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 دهند( پذیر )نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل می بینی های پیش نابخریخالصه کتاب 

 خالصه کوتاه از کل کتاب

 شویم؟ زده می که چیزی رایگان است سخت هیجان کند که چرا هنگامی نویسنده مطالب خود را با این سؤال آغاز می

کند که همگی  از رفتار ما را بررسی میهای  در این کتاب حیطه های اقتصادی ما چیست؟ و نقش عواطف در تصمیم

کند.  دهیم. و برای بررسی سؤاالت فوق از علم اقتصاد رفتاری استفاده می در حیطه  رفتار نامعقول از خود بروز می

کند  اقتصاد متعارف همه ما را خردمند تصور می»م. ینمای متعارف را بیان میابتدا تعریفی از اقتصاد رفتاری و اقتصاد 

رویمان را محاسبه نماییم و تصمیمات خردمندانه بگیریم حال اگر در  های پیش توانیم ارزش نهایی گزینه میچراکه 

گردانیم.  سرعت خود را به مسیر خردمندانه برمی کشیم و به این میان اشتباهی رخ دهد پای نیروهای بازار را وسط می

کنند خردمندیم  های اقتصادی استاندارد تصور می آنچه نظریهیابیم که ما  به مراتب کمتر از  در اقتصاد رفتاری در می

اند  مندند و چون بارها و بارها تکرار شده ها اسلوب از طرفی رفتار نابخردانه ما نه انتفاعی است و نه از روی حماقت، آن

 . «ما پاسخ دهدتواند به چرایی رفتارهای نابخردانه  پذیرند. و این تلفیق از روانشناسی و اقتصاد می بینی پیش

گرایی و  با چند مفهوم از جمله نسبیت، گله در فصول ابتدایی ما را های متنوع است کتاب که سرشار از مثال

ندرت چیزها را در عبارات  ها به دهد که انسان . مفهوم نسبیت را نویسنده اینگونه توضیح میکند آویزی آشنا می لنگر

ها را  کنند و برحسب آن ارزش ت نسبی یک چیز بر روی دیگری تمرکز میکنند و همه بر روی مزی مطلق انتخاب می

ند توانهای مختلف ب که بین گزینه خواهند مگر آن دانند چه چیزی می از طرفی بیشتر مردم نمیکنند.  تعیین می

ی فردی بین دو برد بدین معنا که وقت کار می ها را به عبارت طعمهمتن طور نسبی انتخاب کنند. در  مقایسه کنند و به

تواند و به تصمیم فرد شکل  عنوان طعمه می سومی به  گزینه بخواهد تصمیم بگیرد و انتخاب برایش سخت باشد گزینه

کند و  شوند رفتار اقتصادی افراد نیز کامالً تغییر می های انتخابی حذف می ها از گزینه طعمه  در واقع وقتی دهد

دهد و ما همواره به چیزهای  ما را تغییر می  شوند چراکه طعمه کارکرد ذهن پذیر می بینی ها کامالً پیش نابخردی

گر ما در زندگی  تواند یاری نگریم. در نهایت همانطور که قانون نسبیت می چیزهای دیگر می ان در مقایسه باپیرامونم

 های نابخردانه بزنیم. انتخابتوانیم دست به  تواند به بدبختی مطلق هم بینجامد چرا که تحت تأثیر طعمه می باشد می

ای را با قیمت خاص خریداری  دهد که وقتی ما محصول تازه گونه توضیح می مفهوم لنگرآویختن را نویسنده این

های  های فعلی ما بلکه به تصمیم شویم و نخستین لنگر نه تنها به تصمیم نماییم به آن قیمت لنگر آویخته می می

گرایی نیز بدین معناست که برخی رفتارهای ما بر پایه رفتار قبلی سایر افراد  فتار گلهبعدی ما اثرگذار خواهد بود. ر

 نماید.  گرایی برای مورد فوق استفاده می شکل گرفته که از اصطالح گله

نماید و در خصوص بهای مبلغ صفر بیان  هنجارهای اجتماعی استفاده می  بهای مبلغ صفر و هزینه سپس از مفاهیم

تواند  دهد که گزینه رایگان می پردازیم؟ و توضیح می پردازیم اغلب بیش از اندازه می ا وقتی چیزی نمیکند چر می

 بدلیل اینکهایم و ویم که اصالً قصد خریدش را نداشتهکاری کند که ما خرید بهتر را کنار بگذاریم و سراغ چیزی بر

بدین معناست که ما همزمان در دو دنیا زندگی  کنیم. هزینه هنجارهای اجتماعی را خریداری می آنرایگان است 

باشد. در توضیح مطلب فوق  دنیایی که هنجارهای اجتماعی برپاست و دنیایی که هنجارهای بازار برپا می -1کنیم  می

ها  که قیمت شود و هنگامی می آید در خصوص هنجارهای بازار صحبت که بحث پول به میان می شود هنگامی گفته می

هنجارهای اجتماعی یعنی مردم برای یک آرمان بیشتر  .گیرند ل نباشند هنجارهای اجتماعی شکل میاز جنس پو

دهند را  گذاریم چراکه ارزش کارهایی که انجام می ها احترام می کنند و باید به افراد بفهمانیم که ما به آن تالش می

های قوی و خوب و ارزانی  در واقع هنجارهای اجتماعی انگیزه شود. دانیم و تالش افراد با درآمدشان سنجیده نمی می

 توانند نیروی کار را تقویت نمایند. هستند که می
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که ما باید حالت عادی و حالت آتشین خود را بشناسیم تا دریابیم  دهد مینگیختگی توضیح اتأثیر برسپس با بیان 

ای از نابخردی اندازی گونهگوشپشتگذارد.  ن تأثیر میما های آتشین و سرد چگونه برمنافع زندگی شکاف بین حالت

گیری از ابزار موجود برای متداول است و کسانی که به این ضعف خود اذعان دارند در موقعیت بهتری برای بهره

 رسانند.گیرند و با این کار به خودشان در چیره شدن بر مشکالت یاری میپایبندی قرار میپیش

هایمان ارزش  که چرا ما بر بسیاری از دارایی دهد میبهای سنگین مالکیت نویسنده توضیح وان با عندر فصل هفتم 

که با دو نوع از مالکیت که شامل مالکیت عاطفی و مالکیت نصفه  بیان نمود گذاریم و دلیل را اینگونه  بیش از حد می

ا برای کاال و یا خدمت قائلیم بیش از و نیمه است روبروییم مالکیت عاطفی بدین معنا است که ارزش ذهنی که م

که  آنچهبرای هراز طرفی   کنیم گذاری دخیل می سالیق و احساساتمان را در قیمت ،ش واقعی آن است و خاطراتزار

ه بدان معناست که ما قبل از داشتن چیزی نسبت به آن . مالکیت نصفه نیمایم بیشتر ارزش قائلیم بیشتر تالش کرده

 شکه عنوان بعددانیم. در فصل  آن می نصفه نیمه کنیم و تا قبل از بدست آوردنش خود را مالک میاحساس مالکیت 

کنند؟ در این  مان دور می ها ما را از هدف اصلی بازگذاردن درها بود با این سؤال به استقبال فصل رفتیم که چرا گزینه

بر  بر و زمان که انرژی کنیم درحالی ل میرزش را دنباهای بی ا ای تمام گزینه صورت نابخردانه فصل بیان شد که ما به

فقط قیمت تعیین کننده انتخاب افراد نیست؛ بلکه که کند  در فصل اثر توقع نویسنده به این نکته اشاره میهستند. 

های  یا به عبارتی سازه-ها  پیش از انتخاب به طرز قابل توجهی بر انتخاب افراد مؤثر است. کلیشه توقعات شکل گرفته

فصل دهم که گویی ادامه همان فصل  نحو بارزی اثرگذار است. فراد بهگیری و عمل ا در نحوه انتخاب، تصمیم -ذهنی

 ما عینی و ذهنی های تجربه در توانند می توقعات درواقعکند که  ها پرداخته و بیان می نهم است به بررسی اثر قیمت

 مقادیر باشد داشته کمتری قیمت کاال یک هرچه دنبال داشته باشند یعنی را به تقاضا قانون نقضو . بگذارند اثر

ها همگی روی  قدرت تلقین ایمان و باور و همچنین شرطی بودن و اثر قیمت .شد خواهد تقاضا ازآن بیشتری

بعد راجع به انواع در فصل و این مسأله را در فصل با مثال داروها عنوان نموده است.  های ما اثر گذار هستند انتخاب

هایی از نادرستکاری وجود دارد، دو مفهوم  کند و با اشاره به اینکه در وجود اکثر ما رگه ها صحبت می نادرستکاری

که ما از  هنگامینماید  های مختلف بیان می دهد و در نهایت با ارائه آزمایش کاری را توضیح می ریاکاری و خالف

کنیم. ولی  شویم، به پرسه زدن در نادرستکاری گرایش پیدا می بیرون گذاشته میی اخالقی  هرگونه چارچوب اندیشه

 چنانچه به هنگام وسوسه شدن، رفتار اخالقی به ما گوشزد شود احتمال خیلی بیشتری هست که درستکار شویم.

که با  میجستجوی آن است که بیان کند هنگا باشد در نویسنده در فصل بعدی که بخش دوم فصل یازدهم کتاب می

ها ناشی از تقلب با چیزیست که یک گام با پول نقد  و بیشتر نادرستکاری شویم پول سروکار داریم کمتر نادرستکار می

 .فاصله دارد

م که مرد ،مردم باید چگونه رفتار کنند بر این پایه باشد این سؤال که اگر اقتصاد بجایکند  نوسنده بیان می درنهایت

معناتر نخواهد بود؟ در هریک از مباحث ارائه شده نیروی عواطف نسبیت و هنجارها و کنند با در عمل چگونه رفتار می

آورند حال گرایش سرشتی ما  .... که شرح داده شد بر رفتار ما اثرگذار هستند و قدرت زیادی را روی رفتار ما وارد می

محدود به ابزاری هستیم که طبیعت در جایی که ما  از آن آن است که این قدرت را دست کم یا نادیده بگیریم.

حدود به کیفیت و صحت این ابزارها است باید هشیار مهای ما  گیری ماختیارمان قرار داده و شیوه طبیعی تصمی

ها  گیری گیریم و خودمان را وادار کنیم که در خصوص این تصمیم های اشتباه می باشیم که کی و کجا تصمیم

لعه رفتار آدمی ارمغانی است که ی در اندیشه خود بزنیم. مطاگیریم و دست به بازنگر  بیندیشیم و از فناوری بهره

  شویم را بهتر بفهمیم. شود رازهایی که روزمره با آن روبرو می باعث می
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 خالصه کتاب

 . حقیقت نسبیتفصل اول 

شود. و با یک مثال به  میاین فصل با سؤال اینکه چرا هرچیزی نسبی است حتی وقتی که نباید چنین باشد، آغاز 

اشتراک ر،دال 95ای بدین مضمون بیان شده است که اشتراک اینترنتی  ای آگهی پردازد که در روزنامه توضیح آن می

و ها شده است  عنوان طعمه وارد گزینه در واقع گزینه آخر به ،دالر 129اشتراک اینترنتی چاپی  ،دالر 129چاپی 

 انتخاب به چه شکل است؟ MITی مدیریت اسلوان  داد از بین صد دانشجوی دانشکده هایی انجام آزمایش را با گروه

دالر  129اشتراک اینترنتی و چاپی ، صفر دانشجو:دالر  129اشتراک چاپی ، دانشجو 11:دالر95اشتراک اینترنتی با 

برداشتن طعمه پاسخ با )طعمه( می باشد. ی فقط چاپی  ثر از حضور گزینهأاین نحوه ی انتخاب مت، دانشجو 48:

 انتخاب است شده حذف که ای گزینه چون شد، می عمل گذشته صورت همان به باید قاعدتاًکند؟  چگونه نغییر می

 حضور:نتیجه، در دانشجو 22 : دالر 129 چاپی و اینترنتی اشتراک، دانشجو14: دالر95 با اینترنتی اشتراک. بود نشده

مثال دیگر  .باشد نابخردانه پذیری بینی پیش طرز به که نابخردانه، تنها نه دانشجویان رفتار که است شده باعث طعمه

عنوان طعمه انتخاب  های قدیمی به که یکی از خانه ،این فصل خرید خانه بین سه گزینه خانه مدرن و دو خانه قدیمی

و چون ما بر پایه مقایسه دست به  باشد تعمیر کوچکی میفاوتش با خانه دیگر در این است که نیازمند تشده و تنها 

هایی از این  در این فصل سرشار از مثال را انتخاب خواهیم کرد که نیازمند تعمیر نباشد.  زنیم خانه قدیمی انتخاب می

 باشد مانند: قبیل می

 طور مثال  عنوان طعمه به ایم و با آمدن یک گزینه به عسل که بین دو گزینه پاریس و رم مردد شده رفتن ماه

 زنیم.  پاریس بدون صبحانه دست به انتخاب پاریس با صبحانه می

 با اما شد التحصیل فارغ سرطان درمان برای نوبل جایزه به رسیدن آرزوی با هاروارد دانشگاه در پزشکی 

 دارای و آورند می در پول استریت وال در پزشکی مشاوره طریق از دوستانش از نفر چند اینکه از اطالع

در واقع باز هم مقایسه را معیار  .گرفت پیش در را استریت وال مسیر باشند، می ییالقی های خانه و ها قایق

 دهد.  قرار می

 درجای که آید می یادمان و کنیم پیدا می دالر 29 قیمت با خودکاری :شلوار کت یک و خودکار یک خرید 

 بیشتر شرایطی چنین در. کرد خریداری توان می ارزانتر دالر 7 با را خودکار همین دورتر دقیقه 19 دیگری،

 مورد یک فروشگاه یک در شلوار و کت خرید برای. روند می اولی مغازه سراغ دالر 7 جویی صرفه برای افراد

 19 با دورتر فروشگاهی در که گوید می گوشمان در مشتری یک ولی گیرد می را چشممان دالری 899

 899 شلوار و کت افراد اکثر انتخاب مورد این در. است خورده قیمت دالر 884 حراجی در روی پیاده دقیقه

 که است این بپرسیم خودمان از باید که چیزی واقع در است دالر 7 همان دالر 7 مثال این در .است دالری

 ما که است نسبیت مشکل این واقع در. دارد را دالر 7 ارزش اضافی ی دقیقه 19 و شهر در پیمایی راه آیا

 قرار مقایسه مورد موجود های جایگزین با موضعی طور به را ها آن و نگریم می تصمیماتمان به نسبی طریق به

  .دهیم می

 مغالطه عرضه و تقاضا. فصل دوم

 به الماس ایتالیایی سوداگر یک دوم، جهانی جنگ آغاز در کشد؟ مروارید سر به فلک میچرا قیمت سؤل این فصل: 

 از را آمریکا ارتش آب ضد مچی های ساعت داشت که ارتباطاتی طریق از و گریخت کوبا به اروپا از آسال  جیمز نام

 را ژاپنی مرواریدهای با سییسوی مچی های ساعت زدن تاخت چاه و راه آسال جنگ از بعد. کرد می برآورده سیسوی

 روزی. بافت شهرت «مروارید سلطان» عنوان به آسال سالوادور کار و کسب این گرفتن رونق با طریق این به آموخت
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 خریده ای حلقه ای جزیره و بود فروخته را خود هوایی تشکیالت تازگی به که( برویله)فرانسوی جوان 1572 سال در

 به موفق زیاد های تالش با آسال. نداشت وجود تقاضایی ها آن برای که بود مشکی لب صدف از سرشار که بود

 بود جواهرات ای افسانه سوداگر که آسال دوست انتظار سال یک از پس. نشد سیاه مرواریدهای برای بازاریابی

 کوتاهی مدت از پس و گذاشت نمایش به آوری سرسام های قیمت با...  و یاقوت و الماس بین در را سیاه مرواریدهای

 را کار این چگونه مروارید سلطان. سوال .آورد در شهر زنان ثروتمندترین آویزهای گردن از سر مشکی لب های صدف

 نخستین دنبال تخم از سردرآوردن محض به غازها جوجه که کرد کشف شناس طبیعت لورنتس کنراد داد؟ انجام

 براساس را خود آغازی تصمیمات تنها نه غازها جوجه که داد نشان لورنتس. افتند می راه ببینند که متحرکی چیز

 آیا (پذیری نقش)نمیدارند بر خود تصمیم از دست هم آن از پس بلکه گیرند می است موجود پیرامونشان در که آنچه

 شویم، می رو به رو جدید کاالیی با که مرحله نخستین آیا است؟ شده مداربندی غازها جوجه چون نیز آدمی مغز

 قیمت آن با ما خریم، می خاص قیمتی با را تازه محصولی وقتی پذیریم؟ می ببینیم چشم به که را قیمتی نخستین

اما چگونه لنگرآویخته  .کرد آویخته لنگر دنیا جواهرات ترین ناب با را مرواریدهایش آسال مثالً. شویم می آویخته لنگر

 تصادفی های پرسش پاسخ از ثرأمت توانند می و باشند می دلبخواه عموماً ابتدایی های قیمت که معنا این به ؟شویم می

 که بپردازیم کاال یک برای خواهیم می که مبلغی تنها نه گرفتند، جا ذهن در ها قیمت این اینکه محض به اما باشند،

 (پیوستگی هم به. )کنند می تعیین نیز بپردازیم مرتبط محصوالت برای حاضریم که را مبلغی

 تمایل آیا ترتیب به کنند عالما  سپس و بشنوند، را ای آزاردهنده صدای گروه دو در شد خواسته تعدادی از 

 آن از پس. بود خیر یا بله صورت به ها پاسخ. کنند تجریه را کار این مجدداً سنت 51 و 11 دریافت با دارند

 تحلیل کنند، وارد صداها این دادن گوش جهت را خود پیشنهادی مبالغ تا شد خواسته ها کننده شرکت از

 مواجه سنت ده ازای به صدا آن شنیدن ی درباره فرضی گیری تصمیم با که هایی آن که میداد نشان ها داده

 همین به نیز دوم گروه و دهند گوش صدا آن به دوباره کمتری بسیار پول با که بودند حاضر بودند شده

 و 11 اولیه پیشنهادات که داد می نشان آزمایش این و. دادند پیشنهاد را باالتری مبالغ درخواست صورت

 با آزمایش این در موثرند؟ آتی های گیری تصمیم در ها لنگر آیا .بودند درآمده لنگر صورت به سنتی نود

 سفید نویز پخش با و شد خواسته کنندگان شرکت از سنتی 51 و 11 پیشنهادی های قیمت حذف

 مبالغ که شد خواسته بود بله ها آن پاسخ که کسانی از سپس. کنند دریافت سنت 91 صفیرکشانی

 خیلی پیشنهاد سنتی 11 گروه داد می نشان نتایج. کنند وارد کار این انجام برای را خود پیشنهادی

 91 پیشنهاد معرض در یکسان به گروه دو هر گرچه که است معنی بدان این. داشت سنتی 51 از پایینتری

  .نشد اولیه های قیمت جایگزین جدید پیشنهادی سنت 91 یعنی بودند، گرفته قرار سنتی

 به خودمان قبلی رفتار ی پایه بر ما که است صورت این به و دارد نام گرایی خودگله که دارد وجود دیگر رفتار نوعی

 میکنیم شروع شویم می رستوران صف در نفر اولین ما اینکه محض به. کنیم می پیدا اعتقاد چیزی بودن بد یا خوب

 آمده در برایمان عادت صورت به که استارباکس از قهوه خریدن مثل. ایستیم می خودمان سر پشت بعدی تجربیات در

 بعدی تغییرات ترتیب این به. کنیم می عمل خودمان ترجیحات ی پایه بر که کنیم می احساس مصرف بار هر با و است

. شود می تعیین نیرو دو توازن با بازار در محصوالت قیمت که کند می فرض سنتی اقتصاد. گیرند می صورت تر راحت

 نتایج اما. سازند می را بازار قیمت همدیگر با و اند مستقل نیرو دو که است فرض این بر مزبور ایده تقاضا و عرضه

 ورودی دو از یکی دادن پول به خریداران تمایل. کشند می چالش به را فرضیات این فصل  های آزمایش تمامی

 حاضرند خریداران که آنچه توان می راحتی به شد انجام که هایی آزمایش با ولی است بازار های قیمت ی کننده تعیین

 تقاضا و عرضه نیروهای که است باور این بر استاندارد اقتصاد چارچوب اینکه دوم .کرد دستکاری را دهند پول
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 سوی از لنگرآویزی واقعی دنیای در. اند وابسته هم به که داد نشان آویزی لنگر های دستکاری نوع اما اند مستقل

 به رو این از. اند عرضه وجه متغیرهای همگی که گیرد می تأنش...  و محصوالت معرفی ها، آگهی تبلیغی، های قیمت

 خود این و شود می برعکس حدی تا علیت بگذارد، ثیرأت بازار های قیمت بر دادن پول به خریداران تمایل اینکه جای

 پیوستگی هم به چارچوب در دیگر طرف از .گذارد می ثیرأت دادن پول به خریداران تمایل بر که است بازار های قیمت

 دولت روزی اگر. اند خاطره براساس بلکه رجحان براساس نه بینیم، می تقاضا و عرضه بین بازار در که روابطی دلبخواه

 منجر باید کاری چنین سنتی اقتصاد ی نظریه طبق کند، برابر دو را بنزین قیمت که بگیرد مالیاتی اعمال به تصمیم

 دست شاید و کنند می مقایسه لنگرهایشان با را تازه های قیمت آغاز در یقیناً شد؟ خواهد واقعا یاآ. شود تقاضا افت به

 اینکه از پس و درازمدت در ولی. بروند هیبریدی ماشین خریدن سراغ حتی و بردارند بنزین مصرف از

 از پبش حد همان به شاید جدید قیمت در ما بنزین مصرف دادند وفق جدید های قیمت با را خود کنندگان مصرف

 من اگر اینکه بر است مبتنی آزاد بازار ی پایه ی ایده آزاد بازار ادعایی منافع و دلبخواه پیوستگی هم به .برسد مالیات

 خواهد ما دوی هر نفع به کاال این ستد و داد گذارید می آن بر من خود از بیشتری ارزش شما که باشم چیزی دارای

 از و دارند که چیزی ارزش از بازار در بازیگران تمامی که دارد تکیه فرض این بر ستد دادو سویه دو منفعت. بود

 ما های انتخاب ها آزمایش براساس اما. هستند خبر با بیاورند دست به ستد و داد راه از خواهند می که چیزهایی ارزش

 یا رضایت از دقیق بازتابی الزاماً دهیم می انجام که دادوستدی و ها انتخاب و پذیرند ثیرأت ابتدایی لنگرهای از غالباً

 تعیین منظور به تقاضا و عرضه نیروهای بر نتوانیم ما اگر .نیست کنیم می کسب محصوالت آن از که واقعی سودمندی

 بیشینه به به رساندن یاری برای آزاد بازار سازوکارهای روی بر نتوانیم و کنیم، تکیه بازار ی بهینه های قیمت کردن

 مواقع از یاریسب در تفاسیر این با. کنیم نگاه دیگر جای به باشد الزم شاید آنگاه کتیم، حساب سودمندیمان یاختن

 (خردمند و عاقل دولت) خارجی قدرت یک به نیاز صورت این در. نیستند کافی بازار تنظیم برای بازار نیروهای

 کسب آزادی کردن محدود به اگر حتی بگیرد، برعهده بازار های فعالیت برخی تنظیم در را بزرگتر نقشی که باشد می

 ممکن تقاضا و عرضه ی پایه بر آزاد بازار کنیم می عمل نابخردانه ما مواقع از بسیاری که شرایطی در. شود منجر کار و

 .آورند شمار به را مهم عامل این باید ها سیاست. نیست

 بهای مبلغ صفر .سوم فصل

یکی از  استفاده از قیمت صفربه جذابیت باال و خاص کاالی رایگان برای افراد پرداخته شده است.  کتاب در این فصل

انتخاب  بینشود که مصرف کننده  است و موجب می کنندگان های مصرف با تحریک نابخردی ابزارهای بازاریابی

و انتخاب کاالیی که واقعاً به دنبالش بوده و انتخاب آن  کاالی رایگان )به همراه چند مزیت یا چند کاالی دیگر(

صرفاً یک قیمت نیست « قیمت صفر»عقالیی است، گزینه اول را انتخاب نماید. تأکید نویسنده بر این نکته است که 

اثر قیمت صفر  سازد. ها را از فضای تحلیل قیمتی خارج می در افراد، آن« دکمه داغ عاطفی»و با فعالسازی یک 

آزمایش  در ابتدا برای فهم این موضوع ها نیست. گنجد و مانند سایر قیمت ای نمی چیزی است که در هیچ رده

مختلف کالت بین دو نوع ش مجاز به انتخاب وخرید یک عدد شکالت ازشکالت تعریف شد. در این آزمایش افراد 

)هارشیس   نوع دوم شکالتی معمولی و دم دستیبود و  )ترافل لینت( بودند. نوع اول شکالتی بسیار مرغوب و گرانبها

 سنت قرار دادهشد. 1سنت و قیمت شکالت معمولی  19قیمت شکالت مرغوب  کیسس(. در مرحله اول آزمایش

نتیجه برد.  ای انتخاب شده بود که مشتری با خرید شکالت مرغوب از تخفیف بیشتری بهره می گونه ها به قیمت

سنتی معمولی را انتخاب کرده 1سنتی مرغوب و الباقی شکالت  19افراد شکالت درصد  72آزمایش عقالیی بود. 

ها  شد. اما در گام بعدی تغییری کوچک در قیمت بودند؛ چرا که عمالً با انتخاب آن سود بیشتری نصیب خریدار می

معمولی  سنت و شکالت 18ها یک سنت کاسته شد؛ یعنی شکالت مرغوب  از شکالت قیمت هر کدام . ازلحاظ شد
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بود، در این حالت قاعدتاً نباید تفاوت  کند که اگر رفتار مشتریان عقالیی می رایگان عرضه شد. نویسنده عنوان می

کنندگان  درصد از شرکت 21شد اما مشاهده شد که در این حالت تنها  چشمگیری در انتخاب مشتریان حادث می

را انتخاب کرده بودند. در واقع با  -اما رایگان-معمولی درصد دیگر شکالت  15شکالت مرغوب را انتخاب کرده و 

 شدن شکالت معمولی، اکثریت انتخاب خود را عوض کرده و به سراغ کاالی با قیمت صفر رفته بودند.« رایگان»

رد به همراه نداشته از آنجا که ممکن بود گفته شود که علت این مساله به خاطر آن است که افراد ممکن است پول خ

ند یا حوصله دست کردن در کیف پول خود و درآوردن پول را نداشته باشند، آزمایش در کنار صندوق یکی از باش

( باز هم نیز تکرار شد و مشتریان کافه )که به هر حال بایستی صورتحساب خود را پرداخت کنند MITتریاهای  کافه

تعویض »در مقابل « رایگان»ت نشان داده شد که شکالت رایگان را انتخاب نمودند.در آزمایش دیگری نیز این واقعی

کاالی دیگری که در »در مقابل  «کاالی رایگان»هم برنده است؛ یعنی نیازی نیست که لزوماً « یک کاال با کاالیی بهتر

قرار بگیرد تا برنده شود. در این آزمایش در ابتدا به کودکان سه شکالت معمولی  «ازای آن باید پول پرداخته شود

ها، یک اسنیکرز بزرگ  شکالتآن تا از  2داده شد و به آنان پیشنهاد شد که در ازای پس دادن  معمولی اونسی 1.11

اونسی( دریافت  1ها، یک اسنیکرز کوچک ) یا اینکه در ازای پس دادن یکی از شکالت ؛اونسی( دریافت کنند 2)

شکالت معمولی را پس  2ها با پذیرش پیشنهاد اول  نمایند. در این مورد رفتار کودکان عقالیی بود و تقریباً همگی آن

شد. به کودکان سه شکالت داده و یک اسنیکرز بزرگ دریافت نمودند. سپس آزمایش با قوانین متفاوتی تکرار 

معمولی داده شد و آنان بین دو انتخاب مختلف مخیر شدند. اول آنکه در ازای پس دادن یک شکالت، یک اسنیکرز 

دریافت کنند. انتخاب  به صورت مجانی بزرگ دریافت کنند و دوم آنکه بدون پس دادن چیزی یک اسنیکرز کوچک

ه اول، تعویض یک شکالت معمولی با اسنیکرز بزرگ را انتخاب کنند )که عقالیی آن بود که کودکان با انتخاب گزین

درصد آنان گزینه غیرعقالئی یعنی دریافت یک اسنیکرز  71شد( اما  اونس به نفعشان می 1.48در این صورت 

گان پس در این حالت باز هم رای اونس به نفعشان شد(. 1را انتخاب کردند )که در این حالت « رایگان»کوچک اما 

برای فهم بهتر مطلب نویسنده  های بزرگتر نیز تکرار شد و همان نتایج تأیید شد. آزمایش قبلی برای بچه برنده شد.

 کند: یز ذکر میای را ن واقعیهای  مثال

  فروش دستگاه پخش دی وی دی باکیفیت باال همراه با هفت دی وی دی فیلم رایگان؛ در این صورت

ای چون رو به افول بودن تکنولوژی دی وی دی با ظهور بلوری و کاهش قیمت  خریدار احتماالت خردمندانه

 فریفته شده است.« رایگان»گیرد چرا که با  دستگاه پس از گذشت مدت زمانی کوتاه را در نظر نمی

  دالر؛ در این حالت  7دالری در ازای دریافت  21انتخاب بین کارت هدیه رایگان ده دالری و کارت هدیه

 کنند؛ حال آنکه گزینه عقالیی گزینه دوم است. راد گزینه اول را انتخاب میافاکثریت 

 اتی که از سقف مشخصی بیشتر هستند؛ این های اینترنتی برای سفارش حمل رایگان سفارشات توسط سایت

شود که مشتری برای رایگان شدن هزینه حمل سفارشات خود، کاالهای دیگری را نیز به  مساله موجب می

 رید خود بیفزاید تا مشمول ارسال رایگان شود. سبد خ

  تعویض روغن موتور رایگان برای فروش خودرو به مشتریان؛ حال آنکه تعویض روغن موتور هزینه بسیار

کند که خود فریفته این تکنیک  دهد و نویسنده ذکر می قیمت خرید خودرو را تشکیل میکوچکی در مقابل 

 شده است.

 انتخاب حساب جاری رایگان در حال آنکه ون مزیت در مقابل حساب جاری پولی؛ حساب جاری رایگان و بد

 نهایت هزینه بیشتری را در بر خواهد داشت.

 شود به خوبی از آن بهره برد. شود و نمی بازدید رایگان از موزه؛ با وجود آنکه موزه بسیار شلوغ می 
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ه آن است که هنگامی که افراد در معرض انتخاب کاالی علت احتمالی جذابیت باالی کاالهای رایگان از نگاه نویسند

ای را  کنند؛ چرا که قرار نیست هیچ هزینه گیرند، با انتخاب آن کاال هیچ ریسک و خطری احساس نمی رایگان قرار می

که در صورت خرید کاالهای پولی باید هزینه پرداخت کنند و این  متحمل شوند و احتمال ضرر وجود ندارد. حال آن

 دهند که با خرید کاال متضرر شوند و نکند انتخاب این کاال به صرفه نباشد. حتمال را میا

های کاالی رایگان بهره برد.  از ویژگیتوان  های مطلوب حاکمیت می چنین باید توجه داشت که در اجرای سیاست هم

را رایگان )نه ارزان( نمود. یا  فنی آن به عنوان مثال برای ترویج مردم به استفاده از خودروهای برقی، بایستی معاینه

 معاینات پژشکی به منظور پیشگیری، این معاینات را رایگان نمود.برای ترویج 

 فصل چهارم. هزینه هنجارهای اجتماعی

نماید. این دو قلمرو عبارتند از هنجارهای  در این فصل نویسنده اقدام به ترسیم دو قلمرو هنجاری مختلف می

ای از مناسبات حاکم بر جامعه و رفتارهای انسان هستند که بر  هنجارهای بازار. هنجارهای اجتماعی دستهاجتماعی و 

اند؛ مثل کمک به دیگران در انجام کارها، مهمان کردن  شناسانه بنا شده دوستانه و وظیفه های نوع اساس انگیزه

هستند که پیرو مبادالت بازاری بوده و بر مبنای  خانواده و دوستان و اعطای هدیه. اما هنجارهای بازاری مناسباتی

این دو دسته از هم جدا بوده و نباید آنها را با هم  اند؛ مانند دستمزد و اجاره. فایده و پول شکل گرفته تحلیل هزینه

نی عنوان مثال اگر کسی در پایان یک مهما ای نگه داشت. به ؛ باید هر کدام را در مسیر و ریل جداگانهیکی دانست

خانوادگی پیشنهاد پرداخت پول در ازای پذیرایی و جبران زحمات میزبان نماید، همگی از این رفتار ناراحت شده و 

نمایند. چرا که شخص مناسبات اجتماعی )مهمانی خانوادگی( را با مناسبات بازاری  آن را یک توهین تلقی می

ت. باید توجه داشت که هنجارهای اجتماعی نیز )پرداخت پول در ازای دریافت کاال و خدمات( پاسخ گفته اس

ها افراد به خاطر پایبندی به این هنجارها حاضرند کارهایی را انجام دهند  رفتارساز هستند و در بسیاری از موقعیت

ریزی شد  ای برنامه گونه ، یک کامپیوتر بهبطور مثال  بودند. که شاید در ازای گرفتن پول هم حاضر به انجام آن نمی

ه در سمت چپ صفحه یک دایره و در سمت راست صفحه یک مربع ظاهر شود. از افراد شرکت کننده خواسته شد ک

توانند دایره را با ماوس بکشند و به داخل مربع بیندازند  جا که می دقیقه تا آن 9که پشت کامپیوتر نشسته، و به مدت 

این آزمایش با سه گروه مختلف به سه صورت تعامل تا دایره محو شده و مجدداً در سمت چپ صفحه ظاهر شود. در 

سنت به  91گروه دوم: در ابتدای کار به آنها  دالر به عنوان دستمزد داده شد. 9گروه اول: در ابتدای کار به آنها   شد.

 د.گروه سوم: به این گروه پولی داده نشد و از آنان درخواست شد که در آزمایش شرکت کنن عنوان دستمزد داده شد.

بار دایره را به داخل مربع انداخته  111بار و گروه دوم  195نتیجه کار به این صورت بود. گروه اول به طور میانگین 

اند، با جدیت بیشتری کار را انجام داده و دفعات  بودند. انتظار هم همین بود که گروهی که دستمزد بیشتری گرفته

در چارچوب هنجارهای بازاری قابل توجیه است. اما اگر تحلیل بازاری را له أبیشتری این کار را کرده باشند و این مس

رود که این گروه بدترین نتیجه را گرفته باشند؛ چرا که دستمزدی  به گروه سوم هم تعمیم دهیم، انتظار می

ای بهتر از هر دو  بار دایره را به داخل مربع انداختند و نتیجه 114گروه به طور میانگین   که این اند. حال آن نگرفته

کنندگان بر خالف دو دسته قبلی در چارچوب  گروه دیگر گرفتند. علت این مسأله آن است که این دسته از شرکت

شناسی این کار را کردند. در واقعتالش اشخاص برای یک آرمان، بیش از تالش  هنجارهای اجتماعی و از روی وظیفه

تکرار شد با این تفاوت که این بار به جای پرداخت دستمزد، اقدام به  بار دیگر همین آزمایش آنها برای پول است.

سنت و به گروه دیگر جعبه شکالتی به  91کنندگان نمودند. به یک گروه اسنیکرزی به قیمت  اعطای هدیه به شرکت

ه بودند. این امر دالر اعطا شد. نتایج در هر دو مورد مشابه گروهی از آزمایش قبلی بود که پولی دریافت نکرد 9ارزش 

برای بار سوم نیز آزمایش قبلی  گیرد. دهد که اعطای هدیه هم در چارچوب هنجارهای اجتماعی قرار می نشان می
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شد  شد و به مشتریان گفته می شد اما قیمت آن نیز ذکر می تکرار شد. با این تفاوت که همان هدایا به افراد اعطا می

است. نتیجه مشابه حالت هنجارهای بازاری بود؛ « دالری 9جعبه شکالت »یا « سنتی 91اسنیکرز »که هدیه شما 

بنابراین نیازی نیست که حتماً پولی رد و بدل شود بلکه آوردن اسم آن کافی است تا مناسبات را به حالت بازاری 

 در ادامه چندین مثال در این باره آورده شده است. تغییر دهد.

 تری به بازنشستگان مشاوره حقوقی  درخواست کرد که با قیمت ارزان انجمن بازنشستگان آمریکا از وکال

دهند، اما وکال نپذیرفتند. بار دیگر از آنان درخواست کردند که به صورت رایگان به بازنشستگان مشاوره 

 گیری نمودند. دهند. این بار وکال استقبال چشم

 دنبال فرزندان خویش بیایند، اقدام به وضع که اولیای کودکان به موقع به  در یک مهد کودک به منظور آن

جریمه تأخیر نمودند. این اقدام نه تنها میزان تأخیرها را کاهش نداد، بلکه وضعیت را بدتر نمود و تأخیرها 

شناسی و به علت رعایت  بیشتر شد؛ علت این مسأله آن بود که تا قبل از وضع این قانون افراد از روی وظیفه

آمدند اما پس از وضع قانون جریمه، مناسبات بازاری حاکم  دنبال کودکان خود می ههنجارهای اجتماعی ب

دادند که دیرتر دنبال فرزندانشان بیایند و در عوض پول آن را بپردازند.  شده و افراد این حق را به خود می

زگشتند اما نکته جالب آن است که پس از مدتی قانون پرداخت جریمه را لغو نمودند و به حالت قبلی با

دهد که پس از حاکم نمودن  گونه ماند و بهبودی نیافت. این مسأله نشان می وضعیت تأخیرها همان

توان به راحتی به حالت قبلی بازگشت و مجدداً  هنجارهای بازاری به جای هنجارهای اجتماعی، نمی

 های اجتماعی بود.هنجارهای اجتماعی را حاکم نمود. باید مواظب خطرات عمیق از بین بردن هنجار

 که وفاداری، تعهد و اشتیاق کارمندان خود را افزایش دهند، اقدام به برقرار نمودن  ها نیز برای آن شرکت

کنند. الزمه حاکم نمودن چنین روابطی آن است که روابط شرکت با نیروی کار  ها می روابط اجتماعی با آن

دالر به کارمند  111به عنوان مثال اگر شرکتی بخواهد  پذیر و دلسوزانه باشد. متعهدانه، بلندمدت، انعطاف

دالر باشد تا مناسبات  111ای به ارزش  خود پاداش دهد، در مواردی بهتر است این پاداش به صورت هدیه

 اجتماعی را شکل دهد.

 نشان، پلیس و سرباز از به خطر انداختن جان شان به خاطر دستمزدی است که به صورت  انگیزه آتش

شناسی، افتخار به شغل خود و نقشی که در اجتماع  کنند نیست؛ بلکه به خاطر مسئولیت ه دریافت میماهان

 کنند است.  ایفا می

وری آموزش و  های اجتماعی برای ارتقای کیفیت و بهره توان از هنجارها و انگیزه عنوان یک توصیه سیاستی می به

به کار خود افتخار کنند و توجه داشته باشند که تا چه میزان  اندکاران این حوزه پرورش استفاده نمود. باید دست

وری را افزایش داد  توان با افزایش دستمزدها )هنجارهای بازاری( بهره ها نمی کارشان مهم است. در بسیاری از حوزه

ها به  شبرد سیاستتوان با استفاده از تقویت هنجارهای اجتماعی کیفیت کار را باال برد. باید توجه داشت که پی اما می

 تر است بلکه کارآمدتر نیز هست. کمک هنجارهای اجتماعی نه تنها ارزان

 تأثیر برانگیختگی پنجم.فصل 

در واکاوی  تر است؟کنیم خیلی آتشینچرا آتشین از آنچه فکر میکند که  نویسنده فصل را با این سؤال آغاز می

شود: آیا افراد در یک چند سوال مهم مطرح می وت و ...( ابتدا)حسادت، خشم، شه رفتارهای افراد در شرایط هیجانی

بینی توانند پیشافراد منطقی و هوشمند تا چه اندازه می کند؟حالت هیجانی و آتشین، نحوه رفتارشان تغییر می

کمک  ما سعی کردیم با کند؟گیرند تغییر میکنند که تا چه اندازه کردار آنان وقتی در حالتی هیجانی قرار می

عادی را  تعدادی دانشجوی االت فوق را در قالب یک آزمایش پیدا کنیم. بدین منظورؤهمکاران علمی خود پاسخ به س
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ها خواسته شد به سؤاالتی در مورد امکان  در یک وضعیت هیجانی جنسی )در دو مرحله و دوسطح( قرار داده و از آن

 گونه طراحی شد:د. نوع سؤاالت بدینانجام دادن برخی رفتارهای نامتعارف جنسی پاسخ دهن

 ردیف اول سؤاالت: ترجیحات جنسی 

 ردیف دوم سؤاالت: احتمال انجام دادن اعمال غیراخالقی 

 ردیف سوم سؤاالت:احتمال دست زدن به رفتارهای ناایمن جنسی 

ها در شرایط سختر انجام شد. نتیجه آزمایش متفاوت بودن پاآزمایش دوم در یک سطح باالتر و در حالتی هیجانی

ست که یابند. این در حالیعادی و غیر آن بود و اثبات اینکه این رفتارهای نادرست با تجربه بهبود نمی

ترین فرد عبارتی حتی باهوش هشناسند. بکردند که خود و تمایالتشان رامیدهندگان در حالت عادی فکر می آزمایش

شود که هنگامی که گونه میشود؛ اینهست به طور کامل جدا میکند در آتش اشتیاق گویی از شخصی که فکر می

چگونه حال  رود.بینی کند به اشتباه میکوشد رفتارش را در حالت دیگر پیشانسان در یک حالت است و می

 توانیم در این شرایط خودمان را در مقابل خودمان محافظت کنیم؟ در رابطه با مثال آزمایشی اشاره شده، سه راه می

داری  حلی کلی تجویز می شود: الف( آمادگی نوجوانان برای مقابله با پیامدهای بعد از روابط جنسی ب( قول خویشتن

های هیجانی. تجربه نشان داده که در شرایط تسلط انگیختارها ج( آموزش نوجوانان برای الزام آنان به دوری از محیط

طور کلی این  به تر از چیره شدن بر آن است.روی هم رفته ساده تر است؛ بعبارتی جلوگیری از وسوسهروش آخر ساده

شود، های نابخردانه میپذیری درگیر انتخاببینیفصل ضمن ترسیم یکی از فضاهایی که در آن انسان به شکل پیش

سرد  های آتشین وکند که انسان حالت آتشین و حالت عادی خود را بشناسد، دریابد که شکاف بین حالتتوصیه می

 رو کافی نیست.و البته بداند که تنها آگاهی برای غلبه بر فضای پیشگذارد چگونه بر منافع زندگی اثر می

 مسئله پشت گوش اندازی و خویشتن داری ششم.فصل 

خواهیم انجام دهیم، انجام  توانیم خودمان را واداریم که آنچه را که می چرا نمیسؤال این فصل اینگونه است که 

-کند )از نرخانداز شخصی را از زمان رکود بزرگ تجربه میدهیم؟ایاالت متحده امریکا، بزرگترین کاهش در نرخ پس

ترین پرسش در مواجهه با این مسئله این  میالدی( مهم 2111انداز زیر صفر در انداز دو رقمی تا نرخ پسهای پس

که انگیختارهای ما را  اری کنیم؟ در شرایط مشابه، هنگامیدتوانیم در مقابل میل به خرید خویشتناست که چرا نمی

اندازی بازنده گوششویم؟ چرا تا این اندازه در نبرد علیه پشتکند چگونه متضرر میمان دور میاز اهداف بلندمدت

ه سه . در سه کالس مختلف ارائدادانجام  MITیک آزمایش در دانشگاه نویسنده  شویم؟ برای بررسی این موضوع می

هده دانشجو گذاشته  ؛ با این تفاوت که در کالس اول تعیین زمان تحویل هعنوان کار کالسی تکلیف کرد همقاله را ب

توانست زمانی را که غیر قابل تغییر بود، برای تحویل مقاالت تعیین کند و به ازای تأخیر در ارائه شد، هر دانشجو می

کالس سوم  زمانی برای تحویل مقاالت تعیین نشد و  برای کالس دومدر موعد تعیین شده مشمول جریمه شود. در 

نتایج آزمایش جالب توجه بود: بهترین  نیز سه موعد در طول ترم برای تحویل سه مقاله را شخصاٌ مشخص کردم.

را  نتیجه را کالس سوم )صدای بیرونی آمرانه(، بدترین نتیجه را کالس دوم )انعطاف پذیری کامل( و نتیجه میانی

اندازی گوشمطابق انتظار دانشجویان در انجام تکالیف خود پشتترتیب، . بدیننمودکالس اول )خودمقیدی( کسب 

ای از این واسطه آنکه عده اندازی است و البته بهگوشکنند، محدود کردن سفت و سخت بهترین چاره برای پشتمی

های بهتر دارند، ابزار خود مقیدی به دانشجویان در کسب نمرهاندازی آگاه هستند و سعی در درمان خود گوشپشت

رساند )کالس اول(؛ اما این گروه با وجود بهبود نسبی نسبت به کالس دوم در جایگاه دوم ایستاد، چرا که یاری می

درستی  همه به یناندازی آگاه هستند اما با اگوشای از گرایش خود به پشتهمه افراد این آگاهی را ندارند یا آنکه عده

ای از نابخردی متداول است و کسانی که به این اندازی گونهگوشطور کلی پشت به کنند.مشکل خود را درک نمی
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گیرند و با این پایبندی قرار میگیری از ابزار موجود برای پیشضعف خود اذعان دارند در موقعیت بهتری برای بهره

رسانند. گویی بهترین چاره آن است که به افراد فرصتی داد تا از ت یاری میکار به خودشان در چیره شدن بر مشکال

 بند شوند.آغاز نسبت به مسیر دلخواه پای

 . بهای سنگین مالکیتفصل هفتم

مثالی که گذاریم؟  کند اینکه چرا برآنچه که داریم ارزش بیش از حد می نویسنده فصل را با ذکر این سؤال آغاز می

در دانشگاه دوک  .داند بسکتبال است که آن را هم یک سرگرمی و هم تجربه دینی می  دیدن بازینماید  بیان می

ورزشگاهی برای بازی بسکتبال وجود دارد که این ورزشگاه خیلی بزرگ نیست و هرساله تعداد زیادی از هواداران این 

تر کند چرا  ست این ورزشگاه را تغییر و بزرگها را از نزدیک ببینند اما رییس دانشگاه حاضر نی توانند بازی ورزش نمی

حال چگونه قادر به این تفکیک است؟  کند شه را از سایر تفکیک مییکه معتقد است این ورزشگاه هواداران دوآت

باشد یک هفته  شود که ظرفیت هر چادر ده نفر می ها چادرهایی در اطراف ورزشگاه برپا می هرساله قبل از شروع بازی

آید که با به صدا درآمدن آن از هر چادر یک نفر باید  بوقی به صدا در میدر ساعاتی متفاوت ها  ع بازیقبل از شرو

شوند این فرآیند  صورت به انتهای صف رانده می خود را به محل بوق برساند و حضوری خود را اعالم کند در غیر این

را به محل  آید هرفردی جداگانه باید خود که به صدا درمیدر این زمان بوق  ،کند تا دو روز قبل از بازی ادامه پیدا می

در نتیجه شود.  یعنی بازی از یک حالت جمعی به یک حالت فردی تبدیل می .بوق برساند و حضورش را اعالم کند

ندارند و در آرزوی دیدن  تای همچنان بلی عده از طرفی کنند را دریافت می تافرادی که زودتر خود را برسانند بلی

گیرد گروه اول کسانی که دارنده  یمنویسنده با انجام آزمایشی دو گروه هدف را درنظر  در ورزشگاه هستند.ازی ب

پرسد مبنی بر مبادله  طور مجزا سؤاالتی می اند از هردو گروه به دریافت نکرده تهستند و گروه دوم آنانی که بلیت بلی

مبلغی این گروه شود  هستند را جویا می ته حاضر به پرداخت بلیاند قیمتی ک دریافت نکرده تاز کسانی که بلی تبلی

خود را با چه  تهستند سؤالی مبنی بر اینکه بلی تکنند. از گروهی که دارای بلی دالر را اذعان می 171در حدود 

الی که باشد. حال سؤ دالر می 2811کنند در نهایت  اما جوابی که دریافت می ،پرسند میرسانید  قیمتی به فروش می

کسانی که بلیت داشتند ترجیحشان بر این بود ک چیست؟  در کند این است که منشأ تفاوت فوق نویسنده مطرح می

هایی از جنس  در مثالتوان قیمت گذاشت.  ها نمی خاطره قشنگی را در زندگی تجربه کنند و معتقدند که روی خاطره

 کند.  بیان میق سه ویژگی عجیب نابخردانه را فو مثال

   مثالً به محض فروش خانه و یا ماشینمان تمام خاطراتی که در آن شویم که داریم.  ما دلباخته چیزهایی می

 آوریم. یاد می ایم را به هایی که با آن ماشین رفته خانه و یا مسافرت

 آوریم. دست می کنیم تا آنچه را که به دهیم تمرکز می بر آنچه که از دست می 

 اش را اپن و با  خانهآشپزکنند. مثالً ممکن است فردی  دیگران از همان دیدگاه ما به معامله نگاه نمی

و از  کنداما هنگام فروش قیمتی باالتر از قیمت واقعی آن پیشنهاد  .ها تزیین نماید زیباترین کاغذدیواری

اینکه آشپزخانه اپن است ناراضی طرفی خریدار ممکن است به این موارد توجهی نداشته باشد و چه بسا از 

 باشد و حاضر نباشد مبلغ باالتری بپردازد. 

طور مثال طرفدار یک تیم  تواند باشد به همواره مالکیت روی اشیا نیست بلکه روی یک ایده خاص نیز میاز طرفی 

ه این مالکیت و یا طرفدار یک دیدگاه سیاسی خاص بودن و...نیز از جملفوتبال بودن و روی آن غیرت داشتن، 

مالکیت  ،هایمان بیان شد. نوع دیگری از مالکیت های باال مالکیت عاطفی ما به وسایل و یا حتی ایده باشد. در مثال می

گذاری روی  افتد مثالً با دیدن یک ساعت مچی و قیمت نصفه و نیمه است که بیشتر در خریدهای اینترنتی اتفاق می

دانیم و به محض اینکه فردی  تر برایش وضع کند خود را مالک آن ساعت میآن تا قبل از اینکه کسی قیمتی باال
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و ایم.  دانسته کنیم قیمت باالتر پیشنهاد دهیم چرا که ساعتها خود را مالک آن می قیمت باالتر پیشنهاد دهد سعی می

اندازند.  ها می فزاینده قیمتآورند چراکه ما را در دور  دست می سود زیادی بهاز این راه های اینترنتی  اکثر فروشنده

شود که ارزشی باالتر از  الکیت را کنار گذاشته چون باعث میمبایستی در کارهایمان فرض  برای بهتر شدن اوضاع

که بایستی برپایه  براساس ارزش ذهنی است درحالی ما تصمیماتبرای کاالی مورد نظر متصور شویم.  ارزش واقعی

 ارزش واقعی باشد.

 ازگذاردن درهافصل هشتم. ب

شود. مثال بارز این  کند آغاز می مان دور می ها ما را از هدف اصلی در این فصل با اشاره به این سؤال که چرا گزینه

گذراند تا به سلسله چین یورش ببرد و  ای می یو است که نیروهایش را از رودخانه ای چینی بنام ژیانگ فصل از فرمانده

شوند که کلیه  ای مواجه می خیزند با صحنه کنند سربازها بامداد که از خواب برمی یشب در کنار رودخانه اطراق م

 است  حمله شده ها به آن بردند که اند در ابتدا گمان می ها رها شده زی در حال سوختن و قایقپاسباب و وسایل آش

شوند فرمانده برای همه  ه جویا میفرمانده این اتفاق افتاده علت را ک ،شوند به فرمان بعد از مدتی کوتاه متوجه می

اثر این امر، رو ندارند و  ای جز جنگیدن تا پیروزی و یا نابودی پیش کند که بدون دیگ و کشتی گزینه روشن می

نبرد به پیروزی برسند بنابراین این  5اشت و همین باعث شد در خواهد گذگیری روی نیروها  تمرکزدهنده چشم

  ها داشت.مثال تأکید بر تمرکز در کار

 کند که رابطه فردی با دو دوستش که یک نفر از دوستان قدیمی و دیگری جدید  در مثالی دیگر بیان می

توان تکلیف خود را  راحتی نمی تواند انتخاب درستی انجام دهد چراکه به دهد که فرد نمی است نشان می

تازگی مالقات کرده بود و  کند که بهاش را نثار شخصی  توانست انرژی و عاطفه فرد از طرفی میروشن کرد 

امید داشته باشد که رابطه با او پایدار خواهد ماند و از سویی دقت و تالش خود را صرف رابطه قدیمی که رو 

توانست  آمد ولی خب نمی اش  بیشتر از قدیمی خوشش می وضوح از دوست تازه به افول است نماید ولی به

آمد اما سؤال این بود که  ود و حوصله دوست جدیدش هم داشت سر میاجازه دهد رابطه قدیمی از بین بر

اگر هرکدام  دانست که فرد می کنند؟ درحالی گونه دشوار می هایی دارند که انتخاب را این ها چه ویژگی گزینه

اخت با پرد باز ما حاضر بودریزد اما  خبر شوند کالً دوستیشان بهم میست از رابطه فرد با دیگری بااز دو دو

شود برای خیلی از کارهایی  د . و این مثال تعمیم داده میدار روی خود باز نگه ای زیاد درهایی را پیش هزینه

 .ها سروکار داریم که ما روزمره با آن

 صورت مکرر نیز از این دست است اگر فرد در یک شغل با حقوق  هایی از جمله عوض کردن شغل به مثال

انداز بیشتری داشته باشد تا اینکه چندین ماه منتظر پیدا کردن  تواند پس د میور مداوم باقی بمانپایین بط

خواهیم  ای می صورت نابخردانه کند. درواقع ما به از آن و دوباره پیشمان شدن سرکار رفتنو سپس  ،شغل

 رویمان را امتحان کنیم. های پیش کلیه گزینه

 ها اثر توقع نهم.فصل 

 شود یچگونه م ؟کند چرا ذهن آنچه را انتظار دارد دریافت مینماید که  نویسنده فصل نه کتاب را با این سؤال آغاز می

 متضادشان است؟ های یدگاهد یبانکنند که پشت یرتفس یا گونه واحد بنگرند و آن را به یدادرو یکبه  یقاًدو شخص دق

چگونه نقش  دهد؟ شود( رخ می مان که منجر به ستیز می عنوان عاملی نابخردانه در درون چرا خشونت )به

نویسنده برای پاسخ به سؤاالت فوق  ها را تیره و تار کند؟ تواند دیدگاه انسان های مانده از قبل می پذیرفتگی

اولی حاوی مواد الزم این آزمایش هستند!  Bو  Aالشعیر  دو لیوان ماءدهد. آزمایش اول:  هایی صورت می آزمایش

ماءالشعیر معمولی بوده و دومی حاوی ماءالشعیر و چند قطره سرکه! آزمایش به این ترتیب است که ابتدا از افراد 
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صورت رایگان میل  ها، به بدون گفتن محتوای هریک به آنرا  Bو  Aالشعیر  شود دو لیوان کوچک ماء خواسته می

در سری دوم آزمایش به « خواهند؟ ن بزرگ مجانی از کدام نوع مییک لیوا»شود که  ها پرسیده می سپس از آن کنند.

الشعیر  الشعیر استاندارد است و به ماء یک ماء Aالشعیر نوع  شود که ماء و گفته می افراد اطالعات بیشتری داده شده

کدام نوع یک لیوان بزرگ مجانی از »شود که  ها پرسیده می سپس از آنچند قطره سرکه افزوده شده است.  Bنوع 

الشعیر حاوی  کنندگان ماء در آزمایش سری اول که بدون آگاهی قبلی صورت گرفته بود، بیشتر شرکت« خواهند؟ می

الشعیرشان با سرکه آمیخته شده،  دانستند ماء سرکه را برگزیدند؛ حال آنکه در آزمایش سری دوم که آنان از پیش می

از ابتدا به مردم اگر  درواقعکردند.  الشعیر استاندارد می و تقاضای ماءبا خوردن اولین جرعه، واکنش متفاوتی داشتند 

شان بلکه به دلیل  مزه است، احتمال آنکه با شما موافقت کنند زیاد است، نه به دلیل تجربهبگویید چیزی بد

 مپردازی ها می دهد که در ذیل به آن ترتیب می مؤید بر نتیجه فوق های دیگری سپس آزمایش !شان توقع

 1خانه موقتی رایگان در دانشکده و مواجهه دانشجویان با دو نوع افزودنی:  بر پا کردن یک قهوه- 

های نامعمول:  دهنده طعم -2ای و ...  های شناخته شده و رایج: شیر، خامه، شکر سفید، شکر قهوه افزودنی

واه که حتی یک مورد از میخک، جوز هندی، رازیانه، فلفل شیرین، هل و ... . پس از افزودن مواد دلخ

کردند  های عجیب و غریب هم مورد استفاده قرار نگرفته بود، دانشجویان برگه نظرسنجی پر می دهنده طعم

تا مشخص کنند چه میزان از قهوه خوششان آمده و همچنین بیشترین بهایی حاضر به پرداخت هستند چه 

های نامعمول در ظروف زیبای  دهنده این آزمایش در شرایط متفاوتی تکرار شد: طعم میزان است. بعالوه

شدند. اما در نتیجه آزمایش تغییری  ای و همچنین در ظروف پالستیکی شکسته و نامرتب هم عرضه  شیشه

کردند که خیلی از قهوه خوششان آمده و حاضرند  نوشان ابراز می حاصل نشد. فقط در شرایط نخست قهوه

 پول بیشتری بپردازند. 

 کنندگان محصول آن شرکت را بیشتر دوست  دهد مصرف نتایج ارزیابی هر دو شرکت کوکا و پپسی نشان می

برند؟ آیا پپسی در آزمون کور مزه بهتری دارد و کوکا در آزمون  دارند! آیا آنها در آمارشان دست می

نای ترجیحات مصرف کننده در شرایطی بوده که دهد پژوهش بازار کوکا بر مب ها نشان می دیداری؟ بررسی

های  نوشند. در حالی که پژوهش بازار پپسی در شرایط کور و لیوان توانستند ببینند دارند چه می آنها می

کننده از نام نوشابه باخبر  نتایج نشان داد بسته به اینکه شرکتبوده است.  Qو  Pگذاری شده  پالستیکی نام

گیرد. زمانی که افراد از نوع نوشابه باخبر بودند  متفاوتی در مغز صورت می سازی باشد یا نه فعال

واکنش مغر به  شدند. فعال می -ها یادآوری، حافظه در گردش، شناخت و ایده–باالتر مغز   های مرتبه مکانیزم

کا بوده که بخشانه برای هر دو نوع نوشابه یکسان بود ولی برتری کوکا بر پپسی ناشی از برند کو ارزش لذت

های کوکا به آن برتری  های مغز و نه ویژگی باالتر مغز را فعال کرده و از طریق یادآوری  های مرتبه مکانیزم

توقع و انتظار افراد در شکل دادن به نتیجه نقش ها بیان شد که  در این فصل با ارائه آزمایش  .بخشیده است

های پیشینی هستند. فقط قیمت تعیین کننده انتخاب افراد  کند و افراد اغلب در دام دیدگاه کلیدی ایفا می

-ها  پیش از انتخاب به طرز قابل توجهی بر انتخاب افراد مؤثر است. کلیشه نیست؛ بلکه توقعات شکل گرفته

فراد به نحو بارزی اثرگذار است. و در گیری و عمل ا در نحوه انتخاب، تصمیم -های ذهنی یا به عبارتی سازه

 شود که بتوانیم انتخاب درستی داشته باشیم. استفاده از شرایط کور باعث می نهایت شاید

 قدرت قیمت .فصل دهم

کاری بزند که آسپرین یک  تواند دست به سنتی می 91کند که چرا آسپرین  نویسنده فصل را با این سؤال آغاز می

 گردید. برای پاسخ به سؤال فوق چند آزمایش ارائه سنتی قادر به انجام آن نیست؟
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منجر به انجام یک  1599یک متخصص قلب در سال  کارآمدی عمل قفسه سینه توسطتردید در  آزمایش دارونماها

انگیزی در پی داشت. بیمارانی که با درد قفسه سینه به پزشک  آزمون جراحی کنترل شده گردید که نتایج شگفت

گروهی که  -2گرفتند.  اً مورد عمل جراحی قرار میگروهی که واقع -1کردند به دو گروه تقسیم شدند:  مراجعه می

همه بیماران پس از عمل احساس آرامش فوری داشتند و در هر دو شد که  آن می نتیجه اند! شد عمل شده وانمود می

مدت احساس بهبود کردند و  ها از درد دوباره آغاز شد. به عبارت دیگر هردو گروه در کوتاه ماه شکایت 2گروه بعد از 

ما بر چگونگی دریافت و تفسیر اعمال  داشت چشمو  نه تنها توقعبه سراغشان آمد.  در واقع   دت درد مجدداًبلند م در

در قیمت  نقشهای ذهنی و عینی بر ما اثر بگذارند.  توانند با دستکاری در تجربه ما اثرگذارد، بلکه توقعات ما می

تواند به بهبود بیماران  تر می های ارزان تر باشد بهتر از نمونه گرانرسد هر چه یک دارو  نظر می دارو نماها: بهپدیده 

کنند به سه دسته تقسیم  ساز می رسد سازو کارهایی که دارونماها را چاره به طور کلی به نظر می کمک کند!

امل در ع در مورد دو نقش قیمت. -2شرطی شدن و عادت بدن  -2قدرت تلقین، باور و ایمان به دارو  -1 شوند: می

هایی انجام شد. اکنون برای برجسته نمودن نقش قیمت در تأثیر دارونماها به بررسی سه  های فوق بررسی مثال

 پردازیم: آزمایش تجربی می

 کنندگان آن  ای است که مصرف است والدون داروی اعجاب انگیز تازه ادعا شده»والدون  آزمایش کارآمدی

یابد. قیمت  ساعت هم ادامه می 4کنند و تا  دقیقه کاهش چشمگیری در درد خود احساس می 11تنها طی 

بزرگسال انجام  111یک آزمایش کنترل شده با تجهیزاتی مدرن روی « دالر است! 2.9هر دوز این دارو 

شود میزان  شود و از او خواسته می هایی به فرد داده می شوک برقی شوک  در مرحله اول با دستگاه. گرفت

ها در ابتدا کمی آزارنده  شود. این شوک گیری  گذاری کند تا میزان تحمل درد او اندازه درد خود را عالمت

شود که شدت و ضعف  داده میهایی به فرد  شوند. در مرحله بعد شوک تر می هستند ولی بعد مرتباً دردناک

دقیقه برای  19گویند که  صورت تصادفی است. بعد یک کپسول والدون به وی داده شده و به او می آنها به

نتیجه آن است که پس از خوردن  شود اثربخشی دارو صبر کند و سپس مجدداً همان آزمایش تکرار می

در  نبوده است! Cچیزی جز یک کپسول ویتامین  والدون افراد احساس درد کمتری دارند درحالیکه والدون

سنت کاهش دادند و نتیجه این شد که تنها نیمی از شرکت  11دالر به  2.9آزمایش دیگری قیمت را از 

 کنندگان احساس کاهش درد پس از خوردن والدون را داشتند!

   یک کاالی مصرفی نوشابه SoBe   نوشابهSoBe دهد یم یدرا نو« عملکرد یارتقا»که  یا عنوان نوشابه به 

سوم  یک یمتبا ق یگرکامل و به گروه د یمتبا ق ینخست: به گروه آزمایشقرار گرفت.  یشمورد آزما

شد. گروه اول به  یدهپرس شان یخستگ یزاناز دو گروه در مورد م یورزش یناتتمر یانفروخته شد. پس از پا

با  ی. گروهیقهدق 21در  یا دوم: مسابقه پازل واژه آزمایشداشتند.  یکمتر احساس خستگ یریگ طرز چشم

 یجهآنها برگزار شد و نت ینب یا کردند و آزمون پازل واژه یهنوشابه را ته ینا یفبا تخف یکامل و گروه یمتق

 5بودند عمل کردند ) یدهکه اصال ننوش یبودند مشابه کسان یدهکامل خر یمتکه با ق یشد که گروه ینا

ها درج شد که  نوشابه یسوم: رو آزمایشپاسخ درست داشتند.  1.9وه دوم عملکرد گر ولیپاسخ درست( 

گروه اول بهبود «! ها مانند حل پازل هایی یندر تمر یژهو به بخشد یعملکرد ذهن را بهبود م یدنینوش ینا»

ود نوشابه ه مؤثرتر از خنوشاب یمتو ق یبطر یرو یامپ ییگو ثبت کردند. 1.1و گروه دوم بهبود  2.2عملکرد 

 !بوده است

دنبال  یدبا !آوریم یبه دست م یسود کمتر گیریم، یم یفهر زمان تخف ییکه گو دهند یگفته نشان م یشپ یها مثال

کرد و نه  یسهبه صورت خردمندانه کاالها را مقا ید! بایمبردار یفیتبه ک یتتا دست از ارتباط دادن قم یمباش یراه
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های ذهنی و عینی ما اثر بگذارند. تلقین، شرطی شدن و  توانند در تجربه توقعات ما می. درواقع آنها یمتفقط با ق

قیمت از نظر ما فاقد اثر   دهند، لذا یک داروی کم گران بودن عواملی هستند که ما را به استفاده از دارونماها سوق می

مقادیر بیشتری ازآن تقاضا خواهد شد و نقض قانون تقاضا: هرچه یک کاال قیمت کمتری داشته باشد . مطلوب است

 این مسئله تنها در مورد داروها مطرح نیست.

 بافت منش ما، بخش یکم یازدهم.فصل 

میزان دزدی و کالهبرداری  آیا رو داریم؟ ای پیش چرا ما نادرست کاریم و چه چارهسؤال مشخص فصل اینست که 

نه مالی ترکیبی دزدی، زورگیری، کیف قاپی و سرقت خودرو مراتب بسیار باالتر از هزی کارمندان در محل کار به

ها  آن از طرفی، گیرند شدت دیگران مورد بازخواست قرار نمی ویژه بزه یقه سفیدها، به ها، به چرا بعضی بزهکاری است؟

نوع نادرستکاری وجود دارد  کند که دو نویسنده بیان می توانند ضرر مالی بیشتری از یک دزد عادی وارد آورند؟ می

نوع دوم اما  گیرند. میاساس تحلیل هزینه فایده دستگیر شدن و پولدار شدن تصمیم رب یکی از نوع خالفی است که

نوع دوم ریاکاری وجود  در خود را راست کردار می دانند. گیرد که معموالً ز سوی افرادی صورت میا، نادرستکاری

های درستکار را وارد آزمایش با کنترل علمی کنیم و آنان را به  اگر گروهی آدم ت؟تا چه حد فراگیر اسدارد، ولی 

ی موضوع به این منظور آزمایشی درباره گذارند؟ آیا آنان درستکاری خود را زیر پا می  وسوسه تقلب بیندازیم،

شرکت  ای چند گزینهپرسش  91درستکاری انجام شد. که در آن از گروهی دانشجو خواسته شد که در آزمونی شامل

پاسخ های خود را به برگه پاسخ  (:کنترل)1وضعیت  کردند. سنت دریافت می 11 ،به ازای هر پاسخ درست که کنند

های خود را  پاسخ :(خودبررسی)2وضعیت  نامه منتقل کنند و در پایان برگه پاسخ نامه و پرسش نامه را تحویل دهند.

نامه  ند با این تفاوت که در برگه پاسخپرسش نامه و پاسخ نامه راتحویل می دادبه برگه پاسخ نامه منتقل می کردند و 

: فقط برگه پاسخ نامه را تحویل پرسشنامه( خودبررسی + پاره کردن) 2وضعیت  دار شده بودند. پاسخ ها از پیش نشان

می کردند بدون آنکه  : امتیاز خود را اعالم(+ قوطی پولپرسشنامه خودبررسی + پاره کردن)8وضعیت  می دادند.

اول به مراتب کمتر از سایر  های شرکت کنندگان در گروه میانگین پاسخ پرسش نامه و پاسخ نامه را تحویل دهند.

زنند و آدمی تا  ها بوده است. در نتیجه بسیاری از افراد درستکار در صورت پیش آمدن فرصت دست به تقلب می گروه

اند، و این که آنان  در واقع نتایج حاکی از آن است که اکثریت افراد تقلب کرده .آنجا درستکار است که به نفعش باشد

هایشان  کنندگان فرصت تقلب بدون امکان پاره کردن برگه اند. یعنی هنگامی که به شرکت اندکی دست به تقلب برده

ها به آنان داده شد،  برگه های درست خود را اندکی افزایش دادند. ولی وقتی شانس پاره کردن داده شد، انان پاسخ

یعنی پنهان کردن تمام و کمال خالفکاری کوچکشان، آنان نادرستکاری خود را بیشتر نکردند. این بدان معناست که 

دانشجویان  8شویم. در وضعیت  حتی هنگامی که هیچ امکانی برای گیر افتادن نداریم، باز هم خیلی نادرستکار نمی

را پاره کنند و ادعای گرفتن نمره کامل را بکنند و یا حتی پول بیشتری بردارند، ولی  می توانستند هر دو برگه خود

 هیچ کس چنین نکرد، چرا؟ در پاسخ به این پرسش آدام اسمیت، اندیشمند بزرگ اقتصادی، جوابی زیبا دارد:

بخشید، و نیز بیزازی طبیعت، بدانگاه که آدمی را برای اجتماع ساخت، خواستی بنیادین برای خشنودی بدو »

و « بنیادین از رنجاندن برادرانش را. او به آدمی آموخت که از خوشایندی آنان شاد باشد و از ناخوشایندی آنان دلگیر.

کامیابی بیشتر افراد... کمابیش همواره به نظر مساعد و جانبداری همسایگان و هم سنگان » همچنین اسمیت افزود 

اشتن کردار به نسبت هنجارمند، به ندرت می توان بدان دست یافت. بدین ترتیب این آنان وابسته است، و بدون د

گفته کهن که درستکاری همواره بهترین تدبیر است، در چنین موقعیت هایی، کمابیش همواره کامال درستی خود را 

لت اخالقی به چیزی که در هر جامعه یک فضی-به نظر افالطون درستکاری چیزی است بزرگتر «نشان می دهد. 

یابیم،  و شرح زیگموند فروید برآن چنین است، او می گوید که وقتی ما در اجتماع رشد میشمار می رود.
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کنیم خشنود  که ما از اخالق جامعه پیروی می طور کلی هنگامی های اجتماعی را درونی سازی می کنیم. به فضیلت

ای را به دست  همین دلیل است که وقتی کیف گمشدشویم و  در صورت ناپیروی ناخشنود خواهیم شد. به ه می

صاحبش می رسانیم ولو اینکه هویت ما هرگز آشکار نشود، احساس سرخوشی می کنیم. چنین کارهایی به برانگیخته 

نویسنده سپس مسأله را با این سؤال به چالش  انجامد و ما را خرسند می سازد. شدن مراکز پاداش در مغز می

بخشد، پس چرا این دست به ریاکاری می زنیم؟ در پاسخ گفته  درستکاری به ما احساس خوبی میکه اگر کشاند  می

خواهیم که درستکار باشیم. نکته اینجاست که ناظر درونی  شود که درستکاری برای ما اهیمت دارد و ما می می

های  مثل کش رفتن تمام جعبه های کالن بیفتیم، افتد که ما به فکر مرزشکنی کار می درستکاری ما تنها زمانی به

توانیم از معیارهای  میرسد که  ها نهایتاً به این نتیجه گیری می خودکار از سالن گردهمایی. در این فصل با ارئه مثال

ای که پزشکان، حقوقدانان و  دینی نیز برای باال بردن سطح عمومی درستکاری استفاده کنیم. مانند سوگندهای حرفه

ای که  نند، ولی به اندازهز فرصت داشته باشند دست به تقلب میکه مردم  ما آموختیم که هنگامی پس... می خورند. 

خواه با -کنند گذشته از آن، پس از اینکه آنان شروع به اندیشیدن درباره درستکاری می توانند تقلب نمی کنند. می

کشند. به بیانی دیگر  تقلب کردن دست می از آنان کامالً -یادآوری ده فرمان خواه با امضا کردن مرامنامه ساده

شویم، به پرسه زدن در نادرستکاری گرایش  ی اخالقی بیرون گذاشته می که ما از هرگونه چارچوب اندیشه هنگامی

کنیم. ولی چنانچه به هنگام وسوسه شدن، رفتار اخالقی به ما گوشزد شود احتمال خیلی بیشتری هست که  پیدا می

 درستکار شویم.

  بافت منش ما، بخش دوم دوازدهم.فصل 

از آنجا که دهد  سپس با این مثال توضیح می کند؟ چرا سروکار داشتن با پول نقد ما را درستکارتر میسؤال این فصل 

ها هست که دانشجویان ای از یخچال ها مجموعه ها دارای فضاهایی مشترک هستند که در آن بسیاری از خوابگاه

 ها استفاده کنند.  توانند از آن میآن نزدیکی  های در اتاق

 ی بررسساعت برای  72بعد از  ه وهای مشترک گذاشت طی این آزمایش تعدادی بسته کوکا را درون یخچال

های حاوی  ها بشقاب در برخی یخچال ساعت ناپدید شده بودند. 72ها ظرف  اما همگی آن هقوطی ها بازگشت

ها دست نزده  که کسی به پول ساعت مشاهده کرده 72از م. اما پس شش اسکناس یک دالری قرار دادی

 است. 

 خواهد. چقدر  که دخترتان برای فردا یک مداد قرمز می زند میکه همسرتان به محل کارتان زنگ  زمانی

راحتید که از محل کارتان یک مداد قرمز برای دخترتان به خانه ببرید؟  اگر در محل کارتان مداد قرمز پیدا 

برای افراد برداشتن مداد دارید؟ سنت برای خرید مداد قرمز بر می 11ز صندوق تنخواه گردان نشود، آیا ا

 باشد. تر از برداشتن پول نقد می قرمز بسیار راحت

 بینیم در برگیرنده تقلب کردنی  نگریم، بیشتر نادرستکاری که می مان می که ما به دنیای پیرامون هنگامی

کنند، مدیران با استفاده  ه دارد. شرکت ها با کارهای حسابداری تقلب میاست که یک گام با پول نقد فاصل

های تعهدآور برای  گرها با میهمانی کنند، البی از جلو انداختن سررسید خرید موجودی تقلب می

قیمت  کان و همسرانشان به تعطیالت گرانهای دارویی با فرستادن پزش کنند، شرکت سیاستمداران تقلب می

 ند. کن تقلب می

که یک گام با پول نقد فاصله دارد، به مراتب ساده تر است. پس چه چیزی به ما اجازه می دهد  تقلب کردن هنگامی

که وقتی تقلب کردن در برگیرنده اشیای غیرپولی است دست به تقلب بزنیم، و چه چیزی وقتی با پول سروکار داریم 

ها آزمایشی  به منظور پاسخ دادن به این پرسش کند؟ ه کار میجلوی ما را می گیرد؟ این انگیختار نابخردانه چگون



 دهند( می شکل ما تصمیم به که پنهانی نیروهای) پذیر بینی پیش های نابخری کتاب خالصه

 

11 

 

سوال ریاضی پاسخ دهند و به ازای هر پاسخ  21که به  شدطراحی شد که در آن از تعدادی از دانشجویان خواسته 

سنت دریافت کنند. آزمایش به سه شیوه مختلف انجام شد. در گروه نخست شرکت کنندگان پس از  91درست 

سنت به آنان  91های صحیح، به ازای هر کدم نامه خود را تحویل داده و ممتحن با شمارش پاسخ پایان آزمون پرسش

کنندگان گروه دوم خواسته شده بود که پرسشنامه خود را پاره کنند و تنها به آزمایشگر تعداد  رکتپرداخت. از ش می

های درست خود را بگویند و به ازای آن پول دریافت کنند. از گروه سوم هم مانند گروه دوم خواسته شده بود  پاسخ

با این تفاوت که این  درست خود را بگویند نامه خود را پاره کنند و تنها به آزمایشگر تعداد پاسخ های که پرسش

شد. در عوض به ازای هر پرسش به ادعا حل شده، یک ژتون داده می شد. آیا آوردن  دفعه به آن ها پول داده نمی

آیا ژتون سبب می شد که دانشجویان در شمردن جواب  ژتون در معامله بر درستکاری دانشجویان تأثیر می گذاشت؟

نتایج  حاکی از آن است  کم تری از دانشجویانی که فورا پول نقد گیرشان می آمد بروز دهند؟های خود درستکاری 

های این گروه از  اند و میانگین پاسخ کنندگان گروه سوم گوی سبقت را ربوده شرمانه، شرکت که برحسب ریاکاری بی

پولی پیش آید ردن با ارز غیرفرصتی برای تقلب کدو گروه قبل بیشتر بوده است. این بدان معناست که وقتی 

آید وقتی نادرستکاری یک گام با پول  رود. در واقع همانگونه که از نتایج آزمایش بر می میانگین تقلب کردن باالتر می

ستدهای الکترونیکی از آنجا که بدون هیچ تبادل  تراشیم. همچنین دادو نقد فاصله دارد ما به سرعت برای آن دلیل می

 ها را آسان تر کند، بدون این که اصالً گیرد، شاید نادرستکاری آدم این دست به آن دست صورت میفیزیکی پول از 

الی به ذهنش برسد یا از آن آگاه باشد. ناگفته نماند که شرکت کنندگان ؤاخالقی بودن کارهای خود سدرباره غیر

ای وجود داشت که وجدانشان از آنان  ی نقطهبرای همگ آزمایش ما، آدم هایی باهوش، دلسوز، آبرومند بودند و تقریباً

ری آدمی ریاکاری مشاهده شده در آزمایش مرز پایین ریاکا خواست که دست از این کار بردارند. در نتیجه احتماالً می

های  شوند که ما وجدانمان را دور بزنیم و آزادانه به کندوکاو در منفعت پولی سبب میاست. در واقع ارزهای غیر

های خوب هم از اینکه تا حدی توسط ذهنشان غافل شوند مصون نیستند. این غفلت به  بپردازیم. حتی آدمریاکاری 

 آنان اجازه می دهد دست به کارهایی بزنند که استاندارهای اخالقی آنان را در جاده پاداش مالی میانبر بزند. 

 . ماء الشعیر و ناهار رایگانسیزدهمفصل 

های افراد  نخست آنکه آیا مشتریان تحت تأثیر انتخاب بود الؤگویی به چند س دنبال پاسخ بهدر این فصل نویسنده 

بیانی دیگر آیا  ساز خوشایندی است یا ناخوشایندی؟ به گیرند؟ دوم، اگر چنین باشد آیا سبب پیرامون خود قرار می

با انتخاب های دیگر افرادی که پیش از آنان گزینند که  الشعیری را بر می اند، به عمد ماء مشتریانی که سر میز نشسته

لذت بردن از  های دیگران، برحسب میزان آیا تأثیرپذیری از انتخاباند، متفاوت باشد یا یکسان؟ و  سفارش داده

که  های مطرح شده آزمایشی را انجام، منظور پاسخ دادن به پرسش به کند یا بدتر؟ ها را بهتر می ماءالشعیر، حال آدم

ه ارائه چهار نوع ماءالشعیر)کاپرالین امبر ایل، فرنکلین استریت الگر، ایندیا پیل ایل، سامر ویت ایل، سامر در آن ب

گزینند؟ از میان چهار نفری که  کدام نوع را بر میشود که  میسوال سپس ویت ایل( رایگان به مشتریان پرداخت. 

انتخاب  ماءالشعیر را انتخاب کردند. یعنی هر نفر یک ها یکی از چهارنوع پرسش قرار گرفتند هر کدام از آن مورد

ها سوال شده  مشتریان داده شد که در آن از آن همراه هر نمونه یک برگه نظر سنجی به منحصر به فرد. همچنین به

 د یا خیر. در ادامه آزمایشبود که چقدر از ماءالشعیر خوششان آمده و اینکه آیا از برگزیدن نوع خاص پشیمان هستن

جای آنکه نمونه دلخواه خود را با صدای  از مشتریان خواسته شد بهدر این آزمایش  و  هدادای دیگر انجام  گونه را به

ومی به رویدادی خصوصی تبدیل دهی را از رویدادی عم وند سفارشبلند اعالم کنند، یادداشت نمایند. با این کار ر

 شود. ثر نمیاز سفارش فرد دیگر متأ یعنی هر شرکت کنندهکرده 
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دهند، انتخابی  در پی سفارش می ها با صدای بلند پی آزمایش حاکی از آن بود که وقتی آدم گیری نویسنده نتیجه

ها برای هر میز انواع  دهند. هنگام سفارش دادن عمومی آن صورت خصوصی سفارش می ز زمانی دارند که بهاوت امتف

های خود را با صدای  تنوع. در مجموع، کسانی که گزینش یدندر اصل برگز_بیشتری ماءالشعیر سفارش می دهند

طور خصوصی و بدون توجه به نظر دیگران برگزیده بودند،  که انتخاب خود را به کرده بودند به اندازه کسانیبلند اعالم 

صدای بلند با از انتخاب خود راضی نبودند. با این حال یک استثناء مهم وجود داشت: نخستین فرد در هر گروه که 

طور خصوصی بیان  ی برخوردار بود که نظر خود را بهداد در عمل از همان وضعیت افراد ماءالشعیر سفارش می

ده ههای سایرین نشده است. از دیگر نتایج این آزمایش مشا در هنگام برگزیدن، گرفتار انتخابکنند: زیرا او  می

 اند و ویژگی شخصیتی به نام ز آنچه دیگران سفارش دادهتفاوت اهمبستگی بین گرایش به سفارش دادن نوشیدنی م

تند، در کوشش همتایی خود هس بیمشغول به نمایش گذاردن  بود. در اصل، افرادی که بیشتر دل« همتایی نیاز به بی»

سر  حال گزینند که تا به حتمال بیشتر آن نوشیدنی را بر میاند، به ا که آنان به راستی یگانه برای نشان دادن این

ی مصرفی  ا که از یک تجربهعمد لذتی ر دهد که گاهی مردم به این نتایح نشان می میزشان سفارش داده نشده بود.

ویژه کسانی با نیاز شدید به  ها به آدم ،کنند تا تصویری معین را به دیگران نشان دهند. اصوالً برند فدا می خاص می

 نام داری، به قربانی کردن سودمندی شخصی خود دست بزنند. همتایی، چه بسا برای دست یافتن به سودمندی بی

 اما چه کنیم که گرفتار این شیوه برگزیدن اشتباه نشویم؟

 خدمت، به فکر سفارشتان باشید و به آن بچسبید.  پیش از سر رسیدن پیش 

 ارش خود را سرمیز اعالن کنید. خدمت سف قبل از آمدن پیش 

راد سر میز تصور نکنند که اید و احتمال اندکی هست که دیگر اف مهر مالکیت زدهما برا سفارش خود ه این شیوه شب

 همتایید.  شما بی

  .گرفتن سفارش خصوصی یکی دیگر از راه حل هایی است که قابل تأمل است 

 کند که یرا بدین گونه تعریف م اقتصاد استاندارد نویسنده تفاوت اقتصاد استاندارد و رفتاری را بیان که در آن در آخر

ه محاسبه ارزش توانیم ب هایمان آگاهیم، که می ط با تصمیماز همه اطالعات مرتب و ما خردمندیم فرض آن اینست 

های گوناگون پیش رویمان بپردازیم، و اینکه ما در ارزیابی کردن پیامدهای هر گزینه بالقوه، از نظر آگاهی هیچ  گزینه

زنیم. و اگر  های منطقی و معقول می صور می شود ما دست به تصمیم گیریقید و بندی نداریم. نتیجه آن است که ت

نیروهای »هر از چندگاهی تصمیمی اشتباه بگیریم، دیدگاه اقتصاد استاندارد بر آن است که یا خودمان یا به یاری 

دهد همگی ما  می ارائه شده در این کتاب نشانطور که نتایج  گیریم. ولی آن به سرعت از اشتباهمان درس می« ارباز

ها نظام  بی معنی آن هایمان خیلی هم خردمند نیستیم. رفتارهای نابخردانه ما نه اتفاقی است نه گیری در تصمیم

سرهم دست به اشتباهات یکسانی  ای مغزهایمان، پشت دلیل مداربندی پایه پذیر. همگی ما به بینی مندند و پیش

مردم در عمل چگونه مردم باید چگونه رفتار کنند، بر این پایه باشد که،  جای آنکه، زنیم. پس آیا اگر اقتصاد به می

بر این ایده  ای رو به رشد ی اقتصاد رفتاری است، زمینه د بود؟ این ایده ساده پایهتر نخواه رفتار می کنند با معنی

خود دست به اشتباه  های گیری کنند و آنان اغلب در تصمیم مردم همواره خردمندانه رفتار نمیتمرکز دارد که 

اقتصاد استاندارد نسبت به سرشت آدمی خوشبین است و بر این گمان است که پایانی بر گنجایش  زنند. می

آورد، بدبینانه است زیرا  که ناکارایی آدمی را به حساب می خردمندی نیست. در مقابل دیدگاه اقتصاد رفتاری

 دهد. هایمان را نشان می آل گون واماندگی از دستیابی به ایدههای گونا شیوه
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خردمندانه و آگاهانه است و  آدمی ی تصمیمات های اقتصاد استاندارد، همه بنا به فرضنویسنده اذعان دارد که 

انگیختار آن مفهومی است دقیق، ناشی از ارزش تمام کاالها و خدمات و میزان خوشحالی)سودمندی( احتمالی 

کوشد به بیشینه سود دست یابد و سخت  وعه گمان ها، هرکسی در بازار میمحاصل از همه تصمیمات. بنا به این مج

د که آدمیان مستعد در تالش است که تجربه خود را بهینه سازد. از سوی دیگر اقتصاددانان رفتاری بر این باورن

ا این اشتباهات ام های نابخردی هستند. بینی،و دیگر شکل کوتهربط،  عواطف بیربط از پیرامون خود،  تأثیرپذیری بی

مند  گیری دست به اشتباهات نظام ورند. اگر همه ما در تصمیم آ نیز برای بهبود و اصالح فراهم میهایی را  فرصت

این ایده  های بهتر یاری برسانند. گیری ای تازه نرویم که به ما در تصمیمه سراغ راه کارها، ابزارها و شیوه زنیم، چرا می

 توانند به ما در گرفتن تصمیمات بهتر یاری برسانند.  هایی وجود دارند که می استها، و سی که ابزارها، روش

س از اینکه به معنای بیچاره بودن ما نیست. پ این است که گرچه نابخردی عادی است، الزاماًنویسنده  نکته پایانی 

کوشیم هشیارتر باشیم، خودمان را توانیم ب های اشتباه بزنیم، می گیری توانیم دست به تصمیم دریافتیم کی و کجا می

های ذاتی خودمان از  یشیم، یا برای چیرگی بر نابسندگیها بیند ونه دیگری درباره این تصمیم گیریگ واداریم که به

 فناوری بهره بگیریم.

 

 


