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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.

هروقت کاری از دستش بر می آمد می توانی از او کمک بگیری.
یا شاید هدیه کوچکی برای شما تهیه کرده باشد و به عنوان
تشکر به شما بدهد.

باید ها و نباید های اقتصادی در روابط اجتماعی

حسابحسا باست
کاکا برادر

باشگاه مشتریان ،هنجار اجتماعی دو سر سود!

پژوهشگر اقتصاد رفتاری

همه ما از تعامالت اجتماعی لذت می بریم .کارمندانی که در
سازمانهایی مشغولند که به هنجارهای اجتماعی پایبندند ،به
شغلشان وفادار ترند و احساس رضایت بیشتری دارند .اعضای
ارتش یک کشور هیچگاه به ان��دازه هزینه جانشان دستمزد
نمی گیرند ،ای��ن جایگاه اجتماعی آن شغل اس��ت که باعث
می شود در برخی مواقع حتی جان خود را به خطر بیندازند.
دانش آموزانی که با به دست آوردن نتیجه های خوب ،تشویق
می شوند بیشتر تالش می کنند .هنجار اجتماعی حتی در
رواب��ط فروشنده-خریداری نیز تاثیر گذار است .راه ان��دازی
باشگاه مشتریان نمونه واضحی از این مسئله میباشد .در دنیای
هنجارها ،باشگاه مشتریان اینگونه توجیه میشود :شما کسب
و کاری دارید ،قاعدتا سازمانتان مشتریانی نیز دارد .حال با
راه ان��دازی باشگاه مشتریان شما و مشتریانتان تبدیل به یک
خانواده میشوید .در خانواده هنجارهای بازار جایگاهی ندارد.
همهاعضابههمکمکمیکنند.شمادرسازمانتانموقعیتهای
خوب ،محصوالت با کیفیت و شرایط بهتر را در اختیار مشتریانی
که عضو باشگاه هستند می گذارید ،در نقطه مقابل وفاداری
دریافت می کنید که مهمترین نکته برای یک کسب و کار است.
همانطور که تحقیقات نشان می دهد ،حفظ مشتریان وفادار به
یک برند  9برابر سود آور تر از مشتریان جدید است .پس رعایت
هنجار های اجتماعی برای حفظ مشتریان سازمانتان میتواند
منبع بزرگی از سود را برایتان فراهم آورد.

ترنم صارمی

h.habibi@khorasannews.com
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برای درک بهتر این مسئله ،توجهتان را به مثالی دیگر جلب
می کنم که از دیدگاه دیگری به این قضیه نگاه می کند .فرض
کنید برای یک مهمانی مفصل ،به صرف شام به خانه مادر
همسرتان دعوت شده اید .علت برگزاری این مهمانی پاگشا
کردن شماست که به تازگی مراسم عروسیتان برگزار شده
است .تقریبا تمام فامیل همسرتان حضور دارند و مادرزنتان
برای این مهمانی تدارکات بسیاری دیده است .زمان شام
فرا می رسد و شما و اقوامتان به سر میز می روید .بر روی
میز شام سه مدل پیش غذا و  4مدل غذای اصلی چیده شده
است .مادر همسرتان با روی باز از همه پذیرایی می کند و
پس از اتمام شام ،دسر هایی که خودش همه آن ها را تهیه
کرده بر سر میز م��ی آورد .دائما صدای مهمان ها که برای
تشکر از زحمات زیاد مادرزنتان مشغول سخنرانی هستند
شنیده می شود .مراسم به بهترین نحو برگزار شده و همه
برای گپ زدن به اتاق پذیرایی برمی گردند .حال فرض کنید
هنگامی که با همه مهمان ها در اتاق پذیرایی نشسته اید،
ب��رای اب��راز تشکر خ��ود از ب��رگ��زاری ای��ن مهمانی مفصل از
جایتان برخاسته ،دستی در جیبتان کنید و بگویید«:مادر
زن عزیزم من ب��رای تشکر از تمام زحمات شما ،پول شام
امشب را حساب می کنم ».سپس شروع به انجام حساب و
کتاب کنید و بلند بلند در حضور همه مهمان ها ،هزینه های
شام را تخمین بزنید و در نهایت دستتان را از جیبتان بیرون
آورده و مقدار الزم را از میان پول هایتان جدا کنید و به سمت
پدرزنتان بروید و با احترام تمام پول را به او تقدیم کنید .به
نظرتان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به احتمال زیاد پدر زنتان
از شما عصبانی شده ،اگر نتواند خودش را کنترل کند که

دعوای تمام عیاری راه می افتد و اگر بتواند ،احتماال پولتان
را پس می دهد و خیلی مودبانه شما را از خانه بیرون می کند
و تا صبح به این فکر می کند که در زندگی چه گناهی کرده که
شما داماد او شده اید؟
هرچقدر پول بدهی همانقدرآش میخوری

مگر چه اتفاقی افتاده؟ چرا پیشنهاد پول ،مهمانی را بر هم
می زند؟ پاسخ این سوال را در دنیای جذاب اقتصاد رفتاری
پیدا کرده ایم .جواب آن است که ما همزمان در دو دنیا زندگی
می کنیم .یکی که در آن هنجار های اجتماعی برپاست و
دیگری که در آن هنجار های بازار حکم می راند .هنجار های
اجتماعی در بر گیرنده در خواست های دوستانه ای است که
افراد از یکدیگر می کنند و در سرشت اجتماعی ما و نیاز ما به
اجتماع نهفته است .معموال آن ها صمیمانه و مبهم هستند.
نیازی به بازپرداخت آنی وجود ن��دارد .ممکن است شما به
همسایه تان برای جابه جایی اثاثیه کمک کرده باشید ،ولی
این به آن مفهوم نیست که او هم فورا سراغتان بیاید و اثاثیه
شما را جابه جا کند .این مثل باز کردن در برای یک نفر است:
این کار به سرخوشی هر دوی شما می انجامد و فورا نیازی
به عمل متقابل نیست .ولی دنیای دوم که قلمرو و هنجار آن
بازار است ،تفاوت بسیاری دارد .هیچ چیز صمیمانه و مبهمی
در آنجا نیست .مبادالت صریحند .دستمزد ،قیمت ،اجاره
بها ،نرخ بهره و قرارداد های هزینه-فایده .این گونه روابط
بازار الزاما شریرانه و رذیالنه نیستند .در واقع هنگامی که در
قلمرو هنجار های بازار هستید ،آنچه را که بابت آن پول بدهید

گیرتان می آید ،همان ضرب المثل ارزشمند «هرچقدر پول
بدهی همانقدر آش می خوری» مصداق ب��ارز دنیایی است
که هنجار های ب��ازار ب��ر آن حاکم اس��ت .هنجار ب��ازار همان
رابطه شما و سوپرمارکت محل شماست .شما به محصولی
نیاز پیدا می کنید ،به سوپر می روید و در ازای پول پرداختی
آن محصول را دریافت می کنید .وظایف هر شخص مشخص
است و طی گذر سال ها به صورت هنجار درآمده .هیچکس
از سوپری محلشان توقع ندارد که در ازای دریافت هدیه ای،
جنس به مشتریان بدهد .اما هنجار اجتماعی ،در مورد شما و
دوستانتان ،همکارانتان ،اقوامتان و تقریبا همه انسان هایی
که با آن ها در ارتباط هستید می باشد .هنجار اجتماعی باعث
می شود هنگامی که مادر زن شما ،برای پاگشایتان مهمانی
مفصلی ترتیب داده ،شما سر راه دسته گل بزرگ و زیبایی برای
تشکر از زحماتش تهیه کنید و او با دیدن این هدیه شما خستگی
از تنش بیرون بیاید (با وجود این که پول بسیار کمتری نسبت
به هزینه های شام برایش پرداخت کرده اید) و به شما بابت
درک و شعور باالیتان افتخار کند .هم هنجار های اجتماعی و
هم هنجار بازار الزمه زندگی ما در اجتماع هستند ،اما مسئله
اصلی این است که برای چه کسی از کدام هنجار استفاده
کنیم .با رعایت این مسئله می توانیم درصد موفقیتمان در
ارتباط با دیگران را به میزان زیادی افزایش دهیم .به عنوان
مثال دوستی برای اسباب کشی خود از شما کمک می خواهد،
شما بدون توجه به هنجار های بازار و زمانی که برای این کار
صرف خواهید کرد به کمک او می روید .در عوض دوستتان به
جای اینکه در اتمام کار بخواهد هزینه ای به شما پرداخت کند
و باعث رنجش خاطر شما شود ،به شما خاطر نشان می کند که

روابط کاری ،هنجارهای اجتماعی یا بازار؟

در واقع هنگامی که
در قلمرو هنجارهای بازار
هستید ،آنچه را که بابت آن
پول بدهید گیرتان میآید،
همان ضرب المثل ارزشمند
«هرچقدر پول بدهی
همانقدرآش میخوری»
مصداق بارز دنیایی است
که هنجارهای بازار برآن
حاکم است

یکی دیگر از مکان هایی که جدیدا گرایش زی��ادی به سمت
هنجارهای اجتماعی پیدا کرده است ،روابط داخل سازمانها،
بینرئیسوکارمندانوکارمندانبایکدیگرمیباشد.درسالهای
گذشته ،در تمامی سازمان ها روابط رئیس -کارمندی برقرار بود
که بدین معنا بود که یک نفر تصمیم میگیرد و دیگران برحسب
ساعتحضوردرشرکتیاسازمان،برایکاریکهمیکردندحقوق
دریافت می کردند .امروزه اما مدیران سازمان از ما می خواهند
قبل از خواب ،در هنگام تفریح و حتی پشت ترافیک به کار فکر
کنیم .سازمانها به ما میگویند که ماقسمتی از گروه هستیم ،ما
در برابر اتفاقات خودمان را مسئول می دانیم و این یعنی هنجار
اجتماعی حاکم برمحل کار! اگر کارمندان متعهدشدندکهبرای
انجام کاری مهم سخت تر کار کنند و حتی از وظایف خانوادگی
خودبرای این کار بزنند ،اگر از آنان خواسته شود که برای حضور
در یک جلسه با دریافت تماس فوری سوار هواپیما شوند ،در این
صورت آنان نیز باید چیزی متناسب را در عوض به دست آورند،
چیزیشبیهبهحمایتهنگامناخوشی،یاامکانحفظشغل،وقتی
بازار تهدید به بیکار شدن آنان می کند .اگر این مسائل را رعایت
کردیدورهبریچنینسازمانیرابرعهدهدارید،تبریکمیگویم،
شما با ارزش ترین شاخص کاری را دارا هستید ،یعنی وفاداری
کارمندان به سازمان و تالش برای دستیابی به اهداف سازمان!
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منوهمسرمعکاسهستیم.سالگذشته
به خانه جدیدمان نقل مکان کردیم،
صاحبخانه ما مرد مسنی است که هفته
پیش از م��ا درخ��واس��ت ک��رد از ن��وه اش
عکاسی کنیم .م��ا ب��رای ای��ن ک��ار وقت
زیادی گذاشتیم .حال که عکس ها آماده
شده اس��ت ،باید ب��رای هزینه های آن از
هنجار های اجتماعی استفاده کنیم یا با
او نیز همانند دیگر مشتریانمان بر اساس
هنجارهای بازار رفتار کنیم؟
خانم رض��ای��ی ،م��ا ب��رای ای��ن مسئله سه
راهکار به شما پیشنهاد می دهیم.
راه��ک��ار اول ای��ن اس��ت که رواب��ط خ��ود و
صاحبخانه تان را در ح��وزه هنجار های
اجتماعی حفظ کنید .ب���رای ای��ن کار
هزینه ای دریافت نکنید و امیدوار باشید
که در آینده ،حمایت صاحبخانه تان را
در مسائلی که برایتان پیش خواهد آمد
داشته باشید.
راه ح��ل دوم ای��ن اس��ت که همانند دیگر
مشتریانتان ،پول مشخصی برای وقتی که
گذاشتید و کاری که انجام دادید بگیرید،
اما آگ��اه باشید که با این ک��ار ،روابطتان
وارد روابط بازار خواهد شد و رابطه بیش
از پیش مالی با او خواهید داشت.
راهکار سوم که پیشنهاد اصلی ما برای
شماست ای��ن اس��ت که هزینه ای برای
ای��ن ک��ار از او دری��اف��ت نکنید ،ام��ا اگر
درخواستی از او دارید آن را مطرح کنید
و به واسطه رواب��ط اجتماعی خوبتان
ب��ا او تاییدش را بگیرید .ب��رای مثال
اگ��ر تصمیم داری��د کاغذ دی��واری ه��ای
ات��اق خواب ها را ع��وض کنید یا داخل
آشپزخانه تغییراتی با هزینه شخصی تان
اعمال کنید ،آن ها را با صاحبخانه تان
در میان بگذارید.
در نهایت ه��رک��دام از راه��ک��ار ه��ا را که
انتخاب کردید ،به او بگویید که وقت زیادی
برای این عکاسی گذاشته اید و این کاری
است که شما به صورت تخصصی انجام
می دهید ،اما در صورتی که نمی خواهید
از راهکار دوم استفاده کنید ،هیچگاه
در م��ورد هزینه مالی ک��ه ب��رای ای��ن کار
کردید صحبتی نکنید چون با این کار وارد
هنجار های بازار می شوید حتی اگر پولی
دریافت نکنید.
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