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Abstract
The Fundamentals of behavioral economics and finance by Ali Saidi and Seyed Mohamad
Javad Farhanian was first published in 2012 and the second edition was out in 2015. While
the book covers a wide variety of subjects in behavioral economics and finance, it fails to
logically connect the materials together within a broader context. The authors neither
provided theoretical foundations nor investigated applied aspects of behavioral economics
and finance systematically. Furthermore, a good deal of materials is translated from
English. The authors provide a list of behavioral biases followed by prescriptions to fight
against them without proving that increasing information cause behavior change. This is
not consistent with an evidence-based approach to behavioral economics and finance.
Moreover, the existence of personal and unproven prescriptions in the book is simply
unscientific that undermines the credibility of behavioral economics and finance.
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چكيده
کتاب مبانی اقتصاا و ماا ی رفتااری توسا علای سا یدی و ساید محمادووا فرهانیاان ر
سال  1391تأ یف و ر سال  1394تجدید چاپ شده است .کتاب طیف وسی ی از موضوعات
مطرح ر اقتصا و ما ی رفتاری را پوشش می هد ،اما میان مطا ب ارائا شاده اتصاال منطقای
ووو ندار و ایده های خر ر یک بستر کالن قرار نگرفتا اناد .نویسانداان نا اب اا نظاری
اقتصا و ما ی رفتاری را ب صورت منسجم و نظاممند ارائ کر هاند و ن اب اا کااربر ی آن را.
عالوه بر این ،حجم مطا ب تروم شده از انگلیسی بسیار زیا است .نویسانداان بادون اینکا
ثابت کر ه باشند ک افزایش اطالعات باعث تغییر رفتار میشو  ،پس از فراهم کار ن فهرساتی
از انواع سوایریها ،تجویزهایی برای مقابل باا آنهاا ارائا کار هاناد کا باا ماهیات رویکار
شاهدمحور ر اقتصا و ما ی رفتاری سازاار نیست .وواو برخای بر اشاتهاای شخصای و
اثبااات نشااده ر کتاااب ب ا سااا ای غیرعلم ای اساات و اعتبااار اقتصااا و مااا ی رفتاااری را
خدش ار میکند.
کليدواژه :اقتصا رفتاری ،ما ی رفتاری ،سوایریهای (تاور هاای) رفتااری ،ساوایریهاای
شناختی.

 .1مقدمه
اقتصا و ما ی رفتاری نا تنهاا با عناوان یاک شااخ علمای بلکا با عناوان موضاوعی ر
سیاستاذاری عمومی مور توو بسیاری قرارارفت است .یکی از مهمترین بینشهاای ایان
شاخ ر سیاستاذاری عمومی مبتنی بر این یافت است کا انساانهاا با لیاخ مختلاف
* استا یار اقتصا  ،عضو هیأت علمی انشگاه ا زهراء ،تهران ،ایران،
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ازومل محدو یتهای شناختی و برخی از سوایریهای رفتاری نمیتوانند هماواره بهتارین
ازین را انتخاب کنند .هدف اقتصا و ما ی رفتاری مطا خطاها و سوایریهای نظاممنادی
است ک منجر ب توضیح و پایش بینای بهتار رفتاار اقتصاا ی افارا شاو  .ر نقطا مقاباخ،
پیشفرض هم مدلهای اقتصا و ما ی مت ارف انتخاب بهترین ازینا توسا افارا اسات.
ب همین علت ،ودال و تقاباخ میاان اقتصاا و ماا ی مت اارف و رفتااری اوتناابناپاذیر و
مناقش برانگیز است.
نکت آموزنده ر ودال بین طرفداران اقتصا و ما ی مت ارف و اقتصاا و ماا ی رفتااری،
غایی و نهایی نبو ن نظری ها است ک نی رو ریک ( )Dani Rodrikر کتاب صاحتوساقم
این علام مااللآور ( Economics Rules: Why Economics Works, when it Fails, and how to
 )Tell the Differenceب آن میپر از  .رو ریک تأکید میکند ک ما ر علم اقتصا باا سابدی
از نظری های مختلف روبرو هستیم ک هرکدام ونب ای از واق یت را تبیاین مایکنناد و هنار
یک اقتصا ان انتخاب مناسب میان آنها است .ب عقیده تیلار ( ،)2015مطا اات تجربای و
آزمایشگاهی هستند ک مشخص میکنند ر هر موق یت باید از چ نظری ای استفا ه کر .
باووو اینک ایرانیان وزء سریعترین نبال کنندههای اقتصا و ما ی رفتاری نبو هاناد ،اماا
میاازان توواا بااازار نشاار و محققااین ایراناای باا اقتصااا و مااا ی رفتاااری ر هاا 90
شگفتانگیز است .ر این میان ،کتاب مبانی اقتصا و ما ی رفتااری نوشات علای سا یدی و
سید محمدووا فرهانیان از او ین منابع تأ یفی ر این حاوزه اسات .کتااب با تقاباخ میاان
انسان اقتصا یای ک ر نظری های اقتصا و ما ی مت ارف فرض میشو و انساان عاا یای
ک موضوع اقتصا و ما ی رفتاری است میپر از و تمرکز ویژهای بار م رفای ساوایریهاا
(تور ) و خطاهای تصمیمایری ار  .حجم شاواهد و مطا اب اار آوریشاده ر کتااب
شگفتانگیز است ،اما میان مطا ب ارائ شده اتصال منطقی ووو ندار و ایادههاای خار ر
یک بستر کالن قرار نگرفت اند.
اهمیت نقد و بررسی این کتاب از اینوهت است ک باووو قطبی باو ن فضاا پیراماون
برخی مسائخ مانند اینک آیا میتوان بر بازارهاا غلبا کار  ،یاووین فاماا ( )Eugene Famaاز
بنیاناذاران ما ی مت ارف و ریچار تیلر ( )Richard Thalerاز بنیانااذاران ماا ی رفتااری ،ر
مور بسیاری از موضوعات توافق ارند .ریچار تیلر هم مانند عده زیا ی ر اقتصا و ماا ی
رفتاری م تقد است ک بهترین راه توصیف رفتار اقتصا ی انسان مدل نئوکالسیک اسات ،اماا
این مدل نمیتواند برخی رفتارها را توضیح هاد و با ساا ای غلا اسات .ر واقاع تماام
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مدلها غل هستند و صرف ووو شواهد متنااق باعاث کناراذاشاتن مادلهاای پیشاین
نمیشو  .ر مواوه با سوایریها و خطاهای انسانی ،محققین رفتاری ب نحاوه تاثیرااذاری
این سوایریها بر تصمیمات افرا پر اخت و ب نبال شناسایی سوایریهای ت یینکنناده ر
رفتارهای ب ظاهر غیرعقالیی (م اا ل صاحیح  Irrationalر فارسای غیرعقالنای اسات ،اماا
متاسفان ب غل غیر عقالیی رایج شده است .ب همین وهات ،ر ایان مقا ا هام راساتا باا
کتاب از «عقالیی» استفا ه شده است ).هستند .پرسیده میشاو کا آیاا سیاساتااذاران و
مشاوران ما ی میتوانناد بار ایان ساوایریهاا غلبا کنناد و رنهایات اینکا بهتارین راه
تصمیم ایری ر بافتارهای مختلف چیست متأسفان کتااب حاضار بااووو فاراهم کار ن
فهرستی از سوایریها بدون اینک ب این پرسشها ب صورت کافی بپر از  ،اقدام با فاراهم
کر ن تجویزهایی برای مقابل با آنها کر هاست.
این مقا ب م رفی و نقد کتاب مبانی اقتصا و ما ی رفتاری مایپار از  .بخاش وم با
م رفی رئوس مطا ب ارائ شده ر کتاب پر اخت و بخش سوم خاستگاه اثر را تبیین میکناد.
بخش چهارم ب نقد شکلی اثر میپر از  .محتوای اثر ر بخش پنجم و بار اسااس شایوهناما
مجل مور بررسی و مداق قرار میایر  .بخاش نتیجا ایاری ،تاأمالت نهاایی ر خصاو
محتوای اثر و وایگاه آن را ارائ میکند و رنهایت پیشنها های کاربر ی ارائ میشوند.

 .2معرفی و نقد کلی اثر
کتاب مبانی اقتصا و ما ی رفتاری توسا علای سا یدی و ساید محمادووا فرهانیاان ر
چهار بخش و واز ه فصخ ب رشت تحریر رآمده است .این کتاب وزو او ین مناابع تاأ یفی
فارسی ر حوزه اقتصا و ما ی رفتاری است کا توسا انتشاارات باورس ر ساال 1391
چاپ و ر سال  1394تجدید چااپ شاده اسات .باا تووا با شارای باازار نشار ایاران،
تجدیدچاپ این کتاب موفقیت بزرای است .تمرکز اصلی کتاب بار ماا ی رفتااری اسات و
مطا ب ار آوریشده ر کتاب بسیار ارزنده هستند.
بخش اول با عنوان مروری بر ا بیات اقتصا ی از مکتب کالسیک تاا مکتاب رفتااری از
ضواب انتزاعی مفروض ر اقتصا کالسیک ب منظور استفا ه از ریاضیات شروع مایشاو و
شرح می هد ک چگون یدااههای انتقا ی شکخارفت و بنیان نظاری مساتحکم و غیرقاباخ
تز زل مکتب نئوکالسیک ب چا ش کشیده شده است .زیا هخواهی انسان اقتصا ی با عناوان
یخ استفا ه از مدلهای بهین ساز م رفی میشو  .فارق از اینک انسانها زیاا هخاواه هساتند
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یا خیر ،مقداری کجفهمی ر این استدلل نهفت اسات زیارا بهینا ساازی و رویکار ت اا ی
رو علم اقتصا برای تبیین مسائخ است و نمیتوان استفا ه از ایان رویکار را مناوه با
زیا هخواهی انسانها انسات .چا بساا کا رویکار بهینا ساازی ر برخای از مهامتارین
نظری های رفتاری از ومل نظری چشم انداز کاهنمان و تورسکی ( )1979کا ر کتااب با
نظری ورنما تروم شده است هم ووو ار .
بخش وم ب ارائ نظری های بنیا ی ر اقتصا و ما ی رفتاری میپر از و مایپرساد کا
نظری های لزم برای تبیین رفتار عا ی با رفتار عقالیی چ فرقی ارند .علایرغام اینکا با
این پرسش پاسخی ا ه نشده است ،مطا ب بخش وم کتااب بسایار خالصا هساتند و با
سیر تطور یدااههای اقتصا و ما ی رفتاری نمیپر ازند.
بخش سوم ب سوایریهای رفتاری و تناق های علم اقتصا و ما ی مت ارف اختصاا
پیداکر ه است .این بخش ر س فصخ ب نامهاای «تصامیمایاری شاهو ی»« ،تاور هاای
شناختی» و «چارچوب شناختی» ب انواع سوایریهای رفتاری میپار از  .ر اغلاب ماوار
برای سوایری توصیفشده مثالهای مت اد ی فاراهم شاده اسات ،اماا آزماون تشخیصای
م رفی نشده و وو تمایز برخی سوایریهای مشاب ت یین نشده است.
ر بخش چهارم ،برخی مباحث خا ما ی رفتاری بیاان مایشاو  .تمرکاز اصالی ایان
بخش بازار اوراق بها ار و واکنشهای رفتاری ر آن ازومل بایشواکنشای ،کامواکنشای و
رفتار تو هوار است .واکنشهای رفتاری ب عنوان یلی برای فاصال اارفتن باازار از کاارایی
مطرح میشوند ،اما رو های اصلی و بحاثهاای پیراماون کاارایی باازار مانناد نوساانات
بیشازحد ازار نمیشوند .ر فصخ آخر کتاب شاخصهای انادازهایاری احساساات ر
بازار اوراق بها ار و مدلهای اندازهایری ارائ شدهاند.

 .3خاستگاه اثر
کتاب مبانی اقتصا و ما ی رفتاری ب عنوان یک اثر تأ یفی ارائا شاده اسات ،رحاا یکا
بهتر بو تحت عنوان تروم و تأ یف چاپ میشد .بسیاری از مطا ب کتاب تروما عینای
مقالت بدون کوچکترین تغییری است .برای مثال ،ر فصخ هم فق از مدل ارائ شاده ر
باربریس و همکاران ( )1998استفا ه نمیشو  ،بلک ت اریف کم واکنشی و فرا واکنشای کا
ر ابتدای فصخ آمده است نیز مربوه ب مقا مذکور هستند و باا آنچا اکثار افارا ر ماا ی
رفتاری فرض میکنند متفاوت است .باووو اینک هیچ اشکا ی برای استفا ه از ایان مناابع
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ووو ندار  ،اما نویسنداان با ازینش و چندپاره کر ن متن مقا ماذکور ،فهام مطا اب را
شوار کر هاند .برای مثال ،هیچ توضیحی برای اینک چرا ر ت ریف کام واکنشای از یاک
وره و ر ت ریف بیش واکنشی از چند وره استفا ه میشو ارائ نشده است.
ر سخن نویسنداان ،کتاب ب عنوان تاأ یفی از تحقیقاات ساالهاای اخیار اندیشامندان
رشت های روانشناسی ،اقتصا و ما ی م رفی میشو کا چیادمانش با اونا ای اسات کا
خواننداان را برای ورو ب مباحث پیشرفت تر آما ه کناد ،رحاا یکا کتااب با اار آوری
برخی از مهمترین یافت های علوم رفتاری و ارائ ازینشی برخای از نظریا هاا پر اختا و ر
بسیاری از موار فرض میکند ک خواننده با ا بیات موضوع آشنا است .برای مثاال ،فاروض
بنیا ین استفا هشده ر باربریس و همکاران ( )1998نقخ نمیشو  .فهم مطا ب ارائا شاده ر
فصخ هم مشروه ب این است ک خواننده بداند ک مدل فرض میکند یک سارمای ااذار و
ارایی ووو ار و باورهای سرمای اذار قیمت و بااز هی را ت یاین مایکناد .ایان مسائل
باعث شده است ک مخاطب کتاب مشخص نباشد .ر سخن نویسنداان تأکیاد شاده اسات
ک تال شده تا خوانناداان باا مباانی نظاری آشانا شاوند و از موضاوعات کااربر ی نیاز
آااه ار ند .این تال ر بسیاری از موار امراهکننده است ،زیرا مباانی نظاری با صاورت
قیق ارائ نشاده اسات و ر برخای ماوار موضاوعات کااربر ی بر اشاتهاای شخصای
نویسنداان هستند و ن آنچ ر ا بیات مطرح است.
انگیزه نویسنداان از پر اختن ب موضوع اقتصا رفتاری توفیق بیشتر نظری هاای رفتااری
ر تبیین پدیدههای اقتصا ی و ما ی و تأثیر زیا عوامخ احساسی بر رفتاار افارا هار وام ا
عنوان میشو  .اما کتاب تالشی برای تبیین این موضوع نمیکند .برای مثاال ،ااذار از نظریا
مطلوبیت مور انتظار ب نظری چشمانداز بهترین مجال برای این مهم است و حجام وسای ی
از مستندات و شواهد ر این زمین مووو است .کتاب هیچ مثا ی از این توفیقاات نمایزناد
و ب ذکر تناق ها بسنده میکند.
از سوی یگر ،کتاب هیچ اشارهای ب انتقا های وار شاده با ماا ی رفتااری نمایکناد و
تناق های نظری های رفتاری را مطرح نمیکند .برای مثاال ،منتقادین او یا اقتصاا و ماا ی
رفتاری بسیاری از پدیدههای رفتاری را حکایت و اساتان انسات اناد کا وام یات ندارناد
(استتمن .)2014 ،عدم توو ب انتقا ات وار شده ر فهرست استر ه سوایریهاا تحات
س عنوان تصمیمایری شهو ی ،تور های شناختی و چارچوب شناختی نمایان مایشاو .
پرسشی ک برای خواننده مطارح مایشاو ایان اسات کا انساتن ایان ساوایریهاا چا

 52پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستویکم ،شمارة چهارم ،تير 1400

سو ی ار آیا علم ب این سوایریها باعث تصمیمهای بهتار ر باازار ساهام مایشاو
وای بحث وا ب بین طرفداران فرضی بازارهای کارا و مخا فان آن (ماا ی رفتااری) کا ر
وایزه نوبخ  2013هم نمایان است ب شدت خا ی است .انتظار بار ایان اسات کا کتاابی باا
عنوان مبانی اقتصا و ما ی رفتاری ب موضوعی مانند «آیا میشو بر بازار غلب کر » بپر از .
بخش وم کتاب بدون اینک نحوه عزیمت از نظری های اقتصا مت ارف ب نظریا هاای
اقتصا رفتاری را توضیح هد ب ارائ نظری های بنیا ی ر اقتصا و ما ی رفتاری میپار از .
کتابی ک ا عای نظری بو ن ار از سیر تحولت نظری ها و تجربی شدن آنها غافخ اسات.
برای مثال ،نظری مدل قیمتاذاری ارایی ارائ شده ر فاما و فرنچ ( )2015ک با صاورت
ویژه برخاست از مشاهدات و ا هها است هیچ وایی ر کتاب ندار  .کتاب ب صاورت کلای
نظری ها را ب صورت غیررسمی و بدون وزئیات ارائ کار ه اسات و با هماین یاخ بارای
خواننداان ناآشنا با مطا اب مناساب نیسات .کتااب مباانی اقتصاا و ماا ی رفتااری بادون
برقرارکر ن پلی میان یافت های متنوع اقتصا و ما ی رفتاری ،انتخابی ازینشی اسات از اناواع
خطاهای شناختی و رفتاری مؤثر ر تصمیمایری و نظری های رفتااری .عاالوه بار ایان ،ر
تروم برخی مطا ب مشخص نیست ک آنها سوایری هستند و یا فرآیند مکاشف ای .بارای
مثال ر توضیحات مربوه ب سترسی اطالعات ،ااهی از آن با عناوان ساوایری و اااهی
ب عنوان فرآیند مکاشف ای اسم بر ه شده است.
بخش سوم کتاب ک با عنوان تناق های علم اقتصا و ما ی مت ارف ب ساوایریهاای
رفتاری میپر از را مایتاوان ر میاان کتاابهاایی یگاری کا با ساوایریهاا و رفتاار
غیرعقالیی میپر ازند قرار ا  .برخی کتابهای تروما شاده ر ایان حاوزه عباارتاناد از
«قوی سیاه»« ،هنر شفاف اندیشیدن»« ،نابخر یهای پیشبینی پذیر»« ،تلنگار» و « اناش ماا ی
رفتاری و مدیریت ارایی» .ب صورت کلی اساس تقسیمبندی سوایریهاا ر فصاول  7و 8
مشخص نیست .بخش چهارم ک ب واکنشهاای رفتااری ر باازار اوراق بهاا ر مایپار از
خیلی کاربر ی نیست ،زیرا فق ب ذکر یافت ها پر اخت و نحوه ساتیابی با آنهاا را کاماخ
توضیح ندا ه است .برای مثال ،کتاب «اقتصا سنجی ما ی» نوشت بروکس ( )2014ک بخشای
از آن ب فارسی تروم شده است آزمون بیش واکنشی را بسیار بهتر توضیح ا ه است.

 .4نقد شكلی اثر
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علیرغم اینک کتاب مبانی اقتصا و ما ی رفتاری و نویسانده ار  ،اماا سابک و سایاق ماتن
یکدست و سازاار است ،منتها برخی قواعاد عماومی نگاار متاون علمای ر آن رعایات
نشده است ک ر ا ام ب آنها پر اخت میشو  .ر متون علمی فارسی رسم بار ایان اسات
ک اسامی ب فارسی نوشت شوند و انگلیسی آنها ر پانویس قرار ایر  .ر م ادو ماوار ی
ک اسامی ب فارسی بیانشدهاند غل هستند ،برای مثال «ار» ب وای «ارثر(.»)Grether
یخ قرار ارفتن بسیاری از نمو ارها ر کتاب مشخص نیست و اصالً هیچ اروااعی ر
متن ب آنها ووو ندار  .برای مثال ،رواوع کنیاد با صافحات ،379 ،319 ،292 ،285 ،36
 .409 ،390ر متون علمی ،فراهم کر ن نمو ار و ودول ب منظور پرهیاز از نگاار زیاا و
خالص کر ن مطا ب است و برای زینت بخشیدن ب متن نیست .عالوه بار ایان ،اروااع با
نمو ارها بایاد توسا عنااوین آنهاا صاورت ایار و عبااراتی مانناد «نماو ار زیار» و یاا
«نمو ار بال» ک ر صفح  254استفا هشده حرف ای نیست.
کتاب از حاظ نحوه رعایت قواعد عمومی نگار
این اشتباهات عبارت هستند از:

و ویرایش هم ایرا اتای ار  .برخای از

ـ

صفح « 7نظری نظری » ب وای «نظری شامخ نظری ».

ـ

ر بسیاری موار ب وای « ».از « »،استفا هشاده اسات کا روان باو ن ماتن را چاار
خدش میکند .برای مثال ،رووع کنید ب انتهای صفح .7

ـ

صفح  9عبارت «ساختار بنیان اوتماعی کنونی بشر ،ب اعتقا وام شناسان متاأثر از
نظام اقتصا ی هر وام است» کامالً اضافی و نامربوه ب بقی متن است.

ـ

صفح « 10گروهسوم» ب وای « موج سوم».

ـ

صفح  12تاریخ ارواع ب وبلن یکبار  1900و بار یگر  1898ذکرشده است.

ـ

صفح « 20فرضی » ب وای «فرض».

ـ

صفح « 24کویک» ب وای «سریع».

ـ

صاافح  25عبااارت «نخسااتین اصااخ قاعااده بیاازی اسااتفا ه از رو
راستنمایی است» بیم نی است.

ـ

صاافح  28محااخ قاارار ااارفتن ارواااع با یااار و همکاااران ( )1987بایااد قبااخ از
ومل آخر باشد.

ـ

صفح  »SEC« 33قبالً م رفی نشده است.

حااداکثر
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ـ

صفح « 35افرا » ب وای «فر ».

ـ

صفح  38ک صحبت از بنیاناذار شیوه تحلیلی میشو احتیاج ب منبع ار .

ـ

صفح « 40ب ا» ب وای «با»

ـ

صفح  43م ا ب صورت « ̇𝑖𝑎  »𝑟̅𝑖 = 𝑟𝑖 +نوشت شده و ر توضیحات مرباوه با آن
صحبت از « 𝑖̇𝜀» میشو .

ـ

صفح « 43قضيهجداسازی» احتیاج با پاانویس ار و مشاخص نیسات کا چارا
بروست است.

ـ

صفح  47تشکیک طرفداران کینز نسابت با فاروض مکتاب کالسایک احتیااج با
منبع ار .

ـ

صفح « 48انتظارات ثابت» ب وای «انتظارات باثبات»

ـ

صفح « 282مهم ترین یافتا روانشناسای قضااوت ایان اسات کا انساانهاا بایش
اطمیناناند» ر فارسی م نی نمی هد.

ـ

صفح  « 288وام» ب وای «تداوم».

ـ

صفح  304ر مثال ذکرشده یکجا صحبت از بانک «ب» مایشاو و واای یگار از
بانک «ملت».

ـ

صفح  »15،5« 306ب وای «»15/5

ـ

صفح « 323نز یکبین ان » ب وای «کوت بینان »

ـ

صفح  324محخ پانویس اشتباه است.

ـ

صفح « 333ریسک اریز» ب وای «ریسکپذیر» .ر همین صفح ر مثال  3صاحبت
از سؤال اول میشو ک مشخص نیست کدام سؤال

ـ

صفح  334احتمالً منظور از «برنام چهارم» ازین « » است.

ـ

صاافح  339ابتاادا از فرضاای وره عماار پااسانااداز صااحبت ماایشااو و سااپس ر
صفح ب د پانویس انگلیسی آن آور ه میشو  .ا بت ک اغلاب اقتصاا انان از فرضای
پسانداز ر طول عمر استفا ه کر هاند.

ـ

صفح  345صحبت از مرحل ویرایش ر تئوری ورنما میشو  ،رحا یک پایشتار
ر م رفی نظری صحبتی از آن و تقدم و تأخر آن نشده است.
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ـ

صفح « 347سبدی» باید «سبد» باشد.

ـ

صفح  348م ا ل انگلیسی «قیماتااذاری اختیاار م املا » بهتار باو ر پاانویس
قرار میارفت.

ـ

صفح « 373س هام» ب وای «سهام».

ـ

صفح « 389برنده سبد» ب وای «سبد برنده».

ـ

صفح  394ر فرمول یک ][ واافتا ه است.

ـ

صفح « ،396نامطمئنی» ب وای «نا اطمینانی».

ـ

صفح « 401بیش اطمینان» ب وای «بیش اطمینانی»

ـ

صفح  « 408ارن » ب وای « ارند».

ـ

صفح  »-1t« 411ب وای «.»t-1

ـ

از «تئوری» و «پارا وکس» ب وای «نظری » و «تناق

ـ

ر تروماا
اضاف است.

«effect

» استفا هشده است.

 »Framingباا «اثاار چااارچوب شااناختی» عبااارت شااناختی

 .5نقد محتوایی

1.5نقددرونساختاری 
عنوان بخش اول کتاب ب هیچوو اویاا نیسات« .ماروری بار ا بیاات اقتصاا ی از مکتاب
کالسیک تا مکتب رفتاری» فق ر بر ارنده فصخ اول کتااب اسات و سا فصاخ یگار را
نمایندای نمیکند .عالوه بر این ،مکتب رفتاری با آنچ اقتصاا و ماا ی رفتااری ر بار ار
متفاوت است .وقتی صحبت از مکاتاب مختلاف ر عناوان مایشاو خوانناده انتظاار ار
سیرتحولت ا یان مکاتاب مطارح شاو و با تناقضاات مکاتاب کالسایک و نئوکالسایک
بسنده نشو .
ر قسمت مروری بر مبانی نظری اقتصا مت ارف نوشت شاده اسات کا وانااانی مانناد
اقتصا مت ارف ،اقتصا مدرن و یدااه سنتی همگی ایر بر مکاتبی است کا بایش از ماا ی
رفتاری ووو اشت اند .فارق از اینک یدااه سنتی م نی ندار  ،همارز قرار ا ن این وانااان
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و توضیح ارائ شده قابخ تووی نیست زیرا مکاتب بسیار متفااوتی قباخ از ماا ی رفتااری با
ووو آمدهاند ک طبق بندی آنها ب مدرن و سنتی وایز نیست.
نویسنداان ر بسیاری از موار پس از م رفی برخی سوایریها و قواعد سرانگشاتی با
ارائ مثالهایی میپر ازند ک زوماً رست نیستند .برای مثاال ،صافح  261پاس از م رفای
شهو نمایندای عنوان میشو ک تقاضای بالی سهام بانک پاساراا هنگام عرض عماومی
او ی پس از موفقیت سهام بانکها ر باورس تهاران ازایان سات اسات .ایان مثاال تلقای
نوی سنداان اسات و ماور آزماون قارار نگرفتا اسات .ر صافح  330وقتای صاحبت از
م کوس شدن روحان (واناونی ترویحاات) مایشاو  ،مثاال آور ه شاده مرباوه با اثار
چارچوب است .ب صورت کلی نویسنداان برخی از یافت های مشخص اقتصا رفتااری کا
م نی مشخصی می هند را ب وای هم استفا ه کر هاند .از طارف یگار ،ت ریاف ارائا شاده
برای «اثر ما کیت» ر صفح  288باا ت ریاف اصالی آن مغاایر اسات .عاالوه بار ایان ،ر
صفح  ،305نویسنداان پس از م رفی سوایری ما کیت مینویسند «تمامی افرا این تاور
را هرروز احساس میکنند» .عمومیت ا ن ب یافت های آزمایشگاهی ک مبتنی بر میاانگینهاا
هستند و ومالتی از این قبیخ ن تنها غل هستند ،بلک اعتبار یافتا هاای اقتصاا رفتااری را
چار خدش میکنند.

2.5نقد منابع اثر 
اغلب منابع ارواع ا هشده ر کتاب از وهت علمی بسیار م تبر هستند .اما ،میزان اساتفا ه و
نحوه ارواع ب آنها مناساب نیسات .ر بسایاری از ماوار ذکار مایشاو کا اروهای از
تحقیقااات یااک فرضاای را ر و اروهاای آن را تائیااد ماایکننااد ک ا از ویژااایهااای مااا ی
رفتاری است ،اما متأسفان هیچ منب ی ذکر نمیشو  .برای نمون رواوع کنیاد با صافح 35
ک نوشت شده «نتیج تحقیقات انجامشده عموماً از کارایی باازار ساهام ر ساطح نیما کاارا
حکایت ار » ک هیچ منب ی ندار  .مستندات صفح  52ک ب تفاوت اقتصا خر و کاالن
میپر از فق استان و حکایت اسات ،رحاا یکا ر ایان زمینا کارهاای بسایار واا بی
انجامشده است .برای نمون  ،رووع کنید ب کیرمن (.)2010 ،1992
ب صورت کلی ،شیوه ارواع هی ب مقالت و اسامی غل است .اول اینک تقریباً تماامی
اسامی ب انگلیسی ر متن قرار ارند .رحا یک رسم بر ایان اسات کا اساامی با فارسای
نوشت شوند و انگلیسی آن ر پانویس قارار ایار  .وم اینکا تقریبا ًا هار واا از منب ای باا
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و نویسنده استفا هشده ر اروااع با منباع از « »et alاساتفا هشاده اسات و بررسای مناابع
نشان می هد ک اویا نوشتن « »et alاز نوشتن نام یگر محقق راحتتار باو ه اسات .بارای
مثال رووع کنید ب صفح  .368 ،324 ،293عالوه بر این ،ر صفح  374ر ارواع هی با
مقالت فارسی اسامی هر س محقق ب صورت کامخ آور ه شده است .ر برخای ماوار هام
ذکر مأخذ فرامو شده است .برای مثال ،ر صفح  417صحبت از مثا ی مایشاو کا ر
ودول  8-10آمده است .این ودول ب صورت کامخ از مقا بااربریس و همکااران ()1998
بر اشت شده است و منبع آن ذکر نشده است .ر صفح  20هم ومل «برای حخ این مساائخ
ر تقسیمبندی روی ویتراب ،اقتصا نئوکالسیکی بار سا فرضای اصالی تکیا ز ه اسات،
هرچند شاخ های مت اد ممکان اسات ارای رهیافاتهاای متفااوت یگاری نیاز باشاند
( »1)Fonseca, 2009از ویکیپدیای انگلیسی است و ارواع مووو ر آن اشتباه است.

3.5نقد وضعيت تحليل و بررسی
باووو اینکاا کتاااب باا انسااان اقتصااا ی و رفتااار عقالیاای و تقابااخ آن بااا نظریاا هااای
رفتاری میپر از  ،اما ب تناقضات نظری های رفتاری نمیپر از و از این حیث وامع نیسات.
از طاارف یگاار ،مطا ااب کتاااب بساایار اسااتر ه و پراکنااده هسااتند و هاایچ تالشاای باارای
فراهم کر ن بساتری کاالن بارای م طا اب ارائا شاده صاورت نگرفتا اسات .بارای مثاال
باووو اینک یکفصخ کتاب ب پدیادههاای فراواکنشای و کامواکنشای پر اختا اسات ،ای
پدیدهها را ر بستر شرای غلب بر بازار مطرح نکر ه اسات .متأسافان  ،ر بسایاری از ماوار
کتاب مستند نیست و ا عاهایی مطرح میشو ک یا منبع ندارند و یا غل هستند .برای مثاال،
ا عای مطرحشده ر صفح  253ک «افرا ارای ضاریب هوشای باال ر زماان اساتفا ه از
سیستم شهو ی با احتمال بیشتر ب نتیج مطلوب مایرساند» غلا اسات .حاداقخ شاواهد
ارائ شده ر کاهنمن ( )2011ب طاور ضامنی عکاس ایان را نشاان مای هناد .بارای مثاال،
مطا ات کاهنمن و فر ریک نشان می هند ک بیش از نیمی از انشاجویان وره کتاری ر
بهترین انشگاههای امریکا هم ر مواوه با آزمونهای شناختی از سیستم  1استفا ه میکنناد
و اشتباه میکنند.
ر صفح  41هنگامیک نظری مطلوبیت مور انتظار ارائ میشاو  ،از «فارض بنیاا ین»
ب وای «اصول موضوع » استفا ه میشو و اصول موضوع ارائ شده هم بر اشات شخصای
نویسنداان هستند و برخی از آنها مانند اصخ موضوع استقالل غل هستند .عالوه بر ایان،
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هر متن تخصصی پیرامون نظری های تصمیمایری تحت ریسک ،با رو ارائ موق یتهاای
ریسکی آغاز میشو  .ر علم اقتصا  ،موق یتهاای ریساکی با صاورت انتزاعای ر قا اب
بختآزمایی ارائ میشوند .متأسفان کتاب ،نوع نماایش و عالئام بخاتآزمااییهاا را ارائا
نکر ه است .از طرف یگر ،اصاالً مشاخص نیسات کا چارا مادل قیماتااذاری ارایای
سرمای ای ب صورت خام ارائ نمیشو و بر اساس مصرف ارائا مایاار  .ر توضایحات
ارائ شده برای این مدل هم نویسانداان فارض مایکنناد کا خوانناداان با ایان مادلهاا
آشنایی ارند و ذکر نمیکنند ک این مدل فرض میکند ک ارایایهاا بارای ت ادیخ وریاان
مصرف ر طول عمر خریداری میشوند .ب همین لیاخ ،خوانناده ناآشانا باا ایان مفااهیم
ب هیچوو نمیتواند از مطا ب ارائ شده استفا ه کند.
نقد ریاضی ز ای ر صفح  50بسیار سطحی است ،زیرا اساتفا ه از ریاضایات پیچیاده
ر اقتصا ب م نی این نیست ک اقتصا انان تصور میکنند ک افرا ر ذهن خاو م اا لت
ریاضی را حخ میکنند بلک اقتصا انان م تقدناد کا مادلهاای ریاضای تقریاب خاوبی از
واق یت هساتند .اصاولً ماوار تشاکیک ر نظریا هاای اقتصاا و ماا ی مت اارف ،ا بیاات
استر های ار و باووو اینک این موضوع مهمترین بخش فصخ اول است ب تفضیخ با آن
پر اخت نشده است.
ومل ا « ر ا بیااات مااا ی رفتاااری ،تمایااخ اریااز از زیااان ،وااایگزین ریسااک اریاازی
شده است» ر صفح  323غل است .تصمیمایری تحت ریسک ا بیات بسیار غنایای ار
و اصولً رفتار تحت ریسک طبق نظری چشمانداز با چهاار سات تقسایم مایشاو  .بارای
نمون  ،مثال  1صفح  325مصداق ریسک اریزی اسات و نا زیاان اریازی .اصاولً بارای
محاسب زیان اریزی احتیاج ب مقایس رفتار ر امن بر و باخت است .از طرف یگار ،ر
توضیح ویژای زیان اریزی نوشت شده ک «تمایخ ب پرهیز از زیان از تمایخ با کساب ساو
بیشتر است» ک ب هیچوو م نی زیان اریزی نیست .روایی یگر زیان اریازی با عناوان
متری برای بده-بستان میان ریسک و باز ه استفا هشده است ،رحا یک زیان اریازی بارای
تفاااوت رفتااار ر و بافتااار باار و باخاات ت ریاافشااده اساات و ایاان بر اشاات شخصاای
نویسنداان است .ر همین صفح وقتی صحبت از ارتباه زیان اریزی و افساوس اریازی
میشو هیچ اشارهای ب نقط مروع ک متصخکننده آنها است نمیشو  .عاالوه بار ایان ،ر
ت ریف وابستگی ب مروع ر صفح  336عنوان میشو ک ارز ثروت تصمیمایرناده با
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سطح ثروت او ی او بستگی ار  .این ر حا ی است ک ثروت او ی ب عناوان یکای از نقااه
مروع تووی شده است و ر هم بافتارها چنین نیست.

4.5نقد و تحليل ميزان نوآوری و روزآمدی اثر 
ال ر فارسای
با توو ب اینک بسیاری از مطا ب کتااب مباانی اقتصاا و ماا ی رفتااری قاب ً
مووو نبو هاند ،کتاب روزآمد است ،ام ا فاقاد ناوآوری اسات .کتااب با تروما ازینشای
مطا ب مووو ر اقتصا و ما ی رفتاری پر اخت است و ساختار یاا چاارچوب ودیادی را
ارائ نمیکند .ب همین یخ بخشها و فصخهای کتااب متصاخ نیساتند .بارای مثاال تقریبااً
تمامی مطا ب صافح  36تروما شاده اسات و با علات ایارا ر تروما  ،فهام مطا اب
شوار است .اول اینک محور عمو ی نماو ار  3-1بایاد باز هی/قیمات مایباو  .همچناین
عنوان خ سمت راستی باید واکنش بازار کارا میبو  .این نمو ار از کتاب ماا ی شارکتهاا
نوشات راس و همکااران ( )2008بر اشات شاده اسات .ر هماین صافح  ،ر پاانویس اول
صحبت از پرتاب تاس میشو و سپس از نتایج آن با عنااوین شایر و خا کا مرباوه با
پرتاب سک است استفا ه میشو  .این اشتباه ر صفح  265هم تکرار شده است.

5.5نقد و تحليل ميزان انطباق و جامعيت اثر 
متأسفان ر برخی از موار محتوای اثر با عناوین و فهرست تهی شده سازااری نادار  .بارای
مثال فصخ نهم تحت عنوان چارچوب شناختی هیچ ربطی با علاوم شاناختی نادار و وانه
شناخت ر آن کامالً امراهکننده است .کتاب از بابت نپار اختن با نظریا هاای رقیاب کا
همزمان با نظری های مطرح رفتاری توس پیداکر هاند و یا مساتندات تجربای کا برخای از
نظری های رفتاری را ر میکنند اصالً واامع نیسات .از ساوی یگار ،برخای از یافتا هاای
رفتاری بدون پر اختن ب بنیانهای نظری آنها ارائا شادهاناد .بارای مثاال ،نویسانداان ر
صفح  318سوایری «افسوس اریزی» را مطرح میکنند ،اما ر فصخ ششم هایچ اشاارهای
ب این نظری نمیکنند.
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چگونگیبهرهگيریاز ابزارهای الزم علمی 

6.5تحليل
کتاب ر نحوه استفا ه از برخای از ابزارهاا موفاق نباو ه اسات .بارای مثاال ،باووو اینکا
وام یت صوری هر فصخ مناسب است ،اما استفا ه از بسیاری از نمو ارها تاوویهی نادار و
ن تنها ب فهم مسئل کمک نمیکند بلک حواس خواننده را پرت میکند چراک اویی مطلبای
را وا انداخت است .ر برخی موار محورها ب اشتباه ناماذاری شادهاناد و ر برخای ماوار
ر اخخ متن هیچ ارواعی ب نمو ارها ووو ندار .

معادلها

7.5نقد و تحليل ميزان دقت در کاربرد اصطالحات تخصصی و
نویسنداان محترم تال زیا ی برای م ا لسازی انجام ا هاند و اغلب موار اساتفا هشاده
واضااح و م تباار هسااتند ،امااا برخاای م ااا لسااازیهااا ناآشاانا هسااتند و فهاام مطا ااب را
شوار میکنند .برای مثال ،از م ا لهای «بین زمانی» و « ورنما» ب واای « ر طاول زماان» و
«بختآزمایی» استفا هشده است .وانه ورنما برای « »Prospectهم استفا هشاده اسات .بارای
وانه « »Uncertaintyاز «نامطمئن» استفا هشده است ک رایج نیست .اکثر افارا از «نااطمیناانی»
و یااا «عاادم قط یاات» اسااتفا ه کاار هانااد .ر ا بیااات اقتصااا ی « »Utilitarianismباا
«مطلوبیتارایای» تروما شاده اسات و از م اا لهاای «ساو مندارایی» و «کاارکر ارایی»
استفا ه نمیشو  .حتی ر علوم اوتماعی هام از وانه «فایادهارایای» اساتفا ه مایشاو  .ر
صفح  »Free Cash Flow to equity« 29ب «وریانهای نقد آزا آینده سهامداران» تروم شاده
است .هام ضامیرهای وماع اضااف هساتند و هام ر عباارت انگلیسای هایچ صاحبتی از
آینده نیست .م ا ل رستتر«وریان نقدی آزا ساهام» اسات .صافح  299انتخااب م اا ل
«باورارایی» برای « »Confirmationبا تووا با م نای آن کمای عجیاب با نظار مایرساد.
نویسنداان ر توضیح این سوایری هم از غاتی مانند «تائید» و «تصدیق» اساتفا ه مایکنناد.
حتاای ر صاافح  300از تااور تائیااد صااحبت ماایشااو ک ا مشااخص نیساات همااان
« »Confirmationاست یا خیر .بهتار باو نویسانداان از «مطلوبیات ماور انتظاار» با واای
«مطلوبیت انتظاری» استفا ه کنند .استفا ه از «مطلوبیت انتظااری» فقا ر میاان اقتصاا انان
رواج ار ک قیق نیست .همچنین ر م رفی این نظریا بنیاا ی از «تاابع ارز » با واای
«تابع مطلوبیت» استفا هشده است ،رحا یک تابع ارز مربوه ب نظری چشمانداز است.
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برای برخی از وانهها از بیش از یک م ا ل استفا هشده است ک سازااری ماتن را چاار
خدش میکند .باووو اعاالم و م اا ل بارای « ،»Endowment effectنویسانداان اااهی از
«اثر ما کیت» و ااهی از «خو اشت بیشنگری» استفا ه مایکنناد کا یاا ایری خوانناده را
کند میکند .عالوه بر این ،ر تروم وانه « »Overconfidenceاز م اا لهاای «خاو فریبی» و
«بیش اطمینانی» ب صورت صریح و از «اعتما بیشازحد» با صاورت ضامنی اساتفا هشاده
است .ر ا ام مدخخ « ،»Overconfidenceصحبت از بیش واکنشی میشو ک منظاور هماان
بیش اطمینانی است .ر تروم « »Accessibilityر صفح  255از « سترسی» اساتفا هشاده
است ک پیشتر م ا ل « »Availabilityر نظر ارفت شده بو  .ر صافح  10وانه «»Heterodox
ر پانویس ب «امراهی» تروم شده است ک غل اسات .رنهایات ،بارای «»Loss aversion
ر صفح  288یکبار از «اریز از زیان» و بار یگر از «زیان اریزی» استفا هشده است.

برنامههای آموزشی 

8.5کاربرد اثر در
همانطور ک پایش از ایان اشااره شاد ،کتااب ماور بررسای ر م رفای نظریا هاا بسایار
مووز است و ب علت عدم تمرکز بر اصول موضوع و فرضهای نظری هاا ،بارای آماوز
ر انشگاهها چندان مفید نیست .کتاب برای رووع ب مفاهیم و آشنایی با یافت های اقتصاا
و ما ی رفتاری بسیار مناسب است ،اما برای آشنایی با نحوه تحقیق و پژوهش ر ایان حاوزه
مناسب نیست .با توو ب حجم وسیع مطا ب ار آوریشده ،هار خواننادهای باا قسامتی از
کتاب ارتباه برقرار میکند و از آن ست کتابهایی است ک اار ر کتابخان موواو باشاد،
ر موار مت د ی ب آن رووع میشو .

 .6نقد و تحليل روششناختی
کتاب مبانی اقتصا و ما ی رفتاری ب کمک شاواهد آزمایشاگاهی ر اقتصاا  ،روانشناسای و
علوم شناختی ،موار نق فرض انسان اقتصا ی عقالیی ر اقتصاا و ماا ی نئوکالسایک را
نشان می هد .نویسنداان با فراهم کر ن فهرستی از انواع سوایریها و خطاهاا ،تجویزهاایی
برای مقابل با آنها فراهم میکنند .این تجویزها م تبر نیستند زیرا نویسنداان ثابت نکار هاناد
ک مقابل با سوایریها بهترین اقدام ممکن است و فارض مایکنناد کا افازایش اطالعاات
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باعث تغییر رفتار میشو  .ر حا یک برای مثال ،کلی و بارکر ( )2016ماینویساند ر حاوزه
سالمت افزایش اطالعات باعث تغییر رفتار نمیشو .2
متأسفان تمرکز کتاب مشخص نیست .نویسنداان ن اب ا نظری اقتصا و ماا ی رفتااری
را ب صورت منسجم و نظاممند ارائ کر هاند و ن اب ا کاربر ی و تجربی آن را .بارای مثاال،
ر صفح  34ک صحبت از کارایی بازار میشو  ،از چند رو متداول آزمون کارایی باازار
نامبر ه میشو  ،اما بدون هیچ توضیحی رباره رو هاای ماذکور و مقایسا میاان آنهاا از
س رو یگر صحبت میشو  .برخی بر اشتهای شخصی و تجویزهاای بادون پشاتوان
علمی ر کتاب ارائ شده است ک اعتبار اقتصا و ما ی رفتاری را خدش ار میکند.

 .7نتيجهگيری
با توو ب ناشر کتاب میتوان فرض کر ک مخاطبان کتاب مباانی اقتصاا و ماا ی رفتااری
سرمای اذاران و مشاوران سرمای اذاری هستند .افرا فوق با مطا این کتاب مایتوانناد باا
انواع سوایریهای رفتاری آشنا شوند .اینک چقدر این راهنما مایتواناد ر سارمای ااذاری
مفید واق ع شاو پرسشای تجربای و وابسات با خصوصایات افارا اسات ،اماا بسایاری از
سوایریهای رفتاری اثرات نامتقارنی ارند و ر کتاب مشخص نشده است ک اثر کدامیاک
غا ب است .ب عبارت یگر ،حجم شواهد و مطا ب ار آوریشاده تأماخبرانگیاز اسات ،اماا
اویا فرامو شده است کا هادف غاایی شاناخت ساوایریهاای رفتااری چیسات .ااار
فرض کنیم ک هدف سرمای اذاران استفا ه از این مطا ب بارای کساب ساو بیشاتر اسات،
کتاب موفق ب پیگیری این هدف نشده است .ر بسیاری از موار پس از م رفی سوایریهاا
ب ارائ تجویزهایی بسنده شاده و نحاوه کاربسات حجام عظایم ساوایریهاا و تناقضاات
مشخص نشده است .متن کتاب روان اسات ،اماا اشاتباهات مت اد نگارشای و ایارا ات ر
تروم ر بسیاری از موار فهم مطا ب را شوار کار ه اسات و از ایان وهات احتیااج با
بازنگری ار .

 .8پيشنهادهای کاربردی
کتاب مبانی اقتصا و ما ی رفتااری ظرفیات بسایار خاوبی ار و مایتواناد بارای افازایش
فهمپذیری مخاطبان خو تغییراتی را ایجا کند .برای خواننداان ناآشنا با مباحث ،بهتر اسات
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. ک نظری و مدلهای مروع و نحوه عظیمت از آنها ب مدلهاای رفتااری شارح ا ه شاو
.بیطرفی علمی حکم میکند انتقا ات وار شده با نظریا هاای رفتااری هام مطارح شاوند
 م رفای آزماون هاای تشخیصای و مطا اات ماور ی بارای شاناخت اناواع،ازطرف یگار
 لزم اسات، برای روان شدن ماتن.سوایریها ب کاربر ی شدن کتاب کمک بسیاری میکند
 باید بستری کالن برای قرار ارفتن این مطا اب ر، رنهایت.نمو ارهای اضافی حذف شوند
. کنار هم فراهم ار

پینوشتها
1. It was expressed by E. Roy Weintraub that neoclassical economics rests on three assumptions,
although certain branches of neoclassical theory may have different approaches.
Katherine Milkman and Angela

(  یافت های منتشار نشاده کااترین مایلکمن و آنجاال اکاور.2
.) هم نشان می هند ک افزایش اطالعات موثر نیستDuckworth
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