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 یدهـچک
 

در میان ، حالبااینبوده است.  ی مورد بحث، مناقشه برانگیز و جالبموضوع یعلم هایزمینهاز  یاریدر بس گیریتصمیم
 توجهیقابلسهم  شناختیروانمطالعات  و انتخاب مواجه هستند، گیریتصمیمهمه علومی که به نحوی با فرایند و مفاهیم 

است که به  یذهن یندهایفرآ فیاول از همه توص پژوهش نیانتخاب افراد دارد. هدف ا ساززمینه یهاسمیمکاندر درک 
 ستمیهستند. هدف دوم ارائه دو س لیدخ گیریتصمیمدر مراحل مختلف و  شودمیگفته  زین گیریتصمیم هایفعالیتآن 

پژوهش پیش رو  ،نیهستند. عالوه بر ا ریدرگ و انتخاب گیریتصمیم پردازش اطالعات است که در مراحل مختلف
نقش  نی. همچنیو اقتصاد عیاقدامات سر یاکتشافات مجاز برا یعنی، کندیم فیتوصنیز را  گیریتصمیم هایاستراتژی

 یاساس تیاز اهم در این پژوهش . آنچهگیردمیمورد بررسی قرار  گیریتصمیم یندهایدر فرا ینترلاراده آزاد و خودک
بحث در مورد  نیو همچن شناختیرواناز منظر  در شرایط عدم اطمینان گیریتصمیم ندیفرآ حی، توضبرخوردار است

 و جوامع گرفته شده است. هاگروه، است که توسط افراد ایپیچیده ماتیتصم یاحتمال یمنف یامدهایپ
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 مقدمه -1
 تیریمد تأکیدمعتقداست که  «دراکر تریپ»است.  یریگمی، تصمدر سطوح خرد و کالن مهم در اداره امور اریاز جمله مسائل بس

 یریگمیباورند که تصم نیبر ا تیریمد نظرانصاحباز  یاریبس روازایناست.  ندیفرا نیو درک ا یریگمیتصم ندیبر فرا ندهیآ
متحول و  یایدر دن ویژهبه، مؤثرکارا و  وهیبه ش یریگمیاست که تصم یهیبخش و جوهر آن است. بد ترینمهم ای ت،یریمترادف مد

شفاف و اطالعات گردآوری و در واقع،  باشدیاز اطالعات م یادیز ریاز مقاد یو برخوردار کارگیریبهمستلزم  ،یکنون دهیچیپ
 زین تیریمد ماتیتصم تیفیو بدون شک ک شودیمحسوب م تیریمد یریگمیمهم در تصم یو ابزار راهبرد لهیوس کیصحیح 

 یهایتحوالت و دگرگون یقرار دارد. گستردگ یو اریدر اخت یریگمیدارد که در زمان تصم یبه صحت و دقت اطالعات یبستگ
امروز  کهیطوربهآشکار ساخته،  رانیمد یرا برا تردهیچیپ ماتیضرورت اخذ تصم جیتدربهها و جوامع، سازمان یو خارج یداخل

 گیریتصمیم یها سمیمکان .ستین ریآن امکانپذ یبه مفهوم علم یریگمیتصم ت،یریمد یاطالعات یهاستمیبه س یبدون دسترس
در رشته ای و چند بعدی گردیده و علوم مختلف از جمله علوم شناختی و به خصوص روانشناسی طی دهه های اخیر وارد فاز میان

چگونه  نکهیا حیتوضامروزه ، بر اساس آنو ارائه شده  یها هی. به لطف نظراندداشته  توجهیقابلسهم  گیریتصمیم دهیدرک پد
 نیب دی، بااول از همهبرای درک بهتر این موضوع است.  ریامکان پذدست به انتخاب می زنند  ،یزندگ یعواق یها تیافراد در موقع

 ریانتخاب هدفمند و غ»را  «تصمیم»در یک تعریف ساده می توان واژه  .قائل شد زیتما« 2گیریتصمیم»و « 0تصمیم»دو مفهوم 
، اعم یمختلف ذهن یعملکردها»که شامل  ستا یندیفرا «گیریتصمیم»که  یدر حال دانست.« نهیاز حداقل دو گز یکی یتصادف

و کارهای پیچیده مانند تفکر، استدالل، حل مساله و همچنین عملکردهای  مدت است ی، مانند حافظه فعال و طوالنییاز ابتدا
 یاتی، نقش حروند نی، در انیعالوه بر ا(. 2808؛ توپالک و همکاران،  2808)هاستی و داوس، « شناخت و عمل است اجرایی مابین

را براساس تجربه  یشناخت ی، افراد قضاوت هاگیریتصمیمهنگام  رایز نیز قابل توجه می باشد یزشیو انگ یعاطف یعملکردها
 ری، از جمله قدرت تأثگیریتصمیمدر  دآگاهآگاهانه و ناخو راتیدرباره تأث ، همچنین ادبیات مدرنکنند یم میخود تنظ یعاطف

؛ نیوول و  2802)لرنر و همکاران کند  یبحث م ندهایفرآ نیا نیب یو همبستگ یفرد یبر انتخاب ها یو ضمن حیصر یندهایفرآ
در زمره توان فرض کرد که آنها  ی، مروازاینانتخاب هستند.  یعنی، هدف خاص کیفوق تابع  یذهن ی. عملکردها(2802شانکس، 

 (.2880و همکاران  ی)فالکوفسک قرار می گیرند گیریتصمیم هایفعالیت
. به عنوان شودمی نیگزیجا نهیاصطالح گز یا بهو  گرید نهیچند گز ایاز دو  یکیمنجر به انتخاب  گیریتصمیم هایفعالیت

 )الف(محصول را از قبل انتخاب کنند. اگر معلوم شود که محصول  ستندیخود مجبور ن دیخر یبرا یزی، مردم هنگام برنامه رمثال
می توانند آن را خریداری کنند در غیر این صورت محصول )ب( و دیگر محصوالت به عنوان جایگزین مورد  ،تازه است

، معموالً یزندگ یاتیمواجهه با معضالت ح، عمدتاً هنگام دهیچیپ گیریتصمیم طیدر شرا و و انتخاب قرا می گیرند. گیریتصمیم
به وقوع می  شرایط دشوار یدگیچیبا هدف کاهش پ ی، مالحظات طوالنو منابع از امکانات یتعداد محدودان یقبل از انتخاب م

 .شودمی« یا این / یا آن»منجر به انتخاب  جهیکه در نت پیوندد
دو  به همراه تشریحشوند  یفعال م گیریتصمیممراحل جداگانه  که در یذهن یندهایفراو ساختار مشخصات پژوهش  نیدر ا

 یبررس نی، هدف از انی. عالوه بر اشودمی، ارائه دارند بر عهده در بشر را گیریتصمیم تیپردازش اطالعات که مسئول ستمیس
نقش  فیتعر. همچنین کند یم لیو کارآمد را تسه عیاست که اقدامات سر یاکتشافات به ویژه، گیریتصمیم هایاستراتژی فیتوص

 یاساس تیاز اهم در این پژوهش . آنچهگیردمیمورد بررسی قرار  گیریتصمیم یندهایدر فرا« 2کنترل خود»و  «3اراده آزاد»
بحث در مورد  نیو همچن شناختیرواناز منظر  )عدم قطعیت( نانیعدم اطم در شرایط گیریتصمیم ندیفرآ حی، توضبرخوردار است

 .شودمیو جوامع گرفته  هاگروه، است که توسط افراد ایپیچیده ماتیتصم یاحتمال یمنف یامدهایپ
 

 گیریتصمیممفاهیم و ساختار فرایند  -2
 :شودمی میبه سه مرحله تقس گیریتصمیم ، فرایندشناختیروان کردیدر رو
 اطالعات( یمسئله و جمع آور ی)فرمول بند گیریتصمیممرحله قبل از الف( 
 (یشده قبل فیتعر یها نهیگز نی)انتخاب از ب گیریتصمیممرحله ب( 
 گرفته شده( گیریتصمیم یابی)ارز گیریتصمیممرحله پس از پ( 

                                                           
1 Decision 
2 Decision-Making 

3 Free will 

4 Self-control 



 

99 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 7

: ی
97

 ،)
ذر

آ
 

99
22

دو
د 

جل
 ،

 

 یفعل تیوضع نیاختالف ب فیتعر - گریبه عبارت د ایمشکل  کی یی، شناساگیریتصمیمدر مرحله قبل از  یاساس تیفعال
افراد احتماال که  ایپیچیدهدشوار و  طیشرا شده است(. گیریتصمیممورد نظر ) تیاتخاذ نشده است( و وضع یمیاست )هنوز تصم

زمانی که  ؛ «0ییهمگرا»، از جمله )الف( کرد یطبقه بند یمتنوع یارهایتوان طبق مع یهنگام انتخاب با آن روبرو هستند را م
تر  دهیچیکه مشکالت پ یزمان؛  «2یدگیچیپ»ب(  باشد. ریراه حل امکان پذ کیشده باشد و فقط  فیتعر یحالت مطلوب نسبتاً خوب

؛  «3مشخص شده»پ(  دارند. ازین یمدل ذهن کیاز  یآنها در شکل یذهن ییبازنما دیاز داده ها و تول توجهیقابلبه پردازش مقدار 
قابل قبول راه حل  طی، شراموقعیت ها، هدفتمام اطالعات مربوط به زمانی که مشکل به خوبی تعریف شده است، بدین معنی که 

حل و فصل (. 2882)نیکا و اورزچووفسکی،  دارد اریراه حل را در اخت افتنی یالزم برا یداده ها ریها و سا تی، محدودندهیآ یها
 کیکننده و نقطه هدف مورد نظر محقق شود. یراض ینقطه شروع به سخت کی نیتواند با کاهش شکاف ب یم دشوار تیوضع کی

جهت  فیو تعر کیستماتیس یمنطقه مشکل به روش ی، به عنوان مثال بررساست یزیبرنامه ر، حل مسئله تیاز وضع یاتیعنصر ح
 (.2882 ،و وارد سی)مور دارند ازین یکه به بودجه خاص ییحل هاراه یجستجو

)استفاده از  2یساز هی( و شبیذهن یمراحل عمل در فضا می)تنظ 2یوجود دارد: مدل ساز یزیبرنامه ر یدو روش عمده برا
: شودمیمشروط  یطرح توسط سه عامل اساس کی جادی(. اگریحل مشکالت در حوزه د یبرا نهیزم کیموجود در  یها یهمبستگ
کند )به عنوان مثال مشکالت ساده عمدتا حافظه فعال را  یم نییتع را یشناخت ستمیس یریکه درگ یمسئله ا یدگیچی)الف( پ

)به  0 0یطیو مح 0 7یتیموقع نهیزم ری، )ب( تأثکنند( یرا اشغال م یتر تفکر انتزاع دهیچیکه مشکالت پ یکنند در حال یم ریدرگ
که  یهایاستراتژی)به عنوان مثال  یردف حاتیکند( )ج( ترج یم لی، که تحقق آن را تسهفهیکردن وظ یکالم تیعنوان مثال ظرف

 طیراش» رندگانیگ می، تصممسئله فیهنگام تعر (.ندیایکنار بدیگران با مشکالت خاص  کند تا بهتر از یبه متخصصان کمک م
. آنها ، در نظر گرفته و درک می کنندشودمیانتخاب  ندهیدر آکه اعمال شده  یها تیمحدود ینوع عنوان را به «00 و 08یمرز

فوق ممکن است در هر  یها تیکنند. محدود یخاص قابل قبول است مشخص م طیشرا کیرا که در  یسکیر زانیم نیهمچن
، کمتر باشد گیریتصمیمکه هرچه عواقب  دارای این تصور نباشند، ممکن است افراد بعالوهنشود.  تیرعا یریگمیمرحله از تصم

 سکیو ر کم ارزش تر یکاالها دیرا هنگام خر یباالتر سکیدارند ر لیمردم تما نیخواهد بود. بنابرا شتریب «خطر قابل قبول»
 (.2882)دیویس،  شده قبول کنند یداریخر یرا در هنگام گران بودن کاالها یکمتر

حل بالقوه راه یها نهیدر مورد گز ژهیبه و ،اطالعات در مورد مشکل یجمع آور ،گیریتصمیم شیدر مرحله پ گریمهم د تیفعال
 ای( وبسایت های سفر یا آشپزی) ی، به عنوان مثال خارجکنند یاطالعات را در منابع مختلف جستجو م رندگانیگ میاست. تصم

و توصیفی  ی، به دنبال مشخصات فنرا دارند افراد قصد خرید یک بسته سفرکه  ی(. هنگام03رویدادی ای 02یی)حافظه معنا یداخل
 مشاور سفر از طریق یک آژانس مسافرتی کیبا  ایگردند  یم نیبصورت آنال ل، غذا(سفر )شامل محتوا، جاذبه ها، مقصد، هت

مثالً  یعموم یداده ها یخود را برا یی، آنها حافظه معناهستند بسته سفر دیکه آنها واقعاً در حال خر یکنند. هنگام یمشورت م
انتخاب فراهم  یبرا بسته های سفررا در مورد انواع  یاطالعات رویدادیکه حافظه  ی، در حالکنند یخاص استخراج م یاجزا یبرا
آنها  افتنی طبعا اما خواهد بود ازیمورد ن زین یشتری، اطالعات بتر باشد دهیچیاست که هرچه مسئله پ یادآوریکند. البته الزم به  یم

، که ممکن است منجر شودمیانجام  یبه طور تصادفبعضاً و  ، جهت دارضانهاطالعات مغر ی، جستجونیدشوارتر است. عالوه بر ا
 یستگیفرد و شا کیشده توسط  یاطالعات جمع آور زانیم نینشان داده است که رابطه ب قاتیتحق یبرخ گردد.به انتخاب اشتباه 

 است. 0 02یرخطیآنها غ یها

                                                           
1 Convergence 
2 Complexity 
3 Definiteness 
4 Modeling 
5 Analogizing 
6 Situational context 

است که بر  ییها نهیاز انواع زم یکی نیکند. ا یم فیرا توص طیرفتار و اقدامات مناسب مرتبط با شرا یا یزیوقوع چ لیدل یتیموقع نهیزم -0
 دهد. یرخ م دادیرو کیاست که در آن  یخاص طیمح ای طی، شرادر واقع زمینه موقعیتیگذارد.  یم ریارتباطات تأث

8 Environmental context 
 بیشتر هرچقدر آگاهی از موقعیت در افراد. که یک رویداد یا رفتار در آن رخ می دهد شود یگفته م یکیزیبه فضا و زمان ف یطیمح نهیزم -9

 باشد زیمنه محیطی هم بیشتر درک می شود.
10 Boundary Conditions 

 بایستیکه پاسخ معادله م پردازندیم یلیفرانسیها به حل معادالت داست که در آن اتیاضیاز مسائل ر یاعنوان دسته یمسئله مقدار مرز -00
نشان دهنده شرایطی که در آن معیارهای « شرایط مرزی». به طور کلی شده را دارا باشدمشخص طشرای مفروض،مجموعه  کی یِدر نقاط مرز

 الزم برای حل مساله وجود داشته باشند.
12 Semantic memory 
13 Episodic memory 

14 Nonlinearity 
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 صیکنند و قادر به تشخدانند کجا را جستجو  یها نمآن رایز شودمی یجمع آور فاقد صالحیتاطالعات توسط افراد  نیکمتر
دانند منابع  یآنها م رایز دیآ یبدست م شایستهداده ها توسط افراد نسبتاً  شتری. بستندین کیاست و کدام  دیکدام داده مف نکهیا

 اریبس رندگانیگ می، تصمقائل شوند. جالب توجه است زیتما رمرتبطیمربوط و غ یداده ها نیتوانند ب یاطالعات از کجا هستند و م
را که قبالً در مورد آنها  یاطالعات ایگردند  یالزم م یفقط به دنبال داده ها آنها ،کنند یم دایداده را پ نهی، مقدار بهستهیشا

 (.2880)فالکووفسکی و تیسکا،  آورند یم ادیاند به آموخته
 نیا .شده بودند فیتعر آماده و قابل دسترس که قبالً به عنوان شودمیانجام  ییها نهی، انتخاب از گزگیریتصمیمدر مرحله 

 یمنطق، مورد پسند شتریها ب نهیگز ریبا سا سهیکند که در مقا یرا فراهم م نهیگز کیگام به گام است و امکان انتخاب  ندیفرا کی
 یشده قبل فیتعر یها نهیخود را به گز نرندگایگ می، اگر تصموجود نی. با اباشد را فراهم می نمایدقابل اعتماد تر  یو به طور ذهن
 رییشناخته شده تغ قیخود را از حقاو دانش  ری، آنها تفسمنظور نیا یبسازند. برا یدیکامالً جد یها نهیتوانند گز ی، ممحدود نکنند

آنها با دانش  تیفی، کرندیگ یم میاست که با استفاده از دانش تصم یمتخصصان ویژهً از عملکرد معموال یا وهیش نیدهند. چن یم
 .(2802شانتو  ؛ 2883)اسونسن، است  تافراد مختلف متفاو

جدا  رمرتبطیمربوطه از اطالعات غ یکه داده ها یمعن نی، به اشودمی یابیشده ارز ی، اطالعات جمع آوردر مرحله فوق
است. هنگام  محتوا، تجربه و یشناخت یندهایآنها فرآ ترینمهم، شودمی نییعامل تع نیخاص توسط چند ندیفرآ نیشوند. ایم

 مؤثر ی، استدالل و حافظه عملکرداز تفکر نیو همچن رندیگ یمدت خود سرچشمه م ین، افراد از حافظه طوالاطالعات یابیارز
 - یبرتر کنترل شناخت یذهن ی، عملکردهانیعالوه بر ا(. 2880؛ زاگورسکی،  2883)هینستون و همکاران،  کنندیاستفاده م
های جهت دار فعال می شوند )دل میسیر و  توجه و مهار پاسخ قابلیت تغییر ژهیبه و - شوندیم دهینام ییاجرا یعملکردها
 یآنها م ریتأث کهاست  یماتیمانند احساسات همراه تصم یگریعوامل د ریتحت تأث همچنین یشناختهای حوزه (. 2808همکاران، 

 یندهای، فرانیعالوه بر ا (.2880 یلیناسازگار باشد )آندره و آر ایسازگار  گیریمتصمیبه کار رفته در  یشناخت یتواند با عملکردها
 استیس قیاز طر نیاز بازخورد و همچن یریبهره گ ییتوانا قی، از طرو تصور عواقب انتخاب انجام شده ینیبشیپ قیاز طر یشناخت

منفرد است.  یها نهیمرتبط با گز سکیر یابیارز یینا، توامرتبط یاز عملکردها گرید یکی. شوند ی، اصالح میکل گیریتصمیم
را  گیریتصمیمپس از  نیگزیکرده و اقدامات جا یابیخطر را ارز نیبتوانند ا دی، آنها با ردیرا بپذ یکه فرد چه نوع خطر ستیمهم ن

با در نظر گرفتن آنچه نه خود را  ابمردم انتخ نی، بنابراستیخالق ن یانسان معموالً به اندازه کاف لی، تخحالبااینتصور کنند. 
، انجام می دهند )فالکووفسکی و افتد یآنها اتفاق م دهیکه به عقبلکه به ناگزیر و با آن چیزی ، رخ دهد میممکن است پس از تصم

 (.2880همکاران، 
است که به نوبه خود توسط  یبه تجربه فرد یمتک زین گیریتصمیماز  شیشده در مرحله پ یجمع آور یداده ها یابیارز
نسبت داده  «3 2یروان رنجور»به  ینقش خاصدر این زمینه  .شودمی نیی، خلق و خو و تخصص تع تیدر شخص یفرد یهاتفاوت

مسئله  فیاطالعات همراه است که به تعر یجستجو یاستراتژ نیبه انتخاب منظم تر لیشود که با انزجار از خطر و تمایم
و صراحت در  یکپارچگی، یشناس فهیوظوجدان و ، نیعالوه بر ا(. 2880)فالکووفسکی و همکاران،  کند یکمک منیز  یریگمیتصم

نشان دهنده در  یو رفتار یهستند که از نظر کنترل شناخت ییها یژگیوها  نیا رایز مهمی ایفا می کند، نقش گیریتصمیم
 (.2802)جوریو و موریه،  دسترس بودن هستند

، مفهوم می تواند مرتبط با یک مساله خاص یا عمومی نیاست. ا «نهیزم»، اطالعات ییکننده روا نییاز عوامل تع یگریگروه د
 فیبسته به عبارت استفاده شده هنگام توص، مربوط به مسئله زمینه .عادی یطیمح طیشرا ایمشکل خاص  کیاشاره به  یعنی

در  ییبسزا ریکه تأث یطیعامل مح کیمثال از  کیدهد.  یخود را نشان م ندهریگ میشده در مغز تصم ختهیارتباطات برانگ ایمسئله 
که  ی، هنگامیمهم زندگ و موقعیت های ها نهیدر زم زمان است.و استرس ناشی از ، فشار شده دارد یجمع آور یقضاوت داده ها

 یاز برنامه ها شودمی هی، توصستین ریشده امکان پذ یطراح قیدق یاستراتژ کیاز  یرویافراد مجبورند تحت فشار کار کنند و پ
 (.2883شود )هینستون و همکاران، استفاده  فردمراجعه به شهود  ایاقدام خودکار 

انتخاب  نیبهتر تصمیم اتخاذ شده ، که اگرشوند یشروع م گیریتصمیمپس از  یندهای، فراگیریتصمیممرحله  نیدر آخر
انتخاب شده و استهالک  نهیگز تیجذاب شیتوانند با افزا ی. سپس افراد متشک داشنسبت به آن  توان ی، مباشد نیز ممکن

پس از  یسازوکار به عنوان کاهش ناسازگار نیا. انتخاب کرده اند یب، خود را متقاعد کنند که به خوماندهیباق یها نهیهمزمان گز
 رندهیگ می، تصمییها تالش نیبا وجود چن(. 2807)لیانگ،  است که آنها دنبال کرده اند یو هدف نهیگز نیاختالف ب ای یریگمیتصم

                                                                                                                                                            
 ای میوابسته رابطه مستق ریمستقل و متغ ریمتغ نیشود که ب یاستفاده م یتیوضع فیتوص یاست که در آمار برا یبودن اصطالح یرخطیغ -0

 کند. ینم رییها تغ یاز ورود کی چیدر ه رییبا تغ میمستق رابطه به طور ی، خروجیرخطیرابطه غ کیوجود نداشته باشد. در  یمیمستق
2 Neuroticisim 

یکی از صفات شخصیتی بنیادین است که با اضطراب، ترس، بدخلقی، نگرانی، حسادت، یأس، غیرت و احساس تنهایی شناخته  رنجوریروان 3
های کوچک را به یأس شدید ناکامی زا ضعیف است و احتمال اینکه اوضاع عادی را تهدیدآمیز وشود. واکنش افراد مبتال به عوامل استرسمی

 .تعبیر کنند، زیاد است
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 نی. در چنشودمی دتریشد یمانی، پشدشوارتر باشد میرا تجربه کند. هرچه تصم گیریتصمیمتواند به اصطالح حسرت پس از  یم
اند  رفتهکه گ یمیتصم رییاز تغ نی، بنابراکنند یاتخاذ م یریتداب یمانیاز پش یناش یعاطف یامدهایکاهش پ یافراد برا یطیشرا

 است. گیزندهای حیاتی هنگام انتخاب  رندگانیگ میمحدود تصم تیاز عقالن ینمونه ا نیکنند. ا یم یریجلوگ

 یذهن یها ستمیس یدوگانگو  گیریتصمیم -3

کنند.  یم یندگیرا نما یعلم یاز رشته ها یعیوس فیاست که ط یافراد موضوع مورد عالقه محققان گیریتصمیمنحوه 
 میکنند که تصم ی، فرض م( نشات می گیرند0از ساختارهای اقتصادی تحت عنوان نظریه های ارزشی )اقتصاد ارزشی که یمیمفاه

، گیریتصمیممختلف  یها نهیمهم در مورد گز العاتاط یدارند، به عنوان مثال آنها قادر به جمع آور ینامحدود تیظرف رندگانیگ
 شهی، آنها همگریهستند. به عبارت د حیانتخاب صح تیو در نها التو نقص داده ها، محاسبه درست احتما بیع یب لیو تحل هیتجز
شوند، فرض  یم فیتعر یفیکه به صورت توص شناختیروان یها هینظر(. 2880)نیومن و مورگنسترن،  رندیگ یم یمنطق ماتیتصم

 نهیاما به شدکننده با یکه راض رندیگ یم یماتیکنند و غالباً تصم یعمل نم یو منطق متفکرانه یبه شکل شهیکنند که افراد هم یم
و  هیبر تجز یمبتن گیریتصمیمکند که  یم دییتأ یشناخت ی، مطالعات روانشناسنیعالوه بر ا(. 2802)سامبوک و کلین،  نباشد

در شرایط آزمایشگاهی نتایج دقیق تری را نسبت به شرایط طبیعی ، یرفتار دهیچیپ نیاز قوان یرویموجود و پ یتمام داده ها لیتحل
 (.2880به همراه دارد )جاسلین و مونتگومری، 

از کنند، به عنوان مثال آنها  یاز تالش همراه است. مردم اغلب به طور خودکار انتخاب م یبا سطح متفاوت گیریتصمیم
اما  .یا از تخفیف های قابل توجه برخوردار باشند ندیآ یوماً ارزان به حساب مکه عممحصوالت و خدماتی استفاده می کنند 

در حال  رندهیگ میتصم یدارد، به عنوان مثال، وقت ازیاطالعات ن قیدق لیو تحل هیاوقات به مشارکت آگاهانه و تجز یگاه ماتیتصم
افراد، چه  گیریتصمیم یدر مورد چگونگ یحیبه دنبال توض روانشناسان همیشهاست. یک محصول گران قیمت یا تخصصی  دیخر

( سهیقامبتنی بر م، مشارکت پذیر )تکرار پذیر/  ی: شهوداستداللیخود،  یها یدر بررسآن ها هستند.  دهیچیساده و چه پ ماتیتصم
 گیریتصمیمکنند که  یادعا م (2882) کی(. کانمن و فردردیجد یداده ها لیو تحل هیبر تجز ی)خالقانه، مبتن یلی/ تحل یو منطق

 :دارد یبستگ بیپردازش اطالعات رق ستمیدو س به
، ناخودآگاه و غالباً ی، موازعی، سرتکرار پذیربدون زحمت،  باًیاطالعات به طور خودکار، تقر ی ؛شهود ستمیس .0

 حالت عملکرد دشوار است. نیاصالح ا ایشوند. کنترل یپردازش م یعاطف
 یدر پ ی، آهسته، پیاسیقابل کنترل، با تالش قابل توجه، به صورت ق یپردازش اطالعات با روش سیستم تفکری ؛ .2

 .شودمیاداره  یکل نیاست و با قوان ری، نحوه عملکرد انعطاف پذستمیس نی. در اشودمیو آگاهانه انجام 

از  یمقاومت در برابر وقفه ناش دی، باشودمیاجرا  2 ستمیس ای 0 ستمیمطابق با س ینیمع یروند ذهن ایآ میبفهم نکهیا یبرا
ممکن است  2 ستمیکه در س ی، در حاللکرد در برابر قطع شدن مقاوم استعم 0 ستمی. در سمیانجام همزمان دو کار را مشاهده کن

نهفته است. در  زیپردازش شده ن یداده ها یدر محتوا ستمیدو س نیتفاوت ا(. 2883ت و اختالل ایجاد نماید )کانمن، مزاحم
، بر اساس احساسات و یرکالمیو غ یاراد ریآنها غ یو برداشت ها یموقت ی، نشانه هاداده ها شامل مشاهدات یمحتوا 0 ستمیس

از قضاوت  یرا به شکل ییها دهی، اداده یمحتوا 2 ستمیکه در س ی. در حالشودمی ادی هیاول یخاص است. از آنها به عنوان نمونه ها
 ریطبق طرح ز گیریتصمیم ندیکنند. فرآ یم جادیمجموعه ا کیآنها . دهد ینشان نم رگذاریو تأث یشده انتزاع دیآگاهانه تول یها

را کنترل  یذهن اتیعمل تیفیو ک آغاز شده 2 ستمی، سپس سکند یم شنهادیرا پ یفعال شده و راه حل 0 ستمی: ابتدا سشودمیانجام 
بر  0 ستمیشده توسط س دیتول یها ت، آنچه حاکم است قضاودخالت نکند تیبا موفق 2 ستمیکند. اگر نظارت مختل شود و س یم

 است. هیاول یاساس برداشت ها
اولین کنند.  یکار م یمواز ستمیبر دو س هیاساس آنها افراد با تک که بری را ارائه کرد مشابه یها افتهی(، 0002اپستین )

با و  یرکالمی، غ، ملموسمععملکرد آن جا وهیشبلکه  بوده کیو اتومات عیروش نه تنها سرسیستم مبتنی بر تجربه است. این 
آن  جهی، که نتوابسته است یاز تجربه عاطف یریادگیامر به شدت به احساسات و  نیا .می باشد یمنابع شناختبه  ازین نیکمتر
 - یلیو تحل یبر استدالل انتزاع یدوم مبتن ستمیسخواهد بود.  نامطلوب جیاز نتا یریجلوگ و همزمان مطلوب جیبه نتا یابیدست

سیستم منطبق با فرهنگ بوده  نیکند. ا یعمل مموجود و شواهد  ها ، استداللیعموم و هنجارهای نیطبق قوانبر است.  یعقالن
در فرایند غالباً  به دلیل اثرگذاری سریع و مستقم بر تجربه یمبتن ستمیسه و به طور غیرمستقیم اثرگذاری دارد. اعتقاد بر این است ک

 (.2883)اپستین،  ابدییم یبرتر یعقالن ستمیاز س گیریتصمیم
 نیکند که پردازش اطالعات در ا یو ادعا م کرده فیتعر در قالب یک مفهوم مشارکتیرا  ستمیس نیاول(، 0007اسلومان )

اما سیستم خودکار و مولد بوده  نی. امی باشد یزمان یگیبر اساس شباهت و همسادر جایی که منبع اطالعات شخصی است  ستمیس
که توسط  یاتیبر قاعده است. عمل یدوم مبتن ستمیبه گذشته اشاره دارد. س یلو به طور ک هست نیز بر شباهت یمبتن میقادر به تعم

                                                           
1 Normative economics 
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مسئول استدالل خالق و سیستم  نیاست. ا یرسم یها ستمیاس زبان، فرهنگ و سبر اس ابدی یقاعده مند تحقق م ستمیس
 ستمیاست که هر دو س تقدمع اسلوماناست.  کینامربوط و پردازش استراتژ یها یژگیمربوط به و یها یژگی، انتزاع وکیستماتیس

 مسئله مشارکت کنند. کیتوانند به طور همزمان در حل  یهستند و م یمواز
ارتباط  یبا آگاه ماًیمورد اول مستق ارائه داد. یلیو تحل)تجربی(  یاکتشاف یها ستمیمتفاوت از س ی( مفهوم کم0002) وانزیا
در چارچوب  کیکار مشخص اشاره دارد. مورد دوم از نزد کیمرتبط با  یکند و به داده ها یپردازش م عی، اطالعات را سرندارد

 نیمعتقد است که در ح وانزیکند. ا یصورت گام به گام و به صورت قابل کنترل پردازش م ، اطالعات را بهقرار دارد یآگاهمفهوم 
 ییبه بازنما ی، متکدوم ستمیدر س یلیپردازش اطالعات تحل ندیفرا رای، زکنند یکار م یبه طور متوال ستمی، هر دو سگیریتصمیم

اول  ستمیمسئله در س کی یبازنمودها رایز شودمیل مغرضانه اغلب منجر به استدال البته این امر اول است. ستمیحاصل از س یها
وط حذف کرد. توان به نفع موارد نامرب یاز اطالعات مربوطه را م یکه برخ یمعن نی( است ، به ایشناخت انبریم کی) یاکتشاف ریتأث

 یمدل ذهن کی دی( تول0کند: ) یاساس سه قاعده عمل م بردوم  ستمی( اظهار داشت که س2887) وانزی، ادر مفهوم گسترده خود
شده از  افتیشده براساس اطالعات در یجمع آور یذهن یداده ها لی( تعد2، )جهان خارج استدر  تیوضع کی انگریمنفرد که نما

، مردم معموالً از گیریتصمیم. هنگام یابتکار ای، عیراه حل به صورت سر ناشی از شیحاصل از آزما تی( رضا3، )یابتکار ستمیس
 تیمدل و کنار گذاشتن آن در صورت عدم رضا کی شیآنها در آزما یی، که نشان دهنده تواناکنند یم یرویقانون اول و دوم پ

 است.
 

 گیریتصمیماکتشاف و رهیافت آنی در  -4
 یژگی. دو وشودمی فیانتخاب تعر یک یبه عنوان راهبردها گیریتصمیمو رهیافت آنی در ، اکتشاف یروانشناس اتیدر ادب

( است گیریتصمیم یالزم برا یندهایکردن فرآ ریمسئله و درگ یدگیچیپ اری)مع ییزمان( و صرفه جو اریآنها سرعت )مع یاصل
 (.0000)گیگرنسر و همکاران، 

 که در صورتی، ندیایکنار ب دهیچیپ اریبس ماتیکوتاه با تصم یبازه زمان کیتوانند در  ی، افراد میهایاستراتژی نیبا توجه به چن
مورد  شتریکه ب یابتکار یها از روش یکی نخواهد بود. ریآن حل کنند امکان پذ یها یدگیچیاگر آنها بخواهند مشکل را با تمام پ

 یم جادیرا ا ارهایاز مع یمجموعه ا رندگانیگ میتصم در جایی که است یاستراتژتوسط جنبه های ، حذف گیردمیاستفاده قرار 
 اریرا که مع ییها نهی، آنها گزیکنند. در مرحله بعد یحذف م جیرا ندارند به تدر ارهایاز مع یکیرا که  ییها نهیکنند و سپس گز

را  یینها می، که تصمابدی یکاهش م توجهیقابلها به طور  نهی، تعداد گزتیکنند. در نها یرا ندارند از مجموعه حذف م یبعد
 یانتخاب کاف تیها و در نها نهیگز یاست که شامل جستجو یبخش تیرضا ی، استراتژگرید یروش ابتکار. کندیم لیتسه
، بلکه بوده است نهیگز نیبهتر شانتخابچون  ستین یراض به این خاطر رندهیگ میتصم کی، میبخش است. با اتخاذ تصم تیرضا

این امر به نوعی یک مصالحه است چون گزینه  چون عمده نیازهای وی را براورده نموده است.کامالً خوب بوده  نکهیا لیبه دل
شده است.  گیریتصمیم مهمتر اینکه اول از همهو  شودمی گریدر وقت و منابع د ییباعث صرفه جوبهینه دیگری وجود ندارد، اما 

رقبا از دسترس  ریسا انتخاب لیبه دل استاز آنها ممکن  یاریبس نکهیا ژهی، به وستیها ممکن ن نهیهمه گز ی، بررسنیعالوه بر ا
مربوطه. به عبارت  یاز نشانه ها یروی، به عنوان مثال پاست زیچ ترینمهمانتخاب  یبعد یاستراتژ (.2803)سیمون،  خارج شوند

منفرد را به صورت جفت  یها نهیدانند و سپس گز یم ترینمهمکنند که آن را  ینشانه را انتخاب م کی رندگانیگ می، تصمگرید
 ستمیس نیکنند. اگر ا یناشناخته است رد م ایانتخاب شده کمتر  هرا که از نظر نشان یاز موارد یکیکنند و هر بار  یم سهیمقا

وجود دارد که  یگرید یاستراتژ. میتکرار کن گیریتصمیمو روند را تا زمان  میریرا در نظر بگ ینشانه بعد میتوان ی، مناکارآمد باشد
 بررسی و قضاوت نیکنند که در آخر یرا اعمال م یاریکنند. آنها مع یبه آنچه قبالً خوب کار کرده است اعتماد م رندگانیگمیتصم

ی ها نهیهستند که تعداد گز گیریتصمیمساده  یها فرمول زمانی جزو فوق الذکر یابتکار یهاروش وع اثبات شده است.از همان ن
 یما برا ینه تنها بر جستجو گیریتصمیم هایاستراتژیباشد.  شتریممکن ب یها نهیهمه گز از لیو تحل هیزدر تجپیش روی فرد 

و همکاران،  گرنسری)گ می، از جستجو دست بکشدهند در صورت عدم ادامه کار یراه حل حاکم هستند بلکه به ما اجازه م افتنی
0000.) 

 ینیگزیجا کیمثال کالس کیمغرضانه شود.  ماتیتواند منجر به تصم یمو ابتکاری  یاکتشاف یها ، استفاده از روشحالبااین
که  ی، در حالاست ریاست که قضاوت احتمال دشوارتر و وقت گ نیامر ا نیا لیشباهت است. دل ،یابیبا ارز یعیقضاوت احتمال طب

از  یدارند احتماالت برخ لیافراد تما ،نشان داده است که هنگام انتخاب قاتی. تحقشودمیانجام  عتریشباهت آسان تر و سر یابیارز
. شوند یم یابیارز یمرتکب خطا روازاین، کنند نیگزیکه معموالً شناخته شده است جا یگرید دهیها را با شباهت آن به پد دهیپد
 کی، که منجر به تیبا وضع رمرتبطیعناصر غ یتمرکز رو یعنی، مغرضانه است تیواقع هقضاوت دربار یاز نوع ینمونه ا نیا

 (.2882)کانمان و فردریک،  شودمیمغرضانه  میتصم
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 در شرایط عدم اطمینان گیریتصمیم -5
خواهد افتاد  یچه اتفاق افراد نمی دانند در نهایتهستند که  یماتی، تصمشوند یاتخاذ م نانیعدم اطم طیکه در شرا یماتیتصم

تدوین ، هدف از یاز منظر اقتصاد(. 2882)سوکلووسکا،  را به دنبال خواهد داشت یجیکه اقدامات ما چه نتا میستیمطمئن ن یوقت ای
در  میمفاه نید. مشهورترنشو یتلق یانتخاب شود تا منطق دیبا ییها نهیال است که چه گزوس نیارائه پاسخ به ا ینظر یمدل ها

 .(2880 نوی)مولود عبارتند از نهیزم نیا
 یمحاسبه م زین ابلکه احتمال آنها ر یافراد نه تنها تلفات احتمال نکهیمورد انتظار بسته به ا مقادیرحداکثر رساندن به )الف( 

 .کنند

 ستین ینیاز مقدار ع یخط یمورد انتظار تابع یاست که مقدار ذهن یمورد انتظار که بدان معن تی)ب( به حداکثر رساندن مطلوب
 ینیاز ارزش ع یخط یمورد انتظار تابع یرسانندکه ارزش ذهن یافراد مقدار مورد انتظار را به حداکثر نم یخاص برخ طیدر شرا رایز
 .رسانند یاز افراد مقدار مورد انتظار را به حداکثر نم یخاص برخ طیدر شرا رایز ستین

شده  بیبا هم ترک یشباهت ذهن و تیمورد انتظار که در آن مفروضات مربوط به مطلوب یذهن تیبه حداکثر رساندن مطلوبج( 
رسانند  ی( را به حداقل مانسی)وار سکیر ،رندگانیگ میکه براساس آن تصم 2 0(ویپورتفول هینظر) انسی)د( به حداقل رساندن وار .اند

 .رسانند یسود را به حداکثر م ایکه به طور همزمان نرخ بازده  یرسانند در حال
 رندیدر آن قرار گرفته اند مورد استفاده قرار گ رندگانیگ میممکن که تصم طیتوانند در همه شرا یفوق نم یها ، مدلحالبااین

عدم  در شرایط گیریتصمیمدهد که  ینشان م شناختیروانکنند. مطالعات  یاحتمال شناخته شده اشاره م کیآنها عمدتا به  رایز
، آن را به حداقل حداکثر رساندن مقدار مورد انتظاربه  یکند. افراد به جا ینم یرویانتظار پ ردمو یذهن تیمطلوب یاز الگو نانیاطم

کانمان اختالف دارند.  نیا حیدر توض یآنها سع سندگانیوجود دارد که نو شناختیروانمفهوم  نی. چندرندیگ یم دهیناد ایرسانند  یم
فرض آنها . الگو گرفته اند یواقع یزندگ یها نهیمشاهده گزاز « 2 3نظریه چشم انداز»( در نظریه خود به نام 0000و توورسکی )

با ، ما شیرایشوند. در مرحله و یماتخاذ  یابیو ارز شیرایدر دو مرحله و نانیعدم اطم در شرایط یاقتصاد ماتیکنند که تصمیم
بطور خاص  یاکتشاف یها استفاده از روش با، معموالً گیریتصمیم ندیفرآ بیترت ، همچنینمیریگ یم میتصمسازی هدف ساده

را انتخاب  یا نهیو گز میریگ یم میتصم یفرد یها نهی، ما در مورد ارزش گزیابی. در مرحله ارزشودمیناآگاهانه اعمال  ایآگاهانه 
 ینسب انیدهد که سود و ز ینشان م(، 2883کانمان ) انجام شده توسط قیتحق باشد. یارزش ذهن نیباالتر یکه دارا میکن یم

امر به  نیدهند که ا رییخطر خود را تغ سکیدارند ر لیا، افراد تمنی. عالوه بر اشودمی یابیمرجع مشخص ارز کیبراساس  است و
 طی( نشان داده شده است که معتقد است که افراد در شرا0000توسط لوپس ) یروش مشابه. دارد یبستگ آنهاسود  ایضرر  تیوضع

( 2887و همکاران ) براندستاترکنند.  یخود به خطر انتخاب م یفرد لیشده و تما رفتهیپذ اقیبا مراجعه به سطح اشت نانیعدم اطم
 میکه در گام اول تصم یمعن نی، به اشودمیمحاسبه  یدر پ یپ یو احتماالت به روش جیباورند که اطالعات مربوط به نتا نیبر ا

 (،2800زالسکویسچ )کنند.  یآنها بر سود تمرکز م ، سپسکنند یم لیو تحل هیمربوط به ضرر را تجز یداده ها رندگانیگ

 شده است. اختهتوسط محققان شن یبه طور گسترده ا «چشم انداز هینظر»فوق الذکر  یها مدل نیکند که از ب یخاطرنشان م
 

 و اراده گیریتصمیم -6
 ( ادعا کردند که اعمال اراده آزاد و خود0000و همکاران ) باومیستردر ارتباط است.  خود کنترلیانتخاب با اراده و فرایند 

، دارند خود کنترلی راکه امکان  ی، منابعنیرا محدود کنند. بنابرا خود کنترلیدارد و افراد قادرند همزمان  تنظیمی نیاز به تالش

                                                           
1 portfolio theory 

به  هاییاز دارا یسبد یآورجمع یبرا یاتیاضیر ی, چارچوبانسیوار نیانگیم لیتحل ای مدرن یویپورتفول هینظر ایسبد سهام مدرن  هینظر -2
آن  یدیکل نشیشود. ب حداکثر شودیم فیتعر انسیداده شده که تحت عنوان وار سکیسطح ر کی یاست که بازگشت مورد انتظار برا ینحو

 یابیآن را ارز دیسبد با یو بازگشت کل سکیسهم آن در ر یشود بلکه چگونگ یابیخود ارز یبه خود دینبا ییو بازگشت دارا سکیاست که ر نیا
 کند.

3 Prospect theory 
 نیکه مردم چگونه ب پردازدیموضوع م نیا فیبه توص هینظر نیاست. ا رفتاری اقتصادحوزه  یهاهیاز نظر یکانداز ییا چشم دورنما  یهنظر -2

 هینظر نی. اکنندیم یریگمیمشخص است تصم آمدهاشیها احتمال هرکدام از پهستند و در آن سکیر یمختلف که دارا یاحتمال یهانهیگز
 نییو تع کنندیم یریگمیتصم هاانیارزش سودها و ز لیبراساس پتانس ،یینها یآمدهاشیپ هیبر پا یریگمیتصم یکه مردم به جا کندیم انیب
 نی، بدیاست و نه هنجاری فیمدل توص نیاست ذکر شود که ا الزم .ردیگیصورت م یابتکار یهایریگمیبراساس تصم هاانیسودها و ز نیا

 دارد. افتندیاتفاق م تیکه در واقع گونه آن ماتیتصم یسازدر مدل یصورت که سع
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متنوع شامل  هایفعالیت انیکه در جر یمنابع اراد تیاست. محدود و متنوع متفاوت ییبه تنها خود کنترلیشوند. قدرت  یم هیتخل
 یممکن است برا خود کنترلیکنند. از دست دادن  یم فیتوص «0نفس هیتخل»، به عنوان شودمی)تالش( انجام  خود کنترلی

وام گرفتن  ایدر پس انداز  ی، ناتوانادیز های نهی، هزکنترل رقابلیغ هایدیرمانند خ یاجتماع ای ی، گروهیعملکرد در ابعاد فرد
توسط مولر و همکاران  گیریتصمیمدر  یدر مورد دخالت خودکنترل ینظرات مشابه(. 2887)و همکاران  باومیسترباشد  زیمخاطره آم

 هیتخلخود کنترلی آنان شوند منابع  یم گیریتصمیمافراد مجبور به  یمعتقدند وقت آنهابه اشتراک گذاشته شده است. ( 2887)
 یژگیو لیتواند به دل ینشان داده است که کاهش منابع م قاتیشوند. تحق یخودمختار خسته نم ماتیبا تصم، اما آنها شودمی

 ی، افراد به روشمختلف یها تی(. در موقع2808آنها دشوارتر باشد )وانگ و همکاران  متیو ق تیفیک نیباشد که تخم ییکاالها
ها  ییتوانا نیاست. ا یشناخت یها ییاز توانا یمجموعه جهان کیاحتماالً نشان دهنده وجود و این امر ، کنند یانتخاب م همشاب

 شوند یتلق یرمنطقیغ ای یممکن است ناکاف ماتیاز تصم یبرخ نیبروند. بنابرا نیاز ب گیریتصمیمممکن است در مراحل مختلف 
 (.2808)هاستی و داوس، 

 

 گیریتصمیمپیامدهای  -7
انجام  نانیعدم اطمدر شرایط را که  یاز جمله موارد) افرادتوسط انتخاب فرایند  یچگونگدر مورد  شناختیروان میمفاه

انتخاب خود  جیکه در مورد نتا یطیدهند. شرا یپاسخ نم ماتیبه عواقب تصم میمفاه نیوجود، ا نیدهد. با ایم حیتوض (شودمی
مانند استرس  یروح طیشرا گیریتصمیمدر هنگام  از افراد یهمراه است. در برخ یدی، معموالً با احساسات شدمیندار نانیاطم
شود، به طور مثال وقتی افراد در شرایط عدم امنیت شغلی قرار می گیرند، میزان غیبت ایجاد می یافسردگ یحت ای، اضطراب دیشد

و  نالنی؛ کو 2883و همکاران  سیوی)د شودمییده آنها در محیط کار، و یا شکایت در مورد کاهش سالمتی و رفاه عمومی بیشتر د
)داده ها و اطالعات بیش از حد نیاز که گاهی منجر به خطای  2یکه در معرض خطر افزونگ ی، افرادنیعالوه بر ا (.2880بوهل 
؛ اسنورادوتیر  2800)آوکین و همکاران،  کنند یرا تجربه م ی زیادیاوقات اضطراب و افسردگ شتریهستند بمی شوند(  گیریتصمیم

(. به طور کلی قرار گرفتن در معرض استرس های ناشی از عدم اطمینان، محیط های ناپایدار، بیمارهای جسمی 2803و همکاران، 
تشخیص  و انتخاب از ابتدا تا انتها دچار انحراف شناختی و عدم پایداری در گیریتصمیمتا فرایند کلی  شودمیو روحی باعث 

 در یک انتخاب صحیح می گردند. مؤثرعوامل 
 

 نتیجه گیری -8
کند. اول، از نظر  یرا فراهم م یاساس یریگ جهینت نیامکان چند گیریتصمیم شناختیروان یدر مورد جنبه ها اتیمرور ادب

و  گیریتصمیم، مرحله گیریتصمیماست که شامل سه مرحله است: مرحله قبل از  ایپیچیده ندیفرا گیریتصمیم ،شناختیروان
مقدم بر انتخاب  یذهن اتیاست. احتماالً عمل و متنوعی مختلف هایفعالیتدهنده  اننش کی، که هر گیریتصمیممرحله پس از 

از دو  جهان شمولمدل  کی، یروانشناس یها هی، بر اساس نظرایکند. ثان یم یرویها پ در همه انسان یمشابه یاز الگو یواقع
که مورد  ی، در حالشودمی دهینام یاحساس ای یبصر یهستند، ساخته شد. اول لیدخ گیریتصمیمکه در  یاطالعات محاسبات تمسیس

است که  ییندهایبه فرا یموجود در روانشناس کیکالس یبند میمنعکس کننده تقس زیتما نیاست. ا یمنطق ای یلیتحل دوم
 تعاملاز جمله  یبحث و جدل به موارد نیهستند که آگاهانه، کند و بازتابنده هستند. ا ییو خودکار هستند و آنها عیناخودآگاه، سر

ثالثاً، هنگام  .شودمیشهود( مربوط  ای)احساسات  0 ستمیناخودآگاه در س یندهای( و نقش فرایمتوال ای ی)مواز ستمیدو س نیب
 یها ( دارند. به لطف روشیشناخت یانبرهایم ابتکار عمل )ممختلف به نا هایاستراتژیبه استفاده از  لی، افراد تماگیریتصمیم
و صرفه  عیسر یخود را به روش ماتی، تصمدهیچیساده و پ گیریتصمیم تیتوانند در هر دو موقع ی، آنها مو اکتشافی یابتکار

 هاییاستراتژ یی ازتوسط جنبه ها گیریتصمیمعوامل مزاحم در انتخاب و  حذف هایاستراتژیهمچنین انجام دهند.  یانهجو
، تعیین می اعتماد به آنچه قبالً خوب کار کرده است هایاستراتژی نیو همچن ترینمهمانتخاب  هایاستراتژیبخش،  تیرضا

ی نیگزیجابوسیله مغرضانه شود، به عنوان مثال  یماتیممکن است منجر به تصم یاکتشاف یها، استفاده از روشحالبااین. شوند
چگونه  نکهیهارم، درک اچ د.تکن یابیموجود را به طور نادرست ارز یها نهیافراد ممکن است گز ،شباهت یابیبا ارز یعیطب اوتقض

انتخاب  جهیدر مورد نت نکهیا ایافتد  یم یدانند چه اتفاق ینم یوقت یعنیاست،  ی، ضروررندیگیم میتصم نانیافراد تحت عدم اطم
 کیعمدتا به  رایز ستندیقابل اجرا ن گیریتصمیم طیاقتصاد ساخته شده اند، در هر شرا یاکه بر مبن یمی. مفاهستندیخود مطمئن ن

افراد در  یواقع گیریتصمیم یچگونگ حیبه نوبه خود هدف از توض شناختیروان یها هیشوند. نظریاحتمال شناخته شده مربوط م

                                                           
1 ego depletion 
2 Redundancy 
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 یدرک م ندیآ یکنار م گیریتصمیمتجارت با  ایکه با قانون ، دارو  یدرک بهتر مغز افراد یرا برا یاست. آنها روش یواقع یایدن
 یها هیاز نظر یدهند. برخیم صیتشخ گیریتصمیمرا در روند  ینقش اراده و خودکنترل شتریو ب شتری، محققان بپنجم کنند.

روند  نیمنابع آنها در ا نیبنابرا داشته باشند، یخودکنترل یمحدود زانیتوانند فقط به م یدهد که افراد م ینشان م یروانشناس
که افراد از  ییها تیموقع ژهی، به وگیریتصمیم یها تیشم، موقعش .شودمیمغرضانه  یها گیریتصمیممنجر به  یافته وکاهش 

اضطراب ،  شی، عمدتا افزایاز افراد ممکن است مشکالت روح یهمراه هستند. برخ یدیندارند، با احساسات شد نانیاطم جینتا
نه تنها توسط افراد سالم بلکه  دهیچیپ ماتیبالقوه مخرب تصم راتی، درک تأثیرا تجربه کنند. به طور کل یافسردگ یحت ایاسترس 

 است. یبرند، ضرور یرنج م یکه از اختالالت روان یتوسط افراد
 گیریتصمیمو پس از  گیریتصمیمقب ، هنگام  رندگانیگ میآنچه را که در ذهن تصم یروانشناس یها هیطور خالصه، نظربه 
تواند در ینقش دارند، م گیریتصمیممحاسبه اطالعات که در روند  یها سمی، درک مکاننیدهند. همچن یم حیافتد، توض یاتفاق م
 باشد. دیعمل مف

 

 منابع
1. Andrade EB, Ariely D (2009) The enduring impact of transient emotions on decision making. 

Organ Behav Hum Decis Process 109:1–8. 
2. Avcˇin BA, Kucˇina AU, Sarotar BN et al (2011) The present global financial and economic 

crisis poses an additional risk factor for mental health problems on the employees. Psychiatr 

Danub 23:142–148. 
3. Brandsta¨tter E, Gigerenzer G, Hertwig R (2006) The priority heuristic: making choices 

without trade-offs. Psychol Rev 113:409–432. 
4. Davies SP (2004) Planning and problem solving in well-defined domains. In: Morris R, Ward 

G (eds) The cognitive psychology of planning. Psychology Press, Hove, pp 35–51. 

5. Davis JA, Savage G, Stewart RT et al (2003) Organizational downsizing: a review of 

literature for lanning and research/practitioner application. J Healthc Manag 48:181–199. 
6. Del Missier F, Mantyla T, Bruine de Bruin W (2010) Executive functions in decision 

making: an individual differences approach. Think Reason 16:69–97. 
7. Djeriouat H, Tre´molie`re B (2014) The dark triad of personality and utilitarian moral 

judgment: the mediating role of honesty/humility and harm/care. Personal Individ Differ 

67:11–16. 
8. Epstein S (2003) Cognitive-experiential self-theory of personality. In: Millon T, Lerner M 

(eds) Comprehensive handbook of psychology. Wiley, Hoboken, pp 156–184. 
9. Evans JSB (2006) The heuristic-analytic theory of reasoning: extension and evaluation. 

Psychon Bull Rev 13:378–395. 
10. Falkowski A, Tyszka T (2001) Psychologia zachowan´ konsumenckich. Gdan´skie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdan´sk. 
11. Falkowski A, Maruszewski T, Ne˛cka E (2008) Procesy poznawcze. In: Strelau J, Dolin´ski 

D (eds) Psychologia. Podre˛cznik akademicki. Gdan´skie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdan´sk, pp 339–510. 
12. Gigerenzer G, Todd PM, ABC Research Group et al (1999) Simple heuristics that make us 

smart. Oxford University Press, Oxford. 
13. Hastie R, Dawes RM (2010) Rational choice in an uncertain world: the psychology of 

judgment and decision making. Sage, Los Angeles. 
14. Hinson JM, Jameson TL, Whitney P (2003) Impulsive decision making and working 

memory. J Exp Psychol Learn Mem Cogn 29:298–306. 
15. Juslin P, Montgomery H (2007) Judgment and decision making: neo-Brunswikian and 

processtracing approaches. Psychology Press, Mahwah. 
16. Kahneman D, Frederick S (2005) A model of heuristic judgment. In: Holyoak KJ, Morrison 

RG (eds) The Cambridge handbook of thinking and reasoning. Cambridge University Press, 
New York, pp 267–293. 

17. Kahneman D (2003) A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. 

Am Psychol 58:697–720. 
18. Lerner JS, Li Y, Valdesolo P et al (2015) Emotion and decision making. Annu Rev Psychol 

66:799–823. 



 

93 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 7

: ی
97

 ،)
ذر

آ
 

99
22

دو
د 

جل
 ،

 

19. Liang YJ (2016) Reading to make a decision or to reduce cognitive dissonance? The effect of 
selecting and reading online reviews from a post-decision context. Comput Hum Behav 
64:463–471. 

20. Mlodinow L (2009) Matematyka niepewnos´ci. Jak przypadki wpływaja˛ na nasz los. 

Pro´szyn´ski i S-ka, Warszawa. 
21. Morris R, Ward G (2004) The cognitive psychology of planning. Psychology Press, Hove. 

22. Neumann J, Morgenstern O (2007) Theory of games and economic behawior. Princeton 

University Press, Princeton. 
23. Newell BR, Shanks DR (2014) Unconscious influences on decision making: a critical review. 

Behav Brain Sci 37:1–19. 
24. Quinlan M, Bohle P (2009) Overstretched and unreciprocated commitment: reviewing 

research on the occupational health and safety effects of downsizing and job insecurity. Int J 

Health Serv 39:1–44. 
25. Shanteau J (2012) Decision making by experts. In: Shanteau J, Mellers BA, Schum DA (eds) 

Decision science and technology. Reflections and contributions of ward edwards. Springer, 
New York, pp 105–132. 

26. Simon HA (2013) Administrative behavior. The Free Press, New York. 
27. Snorrado´ttir A ´ , Vilhja´lmsson R, Rafnsdo´ttir GL et al (2013) Financial crisis and 

collapsed banks: psychological distress and work related factors among surviving employees. 

A nation-wide study. Am J Ind Med 56:1095–1106. 
28. Svenson O (2003) Values, affect and processes in human decision making: a differentiation 

and consolidation theory perspective. In: Schneider SL, Shanteau J (eds) Emerging 

perspectives on judgment and decision research. Cambridge University Press, New York, pp 

287–326. 
29. Toplak ME, Sorge GB, Benoit A et al (2010) Decision-making and cognitive abilities: a 

review of associations between Iowa gambling task performance, executive functions, and 

intelligence. Clin Psychol Rev 30:562–581. 
30. Wang J, Novemsky N, Dhar R et al (2010) Trade-offs and depletion in choice. J Mark Res 

47:910–919. 
31. Zagorsky JL (2007) Do you have to be smart to be rich? The impact of IQ on wealth, income 

and financial distress. Intelligence 35:489–501. 
32. Zales´kiewicz T (2011) Psychologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa. 

 
 
 


