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«هشت قدم به عقب بروید و دوباره به تصویر بنگرید »   

شینز و اولیوا از دانشگاه گالسکو در صددند بهه اها نشهاه د نهد  هه      .فیلیپ جی 
 .آنچه فرد ادراک ای  ند به جایگاه وی بستگی دارد 
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رفتار ا، احساسات و پیااد ا   
 )Aftermath,Emotions, and Behavior( 

(اطالعات)سازااند ی و تفسیر  
)Organization and Interpretation( 

 Environmental Stimuliاحرک  ای احیطی 

    
 الاسه
)Feeling ( 

 شنوایی
)Hearing( 

 بینایی
)Seeing( 

 بویایی
)Smelling( 

 چشایی
)Tasting( 

 ما چگونه ادراک می کنیم؟

 انتخاب
 ( selection) 



دریافت رویداد ای 
 احیطی

تفسیر احرک  ای 
 احیطی

رفتار و احساس بر 
 اساس ادراک

رفتار بر اساس ادراک 
از واقعیت یا خود  

 واقعیت؟

آیا امکن است اا در درک 
 واقعیت دچار خطا شویم؟

آیا اا بر اساس ادرا ماه از رفتار دیگراه  درباره آه  ا قضاوت  
 ای  نیم؟ آیا در این ادراک و قضاوت امکن است دچار خطا شویم؟

آیا الزم نیست با خطا ای ادرا ی آشنا شویم تا  
 بتوانیم از آه  ا پر یز  نیم؟
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 بررسی وضعیت  مبود غذا :سوال
 ”بیاه  نید؟ لطفا نظر صادقانه خود را در اورد راه حل  مبود غذا در سایر نقاط جهاه "
 :چون... بررسی شکست بزرگی بود •

 .چه اعنی ای د د "غذا"در آفریقا نمی دانستند . 1
 .چه اعنی ای د د  "صادقانه"در شرق اروپا نمی دانستند . 2
 .چه اعنی ای د د " مبود"در غرب اروپا نمی دانستند . 3
 .چه اعنی ای د د "نظر"در چین نمی دانستند . 4
 .چه اعنی ای د د "راه حل"در خاور ایانه نمی دانستند . 5
 .چه اعنی ای د د  "لطفا"در ااریکا  جنوبی نمی دانستند . 6
 چه اعنی ای د د  ”  سایر نقاط جهاه "در ایاالت اتحده آاریکا نمی دانستند . 7

 :یک نظرسنجی در سراسر جهان توسط سازمان ملل انجام شد
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 ویژگی های 
 ادراک کننده

 
ارزشها و نگرش ها . 1  
شخصیت . 2  
انگیزش. 3  
تجربه. 4  

 ویژگی های  
 ادراک شونده

 
 شدت. 1
 اندازه  . 2
 تباین با زمینه. 3
 تکرار. 4
 حرکت و تغییر  . 5
 جدید بودن و آشنایی. 6
 ظاهر.7

 ادراک

 ویژگی های 
 محیط

 
فرهنگ. 1  
محیط فیزیکی. 2  

 عوامل موثر بر ادراک ما
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شدت احرک بیشتر باشد، بیشهتر اهورد توجهه قهرار       رچقدر•
 (عطر تند، صدای بلند، نور زیاد. )ای گیرد

 نور زیاد تابلو ای فروشگاه  ا•

 .  صدای بلند ادیر•

 شدت
Intensity 

 .اندازه  ای بزرگ، توجه را به خود جلب ای  نند •
 .ااشین آالت بزرگ در  ارخانه  ا بیشتر توجه را جلب ایکند•
 . افراد قد بلند بیشتر توجه را جلب ای نماید•

 .بیشتر اورد توجه قرار ای گیرد( تیتر)نوشته  ای بزرگ •

 اندازه
Size 

 ویژگی های ادراک شونده  
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احرک  ایی  ه با زاینه تضاد دارند یا برخالف انتظارند، توجه را جلب اهی  •
 . نند

 ارگری  ه دائما در  ارخانه صدای سر  صدا ای شنود  رگهز تهوجهب بهه    •
 . این صدا  ا جلب نمی شود ااا قطع صدا باعث جلب توجه وی ای گردد

تباین با  

 زمینه
Contrast 

With 
Background 

احرک  ایی  ه تکرار ای شوند نسبت به احرک  ایی  ه یه  بهار رم اهی    •
 .د ند توجه را بیشتر جلب ای  نند 

 .تبلیغات به طور اتناوب تکرار ای شوند تا توجه اشتری را جلب  نند •

 تکرار
Repeat 

 ویژگی های ادراک شونده
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وضعیت  ای اتحرک و اتغیر نسبت به وضعیت  ای ثابت، توجه بیشهتری  •
 .را جلب ای  ند

 .ساختن آگهی  ای اتحرک و اتغیر •

حرکت 

 و تغییر
Motion and 

Change 

 .اشیاء، رویداد  ا و اوقعیت  ای جدید توجه را جلب ای  نند•
چیز ای جدید در احیط آشنا و چیز ای آشنا در احیط جدید توجه آدم را جلهب اهی   •

 . ند
 . عالقه نشاه داده بیشتر ا ل خانه نسبت به وسایل و لوازم جدید •

 .جلب توجه بیشتر افراد آشنا و اشهور نسبت به دیگر افراد •

جدید 

بودن و  

 آشنایی

New and 
familiar 

 ویژگی های ادراک شونده
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اگر شکل ظا ر دو نفر اتفاوت باشد،  ر چنهد  هه رفتهاری یکسهاه داشهته باشهند،        •
 . بیننده امکن است رفتار آناه را اتفاوت توصیف  ند

اثالً  اگرشی  پوشی،  ود ی را تنبیه  ند امکن است تماشاگراه به او بگویند •
 .دارد او را تربیت ای  ند

ااا اگر  مین  ودک را فردی ژولیده تنبیه  ند، تماشاگراه خوا ند گفت  ودک را •
 .  اذیت ای  ند

 ظاهر
appearance 

 ویژگی های ادراک شونده
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 آنچه در واقعیت اتفاق افتاده است

Advanced Organizational Behavior 

Management 

Dr.Varzeshkar  Ahmad.2010 
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 ایتالیایی ها

Advanced Organizational Behavior 

Management 

Dr.Varzeshkar  Ahmad.2010 
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 فرانسوی ها

Advanced Organizational Behavior 

Management 

Dr.Varzeshkar  Ahmad.2010 
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 ژاپنی ها

Advanced Organizational Behavior 

Management 

Dr.Varzeshkar  Ahmad.2010 
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 خطاها و تعصبات ادراکی متداول در تصمیم گیری

خطاهای  

 ادراکی

ادراک  
اثر  اله   لیشه ای

 ای

 فرافکنی

اثر 
 انسانی

اثر 
اقایسه 
 ای

تشدید  
 تعهد

تمایل به 
 تأیید

خطای تکیه  
-گاه

 تعدیل
خطای 

دسترسی و 
اثر قالب 
 بندی

خطای 
نمونه یا 
 نماینده

خطای 
 –شانس 

 خرافات

تو م یا 
خطای پس  
 گویی

اطمیناه  
بیب از 
 حد

اثر تقدم 
 و تأخر

اثر االیمت 
و تمایل به  
 ار زیت

اثر 
 پیگمالیوه
و اثر 
 گاالتیا

 اثر گلِم





 ارانداه اسن بیشتر به شر ت در  ارگاه  ای آاوزشی عالقه دارند 
 یا  ارانداه جواه؟

 اجرد؟افراد باثبات ترند یا اتأ ل در  ار افراد 

آیا زناه برای اشاغل اهندسی اناسبند؟ 

 



یا طبقه ی  در عضویت براساس دیگراه خصوصیات ارزیابی :تعریف 
 ... و حرفه الیت، اذ ب، سن، نژاد، جنسیت، نظیر اجتماعی دسته

قرار تبعیض و تعصب برای ابنایی است امکن  ا  لیشه :اشکل 
 .گیرند

ادراک اخرب آثار افراد، بین سازنده و اوثر نزدیی ، تعاال :حل راه 
   .د د ای  ا ب را ای  لیشه

 
 





بداخالق و اخمو  ه  سی از است اخالق خوش و خنداه  ه شخصی آیا 
 است؟ راستگوتر و صادقتر است،

ارزیابی تر ضعیف دیگراه نسبت به دارد تأخیر  ه  اراندی عملکرد آیا 
  نید؟ ای



اا  لی ادراک بر شخص برجسته خصوصیت ی   ه د د ای رم زاانی 
 .گذارد ای تأثیر وی خصوصیات سایر از

د د ای رم بسیار افراد عملکرد ارزیابی در. 





ای رو در  ار زیر را  مه  ند، نمی  ار درست سازااه در  ه  اراندی 
   .داند

داند ای دزد را افراد  مه دزداست،  ه شخصی. 

پندارد خود  یب به را  مه  افر. 

ه ای  ند توجیه خود برای ای  ند سوءاستفاده قدرت از  ه ادیری  
  .ای  نند سوءاستفاده قدرت از ادیراه  مه

 



را دیگراه به  ایب ویژگی و احساسات انتساب به آدای تمایل 
   .ای نااند فرا فکنی

اعتقاداتی و رفتار ا نیز افراد  مه  ند ای باور فرد  ه است زاانی  
 .دارند وی اثل

 

 

 





را  ستند شما  مشهری  ه  اراندانی عملکرد باشید ادیر شما اگر 
  نید؟ ای ارزیابی بهتر

دارید؟ اعتماد بیشتر  ا خانم  ارانداه به خانم ادیر عنواه به شما آیا   



ارزش و باور ا تحصیالت، جنسیت، اذ ب، نژاد،) شبا ت  ه را  سانی 
 اساعدتر و بهتر بقیه به نسبت دارند، آنها با زیادی (... و ظا ر  ا،

 . نند ارزیابی

 





دانشگاه نمونه استاد با را استاد ی  ارزیابی، در دانشجویاه وقتی 
   شوند ای خطا این دچار  نند ای اقایسه

 



یا اشیا افراد، ویژگی با قیاس در وقایع یا اشیا افراد، ارزیابی به تمایل 
 .اند اانده ذ ن در اثبت بسیار ویژگی خاطر به  ه وقایعی

 





است، نبوده غلط اش اولیه تصمیم  ه این داده نشاه برای فردی وقی 
 .باشد نادرست چند  ر دارد اش اولیه تصمیم ادااه بر اصرار

 



خود اثبت تصویر حفظ انظور به اشتباه تصمیمات توجیه. 
تصدیق را اار این نیز تصمیم تبعات و شوا د و است اشتباه تصمیم ی  وقتی حتی 

  .ای شود شدیدتر و دارد وجود تصمیم آه ادااه بر اصرار  م باز ای  ند،
ای شود تشدید پیشین تعهد بر اصرار است شکست اسئول فرد خود  ه زاانی حتی 

   .است نبوده غلط اولیه تصمیم  ه شود داده نشاه تا
اجرا و تصمیم گیری در را خود ثبات قبلی تعهدات بر اصرار با  ه ای  نند تصور افراد 

 .ای د ند نشاه
آه  ا اجرای و قبلی تصمیمات بر اصرار خاطر به زیادی  زینه  ای است امکن افراد  

   .بپردازند اتوالی شکست  ای از بعد حتی
 





خواسته شما از گذاشتید، اجرا به را تصمیم و گرفتید تصمیمی  نید فرض 
  تصمیم این نبوده یا بوده اثربخب درباره الزم اطالعات و شوا د شود، ای
 .د ید گذارش و  نید آوری جمع

بوده اثربخب د نده نشاه  ه را اطالعاتی و شوا د شوید ای اتمایل شما آیا 
 را؟ واقعی اطالعات  مه یا  نید آوری جمع شماست تصمیم

از بعضى به آیا)  بِبَعْضٍ تَکْفُرُوهَ وَ الْکِتابِ بِبَعْضِ أَفَتُؤْاِنُوهَ :آیه اصداق 
 (شوید؟ اى  افر بعضى به و آورید، اى ایماه آسمانى  تاب دستورات

 {85/البقرة}

 



تصمیمات تأیید تا  ند ای آوری جمع انتخابی طور به را اطالعات فرد 
 .باشد گذشته

چالب و نقد به را آه  ا یا  ند نفی را گذشته تصمیمات  ه اطالعاتی 
 .ای شود گرفته نادیده بکشد

مکاراه، اشتری،  مچوه اتعددی انابع آه در  ه درجه 360 بازخور  
 تواند ای شود ای گرفته بازخور فرد خود حتی و فرادستاه دستاه، زیر
  . ند  م  وضعیت این بهبود به حدودی تا

 

 





وی درباره فردی با آشنایی و برخورد اولین دقیقه چند در شما آیا 
  نید؟ ای قضاوت

آیا باشد، انفی وی درباره شما نظر فرد، ی  با برخورد اولین در اگر آیا  
  رد؟ نخوا د تغییر سادگی به شما نظر این

و رفتار ا آخرین  نید، ای ارزیابی  دوره پایاه در را فردی وقتی آیا 
 گذارد؟ ای تاثیر شما قضاوت در وی عملکرد



ای باقی ذ ن در آخر تا برخورد ا و احساسات تأثیرات، آخرین و اولین 
   .ااند

 





نید؟ ای ارزیابی اثبتی روش به  مواره را وقایع و دیگراه شما آیا  

اتوسط را وقایع و افراد  مه و پر یز افراطی قضاوت از شما آیا 
  نید؟ ای ارزیابی

از پایداری نسبتا خاطره  نندگاه اصاحبه استخداای،  ای اصاحبه در 
 برای اولیه انفی آثار و  نند ای پیدا اول دقیقه چهار سه در اتقاضی
 .دارد نیاز فراواه اطلوب اطالعات به یافتن، تغییر

 

 

 



جهت،  مه از و دارند ابا دیگراه انفی توصیف از اعموالً االیم افراد  
   .ای  نند ارزیابی اثبت و باال واقعی، عملکرد به توجه بدوه را دیگراه

قضاوت از فرد  ه دارد داللت شخصی ویژگی این به ار زیت به تمایل 
 و افراد  مه باال یا پایین عملکرد به توجه بدوه و ای پر یزد افراطی
   .ای  ند ارزیابی خنثی یا اتوسط را وقایع

شود ای باال عملکرد دارای افراد در سوزی انگیزه اوجب. 

شود ای پایین عملکرد دارای افراد در تفاوتی بی اوجب. 

 

 





است آاده خود  ار احل به دیر ااروز فردی  نید فرض. 

نظمی بی نظیر درونی عواال به را آاده دیر این علت صورت چه در 
 د ید؟ ای نسبت فرد

ترافی  نظیر بیرونی عواال به را آاده دیر این علت صورت چه در 
 د ید؟ ای نسبت



اختلف  ای اوقعیت در فرد دیگر رفتار ای تفاوت :تفاوت 
   بیرونی عواال :علت .است آاده سر ار دیر ااروز فرد اگر◦
 درونی عواال :علت .نیست انظمی فرد اگر◦

اوقعیت  ماه در دیگر افراد رفتار  مسانی : مسانی 
   ه دارد اناسبت شاخص این با صورتی در است آاده  ار سر دیر  ه فردی رفتار◦

  داشته تأخیر نیز  نند ای طی  ار احل به رفتن برای را اسیر  ماه  ه افرادی تماای
 .باشند

اوقعیت  ماه در فرد رفتار ثبات ایزاه :ثبات 
 بیرونی :علت .آید ای  ار سر بر دیر دقیقه ده استثناء طور به  ه فردی◦
 درونی :علت دارد، تأخیر بار سه الی دو ای  فته ارتب طور به  ه فردی◦

 



 اشا ده تعبیر و تفسیر اسناد علت

 رفتار فردی

 تفاوت

  مسانی

 ثبات

 زیاد

  م

 بیرونی

 درونی

 بیرونی

 درونی

 زیاد

  م

  م

 درونی زیاد

 بیرونی





رده تالش خودش وی گویید ای یابد، دست اوفقیت به فردی اگر آیا  
 برسد؟ اوفقیت به توانسته  ه است بوده شانس خوش یا است

به یا د ید ای انتساب خود به را اوفقیت این شوید، اوفق شما اگر آیا 
 چطور؟ بخورید شکست اگر بیرونی؟ عواال



را درونی عواال  تأثیر تا داریم تمایل دیگراه دربارة قضاوت  نگام به 
   .آوریم حساب به واقعی اقدار از  متر

درونی عواال حساب به را خود اوفقیت  ای  ه دارند تمایل انسانها  
 .بگذارند ( وشب و سعی یا توانایی اثل)

و شانس اثل) بیرونی عواال حساب به را خود شکست  ای  ه حالی در  
   .ای گذارند (اقبال

با) ببینند را خود عملکرد نتیجة گاه  ر دارند، خصلتی چنین  ه  سانی 
 .دارند آه تحریف در سعی (باشد انفی یا اثبت اینکه به توجه

 





دسترس در سال یا ااه آخر وقایع سال، آخر یا ااه آخر ارزشیابی در 
 قرار تأثیر تحت را ادراک بنابراین اول، ااه  ای یا روز ا وقایع تا ترند

   .ای د ند

ولی است  وایی تلفات برابر چندین جاده ای تلفات  شور در  مچنین 
 در اکرر طور به را  واپیما ا سقوط به اربوط اطالعات رسانه  ا چوه

 بیشتر بسیار را  وایی سفر خطر اردم ای د ند قرار  مگاه دسترس
 .ای  نند ارزیابی جاده ای سفر از

 



اساس بر قضاوت و تصمیم گیری به فرد تمایل بیانگر دسترسی خطای 
   .است دسترس در و آااده اطالعات

سرعت به دسترس در اطالعات ابنای بر  ه دارد تمایل انساه ذ ن 
 . ند نتیجه گیری

ای  ند بازیابی سریع را اخیر وقایع انساه حافظه.   





است داشته تنفر زناه از  ه بوده اجسمه سازی پیگمالیوه. 

ای شود آه عاشق ای سازد زیبایی بسیار زه اجسمه ی  وقتی ااا.  

ای  ند تضرع و دعا افرودیت الهه پیب عجیب دل باختگی این خاطر به 
   . ند زنده را اجسمه این تا

ای شود زنده اجسمه و ای  ند استجاب را وی دعای نیز الهه.   



گرفت صورت آاوزشی احیط در پیگمالیوه اثر اورد در تحقیقاتی.   
بعضی  ه دادند اطالع اعلماه به احققاه جعلی، آزاوه ی  انجام از پس 

   . ستند برخوردار باالیی بسیار استعداد از دانب آاوزاه از
استعداد ای» گروه به تصادفی طور به دانب آاوزاه  ه حالی در 

   .بودند شده تقسیم «اتوسط استعداد»  نترل گروه و «درخشاه
استعداد عنواه به تصادفی  ه دانب آاوزانی داد نشاه تحقیق 

 باالیی بسیار نمرات  نترل گروه به نسبت بودند شده تعیین درخشاه
 . ردند  سب واقعی آزاوه  ای از
 



بهتری بسیار نتایج (آزاایب گروه) درخشاه استعداد ای گروه اعلماه 
   .گرفتند

بازخورد باال، انتظارات با دانب آاوزاه این  ه بود این اار این دلیل 
 عملکرد و بودند اواجه اعلماه جانب از اوفقیت برای تشویق و زیاد

   .دادند نشاه بهتری

از فوق العاده ای نتایج اعلماه چوه نداشت باالیی عملکرد  نترل گروه 
 .نداشتند انتظار آه  ا

 



افراد عملکرد افزایب باعث فردی باالی انتظارات :پیگمالیوه اثر 
 .شود دیگری

شود خودش عملکرد افزایب باعث فرد باالی انتظارات :گاالتیا اثر. 

آه  است عملکرد و رفتار  ننده تعیین افراد انتظارات و باور ا. 

آه  است انتظارات تحقق افراد واقعی عملکرد.   


