
 

 

 اسیبا از یناش یخطاها کردن برطرف یبرا هاییراهکار
 مقدمه
 ۸۷ تا ها رابایاس کارمندانشان ،کنندیم یزیر هیپا را کردن وگو گفت، فرهنگ کارشان محيط در که یرهبران

 از یناش یخطاها کردن برطرف یراهکارها تا است شده نیا بر یسعمقاله  نیا در. کنندیم احساس کمتر درصد

 شود. یبررس اسیبا

 اسیبا از یناش یخطاهاراهکار رفع  ۷
 کار طيمح در یارتباط دامنه کردن عيوس (1

در  یمختلف یهانگاه طرز با یکل طور به و تيمل ،تيقوم ،التيتحص با یافراد با شما ،کار طيمح در که یوقت

 یایزوا و هاجنبه از ییهاطيمح نيچن در. کنندیم دايپ کاهش خطاها نیا از یادیز بخش ديهست ارتباط

 .باشد موثر خطاها نیا کاهش در تواندیم که شودیم نگاه مسائل به یمختلف

 
 نک حرکت تر آرام (2

 11 حدودا اما. کند یبررس هيثان کی در آگاهانه صورت به تواندیم را مسئله و موضوع ۴۰ ما مغز نيانگيم طور به

 بدون و عجله با شما که یوقت ليدل نيهم به. هست اليتفع حال در مغز صحنه پشت در یمغز پروسه ونيليم

 .دیاداده شیافزا را خطا احتمال ديکنیم اقدام ميتصم کی گرفتن به نسبت یکاف تامل ای و کامل یبررس

 ديکن استفاده "کور استخدام" از (3

 را ستندين مربوط کار طيمح در فرد تيوضع به که یاطالعات افراد انتخاب و یريگ ميتصم مرحله در ديکن یسع

 یعملکرد تيوضع به یميمستق ارتباط فرد کی تولد محل ای فرد کی اسم مثال عنوان به. ديکن حذف پروسه از

 .کرد حذف یريگ ميتصم یپروسه از را هاآن توانیم پس داشت نخواهد او

 دیبگذار کنار را زده تيجنس یشغل یهایآگه (۴

 بدهد را فرصت نیا مختلف یهاتيجنس به که ديکن استفاده یمتون ای کلمات از ديتوانیم یشغل یهایآگه در

 هنگام در داد خواهند درخواست شغل کی یبرا که یافراد صورت نیا در. کنند یبررس را شما یشغل یآگه که



 

 

 طور به استخدام یهایآگه متون از یاريبس در. شد نخواهند یذهن بایاس یخطا نیا گرفتار شما یآگه خواندن

 .دهدیم نشان را تيجنس کی به لیتما که شودیم برده کار به یکلمات ميرمستقيغ

 یمصنوع هوش و یتکنولوژ از استفاده (5

 توجه به یازين هایبررس از یاريبس که یموارد در. هستند یانسان یخطاها به مربوط معموال ی بایاسخطاها نیا

 .کرد استفاده آن یدستاوردها و یتکنولوژ از توانیم ،ندارند یانسان خاص

 
 ديکن یگذار هیسرما آموزش و رشد بر (6

 نیا که است الزم. شوندیم برطرف حيصح یبررس و آموزش باها بایاس از یناش یخطاها و هااسیبا نیا معموال

 توانیم صورت نیا در. شود تيتثب آن یرگذاريتاث تا شود داده مختلف طیشرا در و مداوم صورت به هاآموزش

 .باشد کمتر آن در بایاسی خطاها که کرد یطراح را ییهاسازمان و ندهایفرآ

 



 

 

 دیريبگ عهده بر را تانیهااسیبا تيمسئول (۷

 و شود درک دیبا ،باشد یمنف ای مثبت تواند یم کهذهن  ستميس نیا. دارد وجود ها انسان همه در هاسبایا

 و یخودشناس. کرد کشف آن مثبت یهابخش از استفاده نطوريهم و آن یخطاها کاهش یبرا ییراهکارها

 دايپ کاهش خطاها نیا از یبخش که شودیم باعث خود یمنطق و یاستدالل روند به نسبت یخودآگاه نطوريهم

 ستميس از مبادا که ميکن مرور را مانیذهن یهافرض شيپ که ميکن تالش دیبا دائما ما خالصه طور به. کنند

 .باشد شده صادر خطا ما یذهن


