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2 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

اتخاذعنداملنطقويحكمناعقالنيونأننالنظريةواالقتصاداإلدارةعلومروجتطويلةلعقود
منوتقللواملنفعةالفائدةمنتزيدبطرقونتصرفوالشخصيةاملهنيةحياتنايفهامةقرارات

تخذنااكبشرأنناىلعتدلالتيالعجيبةوالقصصاألدلةكثرةمنالرغموىلعوالتكاليف،املخاطر
م2002عاميف.السائدةهيظلت«عقالنيونالبشر»نظريةأنإالجائرةوأحكاممغلوطةقرارات
ةمنطقيمنالرغمىلعالبشرأنتثبتالتيأبحاثهعننوبلجائزةىلع«كينماندانيل»حصل

باالنحيازاتُتعرفوخفيةعميقةملؤثراتتخضعهذهالتفكيرعمليةأنإالالظاهرية،تفكيرهم
.الفكرية

:إلىتتعرفالنشرةهذهيف

االنحياز الفكري ىلع املستويين الشخصي واملؤسسي

مرحلة الفهم

مرحلة التحليل

مرحلة إعادة التصميم

مرحلة التنفيذ واإلطالق

خاتمة

مقدمة
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3 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

اعدادمنالنشرة
ESفريق CONSULTING

ES-Consultingتقديميفمتخّصصةالرياض،مدينةمقّرهام2010عامتأسستسعوديةشركة
املحلّييناالستشارّيينمنالخبراتمتنّوعفريقخاللمناإلدارية،االستشاراتمجاليفالحلول

.والعاملّيين
مثبتةومنهجياتمبتكرةحلولخاللمنأدائها،وتحسيناملنّظماتتطويرحولعملنايتمحور

إدارةالعمل،ورشتيسيرالعمل،إجراءاتإدارة:هيالحقول،منعدديفخدماتنانقّدم.الفعالية
االستراتيجّياتبناءالخدمات،وتصميماالبتكاراألداء،

@ES_Consutling_

www.linkedin.com/company/es-consulting_

www.esconsulting.com.sa
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4 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

االنحياز الفكري ىلع املستويين الشخصي واملؤسسي

يحدثالتفكيريفامنهجيخطأالفكرياالنجيازيمثل
:ـباألشخاصيقومعندما

معالجة▪
فسيرت▪

ىلعبذلكمؤثرحولهم،منالعالميفاملعلومات
.يتخذونهاالتيواألحكامالقرارات

االنحياز الفكري

عملتبحيثاملعلومات،معالجةتبسيطالعقلملحاولةنتيجةالفكريةاالنحيازاتتكونماغالبًا
عندما.نسبيةبسرعةالقراراتإلىوالوصولالعالمفهمىلعتساعدعامةكقواعداالنحيازاتهذه
يازاتاالنحتؤثرعندماولكنحقيقية،مشاكلتنشأأنيمكنكأفراد،عليناالفكريةاالنحيازاتتؤثر

.بكثيرأسوأتكونأنيمكناملشاكلفإنوالشركات،املنظماتىلعالفكرية

القراراتمنالكثيرنتخذأنمناتحتاجالتياملؤسسيةاملجاالتأحدهوالعملإجراءاتإدارةمجال
لتأثيرواعيننكنلموإنيومي،بشكلفيهاوالعاملينوالعامالتاملنظمةمسيرةيفالحاسمة

.رجوهانكناالتياملنافععنعوضًاالكثيرتكلفنافادحةغلطاتنرتكبفقدعليناالفكرياالنحياز
إجراءاتإدارةفروعأحدوهي«اإلجراءاتتحسين»عملياتمراحلسنتناولالتالية،السطوريف

.مرحلةكليفلهانتعرضقدالتيالفكريةاالنحيازاتىلعوسنركزالعمل،

تبسيط 
املعلومات

فهم
العالم

قرارات
سريعة

انحياز
فكري

أخطاء
منهجية

أثر تبسيط املعلومات ىلع التفكير العقالني
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5 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

مرحلة الفهم

إلجراءاتالواسعةالرؤيةفهممحاولة،العملإجراءاتإدارةومختصاتومختصيبدأاملرحلةهذهيف
فيبدأ.عمالءهااملنظمةبهاتعدالتي،للمنفعةامُلحققةالقيمةسالسلمعيتماشىبمااملنظمة،

وخدماتاملقدمةالخدماتمعاإلجراءاتمواءمةكيفيةواستيعاباملتاحة،الوثائقجميعفحص
.اإلداريةوالعملياتاملساندة

نجاحعاملبمثابةالبعضببعضهاوعالقتهااإلجراءاتونهايةبدايةتحديدىلعالقدرةوتعد
إجراءاتهاتحديداملنظماتىلعالصعبمنيكونماوغالبًااإلجراءات،تحسينمبادراتيفحاسم

ةمجموعتحديداألحيانبعضيفيصعببلالعمل،إجراءاتبهيكليةيعرفماأومنظمةبنيةيف
ترسمالتياملخرجاتأواملدخالتتحديدأومعينعملهدفتلبيالتياألنشطةمنمتماسكة

.اإلجراءاتبينالحدود

الفهممرحلةيفاملحتملةاالنحيازات

العروضهذهيدعمماكلعنوالبحثاألول،النموذجأواألولبالعرضالتمسكهوالترسيةانحياز
.تغييرهايقترحأويقوضهاماكلورفضوالنماذج

اإلجراءاتمالكأواإلجراءوأخصائياتأخصائيينتردد:الفهممرحلةيفالترسيةانحيازمظاهر
راضافتىلعمسبقًاعليهااالتفاقتمالتياإلجراءهيكليةجوانبمنجانبأيتعديلأوتغييريف
دوناعليهاإلبقاءىلعويصروناملنظمة،يفالقياداتعليهااتفقالتياالفتراضيةالهيكليةأنها

عنالبحثيفنفسهمويجهدونهي،كماإبقائهاأجلمنصراعاتيفيدخلونقدبلتغيير،
بذلكوكأنهمفيها،وردمالبعضرفضهمأوالهيكليةلهذهاآلخرينتقبلعدملتفسيرطرق

.«!ائقالحقمنفتخلصالفرضيات،معالحقائقتعارضتإذا»ألينشتاينالساخرةاملقولةيحققون

Anchoring)الترسيةانحياز.1 Bias)

أثر انحياز الترسية ىلع 
مالك اإلجراء

ءالتردد يف تغيير اإلجرا

التردد يف تعديل 
ثاإلجراء

افتراض أن اإلجراء متفق عليه

البحث عن تفسير لعدم قبول
اآلخرين لإلجراء

الفهممرحلةعننبذة
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6 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

مرحلة التحليل

إنشاءذلكويشملحاليًا،اإلجراءحالةبتحليلالعملإجراءاتإدارةوومختّصمختصاتبدأتهنا
يتطلبهاالتيالزمنيةالفترةوطولمهمة،كلعناملسؤولومناإلجراء،يفيحدثماوتوثيق
بهذهاإلجراءتأثرومدىالضعفونقاطاالختناقاتوتحليلاإلجراء،تشغيلمراتوعدداإلجراء،

.املشاكل

التحليلمرحلةيفاملحتملةاالنحيازات

التحليلمرحلةعننبذة

واملراحلاألولىاملراحلخالليظهرانحيازهذا:التحليلمرحلةيفالتوكيدانحيازمظاهر
وقدبة،ومتراككثيرة-املرحلةهذهيف-البيانات.اإلجراءلتحليلاملشكلةأسبابتقصيمناألخيرة

مالكةلمث)املختلفيناملصلحةأصحابأنعنفضاًلهذااملسبقة،الفرضياتمعنتائجهاتتفقال
هذه.فرضياتهميفمختلفةنظروجهاتلديهميكونقد(املوظفاتأواملديرةأواإلجراء

أسبابعنمكتملةغيرنظرةإلىيؤديقدممااملنهجي،التحليللتخطيتدفعهمالفرضيات
ستغرقيقدوتحليلهاالبياناتجمعألنالهامة،التفصيليةالبياناتتجاهلخطرمنويعززاملشكلة،

ونقاطاالختناقاتوتحديد(AS-IS)الراهنالوضعنموذجتحليليفالتسرعيبدأوعندها.طوياًلوقتًا
لماكأيضًا.باملشكلةحقيقًةصلةذاتغيرأواملهمةغيراألمورتسجيلإلىتقودبطريقةالضعف،

ألنهوذلكمحتملة،أخرىفرضياتيفالتفكيرالصعبمنأصبحمعينة،فرضيةيفالبحثتعمق
سيرالتفهذاتدعمأدلةعنالبحثالشائعمننعتقده،مامعمتفقمحتملتفسيرتحديدبمجرد

إلىوحاجتهالتقنيالنظامهواملشكلةسببأننعتقدكناإذامثاًل.تنقضهالتياألدلةوتجاهل
أنتمامًاونتجاهلالنظاميصدرهاالتياألخطاءونسجلوتاريخهالنظامعنفسنتحرىالتحديث،
نعسواًء)الخاطئباستخدامهماألخطاءمنالكثيريفيتسببونالنظامىلعوالعامالتالعاملين

.النظاماستبداللحلونقفزالخاطئاالستخدامأسبابيفالبحثونتجاهل،(عمدأوجهل

Confirmation)التوكيدانحياز.1 Bias)

حقائق  
موضوعية

ما يؤكد  
تصورك 
الشخصي

ما تراه فعليا
تأثير االنحياز املعريف ىلع الرؤية

التجاربمنواالفتراضاتاملعتقداتتؤكدالتياملعلوماتىلعالتركيزيعنيالتوكيدانحياز
معلوماتأيونتجاهلنظرناوجهةتعززالتيواملواقفوالقصصالبياناتعنفنبحثالسابقة،
.تناقضها
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7 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

مرحلة التحليل

خاصاألشأواملوقفعنأوليانطباعمنلدينايتكونماىلعالتركيزيعنياألولاالنطباعانحياز
ىلعتحصلونالقد»الشهيراملثلمعهنانختلفوال.األولانطباعناىلعبناءالقراراتواتخاذ
دارإصيفالطبيعيالبشريامليللهذاواعييننكونأنيجبإنما،«أولانطباعإلحداثثانيةفرصة

.الفوريةاألحكام
أوليانطباعىلعبناًءمتعاونةغيراإلداراتإحدىأنأحدهمافتراض:األولاالنطباعانحيازمظاهر

الفردهذاتصرفاتكلستبدأهنا–اإلدارةهذهبهمرتعملضغطفترةيف–سابقموقفمن
منهماملتطلباتوتعقيداإلدارةهذهمناملستمراالستياءوإبداءاألولياالنطباعهذابمحاكاة
.للمشكلةالحقيقيةاألسبابمنالتحققعنعوضًافورًااملشاكلوتصعيد

First)األولاالنطباعانحياز.3 impression Bias)

جاهلوتواملؤشراتاألداءتباينيفالشخصيةالعواملدورتقديريفاملبالغةيعنياالسنادانحياز
.باألشخاصاملحيطةوالبيئةوالقوانيناملواقفتأثير

مناألفرادقدراتتدنيإلىاملشاكلاسنادهنايتجلى:املرحلةهذهيفاالسنادانحيازمظاهر
مثاًل.ةالصعباملواقفمعبفعاليةالتعاملأوالتعليماتاتباعأوالعملأداءىلعوموظفاتموظفين

للحلوفسنقفزالتقني،النظامعملبطريقةواملوظفاتاملوظفينجهلإلىمامشكلةاسناد
يكوندقالحالتينويفاالستغناء،لقرارفسنقفزالخطأتعمدهمإلىاملشكلةأسندناوإذاالتدريب،

ببالسيكونقدأواإلجراء،لطبيعةمناسبتهاوعدمواألنظمةاللوائحتقادمهواألخطاءيفالسبب
.عادلةغيرأوسليمةغيربطريقةاملهامتوزيع

Attribution)اإلسنادانحياز.2 Bias)

أسباب خارجية

طباع1.

تصورات2.

أفكار شخصية3.

معتقدات دينية 4.

سياسات1.

نظم قانونية واجتماعية2.

موارد مالية وبشرية3.

بنية تحتية4.

أسباب اتخاذ القرار

أسباب داخلية
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8 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

مرحلة إعادة التصميم

مرحلةمنُجمعتالتيالبياناتالعملإجراءاتإدارةومختّصيمختصاتيستخدماملرحلةهذهيف
اإلجراءاةحيدورةيفاملشكالتمنالجيدالتصميميقلل.اإلجراءاتملشاكلحلوللتصميمالتحليل

ةاملصلحألصحابمتعددةتصميماتتقديمويعد.التشغيليةالعملياتوكفاءةدقةمنويعزز
.فاعليةاألكثرالتصرفعامبشكلخيارأفضلىلعوالتركيزبالبياناتالختبارها

التصميممرحلةيفاملحتملةاالنحيازات

فاستكشامنيمنعنااملجموعةيفوتناغمالتفاقالوصولىلعالتركيزيعنياالنسجامانحياز
األمرنهايةيفيؤدينفسه،القرارجودةمنأكثراالتفاقىلعبالتركيزاالنشغال.بديلةنظروجهات

.أسوأقراراتاتخاذإلى

Conformity)االنسجامانحياز.1 Bias)

ميدعماكلعنوالبحثاألول،النموذجأواألول،بالعرضالتمسكيعنيالترسيةانحيازتعريف
.تغييرهايقترحأويقوضهاماكلورفضوالنماذجالعروضهذه

أيريكونواعندماالقرارمتخذيسلوكيفيتجلى:التصميممرحلةيفالترسيةانحيازمظاهر
مختصاتيقدمهاجزئيةمعلوماتىلعبناًءلإلجراءالجديدالتصميممناألولىالنسخةبشأن

فإنصلة،وذاتجديدةمعلوماتتتوفرعندماولكنالدورية،تقاريرهمضمناإلجراءاتومختّصي
يناملختصمساءلةيفويبدؤونالتصميم،منثانيةنسخهأيتبنييفيترددونالقرارصانعي

.تدعمهدالئلىلعوحثهماألوليقرارهمجودةبشأنواملختصات

Anchoring)الترسيةانحياز.2 Bias)

دييؤوهذا.املهمةإكمالعندالدماغبهايشعرالتياملتعةىلعالتركيز:االنجاز/االكتمالانحياز
تكونأنيمكنالتي(Could-be)لإلجراءاملحتملةالخياراتمخططاتإلنتاجمحاولةأيلتقويض

.اإلجراءلتحسينأخرىجيدةخيارات
اجإلنتمحاولةأيمقاومةيفبوضوحيظهر:التصميممرحلةيفاإلنجاز/االكتمالانحيازمظاهر

لتحسينأخرىجيدةخياراتتكونأنيمكنالتي(Could-be)لإلجراءاملحتملةالخياراتمخططات
اإلجراء

Completion)اإلنجاز/االكتمالانحياز.3 Bias)

كاتب وروائي اسكتلندي*أندرو كرومي

:  فرانشيسكا جينو
".رغبتك يف إنجاز املهمات تؤثر ىلع فعاليتك"

Your Desire to Get Things Done Can Undermine Your Effectiveness

التصميمإعادةمرحلةعننبذة
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9 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

مرحلة التنفيذ واإلطالق

تمالتيالتغييراتتنفيذيفالعملإجراءاتإدارةومختصاتمختصييعملاملرحلةهذهيف
ىلعيتغيرماتحددالتيالتفصيليةالتغييرإدارةخطةتطويرعليهمويجبونمذجتها،تصميمها

لالتواصأوالوظيفيةواألدواراألوصافتغييريشملقدهذاأناالعتباريفالوضعمع.التحديدوجه
خططوضعالجيدمنأيضًا.األنظمةتحديثأواملوردينأواإلجراءيفتغييربشأنالعمالءمع

العملإجراءاتإدارةمنالغرضوألن.التنفيذأثناءتتعثرأنيمكناألفكارأفضلحتىألنهاحتياط
بالتعاونالجديداإلجراءتقييماملمارسينىلعيجبأنهيعنيهذامستمرة،عمليةتكونأنهو

العديدمقابلاألداءقياسخاللمنومنفذيهااإلجراءاتمالكمنوزميالتهمزمالئهممعباستمرار
أوواملوظفاتاملوظفينتعليقاتأو(KPIs)رئيسيةأداءمؤشراتأيذلكيفبماالبيانات،من

خاللللعميلمنتجتسليمهوالجديداإلجراءهدفكانإذااملثال،سبيلىلع.العامةاألهداف
افيًاإضوقتًايتطلبالهدفتحقيقأنإلىتشيراإلجراءمراقبةبعداملوظفمالحظاتلكنيومين،

.اإلجراءتصميميفالنظرإعادةإلىنحتاجفقدلإلجراء،املحكمةالسياساتيفلتعقيدات

واإلطالقالتنفيذمرحلةعننبذة

.املهمةإكمالعندالدماغبهايشعرالتياملتعةىلعالتركيزيعنياإلنجاز/االكتمالانحياز
لنتائجتؤديمختلفةبطريقةهنايظهر:املرحلةهذهيفاإلنجاز/االكتمالانحيازمظاهر

الجديداإلجراءيفخللمؤشراتلرصدمحاولةأياالنحيازهذاسيقوضاملرحلة،هذهيفمختلفة؛
الجديداإلجراءاستقراريفيرغبالجميعأنحينيفوالتعديالتالعملمنملزيدستؤديوالتي

.والعمالءاملنظمةمستوىىلعوإطالقه

Completion)اإلنجاز/االكتمالانحياز.1 Bias)

ربالتجامنواالفتراضاتاملعتقداتتؤكدالتياملعلوماتىلعالتركيزيعنيالتوكيدانحياز
معلوماتأيونتجاهلنظرناوجهةتعززالتيواملواقفوالقصصالبياناتعنفنبحثالسابقة،
.تناقضها
التحسينيفاملحاوالتفشلبشأنمعتقداتأيهنا:املرحلةهذهيفالتوكيدانحيازمظاهر

بدأتوعندهاالجديد،األجراءأداءيفيظهرخللأقلمعللسطحستظهراملتعثرةالسابقةوالتجارب
تممحاوالتيفوالوقتاملالإهدارعنوالتوقفالقديملإلجراءللعودةالتعالييفاألصوات
وقفللتالعملإجراءاتإدارةومختصيمختصاتىلعكبيرضغطتضعاألصواتهذهسابقًا،تجربتها

خطواتعنهيفصلهمالذيالنجاحعنويتنازلونالخللتعديلومحاولةالجديداإلجراءمراقبةعن
...بسيطة

Conformation)التوكيدانحياز.2 Bias)

واإلطالقالتنفيذمرحلةيفاملحتملةاالنحيازات
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10 االنحياز الفكري يف إدارة إجراءات العمل

خاذ يف الـعقدين املاضيين، عرفنا من خالل الدراسات يف علم النفس املعريف أننا قد نقع يف ات
ولهـذا، فـالتزود   . قرارات شخصية ومهنية متحيزة، وهذا األمر ينطبق ىلع مجال إدارة إجراءات العمل

:لباملعرفة هو نصف الحل، ونصفه الثاني يكمن يف ممارسات سليمة تقلل من أثر االنحياز، مث
يـل  التأكد من حضور كافة أصحاب املصلحة لورش تحسين اإلجراء حتى يكـون هنالـك زوايـا للتحل   ▪

حي وإيجاد الحلول وإعادة التصميم تغطي آراء الجميع ىلع اختالفها وتخلق نوعًا من النقاش الص
.بينهم حتى يتوصلوا للقرار املناسب

لضمان نجاح هذه الورش يجب التأكد من االسـتعانة بميسـرات وميسـرين ىلع مهـارة عاليـة يف      ▪
.سةإدارة الجلسات وىلع وعي باالنحيازات الفكرية املختلفة التي قد تحكم النقاش يف كل جل

تجهيز أسئلة مفتوحـة مـأخوذة مـن البيانـات والقصـص التـي ُجمعـت يف اللقـاءات الفرديـة أو          ▪
املجموعات املركزة، لطرحها ىلع الحضـور كنـوع مـن التحـدي إلجابـاتهم األوليـة وحـثهم ىلع        

.التفكير العميق لتجاوز انحيازاتهم الفكرية
اجة التخـاذ  بأن نطرح ثالثة أسئلة لتقليل تأثير االنحياز الفكري عند الح« دانيل كينمان»أيضًا يوصي 

:قرار
هل هناك أي سبب للشك يف أن األشخاص الذين يقدمون توصـية لـديهم تحيـزات تسـتند إلـى     ▪

املصــلحة الذاتيــة أو الثقــة املفرطــة أو االرتبــاط بالتجــارب املاضــيةد واقعيــًا، يكــاد يكــون مــن  
.املستحيل أال يكون لهذه العوامل الثالثة تأثيرًا ىلع قرارات الحضور

هل عند تقديم التوصية من قبل الحضور أبدو إعجابهم الشـديد بهـاد يف معظـم الحـاالت، لـن      ▪
.يقدم األشخاص التوصية إال إذا أحبوها وبالتالي يصعب عليهم تغييرها أو تعديلها

هل كان هناك اتفاق سريع أم كانت هناك آراء مخالفة داخل فريـق صـنع القـرارد يمكـن تخفيـف      ▪
عهم انحياز االنسجام قبل أن تبدأ عملية صنع القرار من خالل جمع فريق من األشخاص واالتفاق م

.عةبشكل استباقي لتقديم وجهات النظر املتعارضة ويتحدون التوجهات التقليدية للمجمو

حـول  يف نهاية املطاف، يقع ىلع الجميع من القيادات واملنسوبين واملنسوبات مسؤولية إنشاء ت
مية بشكل عام وأثره ىلع القرارات التنظيباالنحياز الفكري الالواعي ثقايف يشجع ىلع وعي أوسع 

ن الحاسمة املعنية بتحديث وتحسين األداء التشـغيلي، وكـذلك ُيلهـم اإلحسـاس وحسـن الظـن بـي       
.الجميع، ويجعل مكان العمل بيئة أكثر شمولية ترعى املصلحة العامة والتميز يف األداء

خاتمة
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