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 سخن ناشر

یا  ر انتخاا،، اشود، دنیای مدرن و سراسگیری بیشتر میهای مورد بررسی برای تصمیمهرچه گزینه

خود ش تال بهیجه، که باید برای کسب بهتری  نت شودمی بیشتر یادآوردغدغه را برای انسان عصر حاضر 

که در عااا، ی ایت دهد یا ی قابل قبول رضاها، باید به یک گزینه. انسان گرفتار در انبوه انتخا،بیافزاید

 د.هایی که از دست داده است، روزگار بگارانجستجوی بهتری  گزینه و مرور تمام فرصت

 سات. در ایا آن مواجه هستیم، محور بحث در کتا، حاضار اگونه مشکالتی که امروز همگی با ای 

ی انتخا، هشود. نحوشود که بر انسان دارای حق انتخا،، وارد میکتا، با انواع فشارهای ذهنی آشنا می

واجهه ه ما در مکدهد های مطرح شده در ای  کتا،، نشان میافراد و گروه های مختلف در قالب آزمایش

 ر در ماورد فکاشویم کاه فرصات تگیری، دچار خطاهای نامحسوسی میبرای تصمیمهای بسیار با گزینه

 یم.ها را نداریم و از ای  رهگار ممک  است لات ناشی از حق انتخا، را از دست بدهآن

هتری  نحو در بده را به اند تا نکات مورد نظر نویسنمترجمان ای  اثر، با همت واال و قلم شیوا کوشیده

ای مختلاف هاگیرندگان عصر حاضار در موقعیاتس نموده و راهنمای بسیاری از تصمیمای  کتا، منعک

  اثار، باه اده از ایاوکار باشند. امید است که خوانندگان گرامی بتوانند با اساتفشخصی، اجتماعی و کسب

  ا باشند.، راهنمن را نیز در انجام بهتری  انتخا،گیری خود بیافزایند و دیگراکیفیت تصمیم

ین اثر پایان از زحمات همکاران خود در شرکت چاپ و نشر بازرگانی به واسطه ارائه ادر 

احمد ی آقا چاپ واحد، خانم آذر سعیدلواز واحد سفارشات . شودارزشمند تشکر و قدردانی می

چنین از آقای دکتر محمد و هم ابوالفتحیواحد نشر الکترونیک آقای محمود فخیم، حیدرپور

ن جوان محترم مرکز آموزش بازرگانی بابت مساعدت در معرفی آثار نویسندگا مدیرعامل عباسی

 شود.و اساتید محترم آن مرکز تقدیر و تشکر می
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 سخن مترجم

کنیم که داشت  یک گزینه، به شویم؟ از چه سنی درک میها میما از چه زمانی متوجه اهمیت انتخا،

فهمیم که با هر انتخابی که انجام های زندگی میهای دیگر است؟ از کدام سالمعنی رها کردن گزینه

ی ذه  خود )به شکلی ایم، همواره در گوشهها را انتخا، نکردههایی که آندهیم، با عبور از گزینهمی

کنیم؟ ای  حس ناراحت کننده را در کدام موقعیت زندگی ها فکر میآور( به محرومیت از آن گزینهعاا،

 کنیم؟تر تجربه میبیشتر و عمیق

ها را های سوپرمارکت، حق داریم )فقط( یکی از انواع شکالتدر کودکی، در مقابل قفسهوقتی  -

 برای خودمان انتخا، کنیم؟

ی خرید، )فقط( یک نوع کفش یا لباس را در مقابل انبوه وقتی در نوجوانی باید با توجه به بودجه -

 های چیده شده در ویتری  فروشگاه انتخا، کنیم؟گزینه

تری  انتخا، تحصیلی، )فقط( یک رشته را برای وزهای تحصیل و در مقابل مهموقتی در اوج ر -

 کنیم؟ ای شدن در دنیای کار انتخا، میمعرفی خودمان به جامعه و حرفه

شناسیم، )فقط( یک از میان تمام کسانی که میوقتی در جوانی برای انتخا، شریک زندگی، باید  -

 و غم و شادی ... انتخا، کنیم؟های سخت و آسان نفر را برای تمام سال

ی جدید، مهاجرت به یک کشور جدید، یا انتخا، یک موقعیت به خرید یک خانه وقتی در میانسالی -

 کنیم؟ کاری جدید فکر می

های بازنشستگی یا ی گاراندن سالهای درمانی، یا شیوهوقتی در کهنسالی به انتخا، شیوه -

 کنیم؟فکر میانتخا، یک مقصد برای مسافرت خانوادگی 

تر یابد، ای  وسوسه در ذه  پررنگهای پیش رو افزایش میها، هرچه تعداد گزینهدر تمام ای  موقعیت

ها را داشته باشد. ای  یعنی تمام ای را انتخا، کرد که جمع تمام خوبیشد گزینهشود که ای کاش میمی

تواند باعث داشت )و حتی وجود نداشت!( میها وجود هایی که امکان انتخا، آنهای تمام گزینهخوبی

 زدگی و مالل خاطر فردی شود که دست به انتخا، زده است.دل

ایم، با شما مرور کنیم. برای طرح جلد همی  تری  فشار انتخا، را که اخیرا متحمل شدهبیایید نزدیک

او خواستیم که برای کتابی که در دست دارید، به سراغ دوست هنرمندمان )مرتضی صنفی( رفتیم. از 

تواند گیری و انتخا،، میهای زیاد در زمان تصمیمطرح جلد، به ما کمک کند که نشان دهیم تعداد گزینه

ای   گیرنده شود. برایش توضیح دادیم که بنا به مفهوم اصلی مورد بحث درموجب سردرگمی تصمیم



 

 

معکوس عمل نموده و اثر منفی دارد. کتا، طور های زیاد بهها، ای  حق انتخا،کتا،، با افزایش گزینه

شود جاابیت انتخا، های بیشتر سبب میشود، چرا که گزینهعرضه می پارادوکس انتخا،حاضر با نام 

را به ما پیشنهاد دهد تا بتوانیم از میان « هاییگزینه»نهایی، کاهش یابد. با ای  توضیحات از او خواستیم 

 دهیم. خود را انجام « انتخا،»ها، آن

ی بعد حهی را در صفهای پیشنهادی مرتضهایی را به ما پیشنهاد داد. برخی طرحاو چند روز بعد، طرح

اد، اما دوبی ارائه بینید که او هنرش را خیلی خو، به خدمت گرفته بود و کارش را به خایم. میآورده

بود. انتخا،  ار دشواریکرد، کار بسیهایی که هرکدام به شکلی منظور ما را بیان میانتخا، از میان گزینه

ای   وست داشتیمها بگاریم. دهای دیگر را فراموش کنیم و از آنهای طرحیک طرح جاا،، یعنی جاذبه

اچار بودیم ننیم! اما داشت تا بتوانیم از چند طرح پیشنهادی مرتضی استفاده ککتا، بیشتر از یک جلد می

ح جلد، یا ای  طرآآمد که با انتخا، هر گزینه، ای  سوال پیش می)فقط( یک طرح جلد را انتخا، کنیم. 

بودیم  د را دیدهشده بود که ای کاش فقط یک طرح جلبهتری  انتخا، است؟ در ذه  ما ای  ایده پررنگ

ابود کرد. ا، ما را نهای بیشتر، لات انتخکردیم. گزینهو با دلخوشی کامل، همان یک طرح را انتخا، می

 دمان قربانی پارادوکس انتخا، شده بودیم. بله! ما خو

ر زمان ده است که اید. شاید برای شما هم پیش آمدشاید شما هم در زندگی با ای  شرایط مواجه شده

ای دیگر هت  گزینههای بسیار، لات داشت  حق انتخا،، تبدیل به حسرت کنارگااشانتخا، از میان گزینه

تربیت  رانی که برایکنیم. به پدران و مادپیشنهاد می گیرندگانمتصمیی شود. ما ای  کتا، را به همه

کنند، ر میگی  خود فکهایی که در آغاز ارتباط عاشقانه به تعهدات سنگیرند، به زوجفرزندشان تصمیم می

استخدام  ی که برایپردازند، به مدیرانبه کارآفرینانی که برای انتخا، یک شریک مناسب، به جستجو می

انه، و رید لوازم خخرو هستند، به کسانی که برای خریدهای شخصی، های متعدد روبهکار با گزینهنیروی 

اندیشند ... یمیر انتخا، آموزان و دانشجویانی که به انتخا، و تغیکنند، به دانشحتی خرید خانه اقدام می

 اندیشند!به تمام کسانی که می

ی هتش در حوزای است که حاصل تحقیقاخنران برجستهبری شوارتز، روانشناس، استاد دانشگاه و س

ی رفی نحوهوه بر معرفتارهای اجتماعی، در سراسر جهان مورد توجه واقع شده است. او در ای  کتا،، عال

یتا با اخته و نهاگیری پردها، به بررسی خطاهای پنهان در تصمیمگیری در ذه  انسانانتخا، و تصمیم

حق  تواند ازبمک کند تا های بسیار، کش دارد تا به انسان گرفتار در بند انتخا،ی راهکارهایی، تالارائه

 .مند گرددانتخابی که )به اجبار( برایش در نظر گرفته شده است، بیشتر و بهتر بهره

 د؛راجعه کنیمهای بری شوارتز و درک بهتر نگاه او، به آدرس زیر برای دیدن بخشی از سخنرانی

www.navidmollaee.com/publication/paradox-of-choice.html   

http://www.navidmollaee.com/publication/paradox-of-choice.html
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تاا انتقاال  اندداری، کوشیدهدر حد بضاعت اندک خود از دانش، و با امید بر حفظ امانتای  اثر، مترجمان 

نیسات، و خطا نقص بی صورت گیرد. اما از آنجا که اثر انسانی خوبی رسی زبان، بهفا یلب به خوانندهمط

های ای  اثار، نظارات خاود را باه رامی تقاضا داریم برای رفع کاستیگ فرهیختگان و مخاطباناز تمامی 

 یها به غنای بیشتر ترجماهلطف آنای  که  ارسال بفرمایند info@navidmollaee.comآدرس 

   .  مک شایانی خواهد بود.ای  اثر، ک

فرنازنی  حکیمی –نوید مالیی  





 

 

 

 

 

 گفتارپیش

 ی راهپارادوکس انتخاب: نقشه

 
مراجعه کردم. عاادت داشاتم تاا زماان  1حدود شش سال قبل، برای خرید شلوار جی  به فروشگاه گپ

ها را به ت  کنم، بناابرای  از آخاری  حضاورم در فروشاگاه مادتی گاشاته باود. پاره شدن شلوارهایم آن

 «توانم کمکتان کنم؟آیا می»فروشنده که خانم جوانی بود، به سمت م  آمد و از م  پرسید: 

 .«می خواهم 32تا  28ی یک شلوار جی  در اندازه»گفتم: 

دوسات « »خواهیاد؟مای 6یا اکساترا بگای 5، بگی4، راحتی3، ایزی فیت2شلوار اسلیم فیت»وی پاسخ داد: 

ای باشاد یاا زی؟ای؟ مادل رناگ رفتاه را خواهید دکمهدارید سنگ شور، اسید شور یا مدل پاره باشد؟ می

 «دوست دارید یا معمولی؟

از آن  خاواهم.می فقط شلوار جی  معمولی»را بیان کردم که  جملهگیج شده بودم. چند لحظه بعد ای  

شالوار  د ایا  ناوعای در ماورمعلوم شد که فروشنده هیچ ایاده«. مدلی که قبال تنها مدل شلوار جی  بود

« معمولی جی »رهای تر، او توانست منظور م  از شلواندارد، اما پس از مشورت با یکی از همکاران مس 

 ایی کند.را متوجه شده و مرا به درستی راهنم

هایی که در اختیار داشتم، دیگر مطمان  نباودم کاه آن شالوار جای  مشکل ای  بود که با تمام گزینه

                                                                                                                                        
1 GAP 
2 slim fit 
3 easy fit 
4 relaxed fit 
5 baggy 
6 extra baggy 
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 خواستم. شاید مدل ایزی فیت یا مادل راحتای بیشاتر باه درد ما  همان شلواری بود که می« معمولی»

تم و از او خواساتم تاا خورد. مد جدید در لباس، مرا سردرگم کرده بود. دوباره باه ساراغ فروشانده رفامی

های بی  شلوار جی  معمولی، راحتی و ایزی فیت را برایم تشریح کند. وی به طرحی اشاره کرد که تفاوت

ها تا چه اندازه متفاوت هستند. ای  طرح هم به محدود کاردن انتخاابم کمکای نکارد، داد برشنشان می

ی شلوارها را یکی یکی به وارد اتاق پرو شدم. همهها را امتحان کنم. بنابرای  تصمیم گفتم تا تمامی مدل

سازی بیشتر، باز هم سواالتی را پرسایدم. متقاعاد شاده ت  کرده و در آینه خودم را سنجیدم. برای شفاف

تر باشد و مصمم بودم تا انتخا، درست را انجام دهم، ها باید برای م  مناسببودم که یکی از ای  گزینه

نهایت، مدل ایزی فیت را انتخا، کردم، چون مدلی که راحتی نام داشت، جوری باود توانستم. در اما نمی

 پوشاندم.کرد و باید آن را میکه در قسمت میانی حالت شل پیدا می

شلوار جینی که انتخا، کرده بودم، شلوار خوبی از آ، درآمد، اما آن روز فکار کاردم کاه خریاد یاک 

ز طول بکشد. بدون شک با ایجاد ای  همه انتخا،، فروشگاه در حق ای باشد که یک روشلوار نباید پروژه

های بدنی متفاوتی دارند، لطف کارده اسات. البتاه، باا گساترده نماودن ها و فرممشتریان خود که سلیقه

هاا در ها، مشکل جدیدی نیز به وجود آمده که باید حل شود. قبل از آن که ای  گزیناهی انتخا،محدوده

های ناقص کنار بیایند، اما حداقل خرید شالوار خریدارانی مثل م  مجبور بودند با انتخا،دسترس باشند، 

گیری پیچیده شد کاه بارای کشید. اما خرید امروز تبدیل به یک فرآیند تصمیمدقیقه طول نمی 5بیش از 

 .م  نیازمند صرف زمان و انرژی و همراه با مقدار قابل توجهی تردید، اضطرا، و نگرانی بود

دهاد کاه در طاول ایا  خرید شلوار جی  یک موضوع ساده است، اما مضمون بزرگتری را نشان مای

ای وجود ندارد، زنادگی تقریباا کتا، به دنبال آن خواهیم بود، و آن عبارت است از: زمانی که هیچ گزینه

ود دارد، های موجاود، کاه در فرهناگ مصارفی ماا نیاز وجاغیرقابل تحمل است. با افزایش تعداد گزینه

های منفی ها، جنبهاستقالل، کنترل، و آزادی همراه با ای  تنوع، مثبت است. اما با تداوم رشد تعداد گزینه

هاا باه قادری تشادید ها باز هم بیشتر شود، منفیشود. اگر تعداد گزینههای متعدد ظاهر میداشت  گزینه

قطه، دیگر انتخا، عامل آزادی نیست بلکه عامل کنند. در ای  نشوند که بار اضافی بر خریدار وارد میمی

 ناتوانی است. حتی شاید بتوان ای  حالت را نمودی از ظلم نیز در نظر گرفت.

 ظلم؟

آور است، مخصوصا پس از مطرح نمودن مثالی در مورد خرید شلوار جی . اما هدف ما ای  ادعا، تعجب

باشاد )بادون آن کاه معناای های مصرفی ماینشان دادن وضعیت امروزی خریداران هنگام انتخا، کاال

 دیگری را در نظر داشته باشیم(.

رو هها روبهای زندگی با آنها تقریبا در تمامی حوزههایی است که آمریکاییای  کتا، در مورد انتخا،
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دهد تا شود. انتخا، به ما ای  امکان را میهیچ شکی نیست که انتخا، باعث بهبود کیفیت زندگی ما می

ها، به چیزی دست یابیم کاه دلخاواه ماسات. انتخاا، سرنوشت خود را کنترل کرده و در تمامی موقعیت

خواهند افراد سالم میی اساسی را دارد. برای استقالل ضروری است، که یقیناً برای رفاه، حکم یک مولفه

 خودشان زندگی شان را هدایت کنند و یکی از شروط سالم بودن زندگی نیز همی  مورد است.

شت  یست که دانانتخا، خو، است، لزوما به معنای آن  تعدادیاز سوی دیگر، ای  حقیقت که داشت  

ها انتخا، انبوهی از اشت  حجمطور که در ادامه خواهیم دید، د، بهتر خواهد بود. همانبیشترهای انتخا،

گااشت   یل به کناربوده و ما و تنوع یخودمختاری آزادی، بر است. در قالب یک فرهنگ، ما شیفتههزینه

باه  وجاود، منجارمهاای های خود نیستیم. اما وابستگی بیش از حد ما به تمام انتخاا،یک از گزینههیچ

 و حتی افسردگی خواهد شد.مندی تصمیمات بد، اضطرا،، استرس، عدم رضایت

« آزادی منفی»، تمایز مهمی را بی  1ها پیش، یکی از فیلسوفان سیاسی مشهور به نام آیزایا برلی سال

ها، آزاد باودن از )آزاد بودن از محدودیت« آزاد بودن از»قائل شد. آزادی منفی به معنی « آزادی مثبت»و 

)در « آزاد بودن برای»باشد. آزادی مثبت به معنای ( میای  که کسی به شما بگوید چه کاری انجام دهید

ها برای دراختیار گرفت  زمام زندگی خود و تبدیل کاردن آن باه حیااتی معناادار و دسترس بودن فرصت

« آزادی از»هایی که مردم شوند. اگر محدودیتمهم( می باشد. اغلب ای  دو آزادی در کنار هم مطرح می

میسر نخواهاد « آزاد بودن برای چیزی»قدر زیادی سخت باشد، امکان دستیابی به ها را خواستارند به آن

 بود. اما نیازی نیست تا ای  دو نوع آزادی همیشه کنار هم باشند.

، ماهیات و اهمیات آزادی و اساتقالل و 2ی جایزه نوبل اقتصااد، آمارتیاا سا فیلسوف معروف و برنده

د را مورد بررسی قرار داده اسات. وی در کتاابش باا عناوان شوشرایطی که منجر به بهبودی ای  دو می

شود. او ها تمایز قائل میبی  اهمیت انتخا، و نقش کارکردی آن در زندگی انسان 3توسعه در قالب آزادی

کند که به جای طرفاداری کورکوراناه از آزادی انتخاا،، بهتار اسات ایا  ساوال را از ای  گونه بیان می

کند، آیا آزادی ما را به تر میشود یا ما را محروممندی ما میا ای  آزادی باعث بهرهخودمان ب؟رسیم که آی

کند یا باعاث از بای  رفات  آن نهد، آیا عزت نفس را تقویت میدارد یا زنجیر بر پایمان میحرکت وا می

شود. ع ای  امر میشود بتوانیم در جوامع خود مشارکت داشته باشیم یا مانع از وقوشود، و آیا باعث میمی

ها باعث مندی ضروری است، اما تمامی انتخا،آزادی برای عزت نفس، مشارکت عمومی، حرکت، و بهره

شوند. به طور خاص، افزایش شدید در انتخا، میان کاالها و خدمات، نقش آنچنانی در افزایش آزادی نمی
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تواند با گرفت  زمان و انارژی از خریاداران های ارزشمند ندارد. در واقع، ای  افزایش انتخا، میآن آزادی

 شود.ها به سایر مسائل وجود دارد، باعث مختل شدن آزادی میکه امکان اختصاص دادن آن

دارناد،  ا، بیشاتریهای امروز، با وجود آن که آزادی انتخاباور م  ای  است که بسیاری از آمریکایی

ی ارائاه وای  کتا،، تشاریح علات ایا  پدیاده کنند. هدف از نگارش مندی کمتری احساس میرضایت

 باشد.راهکارهایی در ای  خصوص می

،، یکی از دی انتخاکشور آمریکا بر تعهد نسبت به آزادی و استقالل فردی بنا نهاده شده است که آزا

انتخا،،    آزادی وهای اساسی آن است. بحث م  ای  است که ما با ایجاد ارتباط کامال مستقیم بیارزش

نجر باه مند ضرورتا تواهای موجود، نمیکنیم، چرا که افزایش تعداد گزینههیچ لطفی در حق خودمان نمی

شاود د مایمانی ایجازمندی ما از آزادی، افزایش آزادی شود. بلکه اعتقاد م  ای  است که بیشتری  بهره

انی بیشاتر ا از نگرال خود رهای درست انجام دهیم و در عی  حکه بیاموزیم در مورد مسائل مهم، انتخا،

 در مورد مسائلی که مهم نیستند، رها کنیم.

هایی که مردم هرروز باا آن دهد که چگونه انتخا،از ای  کتا، توضیح می 1ی بحث، بخش در ادامه

به چگونگی انتخا، پرداخته و نشان خواهد  2های اخیر افزایش یافته است. بخش مواجه هستند، در سال

های هوشمندانه تا چه اندازه دشوار و طاقت فرسا است. انتخا، خو، به طور خااص انجام انتخا،داد که 

هاا ها هستند، دشوارتر است؛ افرادی که تعبیار ما  از آنبرای افرادی که مصمم به انجام بهتری  انتخا،

تواناد باعاث یدر مورد ای  موضوع است که چگونه و چرا انتخا، ما 3باشد. بخش می 1«هاطلببیشینه»

ها بارای انتخاا،، شود که آیا افزایش فرصترنجش ما شود. در ای  بخش از کتا، ای  سوال مطرح می

 شاود کاه در اغلاب ماوارد، شود؟ و ای  نتیجاه حاصال مایمندی مردم میحقیقتا باعث افزایش رضایت

هاای دهند چرا گزینهمی گونه نیست. فرآیندهای روانشناسی متعددی نیز معرفی خواهند شد که نشانای 

های از دست رفته، انتظارات شود احساس بهتری ایجاد شود: سازگاری، پشیمانی، فرصتبیشتر، باعث نمی

شاود کاه گیری میافزایش یافته و احساسات مربوط به عدم کفایت و غیره. در ای  بخش از کتا، نتیجه

اخیر مربوط به افسردگی بالینی که دنیاای غار، را تواند با اپیدمی ی انتخا،، حقیقتا میافزایش محدوده

منادی از مساائل ها برای بهرهای از توصیهکتا،، مجموعه 4فراگرفته، مرتبط باشد. در نهایت، در بخش 

 شود.مثبت و پرهیز از مسائل فنی در آزادی انتخا، مدرن ارائه می

روانشناسان، اقتصاددانان، محققان های پژوهشی ی وسیعی از یافتهدر سراسر کتا،، در خصوص دامنه

گیری مارتبط هساتند، مطاالبی را یری که همگی با موضوع انتخا، و تصمیمگیمبازار و دانشمندان تصم

هاا شااید ها وجاود دارد کاه برخای از آنهای مهمی برای یادگیری از ای  پژوهشخواهید آموخت. درس
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مثاال، ماوارد زیار را در نظار  بارایبه نظر برسند.  چندان واضح به نظر نیایند و برخی دیگر دور از عقل

 بگیرید:

های خاصی را در مورد آزادی انتخاا، خاود صورت داوطلبانه، محدودیتمرد، بهتاگر به جای  -1 

 ب؟ایریم، احساس بهتری خواهیم داشت.

هتری اس بقانع باشیم، احس« به قدر کافی خو،»ها باشیم، به ای آن که دنبال بهتری اگر به ج -2

باه قادر  »خواهم یاید که پدر یا مادری بگوید از کودکان خود مخواهیم داشت )آیا تا کنون شنیده

 باشد؟(.« کافی خو،

 داشت. گیری پایی  بیاوریم، احساس بهتری خواهیمگر سطح انتظارات خود را از نتایج تصمیما -3

 بهتری خواهیم داشت.ما غیرقابل برگشت باشند، احساس  یاگر تصمیمات اتخاذ شده -4

احسااس  دهند، توجه کمتری داشته باشیم،گر به کارهایی که دیگران در پیرامون ما انجام میا -5

 بهتری خواهیم داشت.

 رسند که:برخالف ای  منطق به نظر می ،های فوقگیرینتیجه

 های بیشتر داشته باشند، احساس بهتری دارندها انتخا،هرچه انسان -

 است برای دستیابی به نتایج مطلو،، داشت  استانداردهای بسیار باالبهتری  روش  -

 داشت  راهی برای برگشت از تصمیمی که اتخاذ شده، بهتر از نداشت  آن است -

آنچه که  در مورد چیزی که امیدوارم در ای  کتا، بتوانم نشان دهم، ای  است که عقل سلیم، حداقل 

 کند.شود، اشتباه میشده می مندی ما در تصمیمات اتخاذباعث رضایت

موضاوع  م، کاه ایا کنیها را از ای  جهت بررسی میهمانطور که قبال اشاره کردم، بار اضافی انتخا،

گیاری ا بارای شاکلدهد. امی انسان را که اهمیت زیادی دارند، تحت تاثیر قرار میهایی از تجربهبخش

ر را شاروع ب نیازهاا کاای سلسله مراتتری  نقطهز پایی از آن یاد کردم، ا« بار اضافی»آنچه که با عنوان 

 ود.کرده و به سمت باال خواهیم رفت. کار را با انجام چند خرید دیگر آغاز خواهیم نم

 بری شوارتز
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 یک روز در سوپرمارکت

ناوع و برناد  85مان باودم کاه های سوپرمارکت محلهبررسی قفسهدر یکی از روزهای اخیر در حال 

ها، متوجه شدم که برخی محصوالت دارای سدیم بوده مختلف از بیسکوئیت را دیدم. با مطالعه روی بسته

های کوچک و بازر  ها در بستهو برخی دیگر نیستند. برخی بدون چربی و برخی دارای چربی بودند. آن

هاا در برخای ماوارد بازر  و در برخای دیگار کوچاک باود. ی خاود بیساکوئیتندازهارائه شده بودند. ا

هاا قیمات در میاان قفساههای وارداتای عجیاب و غریاب و گارانهای شور معمولی و نمونهبیسکوئیت

 کرد.خودنمایی می

نوع  285ها، ی ما، فروشگاه چندان بزرگی نیست، اما با ای  حال در کنار بیسکوئیتسوپرمارکت محله

خاورد. در میاان انتخا، مختلف به چشام مای 21های شکالتی، کلوچه نیز وجود داشت. در میان کلوچه

نوع مختلف برای انتخا،  20ها(، ها بشمارم یا بیسکوئیتها را در میان کلوچهدانم آنها )که نمیگلدفیش

 وجود داشت.

طعم و  85یدنی پاکتی برای کودکان، نوش 65نوع نوشیدنی ورزشی،  13ها ی آبمیوهدر سرتاسر قفسه

توانساتم میهای مخصوص بزرگساالن وجود داشت. نوع چای یخ و نوشیدنی 75ها و برند دیگر از آبمیوه

هاای مصانوعی(، های شیری  شده )با قند یا شیری  کننادهچای را از بی  نوشیدنیمختلف های نوشیدنی

 دار انتخا، کنم.لیمویی و طعم


