Quarterly Journal of New Applied Studies in
Management, Economics and Accounting
ISSN: 2588-624X

مطالعات نوين كاربردي در مديريت ،اقتصاد و حسابداري

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی  ،)5بهار 1931
صص 04-55
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چکیده
ترکیبی از روشهای تحقیقاتی که در علوم روانشناسی ،اقتصاد و عصبشناسی به انجام میرسند ،نقش مهمی در ادراک
عمیقتر از علل و اثرات فرآیندهای احساسی در تصمیمگیری ایفا میکنند؛ در این راستا شاهد شکلگیری الگوهای
جدید مطالعاتی درباره نقش احساسات و فرآیندهای شناختی در تصمیمگیری هستیم .انسان در هنگام انتخاب ،تصمیمات
شناختی خود را بر اساس تجربه عاطفی خود بهصورت قاعدهمند در میآورد .مطالعات به هر دو اثر تطبیقی و غیرتطبیقی
تجربههای عاطفی اشاره مینمایند .احساسات شدید ،فرآیندهای شناختی را که بخشی از تصمیمگیری هستند ،تعدیل یا
اصالح میکنند .بنابراین ،با توجه به دانش علمی موجود ،هنگام تجزیه و تحلیل فرآیندهای تصمیمگیری ،پیچیدگی و
اهمیت فرآیندهای عاطفی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
واژگان كلیدی :کارایی تصمیمگیری ،عقالنیت ،تهییجپذیری ،رفتار مصرف ،اقتصاد مبتنی بر اعصاب.
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 .1مقدمه
تا به حال ،پژوهشگرانی که با فرآیندهای تصمیمگیری سر و کار داشتهاند ،بر متغیرهای شناختی ،موقعیتی ،اجتماعی و
فرهنگی تمرکز کرده و توجه کمتری به مؤلفههای احساسی و عاطفی داشتهاند .یک رویکرد جدید ،به نام اقتصاد مبتنی
بر اعصاب ،1با هدف تدوین یک نظریه پیچیده که فرآیندهای همراه تصمیمگیری را مورد توجه قرار میدهد ،ظهور
کرده است .روشهای پژوهش ترکیبی که بهطور سنتی در اقتصاد ،روانشناسی و عصبشناسی کاربرد دارند ،توصیف
جامعتری از یک پدیده داده و پیشبینی مؤثر بودن رفتار تصمیمگیری بالقوه انسان را امکانپذیر میسازند .مدلهای
منطقی اقتصادی ،عوامل مرتبط با تصمیمگیری را بهعنوان خطر ،ابهام و یا عدم اطمینان در نظر نمیگیرند .از این رو،
بررسی نقش احساسات به موضوع نظریههای جدید و روشهای پژوهشی که در رویکرد اقتصاد مبتنی بر اعصاب استفاده
میشود ،تبدیل شده است که بر تعریف عملکرد سیستمهای عاطفی و منـطقی و همچنین ارزیـابی خـطر در پیشبینی
رفتار انسان متمرکز است .پیشرفت در اقتصاد شناختی مبتنی بر اعصاب تا حد زیادی به درک ما از تأثیر احساسات و
شناخت در انتخاب افراد در شرایط خطر و عدم اطمینان کمک کرده است (گاتنیک و همکاران.)2442 ،
تصمیمگیری شامل درک فواید (منافع) ،پردازش اطالعات و ارزیابی نتایج آن است .رویکرد مدلهای مدرن به فرآیند
تصمیمگیری در بسیاری از سطوح ،فراتر از اصل عمومی عقالنیت و در عوض ،طرفداری از تهییجپذیری 2است .حالت
عواطف ادراک شده بر شیوه پردازش اطالعات تأثیر میگذارد ،بنابراین کارایی انتخابها افزایش مییابد .بهویژه ،در
شرایطی که تصمیمگیری باید به سرعت انجام شود ،احساسات ما است که به جای یک تجزیه و تحلیل عینی ،در نقش
یک عامل پیشران برای اقدامات ما عمل مینماید .تنوع و پیچیدگی فرآیندهای احساسی مانعی برای تعریف مشخص آن
است که آیا تأثیر این فرآیندها در تصمیمگیری مثبت است یا منفی .مالحظات نظری و نتایجی که در پژوهش پیش رو
درج میگردد نشانگر مشارکت آگاهانه و ناخودآگاه احساسات است .در بخش اول مبانی کالسیک و نئوکالسیک
تصمیمگیری ارائه میشود .مالحظات ،بیشتر بر نقش احساسات در شرایطی که نیاز به انتخاب دارد تمرکز میکنند.
تجزیه و تحلیلهای شناختی فردی مبتنی بر تجربه عاطفی است .نتایج مطالعات در مورد کارآیی تصمیمگیری به حیاتی
بودن آن تأثیرپذیری بر این روند اشاره دارد .گاهی اوقات نیز رفتار مصرفکننده را آنگونه که توسط حالتهای
هیجانی تعریف میشود ،توصیف میکنیم ،این توصیف بیانگر تمایز بین احساسات همراه با شرایط خرید و رفتار
مصرفکننده میباشد .به نظر مهم میرسد که پژوهشهایی در این زمینه به کیفیت و کارآیی تصمیمات در افراد سالمند
نیز نگاهی کلی داشته باشند .از دیدگاه علوم اعصاب ،فرآیندهای شناختی وقتی با موضوع سن مواجه میشوند ،حرکتی
موازی با عملکرد عاطفی ندارند .بنابراین ،یک سوال مطرح میشود که چگونه پیری با تصمیمگیری مرتبط میشود؟
(فالزر2440 ،؛ فینوکانه و همکاران.)2442 ،
 .2نظریه تصمیمگیری كالسیک و الگوهای جدید آن
نظریههای اقتصادی کالسیک و نئوکالسیک ،مفهوم "انسان اقتصادی "3را به کار میگیرند که اولویت را به عقالنیت و
بهینه بودن رفتار انسان در موقعیتهای انتخابی میدهند (بگ و همکاران .)2444 ،با توجه به نظریههای تصمیمگیری
1. Neuroeconomics
2. Emotionality
3. Homo Oeconomicus
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کالسیک ،فرآیند تصمیمگیری در انتخاب دوره عمل 1مطلوب ،حداقل از دو گزینه بر اساس انتخاب یک هدف صریح
تشکیل میشود .این دو گزینه" ،امکان و جهت عمل" و "باورها و انتظارات" در مورد تحقق موفقیتآمیز اهداف و نیز
انتظارات مثبت یا منفی در مورد نتایج تصمیمگیری هستند .شخصیت هنجاری تصمیمگیری به این معنی است که
اقدامات مورد نظر بهمنظور به حداکثر رساندن سود با استفاده از روشهای منطقی برای رسیدن به هدف بهینهسازی
میشوند (دزیک و تیسکا .)2440 ،با این وجود ،به نظر مهم است بر تصمیماتی متمرکز شویم که از استانداردهای
پذیرفتهشده عقالنیت جدا میشوند .شخصیت توصیفی تصمیمگیری ،پیچیدگی عوامل تصمیمگیری را مانند ویژگیهای
شخصیتی ،احساسات ،انگیزه ،تمایل بهخطر ،عوامل تعیینکننده اجتماعی و غیره در نظر میگیرد .رویکرد کالسیک
دارای محدودیتهایی است و در عمل به کار نمیآید ،چرا که هر فرآیند تصمیمگیری به روشی یکسان و استاندارد
مورد استفاده قرار میگیرد (فالزر.)2440 ،
بر اساس مدل هنجاری ،عدم قطعیت ،بیانگر ارزیابی احتمال وقوع یک رویداد خاص در یک وضعیت خاص است .قضیه
بیز احتمال ،2که قابل اجرا با قوانین تصمیمگیری است ،مبتنی بر احتمال شرطی یک رویداد است که میتواند بسته به
شواهد موجود قابل تصحیح باشد .رویداد بعدی ممکن است منبعی از شواهد جدید باشد که احتمال وقوع رویداد جدید
را تغییر دهد .مزیت این مدل این است که فرصتی برای مقایسه تصمیمی که با استاندارد موجود و ارزیابی عقالنیت یا
صحت رفتار فرد ساخته شده است ،فراهم میکند .در حقیقت ،وزن یک عنصر منطقی تصمیمگیری کمتر از آنچه که
توسط مدلهای ریاضی بوجود آمده ،فرض شده است (پاتل و همکاران.)2442 ،
گفتمان در حال پیشرفت در این موضوع ،زمینهای برای پارادایمهای جدید فراهم میکند" .هربرت ا .سیمون" ،نویسنده
تئوری عقالنیت محدود ،3به موقعیتهایی اشاره میکند که شخص ،بر اساس قوانین ناقص ،تصمیمهایی را که بیشترین
رضایت بخشی را بدون حداکثرسازی دارد ،اتخاذ مینماید ،یعنی آنهایی که به نظر میرسد بیشترین لذت لحظهای را
به ما داده است .منابع محدود ،به شکل زمان یا محدودیتهای اطالعات یا ناتوانی مغز ما در تصمیمگیری ،مانع از
شکلگیری رضایت حداکثری در همه مفروضات اساسی تئوری عقالنیت کالسیک میشوند .این پارادایم در سال 2442
و زمانی که دانیل کانمان با توجه به فرآیند تصمیمگیری در یک وضعیت عدم اطمینان ،علوم روانشناسی و اقتصاد را
بههم پیوند داد ،تغییر کرد .نظریه دورنما 0اهمیت اکتشاف و ابتکار در فرآیند تصمیمگیری که میتواند منجر به تعصبات
شناختی در قضاوت شود را برجسته مینماید (کانمان.)2412 ،
اتخاذ پارادایم تأثیر تهییجپذیری و شناخت در تصمیمگیری موجب پیشرفت پویایی مطالعات درباره احساسات در
سازمانها شد .بنابراین ما پارادایم عقالنیت محدود را جایی قبول میکنیم که نقش تعیینکنندهای بوسیله عوامل ضعیف
قابل اندازهگیری ناشی از نواقص یک سیستم اطالعاتی بازی میکند؛ از عدم قطعیت و تمایل به خود محدودیتی در پیدا
کردن راه حلهایی که بهطور کلی وابسته به سیستم انسانی ارزشها است گرفته تا مهارتهای انسانی ،ظرفیتها،
عادتها ،انگیزهها و یا احساس رضایت .از این رو اعتقاد بر این است که ،با وجود توانایی آنها برای بهینهسازی عوامل
تصمیمگیری ،یک انسان مدرن نمیتواند عاطفی بودن و تهییجپذیری خود را نادیده بگیرد (واچ .)2414 ،رویکرد
1. Course of Action
2. Bayes’ theorem of probability
3. Bounded Rationality
4. Prospect theory
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شناختی در نظریههای مبتنی بر مدل پردازش اطالعات نیز وجود دارد که در آن شخص بهجای اینکه انتخاب خود را بر
الگوهای رفتاری پیشین قرار دهد ،آن را براساس قضاوت انتخابی اطالعات ورودی که مرتبط با یک وضعیت معین است
بنیان میگذارد (پاین و بتمان.)2440 ،
 .3حالت عاطفی و كارآیی تصمیمگیری
احساسات بخش مهمی از زندگی انسان هستند ،بهطوری که اقدامات و گزینههای ما را تعیین و یک عنصر حیاتی از روند
سازگاری ما با محیط اطراف میباشند .پیچیدگی و تنوع احساسات انسانی ،شرط فردیت انسان است و توانایی شناخت و
مقابله با این احساسات در شرایط تصمیمگیری امری بسیار مهم تلقی میشود .در برخی موارد تصمیمگیریها تحت تأثیر
تجربه احساسی و عاطفی ایجاد شده توسط کمپینهای بازاریابی انجام میشود ،در حالی که در شرایط دیگر ،حالت
احساسی موقت مصرفکننده است که تصمیم خود را برای خرید تعیین میکند (آکار.)2412 ،
بهعنوان یک فرد ناظر بر تصمیمگیری افراد در شرایط مختلف ،میتوان فرض کرد که چنین رفتارهایی ناشی از آزادی
شخصی انتخاب است .در بلندمدت ،عواقب چنین انتخابهایی ممکن است متفاوت باشد ،همانطور که دالیل
شکلگیری این انتخابها نیز متفاوت است .گاهی اوقات ،بهعنوان یک نتیجه از این تصمیمگیریها ،افراد وقتی چیزی را
از دست می دهند (مثال پول یا زمان و غیره) دچار رنجش شده و از نظر احساسی به هم میریزند .این بدان معنی است که
در برخی شرایط یا برخی از روابط بین فردی ،آزادی انتخاب ممکن است چیزی باشد که فرد به هیچوجه نمیخواهد
تجربه کند (به دلیل ترس از دست دادن) و در تالش است تا در آینده از آن جلوگیری کند .الزم به ذکر است که چنین
قضیهای تا حدی ناشی از ناسازگاری شناختی است و به این معنی است که احساس آزادی بیشتر از آنکه در هنگام
تصمیمگیریهای فرد ،مهم احساس شود موجب قویترشدن اختالل و ناسازگاری شناختی شده و همین امر تجربیات
عاطفی ناخوشایندی را به همراه میآورد .از این رو ،میتوان فرض کرد که آزادی انتخاب تا حدودی یک نوع از
بینظمی فردی با ترس از مسئولیتپذیری و اقدامات مستقل در آینده است .میبایست این نکته را همیشه بهخاطر سپرد
که "فعالیتهای انسانی در خود انسان ریشه دارد ،هر چند که میزان استفاده از این ویژگی به میزان زیادی در انسانها
متفاوت است" (برژِینسکی و سیرپیالکووسکا.)2442 ،
تجزیه و تحلیل رفتار انسانی و تصمیمات زندگی آنها نشان میدهد افرادی وجود دارند که میتوانند زندگی خود و
کسانی که در حوزههای مختلف عملکرد اجتماعی بهطور قابل توجهی وابسته به دیگران هستند را کنترل کنند .با این
حال ،مردم بر این باور تمایل دارند که اقدامات و تصمیمات آنها نتیجه تفکر و قضاوت عقالنی آنهاست .مطالعات
روانشناسی اخیر نشان داده است که عملکرد مؤثر انسان در شرایط تصمیمگیری ،توسط احساسات و نیازهای افراد تعیین
میشود؛ زیرا آنها بر قضاوتهای شناختی انسان تأثیر میگذارند (دانینگ.)2444 ،
میتوان تصور کرد که انگیختگی بهعنوان یک تصمیمگیرنده قدرتمند ،نقش مهمی در شکلدادن به درک وضعیتهای
احساسی افراد دارد .هرچه بیشتر دچار انگیختگی شویم ،بیشتر این واقعیت را میپذیریم که احساسات قویتری را
تجربه میکنیم و این موضوع میتواند باورهای ما را در مورد استدالل انگیزشی تحت تأثیر قرار دهد .با این حال ،حتی
در چنین شرایطی ،انسان به شدت انگیزه دارد تا اقدامات خود را بهمنظور دفاع از ساختار «من» ،توجیه کند .این در
راستای این واقعیت است که وقتی ما از ناسازگاری شناختی چشمپوشی میکنیم ،نگرش خود را تغییر میدهیم و همین
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امر مثالً هنگامی که پس از ایجاد فضای دوستانه و اعتماد ،یک محصول (کاال و خدمت) با قیمت بیشاز حد را به ما
عرضه میکنند ،ما را به دروغهای دیگران آسیبپذیر میکند.
هنگامی که افراد با تصمیم خود مواجه میشوند ،باید توجیهی متناسب با آن اقدام نیز بیاورند .برای این منظور ،آنها برای
یافتن قضاوتهایی که میتوانند انتخاب خود را برمبنای ثابت و صراحتاً درستی آن را تأیید کنند ،حافظه خود را جستجو
میکنند .این تالشها اغلب جانبدارانه هستند ،زیرا مردم تمایل دارند تا تصمیمات خود را موجه و منطقی بدانند .هر دو
جنبه موجه و منطقی بودن آنها بر انگیزه خاصی استوار است .همانطور که برخی از مطالعات روانشناختی نشان میدهد،
عزتنفس به شدت بر خودپنداره انگیزش اثر میگذارد .مردم تمایل دارند خود را در سمت روشن قضیه درک کنند،
بدین ترتیب و پس از اینکه به نتیجه مطلوب رسیدند نظریههایی را بنیان میگذارند و خودشان را بر مبنای آن نظریات
تقویت میکنند .میتوان فرض کرد که چنین قضاوت خوشبینانهای از تصمیمات شخصی باعث لذت و سرخوشی
است ،بنابراین این موضوع به ایجاد یک احساس شادی عمومی و نیز بهبود کیفیت زندگی کمک میکند .با توجه به
مطالعات موجود ،توهمات ما در مورد خود ،آینده و همچنین کنترلی که بر رویدادها داریم ،به مردم رضایت بیشتری را
نسبت به یک حس خوشبختی صِرف میدهد .با این حال باید افزود که قضاوت غیر واقعی از انتخابهای خود ممکن
است منجر به خطرات واقعی و در آینده منتهی بهشکست در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی شود (آرمور و تیلور،
.)1992
انسان یک موجود اجتماعی است و در تالش برای خودشکوفایی خود ،تصمیماتی را در حوزههای مختلف زندگی خود
میگیرد .انتخابهای انسانی ممکن است عوامل ضروری در پیروی از خودتکاملی باشند زیرا این عوامل ،بازخوردی در
مورد عملکرد انسانها ارائه میدهند .این موضوع یک فرآیند طوالنیمدت است که احساسات زیادی را نیز برای افراد به
ارمغان میآورد" .آبراهام مازلو" عنوان میکند که رفتارهای انسان با نیازهای برآورده نشده تحریک میشوند .مازلو
آنها را به دو دسته نیازهای کمبود و نیازهای رشد تقسیمبندی نموده است که در این میان نیازهای رشد نیازهای بسیار
بزرگ و مهمی هستند .نیازهای کمبود ،تحت قاعده "هرچه بیشتر ،بهتر" احساسات مثبت را به دنبال دارند ،در حالی که
استرس ناشی از رشد لذتبخش و مطلوب عنوان شده است" .کارل راجرز" ،یکی دیگر از ارائهکنندگان روانشناسی
انسانگرایانه میگوید که مردم از طریق انتخاب و اعمال خود شکل میگیرند ،یعنی جایی که در خودشکوفایی انسان
"من" در مرکز تجربه آنهاست .کارل راجرز معتقد بود که "من" خودآگاه ،یک تجربه جاری است از اینکه شخص
چه کسی است ،چگونه به محیط واکنش و تأثیر میگذارد و چه تصمیمی در محیط میگیرد .در یک تصمیمگیری
اجتماعی ،انسان گزینههای خود را بر ارزشها ،قضاوتها و ادراکات درباره خودش ،مانند «من میتوانم آن را تأمین
کنم» یا «این برای من ضروری است» که طی سالها توسعه یافته است ،پایهگذاری میکند .هر فرد دارای دیدگاههای
ثابتی است که درک خود را از دیگران و جهان پیرامونش تعیین و در نتیجه به خودشکوفایی یا رشد کمک میکنند.
راجرز پنج ویژگی اصلی رشد انسانی را بهشرح زیر تشخیص داده است (استرالئو:)2444 ،
 فضای باز احساسی پرقدرت برای تجربه جدید. تمرکز بر زمان حال. اعتماد به جسم ،غریزه و واکنشهای آنی (تحریک عاطفی). حس آزادی ،بدان معنی است که مردم کنترل شناختی بر زندگی خود دارند.00

 خالقیت و اصالت تفکرما میتوانیم فرض کنیم که انسانها از طریق مفهوم "اعتماد" بر یکدیگر و گروههای اجتماعی تأثیر میگذارند .آگاهی
از این موضوع ضروری است که محتوای اجتماعی و فرهنگی و همچنین اطالعاتی در مورد جهان پیرامون و دیگر افراد
که توسط رسانههای گوناگون منتقل میشوند ،تأثیرات غیرعادی بر تصمیمات انسانی در تمام حوزههای زندگی دارند.
هیچ انسانی به آن اندازه مستقل و بینیاز نیست تا تصمیمات خود را در انزوا و به دور از آنچه که دیگران از وی
میخواهند یا انتظار دارند ،اتخاذ نماید .مردم تمایل دارند تحت تأثیر دیگرانی قرار گیرند که بهطور آگاهانه آنها را به
سمت گزینههایی هدایت نمایند که از سوی آنها به عنوان تصمیمگیریهای بیطرفانه ادراک میشوند .در واقع عامل
اصلی ،نیاز به پذیرش از سوی دیگران است (زیمباردو.)2442 ،
مطالعات در مورد تجربه عاطفی و عملکرد تصمیمگیری نشان میدهد که این روند با افزایش شدت احساسات
اثربخشتر میشود .افرادی که احساسات خود را بهتر تشخیص داده و قادر به کنترل آنها بودند ،عملکرد تصمیمگیری
باالتر را به دست آوردند .داماسیو ( )1990به عملکرد ،سازگاری و همچنین ناسازگاری تجارب عاطفی در فرآیندهای
تصمیمگیری اشاره کرده است .سطح عملکرد و اختالل عملکرد احساسات نشان دهنده تفاوتهای فردی است که تا
حدی نیز قابل پیشبینی هستند (سئو و بارت.)2442 ،
احساسات ،ناشی از حالتهای مختلف عاطفی است و بهعنوان یک تجربه شدید و قدرتمند عاطفی که در اهداف خاصی
بهکار گرفته شده ،درک میشود (راسل .)2443 ،تجربه عاطفی در تصمیمگیری از دو زاویه دیده میشود .اول اینکه
فرض میشود که در فرآیند تصمیمگیری ،احساسات میتوانند انواع مختلف تعصب و پیش داوری را تحریک و واقعیت
را تحریف کنند .از این رو آنها میتوانند تأثیر منفی بر تصمیم خود و یا محتوای پردازش شده اطالعات داشته باشند.
تحقیقات نشان داده است که احساسات ممکن است بر انتخابهای شخصی یا قضاوتها تأثیر بگذارد (مایر و همکاران،
 .)1992احساسات شدید باعث میشود مردم هدف فوری و دسترس را انتخاب کنند ،برای مثال کسی را در نظر بگیرید
که موقتاً روحیه شما را بدون درنظرگرفتن اثرات بلندمدت آن باال میبرد .چشم انداز دوم بیان میکند که احساسات
میتوانند عملکرد تصمیمگیری را بهبود بخشند ،زیرا آنها تحت نظارت یک خودآگاهی کنترل شده که برای استفاده از
فرآیندهای شناختی در فرآیند تصمیمگیری مورد نیاز هستند ،قرار دارند .احساسات گذرا و مقطعی ،ما را به اهدافی که
در یک لحظه معین به ما مربوط است ،متمرکز میکنند .احساسات میتواند انتخاب اولویتهای ما و انطباق با شرایط
محیطی را آسانتر کنند (کتالرو کلور.)1992 ،
تأثیرات موقت و آنی ،تعیینکننده نحوه پردازش اطالعات هستند و بنابراین به اثربخشی تصمیمگیری نیز کمک میکنند.
عواطف مثبت ،یکپارچهسازی نشانههای دریافت شده توسط فرد و همچنین انعطافپذیری و خالقیت را در وی افزایش
میدهد .در عوض ،عواطف منفی منجر به تصمیمگیری مؤثر در شرایطی میشود که نیاز به دقت ،عینیت ،پشتکار یا
واقعگرایی دارد .هر دو دیدگاه اهمیت احساسات در فرآیند تصمیمگیری را بیان میکنند .با این وجود ،آنچه که باید
مورد توجه قرار گیرد ،این است که چگونه این احساسات توسط فرد تجربه و مدیریت میشود .محققان در هنگام
توصیف تفاوتهای فردی در پردازش اطالعات مؤثر ،به دامنه تجربه عاطفی فرد ،شدت آن و همچنین نحوه برخورد با
احساسات در موقعیت تصمیمگیری اشاره میکنند (گوم.)2443 ،
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این دو دیدگاه بر دو فرآیند عاطفی درگیر در پردازش محرکهای داخلی تأکید دارند .احساسات به وسیله تقویت
ظرفیت حافظه کاری و یا ایجاد فرآیند تصمیمگیری از طریق اصالح رفتار میتواند نقش نظارتی در فرآیند تصمیمگیری
داشته باشد .بنابراین فرآیند تصمیمگیری هم با  )1واکنش به تجربه عاطفی و  )2با راهاندازی فرآیندهایی که تأثیرات
احساسات را تنظیم میکنند ،در ارتباط میباشد .درستی و صحت تنظیم احساسات میتواند به عملکرد بهتر فرد در
تصمیمگیری کمک کند (فورگاس.)2444 ،
محققان بر تفاوتها در شیوههای تنظیم عاطفی در تصمیمگیری تأکید میکنند .در یک وضعیت مؤثر ،مردم درگیر دو
نوع پردازش اطالعات عاطفی هستند .از یک طرف آنها با یک روش باز و سازنده پردازش اطالعات عام و غیر عاطفی
برخورد میکنند ،در حالی که از سوی دیگر با پردازش اثرگذاری منطقی و کنترل شده درگیر هستند (الرسن2444 ،؛
فورگاس .)2444 ،افرادی که توانایی باال در تنظیم اثرگذاری عواطف دارند ،بههنگام تصمیمگیری ،کمتر مستعد پذیرش
احساسات میباشند .عینیت باال و آسیبپذیری کم این افراد نسبت به احساسات ،عملکرد باالی تصمیمگیری ایشان را
نشان میدهد ،اما افرادی که انتخابشان تحت تأثیر القای احساسات قرار گرفته بیشتر احتمال دارد به قضاوتهای غلط
خود متکی باشند (سئو و بارت .)2442 ،حساسیت عاطفی باال باعث افزایش شدید احساسات در فرآیند تصمیمگیری
میشود و همین وضوع میتواند باعث کاهش فرآیندهای شناختی مؤثر و نیز کاهش تعداد انگیزهها شود (سئو و
همکاران.)2440 ،
 .4تأثیر احساسات در رفتار مشتری
آلیس ایسن ( )2441نقش عواطف را در زمان تصمیمگیری مشخص میکند .حالت عاطفی که در آن فرد در یک لحظه
مشخص و همچنین بوسیله سازماندهی خاطرات میتواند تعیینکننده تصمیم باشد .خلق و خوی خوب ،در دسترس بودن
خاطرات مثبت را افزایش میدهد که این امر به نوبه خود فرد را نسبت به ارزیابی مطلوب محیط و اهداف خود تحریک
مینماید .در نتیجه ،زمانی که فرد در یک حالت خوب به سر میبرد ،پردازش اطالعات و ارزیابی هدف با در دسترس
بودن بهتر احساسات مثبت در حافظه فرد همراه است.
شوارتز ( )1994بر اهمیت سیگنالهای عاطفی که توسط انسانها بهعنوان منبع اطالعاتی در مورد یک هدف مورد
ارزیابی قرار میگیرد ،تأکید میکند .این موضوع به ویژه در مواردی است که باید یکی از گزینههای جایگزین را که
مقایسه کردن آنها نیز با یکدیگر دشوار است انتخاب کرد .متکالف و میشل ( )1999به دو سیستم که فرآیندهای
تصمیمگیری را مدیریت میکنند ،اشاره میکند )1 .سیستم عاطفی در جایی که تصمیمگیری سریعتر و مؤثرتر و
استراتژیهای حل مسئله خالقتر هستند ،مردم را به سوی اقداماتی سوق میدهد که به مقدار زیادی تکانشی و شهودی
میباشند .الزم به ذکر است که چنین شیوهای برای تصمیمگیری ،اغلب بر اساس تفکر کلیشهای یا اکتشافی بنیان گذاشته
شده و اغلب منجر به اشتباهات متعدد در پردازش اطالعات میشود )2 .از سوی دیگر ،سیستم شناختی مبتنی بر تفکر
منطقی و استراتژیک است .در این حالت "رفتار پاسخ" حاصل از راه اندازی یکی از این استراتژیهای ذهنی است.
"مدل اثر القایی "1که توسط فورگاس ( )1992تهیه شده است بر نقش فرآیندهای شناختی در تصمیمگیری تمرکز دارد.
هنگامی که هدفی برای فرد آشنا است ،اطالعاتی که از حافظه بازیابی میشود بیشترین تأثیر را روی فرآیند
)1. The Affect infusion model (AIM
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تصمیمگیری میگذارند .اطالعات بارگذاری شده از حافظه بهطور مؤثری نفوذ خود را بر فرآیندهای شناختی اعمال
نموده و تصمیم نهایی را تغییر میدهد .یکی از استراتژیهای پردازش اطالعات ،زمانی که فرد به یک دیدگاه یا رویکرد
انباشته شده نسبت به هدف مورد قضاوت اشاره دارد ،استراتژی دسترسی مستقیم است .استراتژی دیگر ،پردازش انگیزه
است و زمانی شروع میشود که شخص مورد نظر قَویاً انگیزه و هدف مشخصی داشته باشد .گاهی اوقات ما یک مسیر
میانبر را انتخاب کرده و با کمترین دخالت شخصی از استراتژی اکتشافی (ابتکاری) استفاده میکنیم که طی آن خُلق و
خوی ما در مورد قضاوتمان بازخوردهایی را فراهم میکند .مدل اثر القایی ،زمانی که شخص اطالعات موجود را تفسیر
مینماید بهترین کاربرد را در پردازش تحلیلی دارد ،بهویژه در شرایطی که قضیه غیرطبیعی یا پیچیده است .تجزیه و
تحلیل دقیقتر ،بیشتر تأثیرات فرآیند شناختی را مختل میکند (گاچک.)2414 ،
بادن هاوزن ( )1993بر نقش انگیختگی عاطفی در تفسیر احساسات تأکید بسیاری دارد .عدم وجود انگیختگی ،بهعنوان
مثال هنگام تجربه غم و اندوه ،میتواند فرآیند تفکر را طوالنی ،خیلی دقیق (به صورت وسواسی) و به شدت منظم و
اصولی کند .فرآیندهای تصمیمگیری نیز به واسطه انتظارات فرد در رابطه با محصول یا هدف مورد قضاوت قرار
میگیرد .امکان پیشبینی مزایا و منافع هیجانی میتواند تصمیمگیری را سرعت بخشد .با این وجود ممکن است وضعیت
عاطفی پیشبینی شدهای که قرار نیست واقعاً رخ دهد پس از اقدام و عمل فرد اتفاق بیافتد (پاتریک و همکاران.)2442 ،
پژوهشهای دربیکس و فام ( )1991بین تصمیمات مصرف و اثر همراه خرید تمایز قائل میشوند .هنگامی که یک فرد
تصمیم خرید را میگیرد ،مزایای داشتن مالکیت بر محصول مورد نظر یعنی پردازش اطالعات ،قضاوت کردن و
تصمیمگیری نهایی را ارزیابی میکند .در مورد مصرف ،احساسات از طریق تجربه استفاده از محصول خریداری شده
بیان میشوند .با این حال ،بسیاری از محققان خاطر نشان میکنند که احساسات مرتبط با خرید و احساسات مرتبط با
مصرف ،با یکدیگر همپوشانی دارند .تأثیرات ناشی از تصمیمگیری در زمان خرید بر روی رضایت پس از در اختیار
داشتن کاالی خریداری تأثیر میگذارد .احساس خشنودی در طول مصرف تأثیر مثبتی بر ارزیابی فرآیند خرید دارد .در
نتیجه ،فرد مشتاقانه فعالیتهای خرید را انجام داده و اغلب مایل است که محصول را به دیگران نیز توصیه کند (هنزایی و
خانزاده .)2411 ،مطالعات آنتونتی و مکالن ( )2413اثر گناه و غرور را بر تمایل به مصرف نشان میدهد .افرادی که
احساس در وضعیت مصرف دچار غرور هستند بیشتر مایل به انجام رفتارهایی مطابق با استانداردهای خود هستند و انگیزه
بیشتری برای پیروی از اهدافشان دارند .همچنین احساس گناه موجب نیاز به کاهش استرس ناشی از ناهنجاری شدید
میشود .هر دوی این موارد به برقراری تصمیمات متعادلتر کمک میکنند.
مطالعات در مورد شخصیت جبری 1نشان میدهد که چنین افرادی ،تمایل به خرید کنترل نشده تحت تأثیر احساسات
منفی دارند .در هنگام تصمیمگیری خرید ،اعمال آنها تکانش محور است و تجزیه و تحلیل سود و زیان منطقی را انجام
نمیدهند .روند تصمیمگیری در این مورد کوتاه بوده و اغلب از یک محرک لحظهای ناشی میشود .در واقع نیروی
محرکه فرد ،تمایل وی به در اختیار داشتن یک کاال بهمنظور کاهش اضطراب ،بازیابی کنترل بر رفتارهای خود و یا
افزایش روحیه میباشد (سیلورا و الواک2442 ،؛ بائومیستر .)2442 ،خرید بیمقدمه بوسیله نیاز به تجربه یک اثر مثبت
بهمنظور بهبود خُلق و خو و لذتبردن از برآورده شدن حداقل یکی از خواستهها ،شکل میگیرد .فضای مثبتی که با
موقعیت خرید همراه است تأثیر قابل توجهی بر تصمیمگیریهای خود به خودی و بدون تجزیه و تحلیل عقالنی و
1. Compulsive Personality
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انتقادی دارد .بنابراین خُلق و خوی خوب ،احتمال تصمیمگیری برای خرید یک محصول را افزایش میدهد که در این
مورد رسیدگی بهنیاز افراطی ،یک نوع تمایل به لذتگرایی محسوب میشود (بیتی و فرل.)1992 ،
 .5سالخوردگی و تصمیمگیری
برای رسیدگی به مشکالت ناشی از روند سالخوردگی جامعه ،محققان بهطور فزاینده مطالعاتی را برای شناسایی موانع
عملکرد و نیازهای سالمندان انجام میدهند .ازجمله ،عملکرد تصمیمگیری با سن تغییر میکند .دانشمندان به تغییرات
کیفی و همچنین تغییرات در انتخابهای استراتژیک و یا رضایت ناشی از انتخاب اشاره میکنند .این تغییرات با افزایش
سن رخ داده و بر تغییرات عملکرد شناختی تأثیر میگذارند که این امر منجر به واکنشهای تأخیری ،استدالل یا
تصمیمگیری میشود .سیستم احساسی – تجربی ،اطالعات را سریع ،بهصورت خودکار و اغلب ناخودآگاه پردازش
میکند .سیستم عقالنی مبتنی بر حالت استدالل تحلیلی 1است که بهطور آگاهانه کنترل شده و از فرآیندهای شناختی
استفاده مینماید (کانمان .)2443 ،اختالالت در سیستم عقالیی ،کنترل را غیرممکن ساخته و بنابراین منجر به خطاهای
متعدد و پردازش اطالعات بصری میشود .تعصب شناختی که با ظهور سالخوردگی نمایان میشود بر عملکرد استداللی
در غیاب تغییرات در سیستم عاطفی  -تجربی تأثیر میگذارد (سابکوف.)2411 ،
مطالعات مایکلز و همکاران ( ،)2414نشان داده است که کیفیت و کارآیی تصمیمات سالمندان بهطور قابل توجهی با
کاهش فرآیندهای شناختی کاهش مییابد و سالمندان وقتی در شرایط جستجوی اطالعات قرار میگیرند ،انتخابهایی
دارند که از کمترین کیفیت برخوردار میباشد .در شرایطی که سیستم احساسی  -تجربی فعال باشد ،هیچ اختالف
معناداری در میزان اثربخشی تصمیمات بین جوانان و سالمندان مالحظه نمیشود ،البته باید گفت که این قضیه به استثنای
زمانی است که این دو گروه مجبور به تمرکز بر جزئیات بودند ،در این حالت تصمیمگیری جوانان از کیفیت بهتری
برخوردار بوده است.
فینوکانه و همکاران ( )2442به حضور دو جزء مهم که صالحیت تصمیمگیری را تأیید میکنند ،اشاره دارند)1 :
مهارتهای ادراکی که شامل تفسیر دقیق دادههاست و  )2مهارتهای سازگاری به معنی توانایی تشخیص شباهت بین دو
گزینه جایگزین بدون درنظرگرفتن تفاوت در ارائه آنهاست .افراد سالخورده متوجه شدند که درک صحیح و درست
اطالعات بسیار مشکل است و تصمیمات آنها کمتر سازگار و استوار و بیشتر وابسته به نحوه ارائه اطالعات به آنها
است .افراد سالخورده تمایل قویتری به تصمیمگیری بر اساس به یاد آوردن باورها و استفاده از طرحهای شناختی قابل
دسترس نشان میدهند .چنین وضعیتی حتی زمانی که آنها بازخوردی مبنی بر اینکه نشان میدهد دارای باورهای اشتباه
هستند نیز اتفاق میافتد .تغییرات در عملکرد شناختی ،فرآیندهای تصمیمگیری افراد مسن را افزایش میدهد .این افراد به
دلیل اینکه از نظر زمانی دچار محرومیت هستند ،مقدار کمی از اطالعات را تجزیه و تحلیل کرده و به نُدرت تصمیم خود
را مورد بازبینی قرار میدهند .هنگامی که سالمندان با مقادیر زیادی داده مواجه میشوند و نیاز به تمرکز روی جزئیات
دارند ،عملکرد تصمیمگیری ایشان بهطور قابل توجهی کاهش مییابد (ماتا و همکاران.)2442 ،
با توجه به مشکالت موجود در عملکرد تصمیمگیری آن هم در ایام سالخوردگی ،میتوان فرض کرد که تعداد
محدودی از گزینههای جایگزین میتوانند احتمال تصمیمگیریهای اشتباه را کاهش دهد .تحقیقات نشان داده است که
1. Analytical reasoning
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سالمندان در فرآیند تصمیمگیری ترجیح میدهند بهترین ابتکار ممکن را بهکار بگیرند که تصمیمگیری بر اساس آن،
نشانهای معتبر را در خود داشته باشد .چنین استراتژی به به ویژه هنگامی که با یک انتخاب پیچیده مواجه هستیم ،بهنظر
ساده میآید .استراتژی دوم که توسط سالمندان ترجیح داده میشود ،استراتژی "دوتا بگیر "1است که تصمیمگیری
براساس دو نشانه معتبر انجام میشود .مطالعات به وضوح نشان میدهد که هنگام تصمیمگیری ،سالمندان در پردازش
تعداد زیادی جایگزین مشکل دارند .آنها نیاز به زمان بیشتری برای انتخاب خود دارند ،ترجیحات سادهتر
استراتژیهایی را پیشنهاد میکنند که برای فرآیندهای شناختی کم اهمیتتر است و از دادههای کمتری برخوردارند که
البته به همان اندازه نیز اهمیت دارند .بهطور خالصه ،در شرایطی که نیاز به دخالت فراگیر شناختی حس میشود ،در
سنین باالتر ،عملکرد تصمیمگیری کاهش می یابد (گیجرنزر2442 ،؛ ماتا و همکاران.)2442 ،
تغییرات قابل توجهی که با افزایش سن در ساختارهای شناختی مشاهده میشوند با تغییرات عملکرد عاطفی یکسان
نیستند" .آنتونیو داماسیو" به اهمیت نشانگرهای پیکری 3 2به عنوان نشانههای فیزیولوژیکی که توسط بدن ما و بر اساس
تجارب گذشته و بهمنظور هشدار در مورد تصمیمات بیطرفانه به ما ارسال میشوند ،تأکید میورزد .افراد مسن و
سالخوردگان در هنگام تصمیمگیری ،با نشانههای احساسی هدایت میشوند ،بدین صورت که در میان مقادیر زیادی از
دادهها ،آنها تمایل به انتخاب و به یاد آوردن کسانی دارند که احساسات دلپذیر آنها را در هنگام تصمیمگیری
تحریک میکنند (کوالچیک و همکاران.)2444 ،
 .6نتیجهگیری
همانطور که بسیاری از آثار علمی نیز تأکید میکنند ،تأثیرگذاری عواطف بر تصمیمگیری قابل توجه است .وضعیت
عاطفی افراد بر روند تصمیمگیری و نیز رضایت آنها از اقدامات انجام شده تأثیر میگذارد و در نتیجه تبدیل به
اطالعات ارزشمندی برای استفاده در آینده میشود .اطالعات همراه با بار عاطفی و احساسی خاص ،نقش مهمی در
فرآیندهای شناختی ایفا میکنند .احساسات ،پردازش اطالعات را تغییر داده و از طریق تغییر محتویات باورها ،قضاوتها
یا حالت استدالل ما بر نتیجه نهایی تأثیر میگذارد .پیچیدگی فرآیندهای عاطفی و همچنین نقش عوامل دیگر در
تصمیمگیری ،ضرورت انجام مطالعات میان رشتهای را ضروری میسازد .افراد ،کاالهای موجود را بر اساس احساسات
طبقهبندی و ارزیابی کرده و بر اساس تجربه یا ترجیحات شخصی ،احتمال انتخاب صحیح را افزایش میدهند .از سوی
دیگر ،تصمیمگیری منجر به  )1رضایتبخشی نیازهای فردی و  )2تجربه کردن احساسات مورد انتظار نیز میشود.
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