Перцепции за успех при вземане на икономически решения

№ 7 „Лошото се забравя, хубавото остава“, N = 2 – в този клъстер са изследваните лица, които игнорират случаите, в
които са получили по-малко от обещаното,
а обръщат внимание на случаите, в които
получават повече, и това оформя техния
специфичен тип възприемане за успех
при икономическото взаимодействие. Изследваните лица, попадащи в клъстера са
споделили: „Видях, че липсващото количество от миналия път се възвръща със следващото избиране, което [...] ме караше да
се чувствам по-доволен от сделката, сякаш
забравях за предишния провал на доставчика [...] и гледах само кога е дал повече“;
„Временното разочарование от доставчика, който избрах първи [ме накара да го
сменя], но […] се задържах с моя първи
избор“.
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ворите на изследваните лица е: „Надявах
се при по-малките оферти да попадна на
по-високо отклонение надолу, за да загубя
по-малко, а при по-големите – по-високо
нагоре, за да спечеля повече“.

Заключение
Експериментът показа, че представата на
хората за икономическия успех не се изчерпва само с постигането на най-голямата възможна печалба. Забележително
е, че дори когато участниците притежават относително задълбочена теоретична
подготовка по икономика (голямата част
от участниците са студенти по икономика и стопанско управление и са изучавали
основните икономически дисциплини),
техните перцепции за успешен икономически резултат могат да са свързани с найразнообразни аспекти на ситуацията, част
от които нямат нищо общо с традиционно
разглежданите от икономическата наука.
Тези изводи показват необходимостта проблемите на икономическото поведение да
се анализират от различни гледни точки,
което на практика означава да се търсят
възможностите за интеграция на различни
социални науки.
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