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 کنیم؟ حسابدار ذهن یک به تبدیل را خود ذهن چگونه

 

 

 تماشای هب شما کنیممی فرض. کنیم شروع مثالی با را ذهنی حسابداری بحث باشد بهتر شاید

 متوجه و بریدمی جیب به دست شویدمی سالن وارد اینکه محضبه. ایدرفته فیلم یک

 گرا حاال و ندارید هم پرداخت رسید ازقضا. ایدکرده گم را فیلم تماشای بلیت که شویدمی

 ردمم اغلب مانند اگر! بپردازید را آن بهای دوباره بایستی ندهید، دست از را فیلم بخواهید

 هزار 02 جایبه امشب اینکه اما پردازیدمی پول بلیت خرید برای دوباره احتماال باشید،

 !کندمی مشغول را فکرتان اید،کرده هزینه تومان هزار 02 تومان،

 

 

 طورمانه. رویدمی سینما به فیلم یک تماشای برای شما. کنیم برعکس را سناریو بیاید حاال

 را تانپول از تومان هزار 02 که شویدمی متوجه هستید انتظار در بلیت یتهیه صف در که

 یریتأث بلیت خریدن برای شما تصمیم بر این آیا اما شوید،می ناراحت. ایدکرده گم مترو در

 کنید،می فکر تومان هزار 02 آن به احتماال باشید، مردم اغلب مانند اگر هم باز گذارد؟می

 .داشت نخواهد تأثیری بلیت خرید برای شما تصمیم در اما

 درصد 04 تنها که دریافتند آنها. دادند انجام مسئله این پیرامون جالبی تحقیق شناسانروان

 88 کهحالیدر کنند؛ تهیه جایگزین بلیت دارند تمایل اندکرده گم را شانبلیت که کسانی از

 یلمف تماشای برای دارند تمایل همچنان اندکرده گم پول معادلی مقدار که کسانی از درصد

 ستیبای دارد، برابری مالی ارزش شدهگم بلیت با شدهگم پول کهآنجااز. کنند تهیه بلیت

 کردن مگ برابر در مردم اینکه دلیل پس! باشد یکسان نیز موضوع دو این به نسبت واکنش

 چیست؟ کنند،می اتخاذ متفاوت رویکرد دو بلیت کردن گم و پول

 

 سرتاسر در که است ذهنی حسابداری نامبه ایشناسیروان یپدیده وجود دلیل به تفاوت

 . دارد عمیقی و شگرف تأثیر زندگی
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 مردم رویکرد نیز و گذاردمی تأثیر آن کردن خرج و پول یذخیره یشیوه بر ذهنی حسابداری

 ذهنی حسابداری. کندمی مشخص پول آوردن دستبه یا دادن دست از با مواجهه در را

 تأثیر. کنیممی ارزیابی را خود برهزینه و لوکس هایپرداخت چطور ما که کندمی مشخص

 دارد قرار اقصادی مرسوم هایحیطه از خارج که بسیاری هایحوزه بر ذهنی حسابداری

 نیبارا روزهای در شما چرا که بدهد شرح نیز را مسئله این بتواند شاید حتی و است مشهود

 !کنیدمی پیدا تاکسی ترسخت

 

 هایبخش هزینه صرف برای مردم: دارد وجود ذهنی حسابداری از ایساده تعریف اینجا در

 خود ذهن در «تفریحی هایهزینه حساب» یک شما مثال برای. دارند خود ذهن در متفاوتی

 تومان هزار 02 کردن هزینه معنی به دیگر بلیت یک خرید به تصمیم و بلیت شدن گم. دارید

 هایهزینه حساب یدسته در نقد پول کردن گم اما است، تومان هزار 02 جایبه دسته این در

 ولپ کردنگم از بعد اینکه به نسبت مردم بیشتر که است همین برای. ندارد قرار تفریحی

 .ندارند بدی حس بروند، فیلم تماشای به و کنند تهیه بلیت نقد،

 

 

 هایتعریف از یکی تواندمی متفاوت، ذهنی هایحساب در آن کردن خرج و خالص درآمد

 هزار 02 بلیت یک. است پذیرتبادل اساسا پول تعریف این طبق. کند نقض را اقتصاد ایپایه

 آیدمی طوراین نظربه بله،. دارد برابری مالی ارزش نقد پول تومان هزار 02 با نظربه تومانی

 تشکس هم آن روشن ینتیجه. کندمی فکر آن با انسان که نیست ایشیوه آن دقیقا این اما

 .است انسان رفتار اقتصادی هایمدل خوردن

 

 Suzanne یگفته جمله این.« گذاردمی تأثیر آن کردنخرج یشیوه بر نوعیبه درآمد منبع»

Foge صدق شد، فارغ تحصیل از او وقتی. شیکاگوست دانشگاه بازاریابی دپارتمان رئیس 

 ایذهنی تصور او مدتی از پس. بپردازد کردن کار با را حسابصورت هایهزینه داشت

 . کرد کشف خود در بیاورد دستبه هرروز بایستی که پولی مقدار درخصوص
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 اضافی پول نوعیبه را آمدهدستبه پول باقی آوردمی دستبه را الزم مقدار که روزی هر

 پول این کهدرحالی(. کند خرج خواهدمی هرطور را آن توانستمی که) گرفتمی نظر در

 !کند کار کافی یاندازهبه توانستنمی او که شدمی روزهایی آن پشتیبان بایستی

 

 آن اب که گویندنمی شما به قطعا و دهندمی هدیه پول شما به تولدتان روز برای: »گویدمی او

 ادلهمب قابل که است این خاصیتش و است پول پول حال هر به اما. کن پرداخت را برق قبض

 است منطقی هستید بدهکار آن بابت و ایدنکرده پرداخت را تانبرق قبض شما اگر! است

 .«دارد وجود کار این برابر در درونی مقاومت هرچند کنید، پرداخت را آن اول که

 

Richard Thaler این داد توضیح بار اولین برای که کسی و شیکاگو دانشگاه اقتصاددان 

 یخانوادههم و معادل واقع در ذهنی حسابداری است معتقد کند،می عمل چطور پدیده

 02 زا بیشتر توانیدنمی که گویندمی شما به کار محل در مثال برای. است مالی حسابداری

 این .کنید خرج چطور را پول این که گیریدمی تصمیم شما و بپردازید ناهار بابت تومان هزار

 شویدنمی مجبور هربار زیرا. شود جوییصرفه شما وقت در شودمی باعث نهایت در شیوه

 0 خوریدمی صبح هر که ایقهوه بابت است قرار یا کنید هزینه باید چقدر اینکه یدرباره

 آن صبح هر که است ایهزینه این که را ذهنی حساب این و کنید فکر بپردازید تومان هزار

 .دارید قبل از پردازید،می را

 

Thaler بپرسید خود از آگاهانه است ممکن که است این ذهنی حسابداری دیگر روی گویدمی 

 مقایسه خود دیگر خریدهای با را آن و است چقدر دهیدمی انجام که خریدی هر حقیقی ارزش

 تانرئیس که زمانی اما دارد؟ جوراب جفت یک با برابری ارزش قهوه فنجان یک آیا مثال. کنید

 51 یا گذاریدمی شرکت دست روی خرج تومان هزار 51 ناهار هر برای که موضوع این به

 دبگیری تصمیمی چه ناهار مورد در اینکه بابت را تانزمان هم شما ندهد، اهمیتی تومان هزار

 .داد نخواهید هدر
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 دلیل همین به. آوردمی وجودبه هم را هاییپارادوکس ذهنی، هایحساب آوردن وجودبه

 برای. شود کار محل در مشکالتی بروز موجب است ممکن اداری هایکتابوحساب که است

 یبودجه از زیرا شود،می رد جدید تاپلپ یک خرید برای شما درخواست سال آخر در مثال

 در سفر یهزینه کمک شما به زمانهم اما است، نمانده باقی چیزی شرکت افزاریسخت

 یاجاحت سفر از بیشتر تاپلپ به اینکه درخصوص شما جروبحث و گیردمی تعلق تعطیالت

 !برد نخواهد جایی به راه دارید

 

 سه معمول طوربه. بخرد روتختی یک خود منزل برای داشت قصد Thaler دوستان از یکی

 هنگام کهدرحالی داشتند قیمت دالر 022 و 012 ،022 ترتیببه هاروتختی این از مختلف سایز

 سایز گرفت تصمیم بالفاصله او. رسیدمی فروش به دالر 512 قیمت به آنها یهمه خرید،

 گرفته نظر در هزینه دالر 022 روتختی یک برای خود ذهنی حساب در او. بخرد را دالری 022

 این. کردمی سود دالر 12 او خرید این با و داشت احتیاج آن به که بود چیزی همان این و بود

 این! است کرده سود دالر 512 تربزرگ سایز خرید با کندمی تصور حاال او که است درحالی

 یعنی! خرندمی ندارند، هم نیازی آن به که را چیزی مشتاقانه چطور مردم دهدمی نشان مثال

 بدون آن خرید شود،می فروخته اشواقعی قیمت از ترپایین کاالیی که زمانی

 .گیردمی قرار اولویت در شود گرفته نظر در کاربردش اینکه

 

 به ولپ این. بود کرده پرداخت پول قیمتیگران بسیار تنیس باشگاه اشتراک بابت فردی

 نویشزا کرد، خریداری را اشتراک اینکه از بعد بالفاصله ازقضا. نبود برگشت قابل وجههیج

 باعث نکردن بازی کهدرحالی بدهد ادامه بازی به کردمی تالش و تحمل را درد او. دید صدمه

 .دارد قرار ذهنی حسابداری مسئله این پشت! کند احساس پاهایش در کمتری درد شدمی

 اشتراک بابت که ایهزینه بدهد اطمینان او به توانستمی که بود راهی تنها کردن بازی

 بازی او برای! است شده خرج درستی جای در او ذهنی حساب در است پرداخته باشگاه

 نای درد و بود اشذهنی حسابداری در نابسامانی و آشفتگی آمدن وجودبه معنی به نکردن

 !کردمی احساس خود پاهای در بازی یادامه با که بود دردی از بیشتر شکست
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 ابتدای در او. برد کاربه دیگری جهت در را ذهنی حسابداری Thaler دوستان از دیگر یکی

 مجبور که هربار آن از بعد. کرد آغاز را ایذهنی مشارکت خیریه هایکمپین از یکی با سال

 ار آن بدهد پول دیگری یآزاردهنده هرچیز بابت یا بپردازد پارکینگ پول ناعادالنه شدمی

 هخیری یمؤسسه به دادن پول! کردمی کم پرداختمی خیریه به سال سر باید که حسابی از

 اوارسز شمرد،می ناحق هرآنچه یا ماشین پارک بابت هزینه پرداخت کند خیال او شدمی باعث

 ینا با نهایت در که بود ناچیز قدرآن خیریه یمؤسسه به او یساالنه کمک میزان! نیست او

 !ماندنمی باقی مؤسسه به پرداخت برای چیزی ذهنی مدل

 اینکه ازای در شودمی پیشنهاد مردم به که زمانی چرا دهدمی توضیح ذهنی حسابداری

 را دومی اغلب بگیرند، هدیه نقد پول یا رایگان سفر یک اندداده انجام درست را کارشان

. است رتآزادانه نقد پول مورد در گیریتصمیم کنندمی فکر آنها اینکه برای. کنندمی انتخاب

 این داشتن شرایط در. دارد هم هزینه عمل آزادی بدانیم بایستی که اینجاست مشکل اما

 که یسقف یا ایدنکرده پرداخت که برقی قبض یاد مثال بیفتید، هم تعهداتان یاد باید پول

 .کنید تعمیر زودتر هرچه بایستی

 

 هب و اندنداشته انتخاب حق خصوص این در که کارمندانی دهدمی نشان مطالعات همین برای

 ای تشویقی مرخصی! دارند بهتری حس است، شده داده هدیه سفر یک نقد پول جایبه آنها

 به آن با و بگیرید پول آن درعوض اگر اما ببرید، لذت آن از توانیدمی و شماست برای هدیه

 زیاد که جایی در را خود پول که داشت خواهید را حس این زیاد احتمال به بروید، تعطیالت

 .ایدکرده خرج نبوده، ضروری

 

Hal Arkes یمواجهه در تواندمی ذهنی حسابداری که دریافت اوهایو دانشگاه شناسروان 

 در وانتمی را تأثیر این نمونه برای. بگذارد تأثیر نیز آورندمی دستبه ناگهان آنچه با افراد

. ردک بررسی دهندمی مالیات که ایآمریکایی هامیلیون حس در یا التاری در شدن برنده مورد

 .هستند دولت طرف از آن بازپرداخت منتظر درعوض و دهندمی مالیات آنها
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 یدسته جزو شودمی داده مالیات پرداخت ازای در که خدماتی و التاری یجایزه آیتم، هردو 

 پرداخت رفاهی و درمانی خدمات بابت که پولی واقع در. شوندمی محسوب آزاد هایپول

 .دارد پی در را سال پایان در سفر یک گرفتن هدیه حس همان شودنمی

 

Arkes تشرک یک کارمندان: کردند اشاره جالبی داستان به تحقیق یک درخالل همکارانش و 

 دریافت قدین یجایزه خوب، قرارداد یک بابت ساالنه یجلسه در باهاماس در انتشاراتی

 جالب! باختند را آن واقع در و بردنند محلی کازینو به را خود پول آنها از برخی. کردند

 12 از ربیشت کنندمی بازی کازینو در خودشان پول با وقتی افراد این از بسیاری که اینجاست

 است، متفاوت کنندمی بازی شانجایزه پول با که زمانی شرایط این اما بازند،نمی دالر

 !آنهاست پول هم پول این قطعا و قویا کهدرحالی

 

 چه کردیم اشاره آن به بحث ابتدای در ما که پازلی قطعات دیگر با ذهنی حسابداری اما

 ذهنی حسابداری است؟ دشوارتری کار بارانی عصر یک در تاکسی کردن پیدا چرا کند؟می

 و یمکن وجورجفت را مانکتابوحساب دفتر زودتر ما که کندمی تالش مالی حسابداری مانند

 رجووجفت را خود وکتابحساب متفاوتی هایشیوه به مختلف مشاغل در مردم اما! ببندیم

 اما بدهند انجام ماهانه را هاکتابوحساب این است ممکن بگیرهاحقوق. کنندمی

 رتسکه هارانتاکسی وکارکسب بارانی روزهای در. دهندمی انجام روزانه را آن هارانتاکسی

 !روندمی خانه به بعد و رسندمی خود مالی هدف به قبل روزهای از زودتر بنابراین. است

Thaler هایتاکسی بارانی، عصر یک در شما که است همین برای! است معتقد چیزی چنین به 

 .کنیدمی مشاهده خیابان در کمتری

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 

 


