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تصمیم گیري
1398چهاردهم اردیبهشت ماه 

به نام خداوند حکیم



...  تصمیم مانند ماهی است

گرفتنش آسان و 

نگه داشتن آن دشوار است

ضرب المثل چینی



چرا تصمیمات نادرست اتخاذ می شوند؟

به اندازه کافی باهوش 
نیستیم؟

آیا افراد باهوش تر 
بهتر تصمیم 

می گیرند؟

به اندازه کافی فکر 
نمی کنیم؟

کر آیا هرچه بیشتر ف
تري کنیم تصمیم به
می گیریم؟

به اندازه کافی زمان در 
اختیار نداریم؟

آیا هرچه زمان 
بیشتري براي 

تصمیمات صرف 
تري کنیم تصمیم به
می گیریم؟



فرآیند تصمیم گیري

• Dewey (1910)
• Mintzberg, Raisinghani, and Theoret (1976)
• Shewnk (1985)
• Eisenhardt and Zbaracki (1992)
• Elbanna and Child (2007) 

فرآیند

تصمیم گیري

ألهشناسایی مس

حمع آوري 
اطالعات مورد 

نیاز

لها شناسایی بدی

ن انتخاب بهتری
بدیل

پیاده سازي 
تصمیم 

ارزیابی نتایج
تصمیم

انتخاب بهترین 
راهکار از میان 
بدیلهاي موجود 
براي حل مسأله

هدفگذاري•
جستجو•
طراحی•
ارزیابی •
انتخاب•



چرا تصمیمات نادرست اتخاذ می شوند؟

انحراف در تصمیم گیري ها ناشی از•
ویژگیهاي محتوایی تصمیم گیري•

ماهیت مسأله •

ویژگی هاي فرآیندي تصمیم گیري•
ویژگیهاي ورودي•

ویژگیهاي پردازش •

ویژگیهاي خروجی•

ویژگیهاي بافتاري تصمیم گیري•
زمینه و بافتار تصمیم گیري•

بافتار

خروجی تصمیممپردازش تصمیورودي تصمیم 







Availability 
Heuristics Bias

Selective 
Perception Bias Anchoring Bias Outcome Bias

Ostrich Bias Placebo Bias Blind spot Bias Overconfidence
Bias

Confirmation 
Bias

Choice 
Supportive Bias Survivorship Bias Bandwagon Bias

سوگیري هاي شناختی در تصمیم گیري ها



Overconfidence 
Bias



Ostrich Bias



Anchoring Bias



Blind Spot Bias



Confirmation Bias



Availability Bias



Outcome Bias



Placebo Bias



Choice Supporting Bias



Selective Perception Bias



Survivor Bias



Bandwagon Bias



تماشاي فیلم



تمرین



1 2 3

4 5 6



7 8 9

10 11 12



Availability 
Heuristics Bias

Selective 
Perception Bias Anchoring Bias Outcome Bias

Ostrich Bias Placebo Bias Blind spot Bias Overconfidence
Bias

Confitmation Choice 
Supportive Bias Survivorship Bias Bandwagon Bias

سوگیري هاي شناختی در تصمیم گیري ها



Overconfidence Bias Ostrich Bias Anchoring/ Emotional Bias

Blind Spot Bias Confirmation Bias Availability Bias

1 2 3

4 5 6



Outcome Bias Placebo Bias Choice Supporting Bias

Selective Perception Bias Survivorship Bias Bandwagon Bias

7 8 9

10 11 12



بافتار

خروجی تصمیممپردازش تصمیورودي تصمیم 



مواجهه با سوگیري هاي شناختی در تصمیم گیري

Strategic 
Assumption 

Analysis

Triggering 
Creativity

Devil’s 
Advocacy

Embracing 
Biases

The Next Best 
Option

Shared 
Decision-
making

Maximizer 
Approach

Aligned with 
the 

Formalities



تشان انسانهاي ناتوان به اندازه امکانافقط 
.کنندکار می 

www.eptp.ir

valyan@gmail.com

Alireza Valyan

09125229619

mailto:valyan@gmail.com
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