس مدل به مب ال اسننت پییین شننیننهس عزت

صل  موفقیت و مثبت اتهیقیت کتدم  ست  بیرون  عوامل و شینس  حی سئولیت  که حیل  در ا ست    هر م  و شک

 .داندم   ودش م وجه فقط را بد اتهیق

 

 

شین پ  و زندگ  وقییع چقدر که این دربیره افراد ست  شین هدایت تحت آمدهیی شتد م  م هیوت ا  هدایت. اندی

 کینون" عتوان تحت هست  مههوم  شخصیت   شتیس   روان در. است   یرج می دست  از زندگ  در چیزهی  یل 

 برای اهییو، اییل   دانشننگیه شننتیسنن روان فقید و برجسنن ه اسنن ید ،(۲۰۱۴ -۱۹۱۶) راتِر جولین که "هدایت

 مسئول  را  ودمین اندازه چه تی که این از است  عبیرت هدایت کینون. کرد معرف  ۱۹۵۴ سیل  در بیر نخس ین 

 .هدای مین از  یرج و بیرون  عوامل اندازه چه تی دانیمم  شینن ییج و زندگ  وقییع

سیم  بیرون  و درون  گروه دو به هدایت کینون ست  درون  هدایت کینون دارای که فردی. شود م  تق ش ر  ا  بی

سئول  را  ود ص     عوض در. داندم  اشزندگ  ن ییج م ست  بیرون  هدای ش کینون که شخ  و اقبیل و بخت ا

شیمد  دلیل را کت رل از  یرج عوامل  بهره درون  هدایت کینون از که افرادی طبیع ی. داندم  اشزندگ  هییپی

 .اف تدم  گرای  ود دمت دام در بیش ر برندم 
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 گرای  ود دمت گرف یر ترراحت فردگرا هییفرهتگ در افراد دهتدم  نشین  شتی     علوم جدیدتر مطیلعیت

ست    گراجمع هییفرهتگ در. گراجمع هییفرهتگ تی شوند م   اج میع جمع  میهیت از م یثر موفقیت و شک

 تیکید فردگرا هییفرهتگ در مقیبل در. کتتدم  نگیه جیمعه کل بی ارتبیط در را فرد رف یر افراد ن یجه در است 

سیی     بر سئول  عتوان به فرد شتی ست    نهیی  م ست  پیروزی یی شک  مقیبل در فردگرا هییفرهتگ مثبت نک ه. ا

 .است افراد از بیش ر قدرشتیس 

 مسننن عد  بیشننن ر هی ترجوان که  اسنننت آن از حیک   شنننتی     علوم تحقیقیت  مهم هیی ییف ه   از دیگر یک 

 ییدآوری یعت  بیش ر  تجربه. شود م  بیش ر  نیز شخ   تجربه رود،م  بیالتر سن  چه هر. اندگرای  ود دمت

 به ر بیشد،  داش ه  ا  ییر در بیش ری  هیینمونه ذهن چقدر هر. اتهیقیت و وقییع از بیش ری  هیینمونه درک و

ند م  ند  توا یت  رو یل  را پذیری مسنننئول یت   و تحل  به  میل  تجربه،  و سنننن رف ن بیال  بی  ن یجه  در. کتد  هدا

 .ییبدم  کیهش گرای  ود دمت

صت  تواندم  شکل   هر در گرای  ود دمت شد  گرانبهیی هییفر سین  از را آمو  ن و ر  نقیط وق  . بگیرد ان

ست  را مینضعف  سیم   در شتی شرفت  دهیم گوش ان قید به و ب شمین  اگر امی. کتیمم  پی  را می آنچه هر به را گو

  ودمین دربیره جدیدی چیز دیگر دیگران، و شننرایط گردن اندا  یم را مشننکالت همه و بسنن یم کتدم  نقد

 .کتیمنم  کشف

 گراییپوشانیهم: شناختی هایسوگیری .22

شین  هم ست  شتی     سوگیری  نوع ( Shared information bias) گرای پو ضیی  که ا  تمییل جمع اع

 کتتد صرف  وقت موضوعیت   برای کم ر و کتتد گه گو آشتیست   همه برای که موضوعیت   دربیره بیش ر  دارند

 مش رک اطالعیت دربیره صحبت به گرایش گرای پوشین هم سیده، زبین به. ندارند آگیه  آن از اعضی بر   که

 .است جمع

شین  هم صمیم  در زیینبیری هییپییمد تواندم  گرای پو ش ه  گروه  هییگیریت شد  دا ضیی  وق  . بی  جمع اع

. شوند  ا ذ آگیهینه کیمالً تصمیمیت  داشت  ان ظیر تواننم  گذارند،نم  اش راک  به ندارند بقیه که را اطالعیت 

 .کتم روشن را قضیه فرض  مثیل یک بی بگذارید

س ینش  و شیهرخ  صمیم  دو سد م  فرا که موعدش. سیتمی  بروند کیر اتمیم از پس گیرندم  ت  شود م  قرار ر

 از نیز زمین بیتجیمد درازا به گیریتصمیم چه هر و اند س ه همه. کتتد تمیشی فیلم  چه بگیرد تصمیم جمع

 قبال شیهرخ . کتتدم  اعالم را  ودشین  موافقت جمع بیش ر  و کتدم  پیشتهید  را فیلم  یک . رودم  دست 

 اعالم آشننکیرا را نظرشننین مرحله این در هیبر  . اسننت بدردنخوری فیلم نظرش به و اسننت دیده را فیلم آن

 گرای پوشین هم دام در گیراف یدن امر این دلیل. نگوید چیزی جمع  یطر به دهدم  ترجیح شیهرخ. کتتدم 

 .است
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 سننلیقه بحثِ. ندارد وجود کتیم تمیشننی را فیلم  چه ایتکه برای قطع  و درسننت جواب گیههیچ بیال مثیل در

 .میرود بیالتر گرای پوشین هم اح میل بیشد میین در جمع توافق پیی وق  . است

 فت  دانشگیه  روانشتیس    اس ید  تیی ِس، ویلییم و اوهییو، در مییم  دانشگیه  شتیس   روان اس ید  اس یسر،   گیرولد

 بیش ر  گیرندم  قرار گروه یک در وق   افراد که دادند نشین  ۱۹۸۵ سیل  در مش رک  پژوهش   در آرکینزا ،

  برند ب  آن از دیگران که  اطالعیت   دربیره  گه گو طبیع یً  ایتکه  بی  کتتد  پوشنننین هم گه گو در دارند  تمییل  

شتگرتر  ست  رو شین  هم. ا ست  قرار که زمین  گرای پو ضوع   دربیره جمع ا ضیوت  مو  نهیی  توافق به و کتد ق

 قضیه  تی نزند مخیلف سیز  دهدم  ترجیح فرد. بیشد  زمین محدودیت تواندم  دلیل یک. گیردم  شدت  برسد 

 بیشد،  کم ر زمین  محدویت و ممکن تصمیم  به رین به رسیدن  جمع تمرکز اگر برعکس. شود  جمع ترسریع 

 .کتدم  بیین را نظرش ترراحت کس هر

 

 

صمیم  شواری  جمع  گیریت شین  هم بیعث که دیگری عمده دلیل. دارد را  ود  یص هیید  شود م  گرای پو

 به. بیزارند شوند  شتی  ه  جمع مخیلف ایتکه از افراد بیش ر . است  جمع در م هیوت نظر بیین از نیش   اضطراب 

 دیگران میین در شننینشننهرت به جمع یک اعضننیی. کتدم  سننراسننیمه را ایعده جمع در زدن حرف عالوه

 نظر بیین بی کتتدم  گمین آنهی وانگه . شنننود وارد ایلطمه آبروشنننین به ندارند دوسنننت و دهتدم  اهمیت

ست  ممکن مخیلف ش   را شین اطالعیت ن یجه در. بگیرد قرار  طر در دیگران بی شین عیطه  هییپیوند ا  گزیت

 .گذارندم  میین در جمع اعضیی دیگر بی

 بگذارند میین در دیگران بی را بیش ری اطالعیت جمع یک اعضیی چه هر که دهتدم  نشین م عددی تحقیقیت

 از عبیرتتد کتدم  کمک امر این به که مهم  راهکیرهیی. شننودم  ا ذ تریموفق و به ر گروه  تصننمیمیت

 تتوع به دادن اهمیت کل ، هییبحث از اج تیب جمع ، تصمیم  دربیره وگه گو بحث به بیش ر  زمین ا  صیص 

 .تکرار از اج تیب برای جدید موضوعیت دربیره گه گو و نظرات

 دیگر فرد بود امیدوار  توانم  مت قد  و مخیلف  نظرات برابر در بردبیری  تمرین بی  و راهکیرهی   این کیرگیری  به  بی 

 .افزایدم  گروه زیبیی  به هیرنگ گونیگون . بیشد جمیعت همرنگ همیشه نشدن رسوا برای نبیشد مجبور
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 نگریدوام: شناختی هایسوگیری .23

 در را موفق و زنده هیینمونه فقط ذهن که است شتی    سوگیری نوع ( Survivorship bias) نگریدوام

جه  در و گیردم  نظر یت  داوری در ن ی طی  موقع تد م    ید   . ک گذار تد  بی  ب ثیل  چ ییل   م  در را نگریدوام  

 .دهم نشین م هیوت هییموقعیت

ست  پردرآمدی و  وب تجیرت کیمپیوتر آموزش کتدم  گمین بهمن: یک مثیل شد م  این به ن یجه در. ا  اندی

 برش و دور را موفق هیینمونه فقط که ایتجیست  بهمن مشکل . کتد اف  یح کیمپیوتر آموزش مؤسسة   یک که

 .است نشتیده چیزی  ورده شکست تجیرتشین که زییدی افراد از هرگز او. است دیده

شیبه  عتیویت  بی را فراوان  مقیالت: دو مثیل ش ر  که کیری پتج" م  عیدت ده" یی "دهتدم  انجیم ثروتمتدان بی

 یی  کیرهی   آن دادن انجیم  که  اسنننت این مقیالت   چتین معتیی  آیی . ییفت   توانم  "موفق و بزرگ نویسنننتدگین  

 که هسنن تد زییدی هییآدم چون  یر، کتد؟م  موفق اینویسننتده یی ثروتمتد را انسننین هیعیدت آن از پیروی

 شودم  توجه میندند بیق  که کسین  به فقط ایتجی. نشدند نویستده یی تمتدثرو هیچگیه و اندکرده را کیرهی این

 .نییوردند دوام شدن نویستده یی شدنثروتمتد راه در دلیل  هر به که آنین  نه

 تیری   از دوره فالن در تیریخ   بتیی  فالن مثال که   وریمبرم  ادعیهیی    به  گیه   م ون بر   در: سنننه مثیل 

  که چرا است متطق  غیر ن یجه این. است بیق  دوره آن از هتوز بتی فالن زیرا بوده پیشرف ه  یل  مهتدس 

 

 پس. داشت دوران آن مهتدس  از درس   قضیوت ب وان تی دانست را بیقیمینده تعداد به بتیهی تعداد نسبت بیید

 همین  از هم فراوان  بتیهیی   که  زیرا گرفت  ن یحه  آورده دوام که  سنننی  مین   یک  همین  دربیره  تواننم  فقط

 .است رف ه بین از دوران

ست  حیمد: چهیر مثیل ست  سیل  بی شیتش  که ا ست  مع قد او. شود م  سوار  را می   یل  قدیم   ودروهیی ا

 حیمد ایتجی در. کتدم  کیر سیعت  مثل که است  او  ود میشین  هم دلیلش. هس تد  جدید هییمیشین  از به ر

 حسنننیب را  ودرویش مشنننیبه  هیی مدل  و دهد م  قرار معییر  را  ودش موفق نمونه  فقط نگریدوام اثر در

 .گیردم  کم دست را  ودش متظم نگهداری و تعمیر عالوه به. اندشده  یرج رده از که کتدنم 

 ایبیتینه   وش بسنننییر  بیورهیی   به  اوقیت  گیه   زیرا اسنننت میل   کالن هیی تحلیل  آفیت  از یک  نگریدوام

 سننیل، ده طول در شننهر یک اق صننید موفق میل  عملکرد تحلیل در اوقیت گیه  نمونه عتوان به. انجیمدم 

 .کتد حذف محیسبیت از نیس تد دیگر که را هیی شرکت تمیم گر،تحلیل شودم  بیعث نگریدوام
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 به وابسنن ه ح میً گروه یی شننخ  یک موفقیت ایتکه بر مبت  اسننت غلط  بیور نگریدوام پییمدهیی دیگر از

 در شود، م  گرف ه نظر در صهر  آن در اقبیل و بخت نقش و داش ه  گروه یی فرد آن که بوده  یص   هییویژگ 

 .دارد کم ولو نقش  موفقی   هر در شینس حیلیکه

ست  موفق افراد به فقط بیید موفقیت برای که غلط پتدار این ش   نگری ست  نگریدوام از نی  از شکست   وق  . ا

 .میندم  دور نظر از نیز موفقیت و شکست میین تهیوت شود،م  پتهین چشم

 

 

 مهلک  بیمیری وق  . بیشنند داشنن ه پ  در گرانبهیی  ن ییج تواندم  نیز پزشننک  هییبیت پیش در نگریدوام

 زندگ  فرصت چقدر حدوداً بداند است الزم بیمیر ایتجی در. رسدم  بیت پیش به نوبت شودم  داده تشخی  

 حسننیب به انددرگذشنن ه تشننخی  از پس بالفیصننله که بیمیران  هیبیت پیش ایتگونه در اوقیت  یل . دارد

 .نبیشد دقیق بیت پیش است ممکن ن یجه در. آیتدنم 

 از بسییری  که دارد آن از حکییت مطیلعیت. دهدم  نشین  نیز "مش ریین   دمیت" بخش در را  ود نگریدوام

ش ریین  ضیی    صورت  در م سین   به دارند عالقه هم مدیران. گویتدنم  سخت   نیر ش ر  ک  که کتتد توجه بی

ضیی    صدای  ست  بلتد شین نیر سب  به همت کمر ن یجه در. ا ضییت  ک ست  در این. بتدندم  آنین ر  که حیلی

. کتتد نظر صرف  سیزمین  آن از بیش ر   رید از و ندهتد شرکت  آن به شینس    دیگر است  ممکن نخست  گروه

شین    شوند م  موفق که شود  توجه آنین  به فقط شود م  بیعث ایتجی نگریدوام  دیگران و کتتد بلتد را صدای

 .کتد ضرر سیزمین ن یجه در و نیییتد حسیب به اصالً
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 م حده اییالت ارتش جتگ، از ایبرهه در. دوم جهین  جتگ به گرددبرم  نگریدوام تیریخ  هییمثیل از یک 

 هواپیمی  روی را نقیط   شنننده آوریجمع هیی داده از اسننن هیده  بی  کرد دعوت را آمیردانین   به رین از گروه 

 دادم  افزایش را سو ت  مصرف  و هواپیمی وزن زره  چتین. شود  نصب  رویشین  تقوی   زره تی کتتد مشخ  

 .داشت العیدهفوق اهمی   نقیط این دقیق تعیین ن یجه در. شدم  کم مینورش قدرت و

ض   میین این در شت  آن از حکییت همه هیداده. کرد ارائه بقیه از م هیوت نظری والد آبراهیم نیم به دان ریی  دا

 همین در بیید که بود این متطق  ن یجه. اسننت کرده اصننیبت بدنه و دمیغه دم، هی،بیل به هیگلوله بیشنن ر که

قیط  می . کرد نصنننب را ایمت  زره ن لد  ا حه  این بی  وا خیلف  گیرین ی ید  او. بود م هیی    از هی داده فهم می  هواپی

 دمیغه و بدنه دم، بیل، به گلوله اصیبت  که بود معتی بدان این. بودند بیزگش ه  سیلم  جتگ از که شده  آوریجمع

س ه  شین  که هواپیمیهیی  برعکس. بیتدازد کیر از را هواپیمی ن وان  به هیچیک بود گرف ه قرار گلوله هدف موتور

 .شود نصب موتورهی روی بیید تقوی   زره که گرفت ن یجه او پس. بیزنگش تد آشیینه

 

  طیهیی    چتین از جلوگیری برای. دارد پ  در را فراوان   طیهیی   نگریدوام دهد م  نشنننین فوق هیی مثیل 

 همه  کرد تالش بیید   هی داده و اطالعیت  تحلیل  در. آورد حسنننیب به  را گریخ ه  جسننن ه  هیی نمونه  فقط نبیید  

ست    دلیل  هر به که آنین  چه آوردند دوام و شدند  موفق که آنین  چه گرفت، نظر در را هینمونه   وردند شک

 ".کتتدنم  حکییت مردگین" که چرا

 انگاریبردباخت: شناختی هایسوگیری .24

 بیزی یک را موقعیت یک ذهن که اسنننت شنننتی    سنننوگیری نوع ( Zero-sum bias) انگیریردبی تب

 .دیگری بی ت یعت  یک  بردِ آن در گوی  که پتداردم 

 سوگیری  این ۲۰۱۵ سیل  در ورشو  انسین   و اج میع  علوم دانشگیه  و گدانسک  دانشگیه  دو لهس ین   محققین

 است اس وار پتهین فرض پیش بر انگیریبردبی ت پژوهشگران،  این تعریف اسی   بر. کردند معرف  را شتی    

ست،  محدود مقدارش موفقیت و  وش   اج میع  روابط در گوی  که  و دیگری شکست   یعت  یک  موفقیت ا

 فقیر قیمت به نهر یک اق صننیدی موفقیت ح   که کتد فکر غلط به انسننین شننودم  بیعث بیور این. برعکس

 .است آمده دست به دیگر فردی شدن

 .کتیمم  مرور هم بی را  ییل  مثیل چتد. دهدم  نشین را  ودش م هیوت  شرایط در انگیریبردبی ت

س     فعیل تهمیته: یک مثیل ست  سیی شوری  هر دارد بیور وی. ا شور  شود م  ترمرفه که ک  فقیرتر دیگری ک

 .شودم 



                   
 

  
 50 

 

www.sabashimi.com 

س     حزب یک در آندرانیک: دو مثیل ست  فعیل سیی سئول  وی. ا ست  دیگری حزب بی مهم  مذاکرات م  تی ا

 مشننن رک متیفع  امکین  ن یجه  در و رقیب  حزب بی ت   یعت  حزبش برد دارد عقیده  وی. کتتد  اجرا را طرح 

 .است ممکن غیر طرف دو برای

صور  موریس: سه  مثیل س عداد  دارند عمل  هییمهیرت که هیی آدم کتدم  ت  افراد برعکس و دارند کم ری ا

 .است کم ر شینعمل  هییمهیرت است بیش ر اس عدادشین چه هر

 دست  از معت  به هس تد  کشورش  در که مهیجران  به بیش ر  امکینیت ا  صیص  دارد عقیده عسل : چهیر مثیل

 .اوست هموطتین برای امکینیت رف ن

 دوست کم ر را اش ینواده یعت  بورزد عشق شوهرش به بیش ر چه هر د  رش کتدم  گمین رضی: پتج مثیل

 .دارد

. دهدم  افزایش را اجیره بیشد  نداش ه  میل  اح ییج اگر ح   سیل  هر. دارد مس یجر  پتج جمشید : شش  مثیل

 .ببیزد مس یجرانش به ندارد دوست او

 

 یی برد الگوی از زندگ  در زییدی هییموقعیت شننک بدون. اندانگیریبردبی ت گرف یر  ییل  هییآدم این همه

 .نیست حیکم چیزی چتین مواقع بیش ر در که است این واقعیت امی. کتتدم  پیروی بی ت
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س ید  میگِن، دَن س    روان ا صب  و شتی شگیه  پژوهع  کرده مطیلعه را شتی     سوگیری  این کینیدا، در گولف دان

ست  سد م  ن یجه این به وی. ا شه  انگیریبردبی ت که ر شر  سیل  هزار هزاران. دارد تکیمل  ری س ه  در ب  هیید

شیورزی  و شکیر  از که را غذای  و کردهم  زندگ  کوچک ست  به ک  متیبع که چرا کردهم  ذ یره آوردهم  د

 نهر یک برای بیش ر  امکینیت ن یجه در. است  بوده محدود دس ه  هر اعضیی  برای ییب جهت همچتین و غذای 

 .است بوده دیگران برای کم ر امکینیت معتیی به

 برای برد شرایط  فراوان  هییموقعیت در. نیست  بی ت و برد عرصه  زندگ  همه. است  م هیوت قضیه  امی امروز

 از جز این یجه حیلت به رین در نیست، رقیب   هیچ که جیی  در شرایط  دیدن رقیب  . مهییست  هیطرف همه

 .دارد نیگواری هییپییمد حیلت بدترین در و ندارد هیفرصت رف ن دست

. دهدم  قرار تیثیر تحت را بسییری  افراد کس هر شکست   و موفقیت یک و بیست  قرن پیوس ه بهم جوامع در

 از و کتیم ییری  جمع  موفقیت  به  رسنننیدن  در را همدیگر  گونیگون،  هیی موقعیت  در بیشننند  به ر شنننیید 

 .بگیریم فیصله ضروری غیر انگیریبردبی ت
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