8

دخل و خرج

سه شنبه  25آبان  15. 1395صفر  . 1438شماره 19402

تصمیم گیری برای خرید ،جزء جدایی ناپذیر زندگی ماست .همه ما هم فکر می کنیم بهترین تصمیم را اخذ می کنیم اما ذهن ما دارای
ویژگی هایی است که خیلی ساده می توان سرش را کاله گذاشت .این موضوع علم اقتصاد رفتاری است .روز های سه شنبه صفحه دخل و
خرج ،به مواردی که ممکن است ذهن ما اشتباه کند ،می پردازد .نویسندگان این مطلب از فعاالن و پژوهشگران این حوزه هستند.

آیا تاکنون در چنین شرایطی قرار گرفته اید؟ این حالت را فشار
اجتماعی مینامند ،یکی از موقعیتهایی که ذهن انسان با قرار
گرفتندرآن،دچارانحرافمیشودوروندتصمیمگیریوانتخاب
برایش سخت و دش��وار شده و بعضا در آن شرایط تصمیم های
نادرستمیگیرد.
فشاراجتماعیچیست؟

فشاراجتماعیحالتیاستکهفردتحتتاثیررفتارهایدیگران
قرار گرفته و بر همان اساس تصمیم گیری می کند.تعرق زیاد،
لکنت زبان و افزایش ضربان قلب از نشانه های حالت خفگی
در فشار اجتماعی می باشد.در حالت کلی فشار اجتماعی و
تاثیر دیگران بر روی رفتار ما به دو دسته تقسیم بندی می شود.
حالت اول زمانی است که ما میخواهیممورد تایید دیگران قرار
بگیریم و دیگران را با رفتار خود راضی کنیم.حالت دوم زمانی
اتفاق میافتد که در شرایط مهمی قرار داریم اما اطالعات الزم و
کافی برای تصمیم گیری را نداریم .در این حالت نیز دچار فشار
اجتماعیمیشویمبااینتفاوتکهبرایتصمیمگیریازدیگران
پیرویمیکنیمکهاصطالحابهآنگلهگراییمیگوییم.همهمابه
کراتدرزندگیروزمرهخودتحتفشاراجتماعیقرارمیگیریم.
ّ
مثالهایزیادیبرایاینمواقعوجوددارد.
استفادهازفشاراجتماعیبرایفروشبیشتر

بررسی فشار اجتماعی بر بسیاری از خرید های غیر ضروری ما!

پولیکهنباید
بهخاطردیگرانبپردازیم


پژوهشگر حوزه اقتصاد رفتاری

ترنم صارمی

h.habibi@khorasannews.com

ساعت10صبحواردداروخانهشدم،تصمیمداشتمهمانشامپویهمیشگیراتهیهکنم.داروخانهبهنسبتخلوتبود،بهسمت
قسمتاجناسبهداشتیرفتم،فروشندهجلوآمدومنشامپویموردنظرمرادرخواستکردم.درهمینحالفروشندهدیگری
بهجمعمااضافهشدومجدداناممحصولموردنظرمراازمنپرسید.پسازآندرموردرضایتازمحصولازمنسوالکردودر
نهایتصحبتهایشرابااینسوالتمامکرد:برایداشتنموهایسالمتر،حاضریدپولبیشتریبرایخریدشامپوهزینه
کنید؟در سکوت داروخانه ،منتظر جواب من بودند  .من دستپاچه شده بودم و هوای گرم داروخانه اذیتم میکرد ،در نهایت با
اینکهمیدانستمهمانشامپوبهموهایممیسازدومنازقیمتوکیفیتشراضیهستم،محصولپیشنهادیفروشندهرابا
قیمتدوبرابرتهیهکردموازداروخانهبیرونآمدم.

حالشایدمیخواهیدبدانیدازفشاراجتماعیچهاستفادههایی
میشود ،به عنوان مثال شرکتی به اسم تاپرویر،Tupperware
با استفاده از همین روش سود بسیار خوبی از فروش محصوالت
در مهمانی های خانگی به دست آورد.ای��ن شرکت برای فروش
محصوالتخود،ازروابطاجتماعیبینمیزبانومهماناناستفاده
میکندبدینصورتکهبادادندرصدیازفروشبهصاحبخانهها
ترتیبی می دهد که مشتریان از یک دوست ،کاال بخرند نه از یک
فروشندهغریبه.بدینترتیبجذابیت،صمیمیت،امنیتوتعهدی
که نسبت به دوست وجود دارد ،در خدمت فروش کاال در میآید.
جالباستکهبهنظرمیرسدمشتریانازوجودفشاراجتماعیدر
اینمهمانیهامطلعند.یکیازبانوانیکههمیشهدراینمهمانیها
شرکتکردهاستاینچنینمیگوید«:اکنونبهجاییرسیدهام
کهازدعوتشدنبهمهمانیهایتاپرویرمتنفرم.همهظرفهای
مورد نظرم را خریده ام و اگر باز هم به ظرفی احتیاج پیدا کنم
می توانم نوع ارزان تری را از فروشگاه بخرم اما وقتی یک دوست
دعوتمیکند،حسمیکنممجبورمبرومووقتیهممیرومانگار
مجبورمچیزیبخرم.چهکارمیتوانمبکنم؟اینبهخاطردوستانم
است».از مکان های دیگری که مردم می توانند به سرعت تحت
فشاراجتماعیقراربگیرند،رستورانهامیباشند.برایدرکاین
مسئلهبهتجربهنقلشدهازیکیازدوستانمتوجهکنید:
بیشازنیازغذاسفارشدادیم

با تعدادی از دوستانمان به رستوران بزرگی در طرقبه رفتیم،
عده مان زیاد بود و بعد از مدت طوالنی می خواستیم یکدیگر را
ببینیم،قصداصلیماناهارخوردننبودبلکهتجدیددیداربود.به
محضورودمان،شخصیبرایخوشآمدگوییجلوآمدوباتعجب

تعرق زیاد ،لکنت
زبان و افزایش
ضربان قلب
از نشانههای
حالت خفگی در
فشار اجتماعی
میباشد که
برای جلوگیری
از این انحراف
ذهنی ،کافی
است شرایط
وقوع فشار
اجتماعی را
بشناسیمو
خودمان را برای
مواجهه با آن
آماده کنیم.
به طور مثال
هنگامیکه
تصمیم داریم با
دوستانمان برای
صرف شام به
رستوران برویم،
قبل از حضور
پیشخدمتسر
میز ،انتخاب
خود را اعالم
کنیمتاتحت
تاثیر دیگر
انتخابها قرار
نگیریم

از تعداد زیاد ما ،از کارکنان رستوران خواست که دو میز را برای
ما به یکدیگر بچسبانند .بعد از آنکه برسر میز نشستیم ،تصمیم
گرفتیمبهصورتمشترکهردونفریکغذاسفارشدهیم.پساز
گذشت چند دقیقه همان شخص برای گرفتن سفارشماسرمیز
آمد،یکیازدوستانمبهنمایندگیغذاهایسفارششدهرااعالم
کرد .مسئول سفارش اول به لیست سفارش و سپس به ما نگاهی
انداخت ،سپس بسیار مودبانه گفت«:این همه آدم با این  5غذا
سیرمیشوید؟بقیهسفارشیندارند؟»ماکههمگیسکوتکرده
بودیموذهنمانپاسخگویسوالپرسیدهشدهنبود،باصداییکی
ازدوستانبهخودمانآمدیمکهسکوتراشکستوگفتلطفایک
غذا به لیست اضافه کنید ،پشت سر او دوست دیگرمهمینجمله
را تکرار کرد و در نهایت همه ما تصمیم گرفتیم که نفری یک غذا
سفارش بدهیم.عالوه برحالت باال،امکان این نیز وجود دارد که
دررستوران،توسطافرادیکهباآنهاسریکمیزنشستهایدتحت
فشاراجتماعیقرارگیرید.
علماقتصادرفتاریوفشاراجتماعی

پروفسور دن آریلی ،یکی از برترین اقتصاددانان رفتاری ،در این
حوزهآزمایشهایبسیاریانجامدادهاست.یکیازاینآزمایشها
برای بررسی فشار اجتماعی در فرهنگهای مختلف است که به
شرحزیرمیباشد،آنهاآزمایشیراطراحیکردندتابتوانندپاسخ
سواالتزیررابیابند:آیافرآیندسفارشگیریپیدرپی(پرسیدنبه
نوبتازهرنفربرایگرفتنسفارش)بررویگزینههایدیگرافراد
تاثیرمیگذارد؟بهعبارتدیگرآیامشتریانتحتتاثیرانتخابهای
افرادپیرامونخودقرارمیگیرندیاخیر.دراینآزمایش4نوعآبمیوه
بهصورترایگانبهانتخابمشتریاندراختیارشانقرارمیگرفت.
بدینصورتکهپیشخدمتسرمیزمشتریانمیرفتوبهترتیباز
نفر اول در مورد آبمیوه مورد عالقه اش سوال میپرسید و پساز
شنیدنجوابسراغنفربعدیمیرفت.نتیجهچهشد؟دانشمندان
دریافتند که وقتی انسان ها با صدای بلند و پی در پی سفارش
میدهند،انتخابیمتفاوتاززمانیدارندکهبهصورتخصوصی
سفارشمیدهند.دراینحالتمشتریاناحساسمیکردندکه
باید چیزی متفاوت را برگزینندشاید به این دلیل که نشان دهند
آناننیزبرایخودشاننظریدارندونمیخواهندازدیگرانتقلید
کرده باشند.این نتایج برای جوامع غربی و فرهنگ غربی بود که
مردم دوست داشتند متفاوت عمل کنند .در آزمایشی دیگر که با
همینشرایطدرهنگکنگاجراشد،نتایجبسیارمتفاوتبودند.
درهنگکنگنیزمردمدرمیانجمعآبمیوهایرابرمیگزیدندکه
به تنهایی چندان از آن خوششان نمیآمد ،اما اینباردلیلآناین
بود که فرهنگ شرقی ترجیح میدهد همان گزینهای را انتخاب
کند که افراد پیش از آن سفارش دادهاند و از محبوبیت بیشتری
در بین افراد سر میز برخوردار بوده است .مردم شرقی با این نوع
انتخابهمبستگیوجمعگراییخودرااثباتمیکردند.همانطور
کهمطالعاتوآزمایشهایپژوهشگراننشانمیدهد،دیدیمکه
ما حتی در کنار دوستانمان هم دچار فشار اجتماعی می شویم.
برای جلوگیری از این انحراف ذهنی ،کافی است شرایط وقوع
فشار اجتماعی را بشناسیم و خودمان را برای مواجهه با آن آماده
کنیم.به طور مثال هنگامی که تصمیم داریم با دوستانمان برای
صرف شام به رستوران برویم ،قبل از حضور پیشخدمت سر میز،
انتخابخودرااعالمکنیمتاتحتتاثیردیگرانتخابهاقرارنگیریم.
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بگذارید جنس روبراتون بازکنم!
سارا میگوید برای تهیه روسری مناسب برای
مهمانیکهدعوتشدهبودمبهبازاررفتهبودم.
وارد مغازه نسبتا بزرگی ش��دم که غیر از من
مشتریدیگریدرآنحضورنداشت.شروعبه
بررسیروسریهاوشالهاکردمکهفروشنده
از من پرسید می تواند به من کمکی کند یا
خیر .درادامه ازمن پرسید برای چه منظوری
می خواهم روسری تهیهکنم؟ به اوگفتمکه
برای یک مهمانی به یک روسری جدید نیاز
دارم.هنوزصحبتمتمامنشدهبودکهاو4مدل
ازروسریهایش را روی پیشخوان مغازه برایم
بازکرد.سپسسوالکردکهبیشتربهچهسبکی
عالقه دارم و وقتیکم وبیش ازسلیقه منآگاه
شد3،مدل دیگر روسری ساده برایم بازکرد.
من که تا آنجا رنگ هیچ یک از روسری های
بازشده را نپسندیده بودم با خجالت فراوان و
صداییکه ازته چاه درمیآمد عدم رضایتم را
اعالمکردم .فروشنده به منگفت رنگ مورد
عالقه تان را پیدا نکردید؟ ای��رادی ندارد تمام
رنگ ها را برایتان باز میکنم تا سرتان کنید
و ببینید کدام را ترجیح می دهید و در ادامه
مشغول بازک��ردن باقی روسری ها شد.بعد
ازگذشت نیم ساعت ازحضورمن درمغازه و
کوهی از روسری هایی که روی میز ریخته
شده بودند ،با وجود اینکه روسری دلخواهم
را پیدا نکرده بودم ،چون ازفروشنده خجالت
میکشیدمکهبدونتهیهجنسیازمغازهخارج
شوم ،یکی از روسریهای بازشده را انتخاب
ک��ردم و با نارضایتی تمام به خانه برگشتم.
عملکرد قابل تامل دانش آموزان در فشار
اجتماعی
آقای امینی مدیر یکی ازدبیرستان های غیر
انتفاعی ترازاول مشهد است .دردبیرستان
آنها،برایکالساولدبیرستان،پسازبرگزاری
آزمونورودی،برایدانشآموزانپذیرفتهشده
مصاحبههای5نفره ترتیب داده میشد و در
نهایتگزینههایموردنظرانتخابمیشدند.
بعدازنتایجناامیدکنندهمصاحبههایگروهی،
تصمیم بر این شدکه دانش آموزان به صورت
تکیدرجلسهمصاحبهحضورپیداکنندوهمین
امر باعث شد عملکرد بسیار بهتری داشته
باشند.اومعتقداستبچههادرجلسهگروهی،
ازیکدیگرخجالتمیکشیدندونمیتوانستند
ازاطالعاتشاناستفادهکنند.
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