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در اکرثجوامع غربی ،مفهوم انتخاب و توانایی عمل به آن ،پایه و اساس حس استقالل و رفاه انسانها به شامر میآید .با توجه به تفکر «انتخاب خوب است»،
تعداد پیشنهادهای ارائهشده در طیف متنوعی از خدمات و محصوالت طی گذشت زمان ،بهمیزان قابل توجهی افزایش یافته است .در مقایسه با 10سال
گذشته ،تنوع محصوالت دردسرتس در یک سوپرمارکت معمولی در آمریکای شــالی  55درصد افزایش یافته است .دستهبندی سایزها تقریبا در همه
گروههای محصوالت نیز به همین ترتیب بیشرت شده است .من و همکارانم در یک مطالعه غیررسمی به چند داروخانه مراجعه کردیم تا بررسی کنیم چه تعداد از انواع
مختلف داروهای مربوط به درد و تب در این مراکز فروش عرضه میشوند .تعداد 55تا 211نوع مختلف از داروهای درد و تب در داروخانهها موجود بود.

تقویتیکاندیشه
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مثال داروهــای رسدرد ،تنها منونــه از این موارد
نیســت .شــاری از نویســندگان و محققــان
دانشگاهی مشهور نیز اخیرا مقاالت گسرتدهای
دربارهآثارمنفیانتخابنگاشتهاند.درمقالهایکه
پیشتردرمجلهرامتن 5بهچاپرسید،منبههمراه
جان گورویل 6از مدسه کســبوکار هاروارد نتایج
آزمایشهای متعدد درباره آنچه «اضافهانتخاب»7
نامیده میشود ،ارائه کردیم .درحقیقت ،دریافتیم
کــه در برخی رشایــط ،دادن حــق انتخابهای
بیشرت به مردم موجب بروز رسدرگمی و اضافهبار
شناختی 8درآنانمیشود.برهمیناساس،چنین
استنتاجمیشودکهمردمبیشرتمایلهستندکاال
یاخدماتموردنیازخودراازمیانبرندهاییباتنوع
کمرتبرگزینندتاراحتترانتخابکنند.
منونههــای دیگری نیــز از این دســت مطالعات
وجود دارند که شــاید ازجمله مشــهورترین آنها
مطالعه صورتگرفته توسط شــینا اَیِنگار 9و راس

لپر 10از دانشگاه کلمبیا باشد که آزمایشی در یک
سوپرمارکت ترتیبدادهاندکهدرآنمیزهاییبرای
چشیدنطعممرباهاچیدهشدهبود.آناندریافتند
زمانیکه چند حق انتخاب بین طبقهبندیهای
کوچکتر و بزرگتر به خریداران داده میشــود،
آنان بیشــر مایل به انتخاب از میان دستهبندی
بزرگتر هســتند .امــا زمانیکه از آنان خواســته
میشود فقط یکی از میان 6طعم مورد عالقه خود
را انتخاب کنند 10 ،برابر بیشــر متایل به خرید
دارند تا زمانیکه از آنان انتخاب یکی از میان 24
طعم موجود درخواست میشود.
در منونهای دیگر ،صاحب یک رستوران بیرونبر
چینی درباره چیزی از من ســوال کــرد که وی را
بهشــدت متعجب کرده بــود .او منوی رســتوران
را که شــامل  155نوع غذای مختلف بود نشــان
داد و در کامل ناباوری گفــت« :حدود  80درصد
از کل فروش رســتوران فقط به پنج یا شــش قلم
از این غذاها مربوط میشــود ».در منون ه مشــابه

دیگر ،مشــریانجدید کافیشــاپهایی نظیر
استارباکس 11اغلب از احساس رسدرگمی که با
دیدن منوها به آنان دست میدهد ،شکایت دارند
و درنهایت مجبور میشــوند یک قهــوه معمولی
سفارش دهند.
در بســیاری از موقعیتها ،پدیده اضافهانتخاب
ممکن است بهواسطه دریافت اضافهبار اطالعات،
تشدیدشود.تصورکنیدیکرسمایهگذارشخصی
عادی قصد انتخاب سهامی برای رسمایهگذاری
را داشته باشــد یا فردی را در نظر بگیرید که برای
رشطبندی در یک مسابقه اســبدوانی با حجم
باالیی از اطالعات باجزئیات فراوان مواجه است.
بهعالوه ،برخی موقعیتها بهطور ذاتی اضطراب
بیشــری به همراه دارند و با عواطف و هیجانات
منفیهمراههستند(مثالتصمیمگیریمیانعمل
جراحیودرمانیکوضعیتحادپزشکی)وهمین
مســئله خود بهتنهایی میتواند فرآیند انتخاب را
پیچیدهترسازد.

ازتصمیامتمعمولیتاتصمیامتمهم

مقاالت

تبعاتناشیازپیچیدگیانتخاب

هامنگونه که در مثالهای قبلی مشــخص شد،
پیچیدگــی انتخاب ناشــی از تعداد بســیار زیاد
گزینهها ،تبعات قابل مالحظهای در پی دارد:
 .1تعویــق تصمیمگیری و عدممشــارکت :افراد
بهســادگی تصمیم میگیرند که در حال حارض
خریدی انجام ندهند.
 .2ماهیت انتخابهای انجامشده :مجموعهای
کوچکتر از گزینهها افراد را به ســوی گزینههای
مختلــف و شــاید ریســکیتر ســوق میدهــد؛
درحالیکه انتخاب پیچیده ممکن است به شامر
اندکی از گزینههای محافظهکارانه با دورمنایی از
حداقلپشیامنیمنجرشود.
 .3وضعیت موجود و افزایش نقش پیشفرضها و
پیشنهادها :هنگامی که گزینهها بسیار پیچیده
باشند ،افراد بهســادگی ترجیح میدهند گزینه
پیشفرض را انتخاب کنند.
 .4افراد متایــل دارند گزینههای انتخابشــده
توســط دیگران را الگوی خود قرار دهند .بهطور
مثالکارمنداندرانتخاببرنامههایبازنشستگی،
هامن صندوقهای مالی را انتخاب میکنند که
معموالگروههایمشابهبرمیگزینند.
 .5طفرهروی :در دنیــای بازاریابی ،دریافتیم که
برندی با تعداد و تنوع باالی کاالهای ارائهشده با
ریسک واگذاری سهم خود به برند دیگری مواجه
است که مجموعه سادهتری از محصوالت را عرضه
میکند.
در مطالعه حارض ،همچنین بهطور مستند به یک
پدیده ششــم پرداخته میشــود که تحت عنوان
جستوجوی افراطی 20از آن یاد میشود .زمانی
کهیکیازدوستانسالهاپیشدرکلورادواقدامبه
خرید یک اتومبیل کرده بود ،فروشنده گزینههای
زیر را در اختیار وی قرار داد:
الف .یک نسخه ساده.
ب.یکنسخهسادهبههمراهیکبستهپیشنهادی
مخصوصاسکی؛اینویژگیمناسبافرادیاست
که مکررا به ورزش اسکی میپردازند.
پ.یکنسخهسادهبههمراهیکبستهپیشنهادی
مخصوص زمســتان؛ این ویژگی مناسب افرادی
استکهدرمناطقیبازمستانهایطوالنیزندگی
میکنند.
ت .یک نسخه ســاده بههمراه بسته پیشنهادی
برای رانندگی در مسیرهای خارج ازجاده اصلی؛

همهگزینههادرکنارهمبرایهدایت
انتخابهایپیچیده

ارائه شامر فراوانی از گزینهها حتام از مزایایی نیز
برخوردار است .اگر افراد کامال عاقل باشند و هیچ
محدودیت شناختی نداشته باشند و اگر گزینهها
را بر اساس یک معیار واحد یعنی «مطلوبیت» آن
ارزیابی کنند و اگر حسی نظیر پشیامنی یا گناه
ناشــی از انتخاب نداشته باشــند ،یقینا افزایش
مجموعه گزینهها میتواند در یافنت نزدیکترین
گزینه به اولویتهای مورد نظرشان کمک کند.
با این وجود ،هیچ یک از این فرضیهها بهدرستی
معرف افراد حقیقی نیســت .بهعالوه ،یک حس
رضایتمندی و شخصی در داشنت حق انتخاب
نســبت به داشــن گزینهای قابل اعتامد وجود
دارد.بهطورکلی،مسئلهپیچیدگیانتخابمطرح
است .پرسشی که وجود دارد این است که چگونه

نـخـســــتـیـنرســــانـهبـازارســـرمـایـهایـران

درحالیکه محققــان در حوزه اقتصــاد رفتاری،
مدارکــی دال بر آثار منفی انتخــاب یافتهاند ،اما
منتقدانچنیناستداللمیکنندکهاینمطالعات
در محــدوده موضوعات نســبتا پیشپاافتادهای
(مانند مثالهای ذکرشده مربا و منوی رستوران)
انجام شــدهاند .شــاید اگر تصمیمگیری درمورد
مسائل مهم وجدیتری صورت بگیرد ،افراد متایل
داشتهباشندازحقانتخابهایبیشرتیبهرهمند
شوند.
البته قطعا چنین نیست و دو ســند در این زمینه
ارائه شده است .مدرک نخست ،مطالعهای است
که توسط هرنیک کرانکویست 12و ریچارد تالر 13از
دانشگاه شیکاگو درباره سیستم امنیت اجتامعی
ســوئد 14انجام گرفته اســت .این طرح که توسط
دولت سوئد در ابتدای قرن حارض معرفی شده ،به
رشکتکنندگان اجازه میداد با انتخاب حداکرث
پنج صندوق مالی از میان فهرســتی کــه در این
رابطه تهیه شــده بــود ،پرتفوی شــخصی خود را
تشکیل دهند .صندوقهای مالی اجازه داشتند
تبلیغات کنند و ســاختار پرداختی خود را تعیین
کنند .افــراد نیز به تصمیمگیــری و انتخابهای
مربوط به خود تشویق میشدند .هر صندوقی که
الزامات مالی خاصی را برآورده میســاخت برای
ورود به بازار مجاز بود .در پایان ،فهرستی از 456
صندوق مالی تاییدشده در اختیار افراد قرار گرفت
ب صندوق مورد نظر خود اقدام
تا نسبت به انتخا 
کنند .ایــن شــیوه ورود آزاد ،رقابت بیقیدورشط
و رعایت حق انتخاب برای افراد کامال منطبق بر
اصل آزادی 15و آزادی انتخاب 16بود .با وجود این،
محققاندریافتندکهرشکتکنندگاندراینطرح
انتخابهایغیربهینه 17داشتهواغلبگزینههای
پیشفرض را انتخــاب میکردند .عــاوه بر این،
تجزیهو تحلیلها نشان میداد کسانی که فعاالنه
به انتخابهای مورد نظر خود میپرداختند ،لزوما
همپرتفویبسیارایدهآلیبرایخودایجادنکردند.
مدرک دوم مربوط به تحقیقی میشــود که شینا
اَیِنگار و ویجیانگ 18از دانشــگاه کلمبیا انجام
دادنــد .در این مطالعــه که بیــش از 800.000
کارمنداز 647رشکتدرآنحضورداشتند،نتیجه
حاصل از حقانتخاب بین بستههایی شامل  2تا
 59گزینه برای صندوق بازنشستگی مورد تجزیهو
19
تحلیل قرار گرفت .طرحهای موسوم به)k(401
افراد را به مشارکت از طریق معافیتهای مالیاتی
منطبق با کارفرما تشــویق میکنــد .یک تحلیل
اقتصادی متفکرانه در حامیت از این طرح نشان
میدهدکهگزینهمشارکتدراینطرحهابرگزینه
عدمهمکاری در آن ارجحیــت دارد .با این حال،
اَیِنگاروجیانگدریافتندکهگزینههایبیشرتافراد
را به رفتاری مشــابه با آنچه خریداران مربا از خود
بروز دادند ،سوق میدهد .زمانی که انتخاب بین

دو گزینه بود75 ،درصد از افراد در طرح )k(401
مشارکت کردند و با افزایش تعداد گزینهها یا حق
انتخابها به ،59این میزان مشارکت به60درصد
کاهش یافت .همچنین تجزی ه و تحلیلها حاکی
از نتایجی همسو با مطالعه در رستوران است .به
این ترتیب کــه در مواجهه با گزینههــای فراوان،
رسمایهگذاراندر اتخاذراهربدهای رسمایهگذاری
خودبسیارمحتاطانهترعملمیکنند.

این ویژگی مناسب افرادی است که خارج ازجاده
اصلیومسیرهایعمومیرانندگیمیکنند.
ث .نسخه کامل شامل متام ویژگیهای ذکرشده
در باال.
دوست ما بهشــدت رسدرگم شــده بود .او کامال
مطمنئ نبود که یک فرد عالقهمند به اسکی است
یا دوست دارد در مسیری غیر ازجادههای اصلی
رانندگی کند .همچنین مردد بود آیا واقعا خواهان
خرید بســته زمســتانی اســت یا خیر؟ در نهایت
هم تصمیم گرفت هامن گزینــه آخر که همه این
گزینهها را شامل میشد ،انتخاب کند.
با توجه به نکاتی که در این بحث وجود داشــت،
آزمایشهایی در چهار گــروه از محصوالت ترتیب
داده شــد .از رشکتکننــدگان در این مطالعات
خواسته شــد تا بین یک نسخه ساده ،یک نسخه
کامل و یک یا چند نســخ ه میانی که در مجموع
یک دستهبندی غیرهمسو 21را تشکیل میدهند،
یکگزینهراانتخابکنند.برخیرشکتکنندگان
سه گزینه (دو گزینه افراطی و یک گزینه میانی)،
برخی چهار گزینه و دیگران پنج گزینه را پیشرو
داشتند .این ســوال توجه ما راجلب کرد که آیا با
افزایش تعداد گزینهها در یک مجموعه ،احتامل
اینکه افراد یکی از نسخههای مرزی (یعنی نسخه
ساده یا نسخه کامل) محصوالت را انتخاب کنند،
بیشرت میشــود؟ و البته دادههای حاصل از این
مطالعه پاسخ مثبت به این سوال داد.
اینپدیده«جستوجویافراطی»نامیدهمیشود؛
چراکه افراد در موقعیت خریــد در مواجهه با یک
مجموعهازگزینههایمتنوعیابهسوینسخهساده
متامیل هستند یا نسخه کاملی را برمیگزینند که
متام ویژگیهای مازاد بر نســخه ســاده را داشته
باشد .هامنطور که انتظار میرفت ،به این نتیجه
رســیدیم که هرگاه بهطــور طبیعــی گزینههای
موجود در یک دستهبندی همسو 22باشند ،پدیده
«جستوجوی افراطی» شکل نخواهد گرفت.
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پیشنهاددهندگان یک گزینه میتوانند افراد را در
اتخاذ تصمیامت بهرت یاری کنند؛ بهنحویکه آنان
ی بزرگ
نهایت بهره را از مزایای بررسی مجموعهها 
انتخاب بربند؟ پنج راهربد در این زمینه وجود دارد:
 .1گزینههای ســاده و موثر 23.برخی سازمانها
در واکنش به نگرانیهــا درباره پیچیدگی فرآیند
انتخاب ،گزینههای ساد ه و مؤثری ارائه میدهند.
در همین رابطــه ،رشکت پراکرت انــد گمبل 24در
سالهای اخیر ،خطوط تولید خود در بسیاری از
گروههایمحصوالتبستهبندیشدهراکاربردیتر
کردهاست.دریکگروهغیرمرتبط،محققاندرباره
تصمیمگیــری افراد بــرای رشکــت در طرحهای
بازنشستگی  )k(401ارائهشده از سوی موسسه
ِهویت اسوشیتس 25مطالعه کردند و دریافتند که
اگر این گزینهها به یک شــیوه ساده و کارآمد ارائه
میشــد -حال بهصورت مشــارکت در یک برنامه
پیشفرض باشــد یا نه -مشــارکت در آن بهشدت
افزایش مییافت.
 .2کمــک به افــراد در درک صحیــح اولویتها و
بدهبستانها 26.شاید تنها دلیل اصلی پیچیدگی
فرآیند انتخاب این واقعیت باشــد که انســانها
پردازشگران شــناختی اطالعات هســتند که با
محدودیتهاییمواجههستند.فنآوریواینرتنت
یک مجموعــه راهکار ارائه کرده اســت :توســعه
نرمافزارهای هوشــمند کاربردی بــر پایه وب که
میتواند در یافنت کاالها و خدماتی که بیشرتین
تناسب را با نیازهای آنان داشته باشد به خریداران
آنالین کمک کند .منایندگان فروش یا روباتهای
فروشــنده 27افــراد را در مراحــلجســتوجوی
تخصصی اقالم مورد نیاز و تطابق ویژگیهای آن
با اولویتهــای خود همراهی میکنند؛ ســپس
مدلهای خریــد را که برای ارائــه توصیه درمورد
گزینههای موجود در بازار بهکار میرود ،توســعه
میدهند .برخی دیگر از ابزارهای فنآوری مانند
عوامل یا منایندگان ،کار مقایسه قیمت و ویژگی
محصولراانجاممیدهندوبهافراداجازهمیدهند
تا در میان مجموعهای از گزینههای دردسرتس،
درک بهرتی از مزایا و مرضات یک محصول داشته
باشــند .در موقعیتهایی که ممکن اســت افراد
بهراحتی قادر به بیان اولویتهای خود نباشــند؛
مثال درمورد خرید اشیای هرنی و آالت موسیقی و
ادبیات،ابزارهایفیلرتجمعی( 28مانندamazon.
 comیا  )iTunes Geniusقادر به ارائه توصیهها و
پیشنهادها به کاربران است که این شیوه بر مبنای
اطالعات مربوط به الگوهای مرصف رایج در میان
افراد پایهریزی شده است.
 .3ســازماندهی و حذف گزینهها .بهجای آنکه
همــه گزینهها همزمــان در قالب یــک مجموعه
پیچیده ارائه شــود ،میتوان آنهــا را در گروههای
مختلفی دستهبندی کرد .به این ترتیب بر اساس
اولویت افــراد ،برخی گروهها حذف میشــوند تا
در نهایت مجموعهها به یک تعداد قابل مدیریت

کاهش یابد .بهطور مثال ،مناینده فروش امالک
میتواند بهجــای ارائه فهرســتی از  200مورد از
خانههــای قابل فروش بــه یک خریــدارجدید،
همه گزینههای موجود را بر اساس مواردی مانند
موقعیت مکانی ،قدمت ملک ،مجاورت با ایستگاه
مرتو و محدوده مدارس اطراف دستهبندی کند.
این مناینده فروش میتواند با ارزیابی اهمیت هر
یک از ویژگیهای مشخصشده ،گزینههایی را از
فهرســت اصلی حذف کند تا زمانی که تعداد آنها
بهراحتی قابل مدیریت باشد.
 .4ترغیــب افــراد بــه تصمیمگیری بر اســاس
ویژگیها 29.بررسیدقیقترمنونهذکرشدهدرباره
منویمعمولیرستورانهایچینینشانمیدهد
در اکرث موارد که تعداد فراوانی گزینه وجود دارد،
ممکن است این مسئله حاصلجایگزینی برخی
ویژگیهایسادهباشد.مثالمشخصههاییمانند
نوع پروتئین بهکاررفته در غذا (گوشت گوساله،
گوشت مرغ ،گوشت خوک یا توفو ،)30نحوه پخت
آن (تفتدادهشده در روغن داغ ،آبپز یا گریل)،
نوع ســس بهکاررفتــه در پخت غذا (شــیرین،
شــور یا تند) و نوع نــودل یا برنج درخواســتی از
ســوی مشــری (برنج ســفید ،برنج رسخشده،
ورمیشل) در این گزینههاجایگزین یکدیگر شده
باشــند .بنابراین میتوان بهجای مواجه کردن
مشرتی رســتوران با فهرســتی طوالنی از 154
گزینهمختلفکههریکگاهینامیکبرندمانند
«جرنال تی.اس.او ».را هم به دنبال میکشند،
از او بخواهیــم به چهار پرســشجداگانه درباره
نوع پروتئین دلخواه ،نحوه پخت آن ،سس مورد
استفادهدرطبخغذاواینکهچهنوعبرنجیانودلی
را میپسندد ،پاسخ دهد .طی بررسی منونهای
از یک رستوران چینی تحت مالکیت خانوادگی
به این نتیجه رسیدیم که راهربدجایگزینسازی
منوها با همین چهار پرســش ساده ،بهطور کلی
افزایش فروش رســتوران ،عالقهمندی بیشرت به
تنوعطلبی و مشارکت و اشتیاق بیشرت مشرتیان
را در پی داشت.
 .5برونسپاری انتخاب .شــاید سادهترین شیوه
برونســپاری انتخاب یا محول کردن این وظیفه
به دیگــران ،انتخاب یــک گزینه توصیهشــده یا
پیشفرض باشــد .در چنین مــواردی ،افــراد به
تخصص شــخص توصیهکننده متکی هســتند
و اصوال اجــازه میدهند تــا او برایشــان انتخاب
کند .یکی از منونههای بارز این نوع وابســتگی،
زمانی روی میدهد که فرد برای مدیریت پرتفوی
رسمایهگــذاری خود و اتخاذ تصمیمی مناســب
درباره خرید ،فروش یا نگهــداری یک دارایی ،به
تصمیم مدیر مالی و مســئولیتهای وی در این
زمینه اتکا میکند .البتــه میتوان گفت بیامری
که در مورد یک برنامه درمانی ،تســلیم اظهارنظر
پزشک میشــود نیز منونه دیگری از برونسپاری
انتخاب است.

یادداشت
1. DEALING WITH CHOICE
COMPLEXITY
2. Dilip Soman
دیلیپ ســومان استاد مدرســته بازرگانی
رامتن در دانشگاه تورنتو است.
 . 3عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمه
طباطبایــی و دبیــرکل کانــون نهادهــای
رسمایهگذاری ایران
4. Food for Thought
5. Rotman
6. John Gourville
7. Over choice
8. cognitive overload
9. Sheena Iyengar
10. Ross Lepper
11. Starbucks
12. Henrik Cronqvist
13. Richard Thaler
14. Swedish social security system
15. liberalism
16. freedom of choice
17. sub-optimol
18. Wei Jiang
.19در ایاالتمتحدهآمریکابرنامه)k(401
یک طرح مزایــای بازنشستگی اســت که
در زیربخــش  )k(401کــد درآمــد داخلی
تعریف شده است .بر اساس این برنامه پول
پساندازشده برای بازنشســتگی از سوی
کارفرماپرداختشدهوازپرداختیبهکارمند
پیشازاخذمالیاتکممیشودوبهحداکرث
ساالنهایپیشازمالیاتمحدودمیشود.
20.extremeness seeking
21. Non-Alignable
22. Alignable
23. Streamline Choices
24. Procter & Gamble
 :Hewitt Associates .25یــک موسســه
آمریکایــی تامیــن رسمایه انســانی و ارائه
خدمات مشــاوره مدیریت اســت که 500
شعبه در 120کشورجهان دارد.
26. tradeoffs
27. shopping bot
28. collaborate filtering agents
29. attribute based decision-making
30. tofu

