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ادراکیخطاهای و ادراک 



فرایند ادراک



مدل فرایند ادراکی



فرایند انتخابی

یگرفرایند توجه به برخی اطالعات دریافت شده از طریق حواس ما و نادیده گرفتن برخی د•

تعریف

اندازه، شدت، حرکت، تکرار و تازگی •

.  ی باشدتوجه انتخابی تحت تأثیر ویژگی های شخص یا شیء ادراک شده، م

وجه قرار یک چراغ قرمز کوچک چشمک زن بر روی کنسول ایستگاه پرستاری به سرعت مورد ت•
د و یک رویدا( حرکت)، چشمک زن (شدت)می گیرد به این دلیل که روشن و درخشان است 

(.تازگی)نادراست 

مثال



هویت اجتماعی و تصور قالبی



هویت و ادراک اجتماعی

ماسویازدیگراندرکچگونگی•

اجتماعیادراکفرایند

افراددیطبقه بنبامقایسهواستمقایسه ایفرایندیکاجتماعیهویت•
.می شودآغازمجزاگروه هایدر

ظرندرراویفردیهویتمشهدیفردیکمشاهدهباافرادمثالبه طور•
.می دانندهامشهدیگروهاصلینمایندهرااوعوضدرونمی گیرند

ازراهامشهدیتامی دهدرااجازهاینشمابهدسته بندیاینسپس•
.سازیدمتمایزمی کنندزندگیسبزوارونیشابوردرکهافرادی

طبقه بندی



هویت و ادراک اجتماعی

بسیارگروهرهدرافرادکهکنیمفکراین گونهتاداریمتمایلمامقایسهفرایندساده سازیبرای•
.هستندیکدیگربهشبیه

ددارنایمشابهشخصیت هایونگرش هامجموعدرهامشهدیمی کنیمفکرمامثالبه طور•
.هستندداراراخودویژگی هایمجموعههاسبزواریهمهدرحالی که

تماعیاجهویتبهماکههنگامی امااستداراراخودفردبهمنحصرویژگی هایفردیهرالبته•
ازبخشاینیممی اندیشگروه هاسایردرافرادبهنسبتمقایسهچگونگیبهومی کنیمفکرخود

.می گیریمنادیدهراواقعیت

یکسان سازی

بینوه ها،گرسایردرافرادبهنسبتخودگروهدرافرادبهمطلوب ترصفاتدادننسبتباما•
.می شویمقائلتفاوتگروه ها

تندهسیکدیگرباتعارضدرگروه هاکههنگامی اماهستندنامحسوساغلبتمایزاتاین•
.می یابندگسترشبدهاوخوب هاتقابلبه صورت

تمایز



نظریه اسناد



نظریه اسناد

اساساًرخدادیکیاشدهمشاهدهرفتاریکآیااینکهمورددرتصمیم گیری•
عوامل)استمحیطازناشییاو(درونیعوامل)می شودایجادفردتوسط
.(بیرونی

چیست؟دربارهاسنادنظریه

بهیاراآنمانکندشرکتمهمجلسهیکدرهمکارانازیکیچنانچه•
یزهانگفاقدیاواستفراموش کارماهمکار)می دهیمنسبتدرونیعوامل
.(غیرهواست

وادگیخاناضطراریموقعیتترافیک،)می دانیمآنمنشأرابیرونیعواملیا•
.(استشدهجلسهدرویحضورازمانعکهشرایطیسایریا

مثال



سه قانون اسنادی

.(االبهمسانی)باشدشدهتکرارگذشتهدرفردازشدهمشاهدهرفتار•

ارددمشابهیرفتارمختلفموقعیت هایدروافرادسایربهنسبتاو•
.(کمتمایز)

.(کمهمرایی)نمی کنندرفتارروشاینبهمشابهشرایطدرافرادسایر•

درونیاستناد

کمهمسانی•

باالتمایز•

باالهمرایی•

بیرونیاستناد



یکی از کارکنان در یک روز با یک دستگاه خاص : مثال
. محصوالتی با کیفیت پایین تولید می کند

استنمودهیدتولراکیفیتیبامحصوالتدستگاههمینباگذشتهدرفرداینچنانچه•
(کمهمسانی)

(االبتمایز)می کندتولیددستگاه هاسایردرمطلوبکیفیتبامحصوالتی•

همرایی)رده اندکتولیدپایینکیفیتبامحصوالتیماشیناینبااخیراً کارکنانسایر•
،(باال

:استبیرونیاستنادصورتیدر

همسانی)ندکتولیدنامطلوبکیفیتبامحصوالتیدستگاهاینبامعمولبه طورفرد•
.(باال

(کمهمرایی)کنندتولیدباالکیفیتبامحصوالتیدستگاهاینبه وسیلهکارکنانسایر•

(کمتمایز)دنمایتولیدپایینکیفیتبامحصوالتینیزدستگاه هاسایردرفرداین•

:استدرونیاستنادصورتیدر



خطای اسناد

اسناداساسیخطای

ویتاررفبروزاصلیعلتبه عنوانموقعیتازبیشفردگرفتننظردربهتمایل•

فردکهداردوجودبیشتراحتمالاینشود،حاضرخودکارسردردیرکارمندیاگر•
علتراتمالیاحبیرونیعواملاینکهتابداندفردتنبلیازناشیراتأخیرایننظاره گر

.بداندرفتاراین

Self-Servingخودنفعبهجانب داری Bias

بهست هاشکودرونیعواملبهمطلوبنتایجوموفقیت هادادننسبتبرایفردتمایل•
.بیرونیعوامل

رکتشموفقیتدلیلراخودفردیصالحیت هایاساساًمدیرانساالنهگزارش هایدر•
.می کنندتلقیشرکتشکستدلیلرابیرونیعواملومی دانند



پیشگویی کام بخش



د زمانی رخ می دهد که انتظارات ما در مورد یک فرد دیگر باعث شو
.  آن فرد به روشی عمل کند که در راستای انتظارات ما است

.  به عبارت دیگر، ادراک ما بر واقعیت اثرگذار است

Self-Fulfilling Prophecyپیشگویی کام بخش



پیشگویی کام بخش

خودانهواقع بیندرعین حالومثبتانتظاراتدارندنیازرهبران•
.ندنمایحفظودهندگسترشکارکنانتمامبهنسبترا

بخشکامپیشگوییازاصلیدرس

و هاویژگیایجادبرکهاستسازمانیرفتارابعادازیکی•
دروداردتمرکزمؤسساتیاافراددروندرمثبتصفات
.استاشتباهاتوخطاهابرتمرکزباتقابل

مثبتسازمانیرفتار



سایر خطاهای ادراکی



اثر هاله ای

موالً معکهفردیکازماکلیبرداشتکهمی دهدرخزمانی
صفاتسایرازماادراکاستبرجستهویژگییکمبنایبر

.می سازدمخدوشراشخص

ئلقاارزششناسیوقتبرایکهسرپرستیکچنانچه
أخیرتبااوقاتگاهیکارکنانازیکیشودمتوجهمی شود

رسایکهداردوجودامکاناینمی شود،حاضرکارسربر
.نمایدارزیابینامطلوبنیزرااوویژگی های



اثر تقدم و تاخر

مبنایبرافرادمورددرعقیدهیکسریعشکل دهیبرماتمایل•
.می آوریمدستبهآن هامورددرماکهاولیهاطالعات

تقدماثر

.می شودغالبماادراکبراطالعاتجدیدترینکهمی دهدرخزمانی•

راگذشتهسالطیدرکارکنانعملکردسرپرستانکههنگامی •
کمحاارزیابیبرعملکردیاطالعاتجدیدترینمی کنند،ارزیابی

.می شوندیادآوریشکلساده ترینبهچراکهاست

تأخراثر



اثر توافق کاذب

ویژگی هایوعقایدشباهتمقدارمورددرماکهمی دهدرخهنگامی
.می کنیمبزرگنماییخودعقایدوویژگی هابهافرادسایر

ازظیمیعدرصدکهعقیده انداینبرمی کنندشغلترککهکارکنانی
.دارندکارترکبهتصمیمنیزآن هاهمکارانسایر

درراخودخودپندارهتامی دهندانجامراکاراینهمهمعتقدیمما
کار،ترک).مکنیتقویتندارند،مثبتیتصویرکهرفتارهاییبارابطه
.(مواردسایروقانونیغیرپارک



بهبود ادراک



بهبود ادراک

اآن هکهاستایندانستنادراکی،سوگیری هایکاهشروش هایازیکی•
.دارندوجود

اعمالشانوافکارزمینهدرراافرادادراکیسوگیری هایاینازآگاهی•
.ودمی شخطاهااینکاهشباعثحدیتابنابراینومی سازدتراندیشناک

ادراکیسوگیری هایازآگاهی

مینهزدرافرادبهکمکادراکیتعصباترساندنحداقلبهبرایروشیک•
.استآن هاخودتصمیماتورفتارهابهنسبتبیشترآگاهی

افراد،ایرسبهنسبتغیرقضاوتیوروشنفکرانهنگاهازشدنبرخورداربرای•
.کنیمدرکراخودنگرش هایوارزش هاعقاید،استالزم

خودآگاهی



بهبود ادراک

درکوخودآگاهیبهبودباعثمی تواندنیزمعنی دارتعامالت•
.گردندمتقابل

سبتنهستندتعاملدریکدیگرباکهافرادیخاصشرایطتحت•
.دارندکمتریادراکیتعصباتوغروریکدیگربه

راندیگبهنسبتراماهمدلیبالقوهبه صورتمعنادارتعامالت•
بهنسبتماحساسیتودرکمیزانبههمدلی.می کندبیشتر

یهنگامهمدلی.دارداشارهافرادسایرشرایطوافکاراحساسات،
ازیتصویرسرادیگرفردموقعیتفعالبه طورشماکهمی دهدرخ

.دمی کنیدرکموقعیتآندررااوعواطفواحساساتومی کنید

معنی دارتعامالت


