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تنشأ نتيجة اختيار بيانات غري عشوائية 

للتحليل. وتُنتَقى بعض املعلومات أو تُتَجاَهل 

ال شعوريًا، ما يقودنا الستنتاجات خاطئة

االعتامد بشكل كبري عىل معلومة واحدة، 

والتي تكون عادة املعلومة األوىل التي يجدها 

الباحث، واالعتامد عليها يف اتخاذ القرارات.

الحكم عىل وترية حدث أو فئة حكاًم يعتمد 

عىل ما يتذكره الباحث من أمثلة عىل ذلك 

الحدث أو تلك الفئة.

البحث عن املعلومات التي تؤكد فقط قراراتنا 

املبدئية وفرضياتنا وانتقادنا واستنتاجاتنا 

متجاهلني املعلومات املخالفة لها.

قبول البيانات وكأنها صحيحة والرتكيز عىل 

الرتابط املنطقي للقصة أكرث من الرتابط 

املنطقي للبيانات األساسية.

الرتكيز، من بني مجموعة من البيانات، عىل 

البيانات األكرث ألفة أو األكرث إثارة لالهتامم أو 

األكرث صدمة، بوتجاهل االحتامالت األخرى أو 

الفرضيات البديلة.

 هي نتيجة لتفاعلنا مع األشخاص االخرين، 

وتعتمد الطريقة التي نعالج بها املعلومات 

ونحللها عىل عالقتنا مع األشخاص الذين 

يقدمون لنا املعلومات أو الفرضيات

تؤثر يف قدرتنا عىل معالجة املعلومات اعتامًدا عىل 

األدلة، ومتنعنا من فهم الواقع بدقة حتى عندما تكون 

جميع البيانات واألدلة املطلوبة بني يدينا.

املبالغة يف تقدير قيمة األمناط املتصورة يف البيانات 

العشوائية.

التأثر يف قراراتنا بكيفية تقديم املوقف.

كان من املمكن الحصول عىل دالئل حول معلومات أو 

أحداث أو دوافع أو قوى أو عنارص شكلت يف الواقع 

نتيجة مستقبلية كان من السهل تحديدها والتنبؤ بها، 

غري أن ذلك مل يحدث يف الواقع.

املبالغة يف تقدير أهمية الحدث بناًء عىل التأثري 

املحتمل.

توقع متتع شخص أو مجموعة من األشخاص 

مبواصفات معينة دون الحصول عىل معلومات 

حقيقية عن الشخص.

افرتاض أن االخرين سيترصفون بنفس طريقتنا يف 

ظروف متشابهة.

تفسري املعلومات مبا يتالئم مع مصالح منظمة معينة.

قبول أو رفض كل يشء يقوله أي عضو آخر يف 

املجموعة بسبب أن املحلل ال يحب/ يحرتم الشخص.

اختيار الخيار الذي توافق عليه أغلبية املجموعة أو 

تجاهل النزاعات داخل املجموعة بسبب الرغبة يف 

اإلجامع.
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