
 

 

 چیست؟ یشناخت یریسوگ ای بایاس

 مقدمه

 اشتباه که دیبفهم بعدها و دیریبگ هنگام زود یجهینت یزیچ یدرباره که است آمده شیپ شما یبرا حتما

 میتصم قتیحق در یول دیاگرفته خود یگذشته اتیتجرب و هافرض شیپ اساس بر را یماتیتصم ای و دیکردیم

 دیخر انتخاب از. فتندیب اتفاق بارها و بارها هاانسان یروزمره یزندگ در دیشا یاتفاقات نیچن. است نبوده یمناسب

 ! یاجتماع سطح در ساز سرنوشت یهایریگ جهینت و ما عمیق یباورها و دیعقا تا گرفته ساده پسیچ کی

 تعریف بایاس

 آنها به یفارس در که اندشده مطرح Cognitive Biases عنوان تحت اتفاقات لیقب نیا ریاخ یهاسال در

 و قضاوت ،یریگ میتصم زمان در هااسیبا لیقب نیا. ندیگویم یشناخت تعصبات ای یشناخت یهایریسوگ

 وجود از یآگاه است، یریگ میتصم و انتخاب حال در مدام انسان که جا آن از و کنندیم دایپ بروز انسان انتخاب

 .دارد اریبس تیاهم هااسیبا نیا

 

 نیا.  کندیم یساز ساده و زندیم ییانبرهایم به دست یآشفتگ عدم و یریگ میتصم در سرعت یبرا انسان

 یاشتباه یانبرهایم که شود یم آغاز ییجا مشکل اما هستند مناسب انسان یزندگ و بقا یبرا ها یساز ساده

 .ردیبگ صورت

 آن از شتریب گرانید که باشد یمحصول شما انتخاب محصول، کی دیخر هنگام به که یوقت مثال عنوان به 

 موجود اطالعات اساس بر که یزمان ای و دیبشو آن نییپا تیفیک متوجه دیخر از بعد و کنندیم استفاده



 

 

 ما به قتیحق در هاداده که یزیچ نه م،یریگیم را هست خودمان لیم مطابق شتریب که یایریگ جهینت

 .دهندیم نشان

 در است خود یجامعه و اطراف طیمح و خود یهافرض شیپ خود، یگذشته اتیتجرب ریتاث تحت انسان واقع در

 !موجود تیواقع نه کندیم یریگ میتصم هاپارامتر نیا اساس بر معموال یریگ میتصم هنگام

 شوند؟ی از چه مناظری بررسی میشناخت یهایریسوگ

 یانبرهایم ریتاث تحت است ممکن و دارد قرار یشناخت یهااسیبا وجود خطر معرض در همواره انسان درنتیجه

 ،یرفتار اقتصاد ،یاجتماع یروانشناس منظر از شتریب مبحث نیا رو، نیا از. کند اتخاذ را یماتیتصم نادرست

 مناظر نیا از هااسیبا نیا وجود اعتبار و است گرفته قرار یبررس تحت طیمح با انسان رابطه و یشناس جامعه

 .شوندیم یبررس

 ؟ندیگو یم "یشناخت" هااسیبا نیا به چرا

 به و یآور جمع حفظ، شامل یساز ساده یبرا ییهازمیمکان یدارا خود یعصب یهاشبکه در انسان مغز

 ((Association , Compatibility , Retainment , Focus ها و تمرکزآن یسازگار اطالعات، یوستگیپهم

 .میدار ازین آنها به مختلف یهاتیموقع در انسان یرفتارها و هاداده و اطالعات پردازش یبرا که است

 

 نگاه از یطرف از و شود یم هااسیبا جادیا به منجر دهد، رخ ییهایناهماهنگ هازمیمکان نیا در اگر حال

 ادعا روانشناسان و دانان اقتصاد معموال و ردیگیم قرار منطق مقابل در احساسات معموال یسنت یروانشناس

 . دهدیم رخ هااسیبا وقوع احتمال کند،یم یریگ میتصم احساسات یرو از انسان که یزمان که کنندیم



 

 

 ی شناخت یهایریسوگهای اخیر علوم اعصاب در مورد یافته

 دهندیم نشان هاافتهی نیا. دارد شیگرا یگرید سمت به اعصاب علوم ریاخ سال چند یهاافتهی قتیحق در اما

 که دهندیم رخ یزمان شتریب و دارند ارتباط یاستدالل و یمنطق یهازمیمکان خود به شتریب اسیبا وقوع احتمال

 شیپ از و دارد یکم تیفعال ،یریگ میتصم زمان در ادیز تیفعال یجا به و است استراحت حال در انسان مغز

 یهاپاسخ قاتیتحق نیا طبق. کندیم استفاده استدالل یبرا گذشته زمان در اششده رفتهیپذ یهافرض

 .دهدیم کاهش را اسیبا وقوع احتمال یریگ میتصم هنگام در مغز یباال تیفعال و یاحساس

 هاانواع بایاس

 یهاهیفرض ای باورها که است ینحو به آن کردن ریتعب ای اطالعات در جستجو به شیگرابایاس تاییدی:  (1

 را ما التیتما و دیعقا که رفت میخواه یلیدال و شواهد دنبال به ما واقع در. کند دییتأ را شخص خود

 .کنند هیتوج

 اریمع را فرد کی با خودتان یهاگذشته یهاتجربه و مشاهدات شما که دهدیم رخ یزمانبایاس انتساب:  (2

 تیاهمبا اریبس استخدام پروسه در مسئله نیا. دیدهیم قرار افراد ریسا ای فرد آن قضاوت یبرا ییمبنا و

 .است

 اگر یحت کند رفتار اطرافش یهاانسان به هیشب که کندیم قیتشو را انسان که یشیگرابایاس انطباق:  (3

 .باشد داشته یمتفاوت دهیعق و نظر

 مخالف که یافراد معموال، هستند امر یک تایید حال هر در یادیز افراد که یکار یهاجلسه در مثال طور به 

 .نکنند ارائه را مخالف نظر که بکنند قانع را خودشان یلیدال با که کنندیم یسع باشند

 درباره آورشگفت مسئله ای یژگیو کی از شما که دهدیم رخ یزمان: ی و اثر هورن )شاخ(اهالهبایاس  (4

 .دیده نسبت هاعرصه ریسا به را بودن العاده فوق نیا که دیکنیم یسع و دیشویم آگاه شخص کی

 نسبت نفر کی یهایژگیو و هاعرصه ریسا به را یمنف و زننده مسئله ای یژگیو کی اگر گر،ید طرف از

 .است داده رخ( شاخ) هورن اثر هم میده

 مورد تیجنس یمبنا بر صرفا را یگرید فرد، کی آن در که یداور شیپ ای شیگرابایاس جنسیت:  (5

 یحت و گروهی فیوظا میتقس ترفیع، هنگام در استخدام، پروسه در مسئله نیا. دهد قرار قضاوت

 شود.یم دهید کار طیمح روزانه یرفتارها



 

 

 
 افراد سن اساس بر صرفا یمنف ای مثبت ینگاه داشتن به منجر کار طیمح در اسیبا نیابایاس سن:  (6

 .شودیم

 سن که یافراد ای و دارند یبرتر افراد ریسا بر هستند جوان که یافراد استخدام یبرا ندیگویم مثال طور به 

 .بود خواهد غلط آنها یهاحرف دارند یکمتر

 


