ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﻒ ﺧﻮد را
ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۶
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎل ﻧﻮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ
ً
در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻒ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﻣﺎن زودﺗﺮ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض
ﮐﺮدن ﺻﻒ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺻﻒ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ
وﻗﺘﯽ در آﺧﺮ ﺻﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﻒ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ روﯾﻢ
ً
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﺮدن
ﺻﻒ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﯾﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺻﻒ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎن ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺻﻒ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ 2 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﺻﻒ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع از
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮک ﺻﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﺮﺗﺮ ﮐﺎرﻣﺎن راه ﺑﯿﻔﺘﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮرد »راﯾﺎن ِ
ﺑﻮﺋﻞ« ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را رﻫﺒﺮی ﮐﺮده ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ روی رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ:

»اﮔﺮ ﻣﺎ در آﺧﺮ ﺻﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ 20 ،درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺻﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻄﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ،ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ را ﻧﺪارﻧﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﻒ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  10درﺻﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺻﻒ اول ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﺎرﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﺻﻒ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده اﻧﺪ67 ،
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭼﺮا در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ِ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻒ ﺑﻬﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻮﺋﻞ اﻓﺮاد
ً
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻒ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ آن

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺻﻒ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ً
ﻣﻌﻄﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮ« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﮐﻼس درس ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮات را
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻒ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﺮدن آن ﻧﻤﺎﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﺑﻮدن در ﺻﻒ ﻋﺬاب ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

