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تصمیم گیری برای خرید ،جزو 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.
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سواالت وتجربیات خود را برای ما ارسالکنید

چگونه ساده انگاری های مغز به تصمیمات اقتصادی ما ضربه می زند؟
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علیدرکتابخانهشخصیخودبیشاز 100کتابدارد.اوازکودکیعالقهزیادیبهمطالعهداشتهودرانتخابکتابهایکتابخانهاشبسیاردقت
کردهاست.علیزمانیکهدانشجوبود،درانجمنکتابخوانیدانشگاهعضوبودوحتیپسازپایانتحصیلارتباطخودباانجمنکتابخوانیرا
الف.شغلعلینویسندگیاست .ب.علیکارمنداست.
حفظکرد.همسرویعکاساست.بهنظرشماکدامحالتزیرمحتملتراست؟
اگرگزینهاولراانتخابکردید،پاسخشمابهایندلیلسادهاشتباهاست:تعدادکارمندانخیلیبیشترازنویسندگاناستوبههمینترتیبکارمندان
کتابخوانیکههمسرآنهاعکاسهستندهمازتعدادنویسندگانیکههمسرآنهاعکاسهستندبسیاربیشتراست،پساحتمالدرستبودنگزینه
دومبیشترخواهدبود.
نمایندهذهنیدرتبلیغاتوفروش

ای����ن م���وض���وع در ع��ل��م اق��ت��ص��اد رف���ت���اری ب���ا ن��امن��م��ای��ن��ده
ذه��ن��ی( )Representativeness Heuristicشناخته میشود
که به زبان ساده تر می توان آن را محتمل دانستن یک موضوع
براساسکلیشهایکلیتعریفکرد»Heuristic«.هایامیانبرهای
اکتشافیـشناختیکهبخشبزرگیازعلماقتصادرفتاریهستند،
تمام روش هایی هستند که مغز ما انسان ها برای گریز از انجام
محاسباتزیادوپیچیدهازآنهااستفادهمیکند.اینتصمیمهاو
محاسباتدرطولروزآنقدرزیادهستندکهمغزمانهتوانونهزمان
الزمبرایرسیدگیبهآنهاراندارد.ازجملهاینمیانبرهامیتوان
بهاطالعاتدردسترساشارهکردکهپیشازاینمطلبیدرمورد
آن در روزنامه چاپ کردیم .به عنوان مثال در سوالی که در ابتدای
متنپرسیدهشدمغزماخیلیراحتازاحتماالتآماریومنطقی
چشم پوشی می کند و چون خیلی راحت می تواند بین کتاب و
نویسندگی ارتباط ایجاد کند ،نویسندگی را به عنوان شغل علی
انتخابمیکند.درخریدوفروشوتبلیغاتکاالهااتفاقاتجالبی
برپایهمبحثنمایندهذهنیمیافتد.کافیاستکشورسازندهیک
کاال کشور چین باشد تا ما به سرعت احتمال پایین بودن کیفیت
آن کاال را بسیار باال در نظر بگیریم در صورتی که تولیدات بهترین
برندهای دنیا در کشور چین اتفاق میافتد و کاالی چینی لزوما
کاالیی با کیفیت پایین نیست .مشکل کاالی چینی بیشتر از هر
چیز تقصیر واردکنندگان است .متاسفانه چین هر نوع کاالیی با
کیفیتموردنظرخریدارتولیدمیکندووظیفهخریداروواردکننده
استکهکیفیترافدایسودشخصینکند.درتبلیغاتمیتوان
با زیرکی صفاتی که مربوط به گروه خریداران مورد نظر ماست را
دررویبستهبندیهاوشعارهایتبلیغاتیقراردهیمتاخریداران
حتیقبلازخریدکاال،کاالیموردنظررامناسبخودبدانند.بااین

کارجمعیتخریداراناحتمالیراتاحدودیمحدودمیکنیماما
احتمالخریدآنهارابهطورچشمگیریافزایشمیدهیم.فرض
کنید یک شرکت بستهبندی زعفران در تهران قصد ورود به بازار
مشهدرادارد،بهنظرشماچهزمانیفروشبهتریخواهدداشت؟
زمانی که نمادی از برج میالد برروی بستهبندی قرارداده شده یا
زمانیکهنمادیازحرمامامرضا(ع)بررویبستهبندیوجوددارد.
آزمایشیدرموردقضاوتبراساسچندصفت

دنیلکانمنبرندهنوبلاقتصاددرسال 2002وآموستورسکیاز
بزرگترینوشناختهشدهترینافراددرحوزهاقتصادرفتاریهستند.
آنها در کتاب «تفکر ،سریع و کند» آزمایشی که برای نشان دادن
موضوع نماینده ذهنی انجام دادند را منتشر کردند :تام دانشجو
است.رشتههایزیررادرنظربگیریدبهنظرشمااحتمالتحصیل
ویدرهریکازرشتههایزیرچقدراست؟
-1مدیریتبازرگانی-2مهندسی- 3حقوق-4علومرایانه-5
علومانسانی-6پزشکی-7کتابداری-8علومفیزیکی
علوماجتماعیوکاراجتماعی

جواب این سوال بسیار بدیهی است .احتمال تحصیل تام در
هر یک از رشته ها به نسبتی که هر یک از این رشته ها ورودی
می گیرند بستگی دارد و با استفاده از قوانین آماری به راحتی
قابل محاسبه است .حال متن زیر که خالصه گزارش مشاور
تحصیلی وی بر اساس آزم��ون روانشناسی اس��ت را مطالعه
کنید« :تام ضریب هوشی باالیی دارد اما در خالقیت واقعی
اندکی ضعیف است .او به نظم و ترتیب و سامانه های مرتب و

فرض کنید یک
شرکت بستهبندی
زعفران در تهران
قصد ورود به بازار
مشهد را دارد ،به نظر
شما چه زمانی
فروش بهتری
خواهد داشت؟
زمانی که نمادی
از برج میالد
برروی بستهبندی
قرارداده شده
یا زمانی که نمادی
از حرم امام رضا(ع)
برروی بستهبندی
وجود دارد.

ممکن است با دیدن عکس سمت راست،بگویید این فرد استاد دانشگاه است و با مراجعه به عکس چپ به کارمند بودن فرد حکم بدهید .این مسئله
را به عنوان نمایندگی ذهنی می شناسیم.

منظم عالقه دارد که در آن همه جزئیات در بهترین مکان قرار گرفته
است .نوشته های او خسته کننده و ماشینی به نظر می رسند که
گاهی می توان جناس های بی مزه و رگه هایی از تخیالت علمی ـ
تخیلی را نیز در آن پیدا کرد .او عالقه وافری به رقابت دارد و به نظر
می رسد احساس همدردی او با دیگر افراد کم است و از برقراری
ارتباط با دیگران لذت نمی برد .او خودمحور و بی اندازه اخالق گرا
است ».حال به نظر شما کدام رشته ها به ترتیب احتمال بیشتری
برای تحصیل تام دارد؟ زمانی که این آزمایش نخستین بار در آمریکا
انجام شد ،پاسخ هایی به دست آمد که احتماال با پاسخهای شما زیاد
متفاوت نیست .مردم رشته های علوم رایانه ،مهندسی و مدیریت
بازرگانی را با توجه به متنی که شخصیت تام را توضیح می داد برای
وی در نظر گرفتند .نژاد پرستی در قرن  ،21واقعیتی ناراحتکننده
با وجود تمام اخبار منتشر شده در مورد فعالین ضد نژاد پرستی،
تظاهرات گروههای مخالف بانژاد پرستی و داستانهایی از این قبیل،
باور این مسئله که هنوز هم ریشه هایی از نژاد پرستی در ذهن همه
انسان ها رخنه کرده امری تعجب آور است .حتی در کشور آمریکا که
سالهاست دم از برابری حقوق انسان ها می زند و شخصی آفریقایی
تبار و سیاه پوست به مدت  8سال در مقام ریاست جمهوری این کشور
بوده ،نشانههای واضحی از تبعیض نژادی بین سیاه پوستان و سفید
پوستان وجود دارد .دلیل این مسئله این است که مردم ناخودآگاه با
دیدن فردی سیاه پوست ،ذهنشان به سمت دزدی ،تبهکاری ،قتل
و ...می رود .اگر در خیابان های آمریکا قدم بزنید و فرد سیاه پوستی
را ببینید که در کوچه ای خلوت ایستاده و کاری انجام نمی دهد،
ناخود آگاه ذهنتان به سمت اتفاقات بدی که امکان دارد با عبور از
کناراوبرایتاناتفاقبیفتدمتمایلمیشود.جالباستبدانیدکهاین
موضوع تنها در مورد شما نیست ،پلیس آمریکا هم به کرات این اشتباه
را می کند.حتما خیلی از ما نیز در جامعه ای که زندگی می کنیم

تجربههای اینچنینی در برخورد با اتباع خارجی کشور هایهمسایه
را داشته ایم.همانطور که در آمار های اداره پلیس آمریکا نشان
میدهد«:درشهر»فرگوسن،پلیساینشهرنسبتبهسفیدپوستها
دو برابر بیشتر احتمال دارد رانندگان آفریقاییتبار را متوقف و آنها را
بازرسیکند.طبقگزارشدفتروزیردادگستریآمریکا،سالگذشته
 86درصد موارد توقف خودرو ها در این شهر مربوط به رانندگان
سیاه پوست بوده است .همچنین رانندگان سیاه پوست هنگامی
که متوقف می شدند دو برابر بیش از سفیدپوست ها احتمال داشت
مورد بازرسی قرار بگیرند و این در حالی است که احتمال مجرم بودن
آن ها با سفیدپوست ها یکسان بود .در نگرش های نژادپرستانه ،اگر
در ذهنتان بین چیزهای خوب و سفید پوستان پیوند قوی وجود دارد،
این امر روی برخورد شما با سیاه پوستان تاثیر می گذارد و معنی اش
این نیست که تصمیم میگیرید چگونه حرف بزنید ،چگونه احساس
یا عمل کنید و به احتمال زیاد حتی آگاه نیستید رفتار شما با یک سیاه
پوست و یک سفید پوست فرق میکند.
حرفآخر

این بار که برای دفعه اول وارد جمعی شدید ،یا هنگامی که تصمیم
گرفتید از مغازه ای که دکور بسیار جذابی دارد خرید کنید با وجود
این که متوجه شدید باید هزینه بیشتری بپردازید ،ای��ن مطلب
نماینده ذهنی را به خاطر بیاورید! این را به خاطر داشته باشید که
تصمیم گیری بر اساس اطالعاتی که در دسترس دارید و به احتمال
زیاد کامل هم نیستند ،درصد اشتباه کردنمان را افزایش می دهد.
به زبان دیگر ما نمی توانیم بگوییم هرکس که کت و شلوار می پوشد
استاد دانشگاه است و هر مغازه ای که دکور زیبا و گران قیمتی دارد،
محصول با کیفیتی به ما میفروشد.

جوادچندسالیاستکهدربازارکارمیکند
و ش��اگ��رد ی��ک ف��روش��گ��اه ب���زرگ اس���ت .او
میگوید:تمامفروشگاههاومغازههایحاشیه
این خیابان همه یک سری محصول مشابه
میفروشند و به اصطالح این خیابان بورس
لوازمصنعتیبهحسابمیآید.
ما مشابه بقیه فروشگاهها یک سری مشتری
کلییامامورخریدداریمکهبرایکارخانجات
و کارگاه ها خرید می کنند .این افراد اغلب
از قیمت جزئی و کلی محصول خبر دارند و
معموال براساس فاکتور دفعه قبل خود خرید
میکنند.
اما در این بین مشتریهایی داریم که جزئی
خرید میکنند .نکته بسیار عجیب و شگفت
انگیز برای من در ابتدایی که وارد بازار شده
بودماینبودکهاینافراداغلبدرموردقیمت
چانهنمیزنندوهمانقیمتاولیهراپرداخت
میکنندچونفکرمیکنندمادرمرکزیتبازار
قرار داریم و قیمتها حداقل است .شگفتی
ای��ن قضیه زمانی ب��رای من زی��اد شد که به
فروشگاههایدیگرسطحشهررفتمودیدمکه
افرادهمانمحصولراوقتیازفروشگاههایی
کهدرمرکزیتبازارقرارندارندخریدمیکنند
حتماتخفیفمیگیرندوارزانترازقیمتاولیه
خریدمیکنند.
حتیاینمسئلهدرمرکزیتقرارداشتنتنها
منحصر به قیمت نمی شود .افراد اطمینان
بیشتری در مورد اصل بودن کاال میکنند در
حدیکهبهبستهبندیمحصولتوجهخاصی
نمیکنند.
قدبلند=بسکتبالیست

علی فرد بلند قدی است و هیچ عالقه ای به
ورزش بسکتبال ن��دارد .او همیشه از این که
مردمباخودفکرمیکنندکهاوبسکتبالیست
است کالفه می شود .بار ها دیده ام که مردم
از او میپرسند که بسکتبال بازی می کند یا
خیر و هنگامی که پاسخ منفی و عدم عالقه او
بهبسکتبالرامیبینندبسیارتعجبمیکنند
و به او میگویند که اگر این ورزش را انتخاب
میکردقطعاموفقمیشد.فکرمیکنمدلیل
این تصور همه مردم میانبر نماینده ذهنی و
کلیشهقدبلند=بسکتبالاست.
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