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تواند باعث اتخاذ که مینحویبهکند گیری افراد ایفا میاحساسات فردی همواره نقش بسزایی در فرایند تصمیم

زا و خطرناک است، بخصوص در برخی مواقع این تصمیمات غیرمنطقی  بسیار آسیب .تصمیمی غیرمنطقی شود
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باهدف شناسایی راهکارهای عملی کاهش تأثیر احساسات بر  در این پژوهش با بررسی متون علمی .شده باشد
هایی نیمه ساختاریافته به روش تن از نمایندگان مجلس، مصاحبه 27مشی گذاران ملی با گیری خطفرایند تصمیم
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 مقدمه

 در انقالبی 2محدود ، با مطرح کردن عقالنیت(19۸3 ،1967) سایمون از زمانی که هربرت
گیری و شناخت فرایند آن جزو مناقشات اساسی یمتصمایجاد کرد، همواره  گیرییمتصم تئوری

 مدل سایمون مفهومی (. ,2003Kahnemanگیری بوده است )یمتصمو  3علمای علم رفتارشناسی
 نیازمند اصالح کند کهیم فراهم موقعیتی و شناختی هاییتمحدود برای را منطقی انتخاب از

 تا وی نظریه که دانستیم سایمون. (Simon, 1983, 1967موجود است ) هنجاری یهامدل
مختلف  محققان علوم روینازابود؛  خواهد ناقص باشد، نشده مشخص 4هیجان ها نقش که زمانی

فلسفه  علم درمثالً  ؛اندبودهاحساسات  همیشه به دنبال تبیین نقش گیری،یمتصم تحقیقات در
. در علم (Solomon, 1976) یین کردتبگیری یمتصم احساس مثبت و منفی را در ساالمون
را  (JDM) گیرییمتصم و روی قضاوت احساسات بر اثرات فیلپس و همکاران 5اعصاب

لوویستین و  علم اقتصاد، ؛ در(Phelps, Lempert & Sokol-Hessner, 2014) شناسایی کردند
            قراردادندهای اقتصادی را مورد مداقه گیرییمتصملینر نقش احساسات در 

(Loewenstein & Lerner, 2003 .)بوده موردتوجه نیز همیشه  علم روانشناسی در مناقشه این
گیری به این مطالعات یمتصمینه درزم هاپژوهشهمه این   (.Keltner & Lerner, 2010است )

 گیرییمتصماحساسات و ارتباط با  علم در واقعی انقالب ؛21محدود نشده است و با آغاز قرن 
 از دوباره و 2007 تا 2004 از گیرییمتصم و احساسات مورد در ساالنه علمی مقاالت. شد آغاز
 فرض اکنون روانشناسی دانشمندان از بسیاری. درواقع است شده برابر دو ،2011 تا 2007 سال

مثال عنوان)بهشدن تصمیمات نقش بسزایی دارد  بدتر یا بهتر برای احساسات که کنندیم
Ekman, 2007; Frijda, 1988; Gilbert, 2006; Keltner et al. 2014; Keltner & Lerner, 2010; 

Lazarus, 1991; Loewenstein et al. 2001; Scherer & Ekman, 1984کنند یمتصور  ها(. آن
 یهاتالش شامل احساسات، آن طریق از که کرد مشاهده کانالیعنوان به توانیم را تصمیمات

احساسات  افزایش و «پشیمانی و گناه مثال عنوانبه» منفی، احساسات از اجتناب برای روزمره
 شود                  اتخاذ شوند هدایت ناخودآگاه که زمانی حتی «شادی و غرورمثالً » مثبت

(Keltner & Lerner, 2010 Loewenstein & Lerner, 2003;به .) تصمیمات نیز مشابه،طور 
نظر صرف 7مثبت احساسات کاهش یا 6منفی احساسات افزایش برای کانال یکعنوان به تواندیم
 تحقق ما تصمیمات نتایج کهی. هنگامکند عملناسازگار هستند یا  سازگار تصمیمات اینکه از

پشیمانی( در پی خواهد  و تعجب تحسین، ،مثالعنوان)به را جدیدی احساساتمعموالً  یابد،
(. این رابطه ;Coughlan & Connolly, 2001;  Mellers, 2000; Zeelenberg et al. 2008) داشت
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ت را در منظر دخالت احساسات قرار تواند رویکرد دوسویه داشته و همواره تصمیمایمتعاملی 
(. این Kahneman & Egan, 2011است ) مؤثرگسترده در زندگی ما  طوربهدهد. تصمیمات 

تواند شامل یمشود و ینمتصمیمات فقط شامل تصمیمات فردی در مورد زندگی هر فرد 
 شدهن یاستگذاران جهت تحقق اهداف مشخص و از قبل تعییستصمیماتی باشد که مدیران یا 

که توسط یهنگام( این تصمیمات Elsey, et al. 2016) باشد برای یک اجتماع بزرگ انسانی
یر آن بر روی افراد مختلف بسیار تأثشوند به لحاظ گستره و شدت یمگذاران ملی اتخاذ مشیخط

مشی خطبر یر آن تأث( اینجاست که نقش احساسات و Hutter & Grande, 2014است )مهم 
( اگرچه احساسات Mumby & Putnam, 1992تواند از اهمیت باالیی برخوردار شود )یمگذاری 
روابط  کیفیت بر عینی اثرات احساساتازآنجاکه اثر منفی بر روی تصمیمات ندارند ولی  همواره

اجتماعی  الگوهای ،(;Ekman, 2007 Keltner, et al. 2014) های مرتبط با تصمیمافراد با پدیده
 ,Lerner et al. 2004 Rick & Loewenstein) اقتصادی یهاانتخاب ،(Harvey, 2008)مثالً 

انتخاب خالقانه گزینه  ،(,Lerner et al. 2004; Small & Lerner 2008) انتخاب سیاست ،(;2008
 ,Kringمثال عنوان)به روان سالمت و( Taylor, 2011) فیزیکی ، رفتار(Fredrickson, 2001) ها

تصمیمات اجتماعی  معموالًدارند و  (Ryff & Singer, 1998 ،مثالعنوان)به عمومی رفاه و( 2010
یر تأث( باید ضمن شناخت Brams, 2014; p:29شوند )ی اتخاذ احرفه طوربهعقالیی و  کامالًباید 

  .Truelove, et alافراد بود ) گیرییمتصمیر احساسات منفی بر روی تأثکاهش  درصدد هاآن

تواند موجبات زیان یک یماز یک احساس غلط شد که  گرفتهشکل( تا مانع تصمیم غلط 2014
علمی  خأل(. این پژوهش با توجه به وجود یک Adler & Seligman, 2016جامعه را فراهم کند )

گیری و یمتصمیر احساسات بر تأثینه بررسی و پیشنهاد راهبردهای عملی برای کاهش درزم
است که چگونه  سؤالمدیریتی( درصدد پاسخ به این ) یشناسروانفتاری و اهمیت آن در علوم ر

را کاهش داد؟ در این مقاله پس از مرور مبانی نظری  گیرییمتصمتأثیر احساسات بر  توانیم
پژوهش با بررسی این موضوع بر روی  سؤالگیری و نقش احساسات، پاسخ یمتصممرتبط با 

 است. شدهدادهجلس( ملی )نمایندگان م گذارانمشی خط

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

است همه این  شدهانجامگیری مطالب و تحقیقات زیادی یمتصمدر مورد تأثیر احساسات بر 
گیری یمتصممنفی( احساسات بر  )غالباً یمنفیر مثبت و تأثبر  مشخصاً کامالً طورها بهپژوهش

 توسعهدرحال هنوز احساسات، علم یشناختروان زمینه هرچند یددارند،تأک یاحرفهعقالیی و 
 ,Keltner & Lerner, 2010، Loewenstein) دارد قرار انقالبی فاز مرحله در فعالًو  سریع است

et al. 2001، Loewenstein & Lerner, 2003.) که شودیم باعث به طور کلی احساسات 
 انواع میان در. انجام شود مفید اهیگ و مضر گاهی بینی،یشپ قابل فراگیر، قوی، گیرییمتصم

 آن طریق از که شوندیم ظاهر اییهپا هاییسممکان در مهمی یهانظم مختلف، تصمیمات
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 اثرات گونه مواقعینابنابراین، در ؛ گذارندیم یرتأث انتخاب فرد و گیرییمتصم احساسات بر
 ,1994Damasio,  Greene & Haidt)است  ۸آمیز، بلکه یکپارچه فریب نه و تصادفی نه احساسی

صورت بهگاهی  یکپارچه نباشد و صرفاًتواند یمگیری یمتصم روی احساسی اثرات( 2002
 و ناخواسته تأثیرات باعث اغلب 9تصادفی احساسات روی دهد؛ اتفاقی یا یالحظه تأثیرات

 ;Han, Lerner & Keltner, 2007; Keltner & Lerner, 2010 برای نمونه:شوند )یم ناخودآگاه
Lerner & Keltner, 2000; Lerner &; Tiedens 2006; Loewenstein & Lerner 2003;، 

Pham 2007; Vohs et al 2007; Yates, 2007;) تواند، نقش یم. همچنین احساسات
 گیرییمتصم و احساسات به مربوط مطالب علمی تصمیمات داشته باشد. اکثر ای برکنندهیلتعد

بعضی از  برای آمیزیکتحر و قدرتمند اثرات باالنسی، رویکرد روش به صریح یا منیضطور به
 .(;Finucane, et al,, 2000 Schwarz & Clore, 1983 مانند:) انداحساسات اشاره کرده ابعاد

  Keltner & Lerner;تفکر ) محتوای -1 بر که احساسات  دهدیم نشان یتوجهقابل شواهد

2010 Lerner & Keltner 2000;،) 2- یشهاند عمق (Schwarz, 1990 Schwarz & Bless, 

 ،(Rozin et al 2008; Harmon-Jones & Sigelman, 2001) یضمن اهداف محتوای -3 ( و;1991
 خاصی تصمیم یا قضاوت یتدرنها خاص احساس یک آیا اینکه .تاثیر بگذارد تواندیمتصمیمات 

 انگیزشی و شناختی هاییسممکان میان تعامالت به بستگی ند،کتضعیف می یا بخشدبهبود می را
( و Heekeren, Schulreich, Mohr & Morawetz, 2017) شودیم ایجاد احساسی هر توسط که

 Qiao-Tasserit, etدارد )گیرد، می  عهده بر را گیرییمتصمنحوه  یا قضاوت هر که فرضییشپ

al.  2017 که در بیشتر مواقع مکانیسم تصمیم گیری عقالیی و منطقی را مختل می کند )
(Matsuzawa, Shirayama, Niitsu, Hashimoto & Iyo, 2015از طرفی، احساسات .)  ًذاتا

(. با توجه به توضیحات Keltner & Lerner, 2010 به: کنید نگاه بررسی، برای) هستند اجتماعی
گیری درست یمتصمفرایندی مخل برای  عنوانبهتواند یماحساسات  فوق، در بسیاری از موارد

(.  از آنجا که موضوع فعالیت خطمشی گذاران ملی، تجزیه Schwartz, 2016شود ) سازمشکل
و تحلیل مسائل عمومی و اتخاذ تصمیمات مقتضی در فرآیند خطمشی گذاری است؛ در واقع 

خطمشی گذاری در سطح ملی به شیوه عقالیی  مشی گذاران ملی در فرآیند و مراحل اصلیخط
از جمله تشخیص مشکل، تنظیم خطمشی به عنوان راه حل مشکل، قانونی ساختن          

مشی به تصمیم گیری می پردازد            خطمشی، اجرای خطمشی و ارزیابی و خاتمه خط
یزان تاثیر احساسات بر (. خطمشی گذار در هر یک از این مراحل باید م35-34: 1395)الوانی، 

تصمیم ها را کاهش دهد؛ چه در انتخاب و دستورگذاری مشکل عمومی و چه در ارزیابی و 
خاتمه یا ادامه خطمشی فعلی باید بطور واقع بینانه و به دور از تاثیرات احساسی به اتخاذ تصمیم 

عقالیی و به دور از انحراف  مشی شکل بگیرد، اجرا و ادامه یا پایان بیابد و در قالبیبپردازد تا خط
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ین ترمهماز چنین مسیری تا اهداف مورد انتظار و از قبل پیش بینی شده محقق شود. یکی از 
به دنبال  گذاریقانون ظرفیت از استفاده با آنان مشی گذاران ملی نمایندگان مجلس هستند؛خط

 عمومی هایدغدغه یا معضالت حل قصدبه هدفمند، و پایدار ثابت، نسبتاً اقدامات از ایمجموعه
 هایارزش و اهداف ،مصوب شده قوانین واسطهبه که (Anderson, 2014; p: 7هستند ) جامعه
 گذارانمشیخط ناتوانی صورت در .(James, 2002کنند )می اجرایی عمل در را حکومتمدنظر 

 آن تبعبه و نادرست نظارت و ارزیابی یا گذاریمشیخط فرایند گیری درست دریمتصمملی در 
 شد خواهد هامشیخط ناکارآمدی باعث که افتاد خواهد اتفاق مشیخط شکاف ناصحیح، اجرای

تواند دخالت یمیدکننده تشدیکی از این عوامل  (.1394 عطاردی، و امیری فرد،دانایی پور،ی)قل
 مچونه کشورها از احساسات مخل کننده در تصمیمات نمایندگان مجلس باشد. بسیاری

 برخوردار مؤثر و قدرتمند( کنگره) مجلسی از اند،داده اهمیت موضوع این به که متحدهایاالت
 ملی گذاریمشیخط درروند ضعیف اثربخشی با مجلسی از چین همچون دیگر برخی و بوده

 (.1391 زمانی، و سینائی) برخوردارند

 روش تحقیق

ردی این پژوهش ازنظر هدف کاربردی محسوب شده، مبتنی بر پارادایم تفسیری و با رویک
نیز برحسب  هادادهوتحلیل برد. روش تجزیهاستقرایی بوده و از استراتژی پژوهش کیفی بهره می

 ششاز طریق فرآیند کدگذاری طی  مضمونیتحلیل  شده است.روش تحلیل مضمونی انجام
اند از: آشنایی گیرد. این مراحل عبارتق الگوهای صحیح و معنادار، انجام میمنظور خلمرحله، به

 ییرش نهاها و تهیه گزاگذاری تمها، تعریف و نامها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی تمبا داده
(Braun & Clarke, 2006, p. 93.) 

 هادادهابزارهای گردآوری 

 نهیدرزماز کتب و مجالت موجود  برای این پژوهش، هادادهیکی از ابزارهای گردآوری 
ی اینترنتی معتبر استخراج گردیده است. از نتایج این هاگاهیپای و از ریگمیتصماحساسات و 

شده ی استفادهریگمیتصممطالعه در تدوین مبانی نظری پژوهش و مرور ادبیات احساسات و 
ی نیمه هامصاحبهردنیاز، طراحی و اجرای ی موهادادهاست. یکی دیگر از ابزارهای گردآوری 

ساختاریافته است. به علت کیفی بودن روش تحلیل مضمون، برای کنترل روایی و پایایی )ممیزی 
گونه گرایانِ استفاده نشد بلکه همانپژوهش( پژوهش حاضر از معیارهای کمّی و رویکرد اثبات

و  12یریپذ دیتائ ،11پذیری، اطمینان10یهای باورپذیراند سنجهکه گویا و لینکلن بیان داشته
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 رویه چهار از (143: 2010) هاروکز و مبنا قرارگرفته و مطابق با توصیه کینگ 13پذیریانتقال
 شوندگان ضمنمصاحبه از بازخور مستقل، دریافتکدگذاران  از کدگذاری، استفاده خود آزمون

 شد. ها، استفادهبررسی جزئیات ثبت و غنی توصیف ارائه

 هاکنندگان پژوهش و نحوه انتخاب آنمشارکت

با روش  پژوهشکنندگان در این ها، مشارکتآوری دادهمنظور انجام مصاحبه و جمعبه
طی آن  اند. روش گلوله برفی، روشی هدفمند بوده کهشدهانتخاب هدفمند از شاخه گلوله برفی

ابطه با یم تا فرد دیگری که در رخواهشونده، از او مینتخاب آگاهانه اولین مصاحبها پس از
صاحبه نظر است را به ما معرفی کند و به همین ترتیب تا انجام آخرین مموضوع تحقیق صاحب

به  در پژوهش ما را کنندهشرکتدرواقع، یک  دهیم.های کافی ادامه میو دستیابی به داده
در (. Maykut & Morehouse, 1994, p. 57کند )یمدیگر یا گلوله برفی هدایت  کنندگانشرکت

. علت اندشدهانتخابنمایندگان مجلس معاصر موردنظر از بین  کنندگانمشارکتاین پژوهش 
ال مهمترین این بوده است که نمایندگان مجلس او مطالعه موردعنوان انتخاب نمایندگان مجلس به

زدیکترین نمشی گذاری است ایفا می کنند و نقش را در قانون گذاری که جلوه ای از فرایند خط
اثیر افراد به موضوع پژوهش بودند و دوما به لحاظ جامعیت و تجربه و بسترهای نفوذ و ت

ماری آاحساسات بر تصمیمات فردی به لحاظ موقعیت در معرض عموم بودن بیشتر از هر جامعه 
موردنظر  کنندگانمشارکتاد توان مشخص کرد که تعددر پژوهش کیفی از قبل نمیدیگری بود. 

ها و از در حین انجام مصاحبه کنندگانمشارکتبرای مرحله مصاحبه چه تعداد است. تعداد 
صاحبه کافی برای م کنندگانمشارکتمشخص خواهد شد. معموالً تعداد  نظری طریق قاعده اشباع

. این بستگی دارد شوندگانبه موضوع تحقیق، میزان اکتشافی بودن آن و میزان آگاهی مصاحبه
درمجموع  در پژوهش کنونی (.Kvale, 1996, p. 101نفر متغیر باشد ) 25تا  5تواند بین تعداد می

من داشتن شده است. از نمایندگانی در مصاحبه استفاده شده است که ضنفر مصاحبه انجام 27با 
سابقه  داشتند که انگیزه الزم برای همکاری با پژوهش، تجربه و سابقه چندین دوره مجلس را

 است. 1آنان مطابق جدول

 ی پژوهشهاافتهی

 لیو طبق روش تحل یسازادهیپ قیطور دقها بهمصاحبه جینتا ق،یعم یهانجام مصاحبها پس از
طور که به دست آمد، همان تیدرنها 2صورت جدول مضمون به لیحاصل از تحل جیمضمون نتا
تم فرعی و در  5که خود شامل  : درون فردی و بین فردی شامل یتم اصل دو شودیمشاهده م
 مقوله است؛ برای این پژوهش به دست آمد.1۸مجموعه 

                                                           
13 - Transformability 
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. مشخصات مصاحبه شوندگان -1جدول   
 10 9 ۸ 7 6 5 4 3 2 1 مشارکت کننده

9و  ۸ دوره حاضر در مجلس 10و  9 ،۸  9و  ۸، 7  10و  9، ۸  9 و ۸ ،7  10و  9  10و  9  10و9،۸،7   9 
و  7، 6

9 

90اصل  فعالیت در کمیسیون ها  امنیت ملی 
آموزش و  90اصل 

 تحقیقات
بودجه و برنامه برنامه و بودجه بودجه و برنامه  داخلی امور و شوراها   

 و صنایع

 معادن

 و صنایع

 معادن
 اقتصادی

 20 19 1۸ 17 16 15 14 13 12 11 مشارکننده

10و9،۸،7 دوره حاضر در مجلس 10و 9   9،10،4،3،1 10و9،۸،7  10و  9،۸  10و  9  10و 9،۸،7،5،4   9 9 
9،۸ 

10و  

ها کمیسیون در فعالیت  
 و قضایی

 حقوقی

 امور و شوراها

 داخلی
 فرهنگی

 و بهداشت

 درمان
درمان و بهداشت  

 و آموزش

 تحقیقات
 اجتماعی عمران امنیت ملی

امنیت 

 ملی

 27 26 25 24 23 22 21 مشارکننده

دوره دوره حاضر در 

 مجلس
10و  9 10و  9  10و  9،۸  9و 10  9و ۸،7،1 9  10و 9،۸    

ها کمیسیون در فعالیت  
 و قضایی

 حقوقی

برنامه و  90اصل

 بودجه
بودجه و برنامه اقتصادی  

آموزش و 

 تحقیقات
بودجه و برنامه معادن و صنایع   
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 ی پژوهشهامصاحبهتحلیل مضمون  -2جدول 

 تم

 اصلی

 تم

 فرعی
 کدهای مصاحبه شدهانیبنمونه جمله کلیدی  مقوله

ی
ی درون فرد

راهبردها
 

راهکارهای 

 حداقل به

 میزان رساندن

 پاسخ

 احساسی

 یریگمیتصمزمانی در  تأخیر
 باید دیآیمببیند وقتی شرایط غلبه احساساتپیش »

 «ایجاد کرد.ی وقفه ریگمیتصمو صبوری داشت و در  تأمل

P2- P4- P8-P11-P13-

P19-P24 

 سرکوب )احساسات(
 ی اجازه احساساتی شدن بهریگمیتصمنباید در شرایط »

 «ی کنیم.توجهیبخودمان بدهیم باید به هیجان های آنی 
P2-P3-P19-P21-P28 

 احساسی شرایط از گزینی دوری
 میشویمی دچار شرایط احساسی ریگمیتصمکه در  وقتکی»

 «پرهیز کنیم. اشجادکنندهیاباید از این شرایط و عوامل 
P1-P5-P11-P17-P18 

 احساسات فعلی ضد احساسی حالت یک القاء
، مثل ناامیدی و غم؛ در این مواقع باید متضاد آن یعنی هیجان کندیمهرگاه  احساسات منفی بر انسان غلبه »

 «را تقویت کرد و به خودمان امید بدهیم. دوارکنندهیام
P7-P15-P18-P25 

راهکارهای 

 نظرصرف

کردن از 

تصمیمی که 

در شرایط 

احساسی 

 شدهگرفته

 احساسات از تصمیم راندن بیرون
 یریگمیتصمهمه تالش فردی باید این باشد که احساسات در »

 P4-P11-P23-P28 «نهایی و عطف به هدف  نقشی نداشته باشد.

 تصمیم فردی غلط به نسبت آگاهی افزایش
غلط باشد و در موضوعی اطالعات و معلومات کافی نداریم و این نباید  ماتمانیتصمما باید بپذیریم که ممکن است »

 «باعث احساس ضعف و ناتوانی یا در حالت معکوس باعث احساس تکبر بشود.

P1-P4-P6-P8-P11-

P16-P17-P20-P22-

P23-P27 

 مکانیسم انتخابی تغییر
در مقتضای اهداف و شرایط  هامدلی وجود دارد؛ این ریگمیتصمی مختلفی برای هامدلی یک امر مهمی است و ریگمیتصم»

 ».شودیمی باعث کاهش احساسات ریگمیتصمی مدل و فرایند سازمتناسب روندیمی خاصی بکار ریگمیتصم
P4-P16-P23 

 P1-P9-P11-P13-P17-P26 «توان با احساس به کمک یک سیاست نعل وارونه سرپوش نهاد و آن را به عکس خودش تبدیل ساخت. می» مخالف احساس تصمیم گرفتن

بین ی هابردراه

-P1-P2-P4-P7-P9-P10 «یی بپرهیزیم.گرایذهنرا مبتنی بر واقعیت کنیم و از  هایریگمیتصمتا حد امکان باید » بر حقایق عینی در تصمیم دیتأک یفرد

P12-P18-P22-P24-P28 
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راهکارهای 

خردمندی در 

 یریگمیتصم

 تجربیات فردی کمک گرفتن از
 بر حداقل سازی مؤثرتجربیات گذشته و انباشت تجربیات خیلی »

 «تصمیمات احساسی و ناپخته موثر است.

P4-P7-P15-P17-P19-

P20-26-P27 

 آموزش علم منطق
 استدالل منطقی تصمیم را ازتسلط بر مغالطات و توانمندی بر »

 «.داردیم به دور رمعقوالنِیغخطاهای ادراکی و 
P3-P23 

 ی با ادله کافیریگمیتصمبر  دیتأک
 تصمیم باید پشتوانه منطقی و ادله کافی داشته باشد تا درگیر هیجان های»

 «لحظه ای کمیسیون ها و صحن مجلس  و انحرافات نشود.

P1-P2-P3-P6-P7-P9-

P11-P13-P18-P19-

P20-P22-P23-P27 

راهکارهای 

ی ریگمیتصم

به شکل 

 شورایی

 ی نباشدنفرتکتصمیمات 
تصمیم بگیریم بهتر است برای اینکه دچار خطا نشویم و تصمیمات دارای پختگی و کیفیت باشد و  میخواهیموقتی »

گروهی و جمعی  شاید هم حذبی باشد برای مسائل  صورتبه هامیتصمغلبه احساسی تا حد ممکن کاهش یابد این 

 «مهم کشوری  یعنی برآیند جمعی باشد.

P3-P4-P7-P8-P9-P12-

P16-P18-P25-P27 

 از مشاوران تخصصی استفاده شود
در  میخواهیمی صحیح و عقالیی باید متناسب با موضوعی که ریگمیتصمی و بهبود ریگمیتصمخوب برای دقت در »

 «مورد آن تصمیم بگیریم بهتر است از افراد متخصص و عالم و آشنا به قوانین  به موضوع بهره و مشورت بگیریم.
P4-P5-P11-P13-P28 

 علمی طرفانهیبی هاگزارشبر مبنای 
ی حزبی، هایریسوگی باید مستند به منابع کارشناسی و علمی باشد فارغ از ریگمیتصمدر این راستا، »

 «ی فردی و گروهی و حس تعلق گرایی و غیره باشد.طلبمنفعتجناحی، سیاسی و 
P6-P10-P17-P21-P25 

راهکارهای 

قاعده گذاری 

در 

 یریگمیتصم

 ی عینی و دقیقهاشاخصتدوین معیارها و 
یی دقیق و واقعی که جهت دهنده هاشاخصی احساسی و نامنظم، داشتن هایریگمیتصمبرای پرهیز از »

 «.دِیمفی صحیح و عقالنی باشد، خیلی هامیتصمبه 
P6-P11-P17-P21-P28 

 یریگمیتصمتدوین دستورالعمل دقیق 

 و مندقانونی ریگمیتصمی عقالنی داشتن چارچوبی مدون موجب ریگمیتصمدر یک »

 سایر افراد در ادوار مختلف هم خواهد شد کنندهتیهداو  دهندهنظمالبته 

 «هر چند در مجلس نمی شود چنین چیزی را شکل داد.

P6-P16-P17-P23-P24-

P26-P27 

 وجود معیار ارزیابی تصمیمات
هر   هامیتصمی باید معیارهایی جهت ارزیابی درستی ریگمیتصممکانیسم صحیح  برداشتنعالوه »

 «نماینده ای داشته باشد  یا تعریف کرد.

P4-P11-P12-P14- P22-

P28 
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فردی درون راهبردهای -1

ها دوتم فرعی شامل به حداقل آمده از تحلیل مضمون مصاحبهدستدر این تم اصلی به
میزان پاسخ احساسی و صرف نظر کردن از تصمیماتی که در شرایط احساسی گرفته  رساندن

کدام نیز مقوالت )راهکارهای عملی( متفاوتی حاصل شد که شده، به دست آمد؛ که برای هر 
ها ناظر بر نوع رفتاری است که خود فرد باید به لحاظ روان شناختی برای اینکه تحت بیشتر آن

تأثیر احساسات قرار نگیرد انجام دهد؛ در واقع این راهبردها و راهکارها رویکردی درون فردی 
 د:دارند که در ادامه تشریح خواهند ش

 احساسی پاسخ میزان رساندن حداقل به -1-1

های انجام شده، یکی از راهبردهایی که به طور متناوب توسط بسیاری از با توجه به مصاحبه
گرفت بر به حداقل رساندن های احصایی مورد اشاره قرار میمصاحبه شوندها در قالب مقوله

جمله راهکارهای عملی مورد اشاره میزان نقش احساسات در تصمیم گیری تاکید داشت که از 
بسیاری، انجام تأخیر زمانی در اتخاذ تصمیم و ایجاد وقفه زمانی در موقعی بود که فرد دچار 

توانست این احساسات هایی داشتند که میحالت احساسی شده است؛ برخی نیز تاکید بر مکانیسم
ن از احساس غالب در آن را سرکوب کند و برخی نیز تشدید احساسی متقابل را برای کاست

 شمردند که در ذیل هر یک تشریح خواهد شد.لحظه به عنوان راهکار عملی بر می

 گیری تصمیم در زمانی تأخیر -1-1-1

 حداقل به برای ین راهکار از منظر مصاحبه کنندگان این پژوهش،ترسادهرسد یمبه نظر  
چرا که احساسات . گیری است تصمیم از قبل )احساسات(، ایجاد فرصت و زمان، میزان رساندن

و تغییر شرایط محیطی  فیزیولوژیکی یهاپاسخ و هستند زودگذر صورت و به مدت اغلب کوتاه
بینی  پیش مورد مشی گذاران ملی بسیار الزم است درروند. برای خطیم بین از سرعت به
با فرصت زمانی مناسب به نحوی عمل کنند که  و استفاده کنند عقالنی انطباق از هایاستس

 اثر بگذارد. هاآننتواند بر روی تصمیمات  احساسی یهاحالت

 )احساسات( سرکوب -1-1-2

کاهش احساسات در  یکی از مواردی بود که به عنوان راهکار سرکوب احساسی خاص،
مشی گذاران  در این حالت به خط ؛(خشم، اضطراب و ترس مثل کنترل) ها مطرح شدمصاحبه

شود که برای به حداقل رساندن احساس از بروز هر گونه رفتار احساسی در ملی پیشنهاد می
های خاص اجازه بروز و ظهور احساس را در حاالت و با انجام تمرین خود جلوگیری کنند

 روانی، ذهنی و رفتاری خود ندهند. 
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 از شرایط احساسی دوری گزینی -1-1-3

گذار را در موقعیتی قرار دهد مشیتواند خطمکان، زمان و شرایطی که میدور شدن از فضا، 
ها به می باشد که از تحلیل تم مصاحبه که منشاء غلبه احساسات است نیز یکی از راهکارهایی

مشی گذار تمام تالش خود را خواهد کرد که به هر ترتیب فرد خط دست آمد، در چنین راهکاری
های احتمالی در مجاورت موقعیت احساسی قرار میم یا بررسی گزینهممکن در هنگام اتخاذ تص

 نگیرد؛ یا موقعیت را  ترک کند.

 احساسات فعلی ضد احساسی حالت یک القاء -1-1-4

ها یکی از راهکارهای پیشنهادی کاهش اثرات با توجه به تحلیل مضمون نتایج مصاحبه 
 عاطفی حالت یک ایجاد) نثی کنندهاحساسات بر تصمیم گیری، ایجاد یک احساس تصنعی خ

 احساس یک ایجاد با را ناخواسته تصمیم اثر یک توانمی در این راهکار، .است (ضدضروری
را خنثی کرد این احساس می  شودتصمیمات فردی می در مخالف هایگرایش به منجر که دیگر

تواند ریشه در یادآوری باورهای دینی و معنویات یا خاطرات مثبت از موفقیت ها یا موارد مشابه 
 .باشد 

 شده گرفته احساسی شرایط در که تصمیمی از کردن نظر صرف -1-2

ها، یکی از راهکارهای کالن احصا شده با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه
در راهبرد درون فردی کاهش نقش احساسات در تصمیم گیری خط مشی گذاران ملی صرف 

های انتخابی نظر کردن از تصمیمی است که فرد در شرایط احساسی گرفته یا در آن شرایط گزینه
که خود این راهکار شامل مجموع ای از راهکارهای عملی شامل  خود را بررسی کرده است

ز تصمیم، افزایش آگاهی نسبت به تصمیم فردی غلط، تغییر مکانیسم بیرون راندن احساسات ا
 انتخابی و مخالف احساسی تصمیم گرفتن است که در زیر تشریح خواهد شد.

 تصمیم احساسات از راندن بیرون -1-2-1

تعمدی، تصمیمات را به  گذار به شکل مشیها الزم است فرد خطتحلیل مصاحبه با توجه به
ت احساسی و غیر احساسی تقسیم کند و در قسمت تصمیمات احساسی آن دو قسمت تصمیما

بخش احساس را در تصمیمات نادیده گرفته یا سرکوب کند و آن قسمت که منطقی و عاری از 
 احساس است را مبنای اتخاذ تصمیم خود قرار دهد.

 غلط فردی تصمیم به نسبت آگاهی افزایش -1-2-2

و فرد  گیردمی صورت خودکار صورت احساسات به به مربوط ارزیابی ایده این اساس بر
 است بر اساس فرضیه پس از خودآگاهی و مرور تجربیاتی که باعث اتخاذ تصمیم غلط شده
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از گرفتن تصمیمات غلط که محصول احساسات نادرست فرد بوده و مانع  آگاهی،-شناختی
 کند.شده است اجتناب میمنطقی اندیشیدن او می

 انتخابی مکانیسم ییرتغ -1-2-2

ای در تصمیماتش گذار برای جلوگیری از تأثیر احساسات لحظهمشیدر این راهکار، خط 
هاست به نحوی که این تغییر و باز طراحی و فرایند انتخاب گزینه درصدد تغییر مکانیسم و نحوه

 فرد، در واقعها منجر به کاهش تأثیر احساسات در تصمیم گیری فرد شود. نحوه انتخاب گزینه
 درک اساس بر که کندعمل می ایگونه به هامحیط و هاانتخاب ساختار و مدل، فرآیند تغییر با

 مقابله کننده گمراه و در مواقعی خرابکارانه بیشتر خطاهای با تصمیمی فرایندهای تصمیمات و
 کند.

 گرفتن تصمیم احساس مخالف -1-2-3

تواند در کاهش اثر احساسات می بسیار خوب هایفرض پیش گذاران تنظیممشیبرای خط
 پردازش عمق خشم یا شادی مانند که کنش های احساسی  وقتی مفید باشد به خصوص مخرب

 و دسترسی قابل هاینشانه روی افراد وقتی در واقع دهد.می کاهش فرد در تصمیم را شناختی
 کنندو فیلتر تعریف می فرض پیش برای تصمیمات خود نوعی کنند،می تکیه اکتشافی پردازش

  .بخشدمی بهبود را تصمیم متوسط کیفیت زیاد احتمال به که

 فردی بین راهبردهای -2

 در خردمندی شامل فرعی تم سه هامصاحبه مضمون تحلیل از حاصل شده اصلی این تم در
 که آمد دست گیری به تصمیم در گذاری قاعده شورایی و شکل به گیری تصمیم گیری، تصمیم

 نوع بر ناظر هاآن بیشتر که شد شناسایی متفاوتی( عملی راهکارهای) مقوالت نیز کدام هر برای
ایجاد شود  باید به شکل اجتماعی و در نحوه ارتباطات افراد )خط مشی گذار( که است رفتاری

 راهکارها و راهبردها این واقع در. که منجر به کاهش اتخاذ تصمیمات احساسی و غیر معقول شود
 شد. خواهند تشریح ادامه در که دارند بین فردی رویکردی

 گیری تصمیم در خردمندی -2-1

متعددی است که افراد  شامل راهکارهای هاحاصل از تحلیل مضمون مصاحبه این راهبرد
برموضوع به انتخاب  خط مشی گذار جهت اتخاذ تصمیم حتماً باید برمبنای خرد و تعمق فکری

که  شامل تاکید بر حقایق عینی در تصمیم، کمک گرفتن از تجربیات  دست یابند صحیح و کامل
فردی، آموزش و یادگیری علم منطق  و تاکید بر وجود ادله کافی  است که در زیر این راهکارها 

 شود.تشریح می
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 تصمیم در عینی حقایق بر تاکید -2-1-1

امان باشد که بر پایه حقایق عینی و تواند از آفت تأثیر احساسات در هر تصمیمی زمانی می
شناخته شده و نه صرفاً ذهنی و توهمی شکل بگیرد و فرد خط مشی گذار به واسطه آمار و نتایج 

 ها را بررسی نماید.های محتمل و آثار آندقیق، گزینه

 فردی تجربیات از گرفتن کمک -2-1-2

گیری استفاده مستمر از تجربیاتی یکی دیگر از راهکارهای کاهش اثرات احساسات بر تصمیم 
فردی و جمعی است به عبارتی بهره گیری از تجربیات فردی و جمعی، خود و دیگران و به 

های تصمیم گیری که زمینه ساز احساسات منفی )ازجمله؛ اضطراب، اشتراک گذاری آن؛ ابهام
اعتماد به نفس های اطمینان بخش و دهد و پیش فرضترس و ناامیدی است( است را کاهش می

 کند.در تصمیم گیری را فراهم می

 منطق علم آموزش -2-1-3

ها برای آموزش علم منطق از دیگر راهکارهای بدست آمده از تحلیل مضمون مصاحبه 
 انسان فکر کند کهافزایش خردمندی در تصمیم گیری است؛ این راهکار به این موضوع اشاره می

بیفتد،  اشتباه به استدالل، و تفکر مسیر در است ممکن و است لغزش و خطا معرض در پیوسته
 سلسله یک به محتاج و نیازمند درتفکر، خطای از ماندن مصون و حقیقت کشف برای انسان، پس

 در وی گمراهی از مانع و کند راهنمایی جا همه در را او که است فراگیر و عام قواعد و اصول
 گردد. تفکر

 کافی ادله با گیری تصمیم بر تاکید-2-1-4

 در همیشه های خوداستدالل و هااندیشه و افکار در انسان این راهکار تاکید بر آن دارد که 
 نتیجه یا و پذیردمی را چیزی اشتباه به که افتد می اتفاق بسیار و کندنمی حرکت صحیح مسیر
 کرده جلوه یکی ذهن، برای خطا و صواب یا باطل و حق بسیاری، موارد در یعنی کند؛می گیری

 گردد.می مشتبه انسان بر امر اصطالح، به و

 شورایی شکل به گیری تصمیم-2-2

 خط که است متعددی راهکارهای شامل هامصاحبه مضمون تحلیل از حاصل راهبرد این
توانند رویکرد شورایی و اجماعی و کاهش اثرات احساسات می تصمیم اتخاذ جهت گذار مشی

که شامل تصمیم گیری غیر فردی، استفاده از مشاوران تخصصی و  تکیه  بر  را مدنظر قرار دهد؛
 شود.می تشریح راهکارها این زیر گزارش های دقیق  است که در



 1399، زمستان  4 ، شماره 6 هپژوهشی سیاستگذاری عمومی، دور - فصلنامه علمی                                      186

 
 

 نباشد نفری تک تصمیمات-2-2-1

ها حاصل شد، مصاحبه تصمیم گیری غیر فردی از راهکارهایی است که از تحلیل مضمون
ه برای به حداقل رساندن اثر تاثیرات نامطبوع احساست باید تا این راهکار تاکید بر این دارد ک

آنجایی که ممکن است تصمیمات به شکل فردی اتخاذ نشود و به طور مشارکتی و بر اساس 
 نظرات همگانی تصمیمات حاصل شود. اجماع

 شود استفاده تخصصی مشاوران از-2-2-2

دور ماندن از گزند )احساسات(، این راهکار به جای تاکید بر خود تصمیم گیرنده برای 
ای در امر تصمیم بیشترین تاکید را بر روی نحوه کمک گرفتن از مشاوران و متخصصان حرفه

ای استفاده شود و به آنان کند، به نحوی که در صورتی که از مشاوران حرفهگیری معطوف می
تواند تصمیم ر میاعتقاد و اعتماد کافی وجود داشته باشد در این صورت فرد خط مشی گذا

  عقالیی تری بگیرد.

 علمی طرفانه بی هایگزارش مبنای بر -2-2-3

های واصله شود در صورتی که با بر مبنای گزارشدر این راهکار، هر تصمیمی که اتخاذ می 
رویکرد علمی و بی طرفانه تهیه شده باشد منجر به  با از مراکز علمی و پژوهشی افراد متخصص

 خواهد شد که عاری از تأثیر منفی احساسات هستند.تصمیماتی 

 گیری تصمیم در گذاری قاعده -2-3

کند که تصمیم گیری به راهکارهایی اشاره می هامصاحبه مضمون تحلیل از حاصل راهبرد این
مشی گذار الزم است در دهد به نحوی که خطای نظام یافته و قاعده مند قرار میرا در محدوده
تاثیرات احساسات  تواندای میمواردی را رعایت کند که این موارد به نحو گستردهتصمیم گیری 

را محدود کند. قاعده مندی در تصمیم گیری مانع خروج فرد و افراد در روند و هدف تصمیم 
شود و شامل تدوین معیارها و شاخص های عینی و دقیق، تدوین دستورالعمل دقیق برای می

اری برای ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده می باشد که در ذیل هر کدام  تصمیم گیری و وجود معی
 تشریح می شود.

 دقیق و عینی هایشاخص و معیارها تدوین -3-3-1

های عینی و دقیق همچون آمارهای متعدد مشی گذار بر مبنای معیارها و شاخصخط وقتی
ه احتمال کمتری و کمی و رویدادهای ملموس تصمیم بگیرد، در این صورت تصمیم وی ب

 تواند دستخوش احساسات فردی شود.می
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 گیری تصمیم دقیق دستورالعمل تدوین-2-3-2

های مشخصی در این راهکار در صورتی که دستورالعمل مشخص و دقیقی تدوین شود و گام
مشی گذاران در نظر گرفته شود و افراد برای رسیدن به یک تصمیم به خصوص توسط خط

اساس این دستورالعمل به تصمیم و رأی نهایی برسند در این صورت مجاب شوند که بر 
تواند سد راهی برای احساسات و الگویی برای شرایط مختلف زمانی و افراد می هادستورالعمل
 دیگر باشد.

 تصمیمات ارزیابی معیار وجود-2-3-3

بی و کنترل مصاحبه به طور کلی بر روی نقش ارزیا این راهکار احصا شده از تحلیل مضمون
کند و ناظر بر این مفهوم است که در صورتی که معیارهایی برای ارزیابی ها تاکید میتصمیم گیری

و تصمیم گیرنده در نظر گرفته شود در این  مشی گذارو سنجش تصمیم معقوالنه برای خط
تواند مشخص کننده تصمیم احساسی و منحرفانه از تصمیم صحیح و دقیق صورت به خوبی می

به دست آمده  1های این پژوهش مشابه شکل شماتیکباشد. نتایج نهایی حاصل از این یافته
 است.

 

 .های پژوهشیافته -1شکل 
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 نتیجه گیری

ها را با توجه به نتایج پژوهش گیریراهبردهای حداقل سازی تأثیر احساسات در تصمیم
اجتماعی دارد تقسیم کرد. در تم توان به دو تم درون فردی و بین فردی که جنبه خارجی و می

گیری با تالش درونی و فردی از طریق تأخیر در تصمیم، درون فردی؛ احساسات در زمان تصمیم
ها گیری، فرد به مبارزه و کنترل تأثیر احساسات مخرب بر تصمیمتغییر شرایط و مدل تصمیم

ر مواجه با احساسات است. پردازد، به عبارتی در جنبه درون فردی محوریت با خودکنترلی دمی
دهنده احساسات کننده و کاهشتنهایی کنترلاز سوی دیگر این مجموعه راهبردها )تم ( به

باشد و تم بین فردی نقش مکمل را دارد. در تم بین فردی، جنبه خارجی و اجتماعی نقش نمی
نی محوری ازجمله ایفا می کند؛ در این راهبردها  کمک گرفتن و به کار گرفتن راهکارهای بیرو

گیری که هر یک به راهکارهای شورایی و قاعده گذاری برای تصمیم شکل به گیریتصمیم
دهد. ها را تا حد زیادی کاهش میهای بروز احساسات بر تصمیمشوند، زمینهتر تقسیم میجزئی

و تبع آن راهبردهای فرعی بنابراین توجه به مجموع دو تم درون فردی و بین فردی و به
های احساسی و در گیریهای پیدایش تصمیمشده در این پژوهش زمینهراهکارهای شناسایی

راستای آن نتایج و پیامدهای مخرب آن را تا حد امکان کاهش خواهد داد؛ البته وجود تأثیر 
توان تأثیر آن را به صفر نزدیک توان صفر کرد ولی میهای افراد را نمیگیریاحساسات در تصمیم

 های عقالیی و منطقی گرفت.تا بیشترین بهره را از تصمیم کرد

 پیشنهادهای سیاستی

ی نتواند الحظهفردی و گاها  شود برای اینکه احساساتیمتوصیه  ملی گذارانیمشخطبه 
گذاری اصولی یمشخطموجب منحرف شدن تصمیمات آنان شود و مانع از تصمیم معقول و 

 قرار دهند: را موردتوجه های ذیلیهتوصشود 
واگذاری  همچون از اقداماتی احساسی در تصمیمات پاسخ میزان رساندن حداقل به برای -1

سرکوب کردن  گیری به زمان دیگر پس از برانگیخته شدن احساسی استفاده کنند و یا باتصمیم
 احساسی حالت کردن یک احساسی و القاء شرایط از شدن و دور احساسات غیرواقعی برخی

 فعلی مانع از تأثیرگذاری احساسات بر تصمیمات خود شوند. اساتاحس ضد

 به نسبت آگاهی ی احساسی تصمیم، افزایشهاجنبهکاهش  اقداماتی همچون با انجام  -2
 گیری ازانتخابی در تصمیم هاییسممکان ، تغییرهاآنغلط درگذشته و مرور  فردی تصمیم

 کنند. نظرشود صرف گرفته احساسی شرایط تواند دریم که تصمیمات فردی

 تجربیات از گرفتن از طریق کمک عینی حقایق بر های مهم ملی، با تأکیدگیرییمتصم در -3
مناسب و  تأکید بر لزوم ادله منطق و کمک گرفتن از ابزارهای منطقی و فردی، یادگیری علم

 گیری کنند.خردمندانه تصمیم کامالًبه شکل  کافی برای هرگونه تصمیمی،
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در دام تعصب  شورایی و اجماعی توجه کنند تا شکل نظر سایرین، به گیری بهتصمیم در -4
 مبنای و اتخاذ تصمیماتی بر متخصص مشاوران استفاده از گرفتار نشوند و با و احساسات فردی

 گیری خودجامعه علمی، باعث کم کردن نقش احساسات فردی در تصمیم طرفانهبی هایگزارش
 شوند.

 دقیق، تدوین و عینی هایشاخص و معیارها در تصمیمات خود از طریق تدوین -5
تصمیمات اتخاذ  های مناسب برای ارزیابی گیری و ایجاد معیارتصمیم استاندارد دستورالعمل
 گیری کاهش دهند.گذاری کنند تا نقش احساسات را به طور چشم شده، قاعده
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