
 درس نهم: راه های مقابله با خطاهای شناختی

 از طالب فراگیر انتظار می رود پس از مطلعه این درس بتوانند:

 شناسایی کنند. یذهن یخطاهاهایی را برای اجتناب از  راه 

 کار گیرند. برای یک تصمیم مشخص راه های مقابله با خطاهای شناختی را به 

  

 میبتوان نالهیا یمان است. براذهن تیاز ظرف شتریب میهست ریکه با آنها درگ یمشمالتت یدگیچیو پ میریگیکه م یماتیها تعداد تصمموقت یگاه

را ساده  یریگمیتصم ندیذهن فرا م،یاوریبه مغزمان فشمار ب میو مجبور نباشم میکن دایمان دسمت پروزمره یفالر یازهایتر به نو آسمان ترعیسمر

 . اما چگونه؟کندیم

 .میشویآشنا م م،یریبگ یبهتر ماتیرا کنار گذاشته و تصم یذهن یهایریخطاها و سوگ میبتوان نالهیا یراه برا ۵با  درس نیا در

 یها. روشرسممانندیما را به جواب درسممت نم الزاما انبرهایم نیکه ا ردیگیکمک م بُرانیم یهااز راه یریگمیتر کردن تصمممسمماده یما برا ذهن

 ییجوها، به همان اندازه که در زمان صمممرفهروش نیا یری. اما با به کارگدیتا در لحظه قضممماوت کن کنندیبر تجربه کمک م یمبتن یِاکتشممماف

 .اشتباه خواهد بود زیتان نتان اشتباه باشد، قضاوتاگر اکتشاف: دیکاهیتان ماز دقت د،یکنیم

ا به خطاه نی. متاسممنانه اانددهینام یشممناخت یکرده و آنها را خطاها ییرا شممناسمما یاکتشمماف یالردهایرو بیصممد مورد از معا بایتقر دانمشممندان

که  دیرا باور کن ییزهایچ شمموندی. آنها باعث مشمموندیزده منجر مشممتاب یهایریگجهیو نت یپردازش سممطح منطق،یو ب یتصممادف یابیقتیحق

 تواندیم یفالر یکه در فالر کردن تنبل اسممت. تنبل کنندیم یبه کسمم لیشممما را تبدآنها  ت،ی. در نهادیریبگ دهیرا ناد هاتیو واقع دارندن قتیحق

 از دیتوانیم ریمورد ز ۵بگذارد. با عمل کردن به  د،یآوریکه به دست م ییهایریگجهیتان و نتشما، اقدامات یهایریگمیبر تصم یقیعم راتیتاث

 . دیاجتناب کن جیرا یشناخت یخطا ۵

 دیسوال ببر ریرا ز تاندیعقا .۱

چقدر . هردیشومی   (یادهیعق یریسوگ) مرتالب  د،یریپذیم یو واقع یمنطق یهادهیبه عنوان ا ندیآیم ریرا که به نظر باورپذ ییهادهیا یوقت

 دیعقا نیو هم هستند ریرناپذییمحالم و تغ دیخطا، عقا نیا ی. عامل اصملدیباشمد کمتر به دنبال اثبات آن هسمت ترکینزد تاندیبه عقا یادهیکه ا

روس علوم و دکه  دی. مثت، اگر باور داردیکنیاجتناب م ییاز چه کارها ای دیدهیانجام م یتان چه اقداماتبه هدف دنیرس یبرا کنندیمشمخص م

آن ها را با انگیزه و هدفمند مطالعه  حوزه برای شمما فایده ای ندارد و به کار پاس  به نیازهای امروز جامعه نمی آید، هی  گاه حارر نخواهید بود

آماده  اتبلیغ حتی در یک روست یرا براخود  وقت یه ،مبلغ خوبی نخواهید شد و کسی به مطالب شما گوش نخواهد دادکه  دیدار دهیاگر عق کنید.

رگز آن را با ه سممت،یو مهم ن اثرگذار یکاف همطلبی که برای نوشممتن در قالب یک کتاب در نظر دارید، به اندازکه  دیباور نی. و اگر بر ادیکنینم

 .دیگذارینم انیدر م گرانید

مثت آیا این حقیقت است که کتب حوزوی و روش تحصیل در حوزه قدیمی  راستا هستند؟هم تانیشخص دیبا عقا قی: کدام حقادیخودتان بپرس از

 و ناکارآمد است؟

 

 



 

 کنندیم بیکه نظر شما را تالذ دیبگرد یبه دنبال شواهد .۲

 یبانیپشت مانیهادهیکه از ا میگردیم یبه دنبال شواهد میمحافظت کن مانلیتما نیاز ا نالهیا یحق با ما باشمد و برا میدوسمت دار شمهیهم ما

 یریه سمموگب نسممبت نالهیو با ا ندیگویم( یدییتا یریسوووگ)  یذهن یخطا نی. به امیریگیم دهیناد کنند،یکه آنها را رد م یکنند و شممواهد

 شودیباعث م یدییتا یری. سوگشودیم یریگمیباز هم موجب اشمتباه شمما در تصمم شمود،یتنالر محسموب م یبرا یتریروش منطق یادهیعق

 نیا دییتا یرااست، پس ب کم استعداد دتانیجدهم مباحثه ای که  دیکنی. اگر فالر مدیکنیکه اشتباه م یزمان یحق با شمما است حت دیتصمور کن

 دییتا یهم باز برا رسدیعملالرد م یابیکه زمان ارز ی. وقتدیگردیم ت عبارتی اوو مشالت ات علمیبه دنبال اشمتباه مباحثهخود دائما در  رتصمو

با  حق دیردکیفالر م دیکه به دنبال اشمتباهات آن فرد بود ی. مطئمنا در تمام مدتدیکنیم یآورآن فرد را جمع بیاز معا یسمتیتصمور خود فق  ل

 تیه در نهابلال دیکن ینیبشیمشالتت را پ دیتوانینه تنها م کنند،یشمما را رد م دگاهیکه د دیکن یآوررا جمع یشمواهد اگرشمما بوده اسمت. اما 

 .داشت دیخواه یترحیتر و صحمحالم دگاهید

 

 د؟یاکرده یآورجمع )با استعداد بودن و درسخوان بودن آن فرد ( تاندگاهیرد د یبرا ی: چه شواهددیخود بپرس از

 

 دیبزن نیرا تخم تیاحتمال موفق .۳

 تعداد یو حت کنندیهسمممتند که آمار را کامت در  م یکنند، اما افراد کم یرا حنظ و بازخوان تیاهمیآمار و ارقام ب یسمممر کی توانندیم هممه

 خاص دادیرو کیخود را با توجه به  یلیتحص یشمما رشته ی. وقتکنندیخود اسمتناده م یهایریگمیدر تصمم یاز آنها از اطتعات آمار یکمتر

 کیدچار  د،یکنیانتخاب م دادیآن رو یدر نظر گرفتن احتمال واقع دونو ب )مثت اورما  بد اقتصمائی کشور یا کمبود قاری عادل در قوه قضائیه(

ر افراد مثل نرخ طتق د افتد،یاتناق م تیجمع کیدر  دادیرو کیاست که  یتعداد دفعات ه،ینرخ پا( هینرخ پاغفلت از ) : دیاشمده گرید یخطا

، نرخ سال نیز توجه کنید و نسبت سنجی نمایید( ۳۳سمال زیاد باشمد اما باید به تعداد زوجهای زیر  ۳۳)شماید تعداد طتق های زیر سمال ۳۳ ریز

و باعث  کندیمنحرف م یاصل ریشما را از مس بندهیفر ناتیبا توصم ه،یدانشمگاه. فنلت از نرخ پا کی یلیالتحصمنرخ فارغ ایشمهر  کیدر  تیجنا

ی از دانشگاههای حوزوی را برای ادامه تحصیل در رشته الی دیخواهیاسمت. اگر م ریپذامالان یزیچه چ یکه از نظر آمار دیفراموش کن شمودیم

آمار فارغ التحصمیتن آن رشته و دانشگاه را جویا شوید و درصد موفقیت آن ها را پس از فرافت از تحصیل در مورد نظر خود انتخاب کنید، ابتدا 

!« میهروش تحصیل کارآمد و جذاب در حوزه عل»با عنوان  یکه در کتس دیااگر وسوسه شده نی. بنابرادانشمگاه بسنجید و سپس تصمیم بگیرید.

تاثیر کتس بر  در مورد یشتریب عاتو اطت دیاکتنا نالن وارید یرو یآگه ای تشانیسا یبهتر اسمت به سخنان گوهربار چند ننر رو د،یثبت نام کن

 .دیکتس بدست آور روش تحصیل شرکت کنندگان آن

 

 بدانم؟ ییزهایچه چ دیبا گری: ددیخودتان بپرس از

 

 دیکنیاشتباه م دیکه شا دیفالر کن نیبه ا .۴



از  ایچه؟ آ ردیبگ سیمرغ قرار اسمت لمیکدام ف نالهیدر مورد ا اعتم نتایج انتخابات می دانسمتید کدام کاندیدا رئیس جمهور می شمود؟از  شیپ ایآ

 یِریسوووگدچار  یعنیسممموامت مثبت باشمممد  نیتان به هر کدام از ااگر جواب ؟ارز در کشمممور تغییر می کند طت و متیق دیدانسمممتیقبل م

بروز  سممت،ویوقو  پآن اتناق به نالهیادعا را بعد از ا نیاما ا نتدیب یقرار اسممت چه اتناق دیدانسممتیکه م دیکنی. شممما ادعا مدیاشممده نگرانهپس

دم افلب که مر دهندینشممان م قاتیشممود، تحق تردهیچیهم پ نیاز ا تواندینگرانه مپس یِری. اما سمموگدیکنیآن را باور م نالهیو بدتر ا دیدهیم

 .آورندیم ادیخود را اشتباه به  یهاینیبشیپ

؟ ندکرد چند سال عمر امام خمینی)ره( دیدانیم ای. آدیسموال پاسم  ده نیبه ا دیجسمتجو کن نترنتیدر ا نالهی: بدون امیکن یباز یکم دیده اجازه

از  یلیخ د،ییرا به من بگو دیکه حدس زده بود یو بخواهم پاسخ رمیماه بعد با شمما تماس بگ کی. اگر دییتان بگوو پاسم  را در دل دیحدس بزن

نگرانه پس یریکه سوگ یمشالل نیتری. جددیاکه امن حدس زده یاست نه پاسخ شانیا یبه سمن واقع کیگنت که نزد دیرا خواه یدشمما عد

که اصت  دیفراموش کن شودیباعث م یذهن ینو  خطا نیساده است، چون ا لشی. دلدیریتان درس بگتاز اشتباها دیتوانیاسمت که نم نیدارد ا

 .دیامرتالب شده یاشتباه

 

 د؟یادر گذشته اشتباه کرده ی: در چه موارددیخودتان بپرس از

 

 دیریبگ دهیآنها را ناد یو چه زمان دیتان را دنبال کناحساسات یکه چه زمان دیریبگ ادی .۵

از شما  یادیز یموارد استناده نالردن از احساسات زمان و انرژ یاما در بعض دیریدرست بگ ماتیتصمم دیتان بتوانبدون دخالت احسماسمات دیشما

و آن قسمت از  دشویمربوط م یریگمیکه به تصم فرستندیاز مغز م یبه قسمت حیو صر عیسر یهاامی. احسماسات، پردیگیم یریگمیتصمم یبرا

 ریتاث تانماتیوارمح و بلند باشند، بر تصم یلیخ یاحسماسم یهاامیکه پ یاطتعات چه کند. زمان نیکه با ا کندیم نییخود تع ینوبه بهمغز هم 

 .مییگویم یدرون یِریسوگحالت،  نی. به اگذارندیم

ساسات . احگذارندیم ریتاث د،یدار هاتیموقع ایکه در مورد افراد  یو بر قضاوت کنندیدار مشمما را خدشه یطرفیب د،یکه در لحظه دار یاحسماسمات

و  دینک یینمابزرگ رود،یرا که احتمال وجودشان م یدیفوا د،یریخود را دسمت بام و خطرات را دسمت کم بگ یهاتیقابل شموند،یمثبت باعث م

 یساسات مننساله، اح گرید ی. در روندیآیکننده مو کمک ایریبه نظر ب کنندیبه ما منتقل م یکه حس خوب ی. افراددیردهییرا تغ تانیهاتیاولو

را  تانیهاتیو اولو دیکن یینمادر مورد عواقب کار بزرگ د،یریبام بگ را دسممت یکم و خطرات احتمال خود را دسممت یهاتیقابل شمموندیباعث م

 .میبدان ارزشیو ب یررروریف ت،یاهمیب کنند،یمنتقل م یرا که به ما حس بد ییزهایچ می. ما عادت داردیریبگ دهیناد

 

 دهد؟یبه شما م یچه حسدرس  نی: ادیاز خودتان بپرس حام

اندکی تامل: کمی بیاندیشمید و خطاهای دیگری که ذهن انسمان مرتالب می شمود را لیست کنید. شما می توانید در این مورد مطالعات بیشتری 

 داشته باشید تا تصمیمات بهتری بگیرید.

 

 



 

 


