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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.

اصلتقابلدلیلاصلیهدیهدادن!

کهکسیصرفنظرازعالقهایکهبهیکجنسداردآنراتهیهنمیکند،یکی
ازدالیلآنایناستکهنمیتوانددردپرداختآنرامتحملشوداماهدیه
دادنباعثمیشوددردپرداختدرشخصهدیهگیرندهازبینبرود.

اصلتقابل()Reciprocityیکهنجاراجتماعیاستکهشاملتبادالت
مهربانانهبینافراداست.یعنیپاسخبهعملیکفردبایکعملبرابر.در
دنیایاقتصادرفتاری،هدیهدادنعملیبرایتحکیمهنجارهایاجتماعی
محسوبمیشود.فرضکنیددردنیایتمامااقتصادیزندگیمیکردیم.
در این شرایط شما به منزل دوستتان برای صرف شام دعوت شدهاید و در
نهایتبهدلیلقضایایسود-هزینهبایدپولشامتانراحسابکنید.باتوجه
بهتدارکاتیکهدوستتانبرایشامدیدهاست،تخمینیکهبرایتهیههزینه
پیشغذا،غذایاصلی،دسر،نوشیدنیوسایرمخلفاتزدهمیشودحدودا
 50هزارتومانبرایهرشخصخواهدبود.شماوهمسرتاندونفرهستید،
پسمبلغیحدود 100هزارتومانبرایآنمهمانیپرداختمیکردیداما
در عوض ،شما جعبهای شکالت یا یک دسته گل به ارزش
حدودی  50هزار تومان تهیه کردهاید .میشود این طور
بیانکردکهشماهزینهاینصفهزینهشامپرداخت
کرده اید ،اما قطعا باعث خوشحالی دوستتان
شدهاید.حسرضایتیکهافرادازدریافتهدیه
بهدستمیآورند،بسیاربیشترازدریافتپولبه
عنوانهدیهمیباشد.

تفاوتهایهدیهدهندهوهدیهگیرنده

هدیه دهنده ها بیشتر به جذابیت کادو فکر می کنند در حالی که هدیه
گیرندههابهکاراییآناهمیتمیدهند.ایننتیجهتحقیقیبودکهسال
 2014توسط ارنست بسکین و ناتان نومسکی از دانشگاه ییل ،چریل
واکسلکازدانشگاهکالیفرنیایجنوبیویاکوفتروپازدانشگاهنیویورک
انجامشدودرمجلهتحقیقاتمصرفکنندگان(JournalofConsumer
)Researchچاپشد.دراینپژوهشثابتشدهکههدیهدهندگانتمایلبه
تفکرانتزاعیدارندوبدونتوجهبهراحتیاستفاده،تمرکزبیشتریبرمیزان
جذابیتهدیهمیکنند.درحالیکهگیرندهبیشتربهراحتیاستفادهازهدیه
اهمیتمیدهد.بهطورخالصههدیهدهندگانترجیحمیدهندهدیههایی
رویاییوخیالانگیزانتخابکننداماگیرندگانهدیههایسادهکاربردیرا
ترجیحمیدهند.
پاداشنقدییاهدیه؟

پولنقدیاهدیه؟

راهکارهای اقتصادی برایتهیه مناسبترینهدیه!

کادوچیبخرم؟
پژوهشگر اقتصادرفتاری

ترنم صارمی

h.habibi@khorasannews.com

تولدم بود .خواهر و برادرم برای هدیه تولد برایم یک جفت کفش ورزشی خریده بودند.کفشها بسیار زیبا
بودندامابهمحضاینکهآنهاراپوشیدممتوجهشدمکهاندازهپایمنیستند.خوشبختانهبافروشندهطیکرده
بودندومهلتزمانیبرایتعویضگرفتهبودند.فرداکهبرایتعویضسایزکفشبهمغازهرفتمبادیدنقیمت
کفشهابسیارشوکهشدم.متوجهشدمکهخواهروبرادرمتنهابهخاطراینکهکفشهاراازمغازهبرندتهیه
کردهبودند،براییکجفتکفش 600هزارتومانپولپرداختکردهانددرحالیکهمنتخمینیکهبرایقیمت
کفشهازدهبودمنهایتا 200هزارتومانبود!نهفروشندهقبولکردکهکفشهاراپسبگیردونهمنتوانستم
بهخواهروبرادرمبگویمکهچرااینقدربراییکجفتکفشهزینهکردهاند!همهمابهصورتهایمختلف
درشرایطهدیهدادنیاهدیهگرفتنقرارگرفتهایم.هربارهنگامهدیهخریدنساعتهابهاینفکرکردیمکه
چهچیزیتهیهکنیموهنگامهدیهگرفتنبهاینمسئلهاندیشیدهایمکهچقدرهدیهبرایمانکارآمداست؟
چقدربرایآنهزینهشدهاستو...

سازمانها نیزمی توانند ازاین اصل استفادهکنند .آیا باید به یککارمند
هدیهاییکمیلیونتومانیدادیایکمیلیونتومانپولنقد؟اگرازکارکنان
بپرسیداکثریتآنانبهاحتمالزیادپولنقدراانتخابخواهندکرد.ولیهدیه
ارزشخاصخودرادارد،هدیهمیتواندروابطبینکارفرماوکارمندراارتقادهد
وبااینکارفوایدبلندمدتیرابرایهردوطرفبهارمغانآورد.باخودفکرکنید
چهکسیسختترکارمیکند،وفادارتراستوبهراستیکارشرابیشتردوست
دارد؟کسیکهبلیتیکسفرواقامتدریکهتلبرایسهروزرادریافتکرده
یاکسیکهیکمیلیونپولنقددریافتکرده؟اگرشرکتهاییمثلگوگلرادر
نظربگیریدکهانواعگوناگونمزایامانندغذایباکیفیتورایگان،دورههای
ورزشی،کالسهای آموزش موسیقی دلخواه و ...را دراختیارکارکنان خود
قرارمیدهد،بهراحتیپاسخسوالباالرابهدستخواهیدآورد.

با این وجود شاید اولین گزینهای که به عنوان هدیه
به ذهنمان برسد ،همان پول نقد یا کارت هدیه باشد .درآزمایشی
که درسال  1993دردانشگاه ییل انجام شد ،جوئل والدفوگل به نتایج
جالبی دراین حوزه دست یافت .اومتوجه شد که تفاوت بسیار زیادی بین
هزینهای که هدیهدهنده برای تهیه هدیه پرداخت کرده ومیزانی که هدیه
گیرندهبرایآنهدیهتخمینمیزندوجوددارد.بهبیاندیگراگرشخصی
 100دالرهدیه برای کسی گرفته بود ،اونهایتا آن هدیه را  70تا  90دالر
ارزشگذاری میکرد .پس طبق این آزمایش ،اگر پول نقد به عنوان هدیه
بدهیم ،هیچ سوء تفاهمی درمورد میزان هزینهای که برای شخص مقابل
خود کردهاید وجود نخواهد داشت اما ایراداتی نیزبرای این روش وجود
دارد .شاید هدیه گیرنده پول نقد را ترجیح بدهد اما طبق آزمایش های
انجام شده میزان رضایت درافرادی که به جای پول نقد ،هدیه دریافت
می کنند بیشتر است .عالوه بر آن پول هدیه ای عمومی است اما تهیه
کردن هدیه برای شخصی آن را خاص خواهد کرد.

گزینههایخریدکادو

درماندردپرداخت

فرض کنید قصد تهیه یک کت برای زمستان دارید ،در ویترین مغازه کت
چرمی بسیار زیبایی میبینید و وارد مغازه میشوید .از نزدیک جذابیت
این کت برایتان چندین برابر بیشتر میشود .به برچسب قیمت کت نگاه
می کنید .قیمتش بسیار زیاد است ،نمی توانید آن را پرداخت کنید .با
ناراحتیازمغازهخارجمیشوید.چندروزبعدبهمناسبتتولدتان،همسرتان
شمارابههمانمغازهمیبردتاکترابرایتانبخرد.جوابشماکدامخواهد
بود؟
الف) عزیزم من قبال این کت را دیده ام و وقتی حساب کردم متوجه
شدم از پسپرداخت آن بر نمی آییم و تصمیم گرفتم پولمان را صرف
کار دیگری بکنیم.
ب) تو فوق العاده ای ب��اورم نمی شود که می خواهی این کت را
برایم بخری!
فکرمیکنمکمترکسیگزینهالفرابهعنوانجوابانتخابکند.هنگامی

هدیهدهندهها
بیشتربه
جذابیتکادو
فکرمیکنند
درحالیکه
هدیهگیرندهها
بهکارایی
آناهمیت
میدهند

حالکهکم وبیش قوانین موجود برای تهیهکادو دردنیای اقتصادرفتاریرا
مطالعهکردیم،چندگزینهبرایکادوخریدنپیشروداریم:اولازهمهارزش
واقعیواقتصادیپولنقدرافراموشنکنید،شایدسریعترینوراحتترین
گزینه انتخابی برایتان پول نقد باشد .پول نقد به طرف هدیهگیرندهکمک
میکندتاارزشدقیقهدیهشمارابداند،حاالآیااینمسئلهبرایتانخوباست
یاخیر،تصمیمشباخودتاناست.دروهلهدوماگرزمانالزمبرایتهیههدیهرا
داریدواگرباخریدهدیهموردنظرتان،دردپرداخترادرشخصهدیهگیرنده
ازبین میبرید ،شک نکنیدکه مناسبترینگزینه را پیشرو دارید .جردن
ویسمندرمقالهمنتشرشدهدرمجلهماهانهاتلنتیکدرآمریکامیگوید«:اگر
میخواهیبراییکآقاکادوبخریبهترینگزینهابزاروگجتاست،امااگر
میخواهیبراییکخانمهدیهبخریگزینهمناسبوسیلهایگرانقیمت
و غیرضروری خواهد بود ».برخی ازهدیهها اززمانهای دوربه صورت رسم
ثابت درآمده اند واگرشامل این دسته می شوید،کارتان راحت تراست.
برایمثالاگربرایباراولبهمنزلدوستتانمیروید،آنطورکهرسماست
میتوانیدبرایشچندشاخهگلیایکجعبهشیرینیببرید.هنوزنتوانستهاید
انتخاب کنید؟ تلفن همراهتان را بردارید و یک پیام با محتوای زیربرای
کسیکهمیخواهیدبرایشکادوبخریدبفرستید«.کادوبرایتچیبخرم؟»

تجربهشما

سواالت وتجربیات خود را برای ما ارسالکنید
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س�لام ،ممنون از مطالب مفیدتون ،من
سال گذشته بهترین هدیه زندگیم رو گرفتم
و اون تولد دخترم بود.
در این یک سال به عناوین مختلف ،فامیل و
وابستگان درجه یک ما برای دخترم هدایای
زی���ادی گ��رف��ت��ه ان��د .م��ن و همسرم ب��رای
دخترمان یک حساب پس انداز باز کرده ایم
که ترجیح می دهیم با دریافت هدیه های
نقدی ،موجودی ا ی��ن حساب از پولی که
خودمان در آن قراردادیم بیشتر شود و برای
آینده دخترمان کارآمد باشد .آیا درست است
که این مسئله را به اقوام خود بگوییم؟ چگونه
از آن ها بخواهیم که به دخترم هدیه های
نقدی بدهند؟
درس��ت ا س��ت که هدیه های نقدی عمدتا
کاربرد بیشتری برای ما دارن��د ،اما ارتباط
اجتماعی که در دادن هدیه بین دو طرف
برقرار می شود بسیار ملموس تر است .به
خصوص که فرزند شما از یک سنی به بعد
قطعا از دریافت هدیه خوشحال تر از پول
نقد خواهد شد ،شما می توانید از اقوام خود
بخواهید که مقداری از هزینه شان را صرف
تهیهکادوییکوچککنندوبخشعمدهآنرا
بهصورتنقدیبرایفرزندتانکناربگذارند.
در ا ی��ن ص��ورت هم هنجار های اجتماعی
و حس خ��وب هدیه دادن بین شما باقی
می ماند و هم شما موفق به پس انداز مقدار
بیشتری پول برای فرزندتان میشوید.
ام����ا اگ����ر ه���ن���وز م���ق���دار ب��ی��ش��ت��ری پ��ول
ب���رای پ��س ان��داز ک���ردن ب���رای ف��رزن��دت��ان
ن��ی��از داری����د ،م��ی ت��وان��ی��د ت��ا هنگامی که
فرزندتان کودک است و درکی از دریافت
ه��دی��ه ن���دارد ی��ک دف��ت��ر زی��ب��ا تهیه کنید و
ب��رای مثال اگر اسم فرزندتان مریم است
روی آن با خط درشت بنویسید «برای آینده
مریم» حال می توانید از تمامی اقوام خود
بخواهید که تمامی هزینه هدیه را به صورت
نقد به شما بدهند و هربار که این کار را انجام
دادند ،متنی مخصوص خودشان را در دفتر
برای فرزندتان یادداشت کنند .بدین صورت
یک یادگاری فیزیکی از آن ها باقی خواهد
ماند درحالی که مقدار پول پس انداز شده
ب��رای فرزندتان نیز راضی کننده خواهد
ب��ود ام��ا از خاطر نبرید که ک��ود ک��ان حس
رضایت بی نظیری از دریافت هدیه به دست
میآورند.
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