فهرست خطاهای شناختی

اشتباهات ذهنی مرتبط

توهم بدن شناگر

فریب ظاهر

خطای بقاء

توجه به برندگان بازار

توهم دسته بندی

قالب های ذهنی

تایید اجتماعی

پیروی کورکورانه

خطای هزینه هدر رفته

اثر کنکورد

تقابل

اثر سمپلینگ بر خرید

خطای فرض خودانجام

خطای تایید

خطای مرجعیت

مرجع های اثر گذار بر تصمیم هایت

اثر مقایسه ای

گران در مقابل ارزان

خطای در دسترس بودن

افکار سطحی-

خطای داستان

قرار است چه چیزی مخفی بماند

خطای بازنگری

پیش بینی های ضعیف از آینده

خطای دانش شوفر

دانش طوطی وار

تمایل پاسخ بیش از حد به پاداش ها

چه انگیزه ای پشت رفتار است

توهم بازگشت به میانگین
خطای نتیجه

فرایند را ارزیابی کن نه نتیجه

تضاد انتخاب

انتخاب های بیشتر تضاد را بیشتر می کند

خطای عالقه

بازاریابی شبکه ای

اثر مالکیت

به چیزی زیاد وابسته نباش

اتفاق تصادفی

زیاد هیجان زده نشود

توهم دنباله روی
نادیده گرفتن احتماالت

ما حس درک ریسک را نداریم

خطای کمبود

فرش قرمز فروخته شده است

غفلت از نرخ پایه

نادیده گرفتن سطوح توزیعی

خطای قمار باز

سهم وقایع مستق و غیر مستقل

استداالل استقرایی

هیچ چیز قطعی نیست

نفرت از زیان

ما نوادگان محافظه کار هستیم

کم کاری اجنماعی

متفاوت رفتار کردن در گروه و حالت منفرد

رشد تصاعدی

دریافت احساسی از رشد

نفرین برنده
خطای انتساب ذاتی

تمایل به غلو کردن اثر خود و نادیده گرفتن اثر عوامل خارجی

خطای علیت نادرست

همبستگی دلیلی بر علیت نیست

اثر هاله ای

هر کس در اوج زیبا به نطر می رسد

خطای مسیر جایگزین

مسیر های جایگزین به راحتی قابل روئیت نیستند

توهم پیش بینی
خطای همزمانی

مراقب جزییات راحت و پایان خوش باش

خطای واژه بندی

مهارت واژه بندی

خطای عمل

فعال به نظر بیا .حتا اگر به چیزی نرسی

خطای از قلم انداختن

اگر به مشکل کمکی نمی کنید خود مشکل هستید

خطای خدمت به خود

بررسی نقاط ضعف و قوت خودت از نگاه رقیب

تردمیل خوشبختی

عالیقت را دانبال کن حتی اگر مجبور به هزینه کردن باشی

اشتباهات ذهنی مرتبط

فهرست خطاهای شناختی
خطای خود گزینی
انحراف ارتباط

گربه روی شیروانی داغ از تجربیات جنبه های عقالنی آن را به خاطر بسپاریم

شانس مبتدی

قبل از آنکه هر نتیجه ای بگیری مشاهده کن و صبر کن(سعی کن خالفش را ثابت کنی

دورغ های کوچک شیرین و ناهماهنگی شناختی

روباه زیرک به انگورها نمی رسد

خستگی تصمیم گیری

آسیب پذیری در برابر خستگی در زمان تصمیم گیری

خطای سرایت

ما می خواهیم تصویر خوبی از خودمان در برابر دیگر انسانه نشان دهیم

تمایل به گزافه گویی

اگر چیزی برای گفتن نداری چیزی نگو

اگر دشمن دارابه او اطالعات غلط بده

داشتن اطالعات اضافی سودی ندارد

توجیه تالش

وقتی در یک کار توان زیادی می گذاری تمایل دارای نتیجه اش بیش از مقدار واقعی باشد

حماقت دواطلب

کار دواطلبانه برای پرنده ها است

بازیچه احساس

مشورت را با احساس مان می گیریم نه با منطق مان

ناتوانی در بستن درها

هر تصمیمی مقداری از توان ذهنی ما را می گیرد و مدتی از زمان ارزشمند مار را تلف می کند باید یاد بگیریم درها را ببندیم

اثر تقدم و تاخر

مغز به گزینه های اولیه توجه بیشتری دارد

قوی سیاه

حلقه های بازخورد و وقایع غیر منتظره برهم اثر می گذارند و به نتایجی غیر قابل انتظار منجر می شوند

دانش غیر قابل انتقال

وقتی در یک زمینه مهارت پیدا میکنی معموال انتقال آن به سایر بخش ها زندگی مشکل است

خطای همگنی برون گرایی

کلیشه ها و پیش داوری ها از اینجا نشات می گیرد

تفاوت ریسک و عدم قطعیت

ریسک احتماالت معلوم است و در عدم قطعیت احتماالت معلوم نیست
برای اجتناب از قضاوت های عجوالنه باید تصمیم بگیری عدم قطعیت را تحمل کنی

اثر پیش فرض

این اثر نشان می دهد ما تمایل داریم به همه چیز همان طور وفادار بمانیم

ترس از حسرت

حسرت احساسی است که هنگام تصمیم گیری اشتباه سراغ ما می آید

اثر برجستگی

جزییات مار را نابینا می کند (برای جنگیدن با توضیح های به ظاهر آشکار انرژی ذهنی کافی جمع کن

اثر پول برد

به پولت هزینه کارگری بپوشان و بعد خرجش کن

اهمال

اهمال کردن کار بیهوده ای است زیرا باعث تحلیل رفتن انرژی باطری اراده می شود

تصیم های مبهم

تصمیم های مبهم در سال جدید محکوم به شکست هستند

قلعه خودت را بساز

دایراه توانایی ایت را پیدا کن و خودت ان را پر کن

خطای حواس دست جمعی

چه چیزی پشت و کنار موضوع داغ و پنهان شده به سکوت هم توجه کن

بیش از حد فکر کردن

استفاده از سیستم  1و  2در تصیم ها

خطای برنامه ریزی

ما ذاتا رنامه ریز نیستیم ولی به دلیل تفکرات رویا پردازانه مان است که دوست داریم هر مسئولیتی را بپذیریم

تغییر شکل حرفه ای

اگر تنها ابزار تو چکش باشد همهی مشکالت تو میخ خواهد شد
غییر شکل حرفه ای زمانی خطرناک است که مردم فریب فرایند های تخصصی خود را در حوزه هایی به کار ببرند که به آن تعلق ندارند

اثر زی گارنیک

کار های بزرگ تا زمانی ذهن ما را می سایند که تبدیل به ایده شفاف یا برنامه ای مکتوب شوند

خطای مهارت

یک پیشینه مدیریت خوب بیشتر تابعی است از اینکه در تجارت سوار چه قایقی شده ای ،نه اینکه چه قدر خوب پارو می زنی

کشیدن دایره هدف دور تیر

انتخاب و نمایش جذاب تزین خصوصیات و پنهان کردن بقیه

توهم اخبار

اگر اخبار واقعا به پیشرفت کمک می کرد االن خبرنگاران باید در راس درآممد هرمی قرار می گرفتند

موخره

شناخت نباید ها بسیار قدرتمند تر از دانستن مثبت ها است

توزیع خطاها تصادفی نیست ما دایما در یک جهت مرتکب خطا می شویم و این امر سب قابل پیش بینی شدن خطای های ما می شود و تا حدی مرمت آنها را برای ما امکان پذیر می کند
تفکر یک پدیده زیستی است
ما از میان بر های ذهنی برای تصمیم گیری استفاده می کنیم ما معمواال به صورت حسی تصمیم می گیریم و بعد ها تصمیم خود را ارزیابی می کنیم
پیش بینی و جلوگیری از خطا فرایندی هزینه بر است

