Zeven dimensies van gedrag
Inzicht in gedrag volgens de DilemmaMethode™
Welk gedrag wij vertonen, is afhankelijk van een aantal verschillende drijfveren. Een aantal
van deze drijfveren kunnen wij bewust beïnvloeden. Door een ander deel worden we
onbewust beïnvloed. In totaal zijn er zeven verschillende hoofdzaken die ons gedrag
vormen. Dit noemen we de 'Zeven dimensies van gedrag'. In dit voorbeeld lichten we
deze zeven dimensies toe aan de hand van het praktijkvoorbeeld: ‘Boodschappen doen’.

Stel, je staat in de supermarkt. Wie bepaalt er dan
wat er in jouw boodschappenmandje belandt?
Dat ben je natuurlijk zelf! Maar heb je weleens
gemerkt dat je spullen kocht die je eigenlijk niet
van plan was om te kopen? Of die je zelfs helemaal
niet nodig hebt? Misschien ben je dan wel
(ongemerkt) beïnvloed door één van de zeven
dimensies van gedrag.

1 Fysieke gesteldheid
De eerste dimensie die ons gedrag bepaalt, is onze fysieke
gesteldheid. Met andere woorden: hoe gaat het met ons lichaam? Dit
heeft een grote invloed op ons gedrag, zoals het worden beperkt door
een ziekte, handicap of onze leeftijd. Wellicht kunnen we hierdoor niet
bij bepaalde producten komen, of houden we het niet lang uit in de
supermarkt. Bovendien kopen we meer (calorierijke) producten als we
honger hebben. Onze fysieke gesteldheid heeft dus niet alleen invloed
op hoeveel producten we kopen, maar ook op het soort producten.

2 Mentale gesteldheid
Net als bij ons lichaam, heeft ook onze
mentale conditie invloed op ons gedrag.
Voelen we ons vrolijk? Dan kopen we meer
(en andere) producten dan wanneer we ons
verdrietig of angstig voelen. Hebben we veel
energie? Dan kunnen we verleidingen beter
weerstaan dan wanneer we moe zijn. Maar
soms verdienen we gewoon even die lekkere
fles wijn en/of die reep chocolade!

3 Omgevingsinvloeden
Tot nu toe hebben we vooral dimensies
besproken die in onszelf zitten. Maar de
omgeving heeft ook een enorme invloed op
ons gedrag, soms zonder dat we het door
hebben! Misschien lopen we wel die lekkere
geur achterna van vers gebakken brood, of
pakken we zonder na te denken het product
dat in de actie is. Supermarkten spelen hier
handig op in, door bijvoorbeeld het
(duurdere) A-merk product op ooghoogte te
leggen, en de goedkopere producten op een
minder goed bereikbare plek.

4 Persoonlijkheid
Onze persoonlijkheid, ook wel ons karakter
genoemd, heeft ook een enorme invloed
op ons gedrag. Met name wanneer we
haast hebben of gestrest zijn, vallen we
vaak terug op deze 'ware aard'. Sommige
mensen kunnen bijvoorbeeld niet zonder
boodschappenlijstjes, terwijl een ander
type mens liever ter plekke bekijkt wat de
pot gaat schaﬀen.

5 Aangeleerd gedrag
Voor veel van ons gedrag hebben we eerst
bepaalde kennis en vaardigheden moeten
ontwikkelen voordat we het konden vertonen.
Het vertonen van deze vaardigheden begint
bewust, maar kan later een automatisch
proces worden. Zo hebben we moeten leren
dat het gebruikelijk is om het beurtbalkje
achter jouw producten op de lopende band
te leggen, zodat het duidelijk is wanneer de
volgende klant aan de beurt is. En zo niet,
dan weet je het nu!

6 Cognitieve capaciteiten

Verbaal

Sensitief

Ken je die vervelende CITO-toets nog? Of heb je wel eens
meegedaan met een IQ-test? Naast dat de score op deze
testen iets zegt over hoe intelligent we zijn, brengt het
vooral in kaart uit welke cognitieve capaciteiten we veel,
of juist weinig kunnen putten. Vaak worden deze testen
onderverdeeld in Abstracte, Numerieke, Sensitieve en
Verbale intelligentie. Ben jij bijvoorbeeld heel goed in het
bepalen van de eﬀiciëntste route door de supermarkt
(Abstract)? Of ben jij juist goed in vergelijken en het
berekenen van de goedkoopste producten (Numeriek)?
En misschien voel jij wel heel goed aan wanneer iemand
je hulp kan gebruiken (Sensitief). Het kan ook zijn dat je
makkelijk een praatje maakt, of vraagt waar een product
ligt (Verbaal). Het inzetten van onze cognitieve capaciteiten
is een bewust proces en de dimensie die onder druk of
spanning het eerste komt te vervallen.

7 Bewust of onbewust gedrag
Alle genoemde dimensies van gedrag hebben ook weer invloed op elkaar, en
bepalen uiteindelijk welk gedrag we vertonen. Soms denken we eerst na over het
gedrag, en zetten we het gedrag bewust in. In andere gevallen gaat het gedrag
automatisch, of vertonen we het gedrag zonder dat we het opmerken of hier over
nadenken. Deze laatste dimensie van gedrag brengt alle andere dimensies samen
en bepaalt of we bewust regie kunnen voeren over ons gedrag. Met andere
woorden: hoeveel producten zitten er uiteindelijk in onze boodschappentas die
we eigenlijk niet nodig hadden?

Teksten en redactie: Wout Fontane Pennock en Boan Kattenberg Vormgeving: Elvira Koek Copyright © 2018 DilemmaManager

Abstract

Rekenkundig

