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Abstract
Recent years have experienced affluent literature in behavioral economics in Persian scope.
The Principles of Behavioral Economics: Individual Decision-Making written by Maryam
Haji-MollaDarvish is one of these works which is reviewed and criticized in this paper. The
focus on the book is on individual decision-making and to this extent, after introducing
neoclassic models, the theories of behavioral economics are discussed. However, most
parts of the book are devoted to introducing neoclassic models while seems unnecessary.
The book lacks any coherent theme or main idea and it is just a collection of discussions in
behavioral economics. Having no discussion about behavioral issues of Iranian economics
has unleashed the book just as a translation work. In spite of insisting on the
complementary role of behavioral economics for neoclassic one and not rejecting it, most
behavioral economists declare it as a heterodox school against mainstream neoclassic
economics. The book is suitable as an auxiliary resource for microeconomics 1 and
behavioral economic course.
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چكیده
یرسد،درسالهاای
بهرغماینکهسابقۀمطالعاترفتاریدردانشاقتصادبهبیشازیکقرنم 
اخیرآثارپژوهشیمتعددیدرزمینۀاقتصادرفتاریبهزبانفارسیانتشاریافتهکهنشااندهنادۀ
اقبالپژوهشگرانبهاینحوزهاست.کتابمبانیاقتصادرفتاریتصمیمگیاریفاردییکایاز
اینآثاراساتکاهدرایانمقالاهباهمعرفایونقادآنپرداختاهام.تمرکا اصایکتااببار
تصمیمگیریفردیاستودراینزمینه،ضمنطرحمدلهااینئوکالسایکانتخاابفاردی،
نظریاتاقتصادرفتاریازمنابعمتعددومعتبرآوردهشدهاسات.باااینحاال،بخاشزیاادیاز
کتاببهطرحمدلهاینئوکالسیکاختصاصیافتهوازموضوعاص یکتابدورشدهاسات.
یبودنمطالب،کتابفاقدمضامونوایادۀمحاوریاساتوافا ودۀ
همچنینبهدلیلترجمها 
ع میخاصیناظربهمسائلرفتاریبه ویژهدرارتباا باااقتصاادایاراندرآنوجاودنادارد.
یخورد.اگرچهنویسندهباهتباع
برخالفعنوانکتاب،مباحثمبناییدرکتابکمتربهچشمم 
یکندکهاقتصادرفتااریباههایچوجاهدرتعاار باا
برخیازمتأخراناقتصادرفتاری،تأکیدم 
اقتصادنئوکالسیکنیست،آثاربسایاریازمتفکارانرفتااریحااویانتقادهااییزیربنااییباه
یتاوان
مفروضات،روشهاوسیاستهاایپیشاناادینئوکالسایکاساتوازایاننظارنما 
یتوانادباه
بهراحتیاقتصادرفتاریراصرفاًمکملاقتصادنئوکالسیکدانسات.ایانکتاابما 
عنوانمنبعکمکیبرایاقتصادخردواقتصادرفتاریمعرفیشود.
کلیدواژهها:اقتصادرفتاری،تصمیمگیریفردی،ترجیحات،مط وبیت،انتخاب
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 .1مقدمه
اقتصادرفتارییکیازشاخههاایپرطرفاداروروباهگساترشدرممموعاۀداناشاقتصااد
به شمارمیرودکهبهویژهدرسالهایاخیردرحوزۀزبانفارسایاقباالگساتردهایباهآن
شدهاست.اگرچهسابقۀمباحثاقتصادرفتارییعنیارتبا میاانیافتاههاایروانشناسایو
مفروضات،مدلهاوروشهایسیاسات گاذاریدرداناشاقتصاادباهبایشازیاکقارن
میرسد،امابررسیمنشوراتسالهایاخیردرزبانفارسیبیانگرگارایشیکباارهباهایان
مطالعاتاست.درهمینراستا،کتابمبانیاقتصاادرفتااری:تصامیمگیاریفاردینوشاتۀ
حاجیمالدرویش()139۷برایمعرفیوبررسیانتقادیدراینمقالاهانتخاابشاده

نرگس
است.درادامه،ابتدامعرفیمختصریازمحتوایکتابوفصولمخت فآنارائهمیشاودو
سپسبهنقدشک یومحتواییاینکتابپرداختهمیشود .

 .2معرفی کلی اثر
کتابمبانیاقتصادرفتاریتصمیمگیریفردینوشتۀنرگسحاجیمالدرویشاساتکاهدر
یشادننظریااتاقتصاادی
هشتفصلتدوینشدهاست.مضامونک ایکتاابباهانت اعا 
بهخاطردوریازواقعیتهایاقتصادیاشارهمیکندکهمنمارباهنقصاانایاننظریااتدر
تبیینوپیشبینیپدیدههایاقتصادیشدهاست.حسینراغفردرمقدمۀایانکتاابضامن
یکندکاهتاالشهاایجدیاد
اشارهبهنمونههاییازنظریاترفتاریدراقتصادرایج،تأکیدم 

تحتعنواناقتصادرفتاریقادرشدهاستبسیاریازوجوهزندگیروزمارۀجواماعراوارد
یدهادکاهدربسایاریازمواقاع،
تح یلهایاقتصادیکند.درواقع،اقتصادرفتارینشاانما 
نظریههایاقتصادیبارفتارهایانسانیفاص هداردومحدودیتهاینظریههایاقتصاادیرا
یههایاقتصاادی،جامعاهراادارهکارد
یتوانتناابهاستنادنظر 
یشودواینکهنم 
بهمامتذکرم 
یمالدرویش.)1۵،139۷،
(حاج 
نویسندهدرپیشگفتارتمرک اص یکتابرابرتصامیماتفاردیمایدانادوباهمنظاور
مدیریتحممکتاب،بهمباحثمربو بهمالیرفتاری()behavioral financeونظریۀباازی
رفتاری()behavioral game theory.نپرداختهاسات.ساپساوضامنمعرفایریچااردتاالر
()Richard Thalerبرندۀجای ۀنوبلاقتصاددرسال۲01۷کاهباعاثمطارحشادنبایشاز
پیشاقتصادرفتاریوباانۀتدویناینکتاببودهاست،بهبیانجادالهاابایناقتصااددانان
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یپاردازد.
درمدلسازیرفتارهاایاقتصاادیما 

دربارۀل ومواردکردنمالحظاتروانشناسی
یداناد
بهصورتیرسمیوکاربردیما 
نویسندههدفاص یاینکتابراارایۀاقتصادرفتاری 
عالقااهمناادانبااهانمااامتحقیقاااتدرایاانحااوزه

یکااهاباا اریباشاادباارای
بااهنحااو 

یانهاایاقتصاادرفتااری
(حاجیمالدرویش.)۲3،139۷،درهمینراستا،سعیشدهاستبن 
ازمدلهایاقتصادنئوکالسیکیشرحدادهشود.

معرفیشدهونحوۀع یمت
عناوینفصلهایکتاببهشرحزیراست:

.1اقتصادرفتاری
.۲اقتصادآزمایشگاهی
مصرفکنندهوتقاضا

.انتخابهای

3
یمگیریتحتخطر
یههای کالسیکتصم 
.4نظر 
یمگیریتحتخطر
یههای رفتاریتصم 
.۵نظر 
.۶نحوۀترسیمترجیحات تحتخطر
مصرفکنندهدرطولزمان

.۷ترجیحات 
یمگیراندرطولزمان
یههای رفتاریتصم 
.۸نظر 
فصلاولبهتعریفاقتصادرفتاریبهمثابۀشاخهایازع ماقتصادمیپردازدکه«بهدنباال
اف ایشقدرتتوضیحدهندگیمدلهایاقتصادمتعارفبااستفادهازفار هاایمبتنایبار
مشاهداتتمربی،روانشناسیوآزماایشرویرفتاارانساانهاسات»(حااجیمالدرویاش،
.)۲۵،139۷بهباورنویسنده،اقتصادرفتاریبهدنبالکاملترکردناقتصادنئوکالسایکاسات
وبههیچوجهدرمقابلآنقارارنادارد.اقتصاادنئوکالسایککوشایدهاساتممموعاهایاز
یاالمکاانباهصاورتی
نظریاتمنسمموسازگاررافراهمکندکهرفتاراقتصادیانسانراحت 
دقیقوباینهمدلسازیکندودراصل،قاب یتتعدیلبسیاریازفار هاایخاودرادارد.
بااینحال،اینتعدیلهابسیارمحدودندوهنگامیکهبهکارگرفتهمیشوندنکتاۀجدیادی
رابهمدلهاینئوکالسیکنمیاف ایند.اقتصادرفتاریباافا ودنمفااهیمیازقبیالعقالنیات
یمگیری،نقاش
یریها()biasesومیانبرهایذهنیدرتص 
محدود()bounded rationalityسوگ 
اطالعاتومنبعآنها،ترجیحاتوابستهبهمرجع،نقشاحساسات،یاادگیریوماواردیاز
ایندست،تالشمیکندبرتطبیقپذیریمدلهاینئوکالسیکاقتصادباواقعیتبیف ایاد.در
ادامۀاینفصل،نویسندهبهبیاناصولموضوعۀاقتصادنئوکالسیکبهویاژهفارو مرباو 
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بهعقالنیتاقتصادیونقدآنهاازمنظراقتصادرفتااریمایپاردازد.پاسازآن،تاریخچاۀ
مختصریازاقتصادرفتاریرابیانمیکندوسپسبهسوگیریهایفردیدرتصامیمگیاری
یپردازد.
یاستگذاری م 
یپردازد.درناایت،بهنقشاقتصادرفتاریدرس 
م
فصلدومبهبیاناقتصادآزمایشگاهیبهعنوانروشتحقیقدراقتصادرفتاریمیپاردازد
وایندورامکملهممیداند.پسازبیاانسایرتحاوالتاقتصاادآزمایشاگاهی،راهنماای

اقتصادآزمایشگاهیراارایهمیدهدوبهمرورمطالعاتع میوآزمایشهایعم ایدرایان
زمینهمیپردازد.درپایاناینفصل،مباحثمربو بهروششناسایاقتصاادآزمایشاگاهیو
ارتبا آنباروششناسیپوپریونی برنامۀپژوهشیالکاتوشبررسیونقدمیشود.
دوفصلبعدیبهانتخابهایمصرفکنندهوتقاضاونیا تصامیمگیاریتحاتخطار
(ریسک)میپردازدکاهدرواقاعبیاانیازنظریااتکالسایکاسات.اماافصالپانمموارد
نظریههاایرفتااریتصامیمگیاریتحاتخطار(ریساک)مایشاود.نظریاۀچشاماناداز
یمگیاریتحاتریساکو
مامتریننظریۀرفتاریباشدکهدرتصم 
()prospec theoryشاید 
عدمقطعیت()uncertaintyتوسطکاانمنوتورساکی()Kahnman & Tverskyمطارحشاده

است.مامترینوجهتمای ایننظریهازنظریۀمط وبیتانتظاریایناستکهسطوحنااایی
ثروتمنمربهکسبمط وبیتنمیشوندب کهانحرافازنقطۀمرجعاستکهمط وبیتباه
وجودمیآورد.براساسنظریۀچشمانداز،باختهابیشازمعادلبردشاندردناا اناد.ایان
یمالدرویش.)۲۲۲،139۷،همچنینتحات
زیانگری ی()loss aversionنامدارد(حاج 
پدیده 
باختهامحادباسات
نظریۀچشماندازتممعی،تابعارزشدردامنۀبردهامقعرودردامنۀ 
امااینبدانمعنانیستکهافراددردامنۀبردخطرگری ودردامنۀباختخطرپذیرنادچاون
درنظریۀچشماندازتممعی،رفتارافرادنسبتبهخطر(ریسک)فقطباشکلتابعمط وبیات
(ارزش)سنمیدهنمیشودب کاهشاکلتاابعوزنایاحتماالهامنقاشبسایارمامایدارد
(حاجیمالدرویش.)۲۲۷،139۷،درپایاناینفصل،کاربردهااییازنظریاۀچشامانادازدر
یاستگذاری آوردهشدهاست.
س 
پسازطرحبرخیمقدماتدرفصولششموهفتم،فصلهشتم(آخرینفصلکتااب)
بهبیاننظریههایرفتاریتصامیمگیاریدرطاولزماانمایپاردازدکاهنقطاۀکاانونیآن،
ترجیحاتناسازگار()inconsistent preferencesازلحاظزمانیاست.اگارصارفگذشات
زمانباعثپشیمانشدنافرادازبرنامهری یهایقب یودرنتیماهکنارگذاشاتنآنهااشاود،
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میگوییمترجیحاتدرطولزمانناسازگارند.دراینفصال،ضامنارایاۀشاواهدتمربای
متعددبراینشاندادنناسازگاریترجیحات،تالشهایصاورتگرفتاهباراییاافتنتواباع
تن یلانسانهاونی انواعناهنمااریهاامانناداثارانادازه(،)magnitude effectاثارعالمات
(،)sig effectتأخیروتسریعرویدادها()delay-speedup asymmetryونی پاداشهایمما ا
ومتوالیمرورمیشود.درپایانفصلهممفاهیمسیاستیناظربهترجیحاتناساازگاربیاان
شدهاست .

1.2خاستگاهاثر
اگرچهمباحثروانشناسیازسالهاپیشدرتح یلهاومدلسازیهایاقتصادیمطرحباوده
است،درسالهایاخیرتوجهمحققانمتعددیباهزمیناههاایپاژوهشهاایمیاانرشاتهای
اقتصادوروانشناسیج بشدهاست.اینامربهویژهپسازاینکهجاای ۀنوبالساال۲01۷
بهریچاردتالربهخااطرپاژوهش هاایشدرزمیناۀاقتصاادرفتااریتع اقگرفات،شاارت
دوچندانیافت.کتابهایمتعددیدراینزمینهدرسالهاایاخیارباهفارسایترجماهیاا
عنواننمونهبهمواردزیرمیتواناشارهکرد:


تألیفشدهاستکهبه
ـ

اقتصادرفتاری()139۸؛نویسنده:اسکاتهواتل،ترجمۀع یآقاجانی

ـ

اقتصادرفتاری( )139۷For Dummies؛نویسانده:ماوریسآلاتمن ،برگاردانمحسان

رنانی

ـ


مهوتالیف:محمودبارامیان
اقتصادرفتاریدرعمل()139۶؛ترج


ـ

عقالنیتمحدودواقتصادرفتاری( 139۷)؛نویسنده:گراهامماالرد،ترجماۀیعقاوب

محمودیانوفروزاندولتیاری

ـ

مبانیاقتصادومالیرفتااری()1394؛نویساندگان:ع ایساعیدیوسایدمحمدجواد
فرهانیان

ـ

نگاهیبهبرخیموضوعاتاقتصادرفتاری()139۶؛نویسنده:ممیدنصیری

ـ

نظریهت نگردرعمل(:)139۷اقتصادرفتاریدرسیاستوبازارها؛ویراستار:شارزود
عبدوکادیروف؛ترجمۀمریمزینالی
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ـ

سیاستگذاریوانتخاباقتصاادبخاشعماومیازدریچاهاقتصاادرفتااری()139۵؛
نویسااندگان:وی یااامجکانگاادل،جفااریآرکیناا،،سااندهیل،موالیناتاااان؛ترجمااۀ
مصطفینصراصفاانی

ـ

تاریخنظریههایاقتصادرفتاری()139۶؛نویسنده:عباسنوروزی


ـ

الفبایاقتصادرفتاریومالیرفتاری()139۶؛نویسنده:مصطفینصراصفاانی

ـ

اقتصااادرفتاااری()139۷؛نویساانده:ادواردکارترایاات؛ترجمااۀقارمااانعباادلیو
سیدحسینمیرشماعیانحسینی

ـ

کجرفتاریشکلگیریاقتصادرفتاری()139۶؛نویسنده:ریچاردتاالر،ترجماۀباناام
شاایی.

کتابمعروفتالرنی بهفارسیتحتدوعنوان«سق مه»و«ت نگر»()Nudgeچندینباار
توسطافرادمخت فترجمهشدهاست.همانطورکهازتاریخانتشاراینآثارمشخصاسات،
همۀآنهادردوسهسالاخیربهچاپرسیدهاندوایاناماربیاانگررسایدنماوجاقتصااد
رفتاریبهفضایع میفارسیزباناست.کتابموردبررسیمایعنیمبانیاقتصاادرفتااری
تصمیمگیریفردیدرهمینراستانگاشتهشدهاست.نویسندۀکتابدرپیشگفتاربهاینامار
کندکهتصمیمبهچاپاینکتاببهخاطراقبالعمومیبهاینرشتهبودهاساتو

تصریحمی
نگارشکتابازسال۱۳۹۵آغازشدهاست .
ایندرحالیاستکهسابقۀمباحثاقتصادرفتاریبهآثاروب ن(،)1۸99میچال()1914
وکالر ()191۸وهمچناینآثاارمتاأخرترهماننادنظریاۀچشامانادازتوساطکاانمنو
تورسکی()19۷9بازمیگردد.بهرغمانباشتمطالعاتاقتصادرفتااریدرطاولچناددهاه،
تناادرسالهایاخیرشاهدتألیفوانتشارکتابهایفارسیدراینزمینههستیموباهنظار
میرسدایناقبالصرفاًتحتتأثیرفضاایروانایناشایازاعطاایجاای ۀنوبال۲01۷باه
ریچاردتالربودهاستنهل وماًجدیدبودنحوزۀمطالعاتییانیازهایع میوآموزشی .
اگرچهبهلحاظع می،آگاهیازدستاوردهایع میوترجمۀآنهامیتواندبهگساترش
فاموارتقایسطحدانشمابسیارکمککندوازاینجات،کاارایانمفلفاانومترجماان
درخورتقدیراست،بااینحال،یورشیکبارهبهیکحوزۀتخصصایآنهامناهباهخااطر
نیازهاوکاستیهایموردنیازجامعهب کهبهخاطرفضاایتب یاااتیورساانهایکاهپاساز
اعطایجای ۀنوبلبهتالرایمادشدهاست،نهتنااباعاثاسارافمناابعوتولیادیااترجماۀ
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تکراریآثارخارجیمیگردد،ب کهممکناستکلجامعۀع میراتحتتاأثیرخاودقارار
دهدوجاتگیریجریانع میرادرمسیرنادرستیرقمب ناد.ایانمساألهزماانیحاادتر
میشودکهمتأسفانهبامروراینآثار،میبینایمکاهافا ودۀمحققاانفارسایزبااندرحاوزۀ
مطالعاترفتاریبسیاراند استوعمدۀآثاررن،وبویترجمهدارد.کتابموردبررسای
مانی ازاینامرمستثنینیستواگرچهمنبعخاصیراباهصاورتمساتقیمترجماهنکارده
استوازنظرمعیارهایپژوهشی،نوعیتألیفبهشمارمیرود،اماسراسارکتاابترجماۀ
مباحثیازمنابعمخت فاستونویسندهبهنادرتمط بایرااززباانخاودنگاشاتهاسات،
چه رسدبهاینکهدراینزمینهنوآورییاایدۀخاصیداشتهباشد .

2.2سابقۀتحقيقاترفتاری
نویسندهدرابتدایکتابخوداصرارمی کنادکاهمباحاثاقتصاادرفتااریدرپایردکاردن

اقتصادنئوکالسیکنیستب کهبهدنبالتکمیلنواقصآناست.اگرچهتااحادزیاادیایان
نگاهباادیادگاهتاالر()۲00۸وتاحادیآکرلاوف()۲003همخاوانیداردوایاننح اهاز
رفتارگرایانتالشمیک ننداصطکا خاودراباانظریااتنئوکالسایکباهحاداقلممکان
برسانندومباحثخودراتاحداصالحفرو مدلهاکاهشدهند،بااینحاال،مارورآثاار
نظریهپردازاناقتصادرفتاریازابتدایشکلگیریآنتاکنون،نشاندهندۀانتقادهایجدیباه
اصولومبانیاقتصادنئوکالسیکاستتااحادیکاهدربرخایماوارد،ماننادآثااروب ان
(،)1۸99اساسااًنقاادوردایاانمکتاابوبااهطااورک یتاار،نظااامساارمایهداری،بااهوضااوح
بهچشم میخورد.دراینبخش،مروریکوتاهیبهنظریاتب رگتریناقتصااددانانرفتاارگرا

پردازیمکهبانظریاتخود،بنیانهاایاقتصاادنئوکالسایکرانقادوماوردتردیادقارار

می
دادهاند.

برخیازاولاینمنتقادانگارایشهاایمتعاارفاقتصااد،اقتصاادداناننااادگرایاوایال
قرن بیستمبودند .بهعنوانمثال،میچلدرمقالهخوددرسال،۱۹۱۴به«نویساندگاناخیار
(مانندپارتو) کهطرفدارجداییاقتصادازروانشناسی» بودندانتقاداتیواردکارد .ناادگرایاان
باخوشحالیتصدیقمیکردندکهروانشناسیلذتگراقاوتخاودراازدساتدادهاسات.
مینویسد:
توریستنوب ندرمقالۀمشاورخوددرسال ۱۸۹۸
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«مفاهیمروانشناسیوانسانشناسیمفارو اقتصااددانان،مفااهیمیاساتکاهتوساط
روانشناسانواندیشمندانع وماجتماعیچندنسلپایشپذیرفتاهشادهباودgng r ngn (».
) 2006,ni t gew og
ایناقتصاددانانمعتقدبودندکهنادیدهگارفتنروانشناسایتوساطاقتصااددانان،درسات
نیست.بنابراین،میچلامیدواربودکهشکستروانشناسیلذتگارا،اقتصااددانانراترغیاب
مبانیروانشناسیمناسبتریرابرایتح یلهاایخاود»جساتموکنناد( Mitchell,

کندکه«
.)1914کالر اینرویکردراتأییدکردهواضافهمیکندکهاقتصادداننمیتواناددرناایات
ازروانشناسیدوریکناد.کاالر اساتداللمایکناداگاراقتصااددانانخاودراازمفااوم
روانشناسیانساندورکنند«اینمفاومبااالخرهخاودشراهباهاقتصااد تحمیالمایکناد»
(.)Clark, 1918, 4
فیشروکین ،ازجم هاولینکسانیبودندکهروانشناسیرادرحوزهتح یلهاایاقتصااد
کالنخصوصاًنظریۀپولیوادوارتماریبهکاربردند.فیشر،مفلافکتااب«تاوهمپاولی»
()1928استکهدرپیتوضیحپدیدههاییمانندنوساناتاداورتماریدرحالتک ایباود.
توهمپولیمفاومیاستکهفیشراختراعکردومنظورازآنایناستکهافارادوبنگااههاا
قیمتهاونرخهایاسمیرابامقادیرواقعیاشتباهمیگیرندودرنتیمهتصمیماتیغیربایناه
اتخاذمیکنند.)Fisher, 1928, 60(.

وانشناسیگرایشداشت،جانمیناردکین اسات.جارج

دیگرچارۀاقتصادکالنکهبهر
آکرلفدرسخنرانیجای هنوبلسال2001بیانکردکه«نظریۀعمومیکین ب رگترینکماک
بهاقتصادرفتاریپیشازدورهاخیراست».بنابراین،کین ازجنباههاایمخت فای،باااقتصااد
متعارففاص همیگیرد.بهعنوالمثالبهاینمتنمشاورتوجهکنید:
ایازفعالیت هایایمابیمااباهجاایانتظااراتریاضای،باهخاوشبینای


بخشعمده
ناخودآگاهمابستگیدارد،خواهاینفعالیتهااخالقیباشدیاالاذتگارایاااقتصاادی.
احتماالًاکثرتصمیماتمابرایانمامکارهایمثبتکهپیامدهایکامالآندرروزهاای
آیندهبسیاردورمحققمیشود،میتواندتنااناشیازخویحیوانیباشاد؛ازیاکمیال
ناخودآگاهبرایانمامکاریدرعو بیکارماندن،نهمحصولمیانگینوزنیساودهای
کمیضربدراحتماالتکمی(.)Keynes 1936, 161
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درزمینۀاقتصادخرد،سیتوفسکیبااتاألیفکتااب«اقتصاادبادونلاذت:روانشناسای
رضایتمندیانسان»(،)19۷۶چارهشاخصیمحسوبمیشود.اسکیتوفسکیکهدرابتادادر
کرد،بهتدریجمتوجهکاستیهایرویکارداقتصااددانانبارای
زمینهاقتصادرفاهسنتیکارمی 
مطالعهترجیحاتشد.اوباردایناعتقادرایجکهسالیقوانتخابهایافرادمسائ یهساتند
کهاقتصاددانانهمیشهبایدآنهارامشاهدهکنندولینبایدمتعر آنشوند،معتقدباودکاه
بایدازروانشناسانرفتاریپیرویکردو«رفتارهارابهمنظوریاافتنپایاههااینظاریبارای
توضیحآنها،مشاهدهکرد»(.همان)۱۹،

)استکهبهشادتمخاالف

چارۀماماقتصادرفتاری،هربرتسایمون(Herbert Simon
تفکیکرشتههابود.انتقاداوازانساناقتصادی،مدلرفتاریاقتصاداساتاندارد،وهامچناین
ارایۀمفاومیجایگ ینکهدررسالهدکترایاومطرحودفاعشد،درکتابرفتاارادارهکنناده
()Administrative Behavior, 1947بهچاپرساید.باهنظارساایمون،مادلنئوکالسایکدر
توضیحرفتارانتخابانسانناتواناست.اواینشکساتراباه«محادودیت هاایشاناختی
زیاد»نسبتمایدهادوپیشاناادمایکنادکاهازاصاطالح«عقالنیاتمحادود»( bounded
)rationalityاستفادهشود.
کاتونا()Katonaدرسال19۵1کتابتح یلروانشناسیرفتاراقتصادی(
)Analysis of Economic Behaviorراتألیفکرد.فر اساسایایانکتاابایاناساتکاه
«فرایندهایاقتصادیمستقیماًازرفتارانسانیناشیمیشودواینواقعیتساادهولایماام،
جایگاهخودرادرتح یلاقتصادیمدرنپیدانکردهاست».بااینحال،اساسیتارینانتقااداو
یک،ناتوانیاینرویکرددرلحاظکردناهمیاتمتایرهاایمارتبطاسات.
ازاقتصادنئوکالس 
کاتونااستداللمیکندکه«انگی ههاا،برخوردهااوانتظااراتمصارفکننادگانوبازرگاناان،
نقشمامیدرتبیینمخارج،پساندازوسرمایهگذاریایفاامایکنادوروانشناسایمادرن،
اب ارهایمخت فمفاومیوهمچنینروششناسایرابارایبررسایرفتااراقتصاادیارایاه
یکند»(.همان)۲۲-19،
م
Psychological

کااانمنوتورسااکی()۱۹۷۹باااردارتبااا ارزشبااامقااادیرناااایی(ایاادۀاساساای
نئوکالسیکهاونااییگرایان)،معتقدندکهافرادسودهاوزیانهارابهعنوانانحرافازیاک
نقطهیاسطحمرجعذهنیمیبینندکهل وماًباسطحدرآمدمنطبقنیسات.ایاننقطاهمرجاع
می توانادتحاتتاأثیراحساسااتوآرزهاایفاردباشاد.ایانمباحاثکاهتحاتعناوان
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)مطرحشدهاست،بهوضوحبرخالفنظریاۀمط وبیات

چشمانداز»(prospect theory

«نظریۀ
انتظاریاست.
همانطورکهمالحظهمیشود،متفکراناقتصادرفتااری،ایانشااخۀع مایراباهعناوان
مکتبیهترودوکسمیدانندکهباجریانغالابنئوکالسایکچاهدرساطحفارو رفتاار
عامالناقتصادی،چاهدرساطحروششناسایوجایگااهتمرباهواساتقرادرمادلساازی
اقتصادیوچهدرسطحسیاستگاذاریوحکمرانای،چاالشدارناد.بناابراینباهساادگی
نمیتوانادعاکردکهپژوهشهایاقتصادرفتاریباهطاورک یصارفاًتکمیالکننادۀاقتصااد
نئوکالسیکهستندب کهدرداخلرفتارگرایان،رویکردهایمتفااوتیوجاودداردوباهویاژه
متفکااراناص ا یایاانرویکاارد،انتقادهااایجاادیبااهچااارچوبتح ی ااینئوکالساایکو
)آنواردکردهاند .

روششناسیمبتنیبراصولموضوعه(axioms


 .3نقد شكلی
یکیازنکاتمثبتکتاب،شمارهگذاریفصولوزیرتیترهایمربو بههرفصلاسات.باا
اینحال،سطحبندیمطالبدراینشمارهگذاریبهلحاظمنطقیرعایاتنشادهاساتودر
مواردمتعددی،تیترهاییکهبایددرسطحیپاایینتارقاراربگیرناد،هامارزبااتیتاراصای
شاامارهگااذاریشاادهانااد.مااثالًتیترهاااییکااهپااساز«.۶-1نقااشاقتصااادرفتاااریدر
سیاستگذاری»آمدهاندهمگیزیرممموعۀاینتیترهستندوبایددرسطحیپاایینتارقارار
میگرفتنددرحالیکهباشمارههای«»۷-1تا«»10-1سطحبندیشدهاند.همچنایندرفصال
دومنی مباحثهمگیدریکسطحقرارگرفتهاناددرحاالیکاهباهلحااظمفااومیبرخای
زیرممموعۀتیترهایدیگرهستند.ازاینگونهموارددرفصولدیگرهممشاهدهمیشودکاه
چاپهایبعدیاصالحشود.
باتراستدر 
مشکلشک یدیگردرکتاب،ب رگبودننویسههاایانگ یساینسابتباهنویساههاای
فارسیدرمتناستواینامراززیباییبصریکاربسیارکاساتهاسات.همچناینفارسات
منابعیکهدرپایانهرفصلآمدهاست،فونتهاب رگوفاص ۀساطورکاماساتوناوعی

ریختگیراتداعیمیکند.

به 
هم

عالوهبراین،اعدادنمودارها،فرمولهاوبرخایازجاداولفارساینیساتند؛نمودارهااو
تصاویربعضاًکیفیتپایینیدارند(ماثالًصافحات۲4۲،۲1۷،۶0و)...؛چیانشنمودارهااو
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جدولهادرداخالماتنباههامریختاهاسات(ماثالًصافحات1۷4،1۷3،1۲۵و)1۷۵؛
متایرهاواصطالحاتداخالنمودارهااانگیسایاسات(ماننادصافحات،۲۵۷،۲34،۲۲4
 .)311

 .4نقد محتوایی
دراینبخشباهبررسایانسامامونظاممنطقایکتااب،توانااییتم یاهوتح یالمسائ ه،
هماهنگیمحتاواباامباانیوسرفصالهاا،نحاوۀباارهگیاریازاب ارهاایع مای،کااربرد
اصطالحاتتخصصیومعادلها،جایگااهاثاردربرناماۀآموزشایوناایتااًنقادوتح یال
شناختیاثرپرداختهمیشود .


روش

انسجامونظممنطقیدرکلاثرودرزیربخشها

1.4
میانفصولکتابنظممنطقیوجودنداردوصرفاًممموعاهایازمباحاثکناارهامجماع
شدهاند.البتهممکناستبخشیازاینامرناشیازپراکندگیمباحثاقتصادرفتااریباشاد
اماقطعاًنویسندههمدرانتخابوچینشمباحثنقشاساسیدارد.بهطورخااصمایتاوان
بهفصلساوموچااارماشاارهکاردکاهصارفاًباهبیاانالگاویانتخاابنئوکالسایکدر
وضعیتهایبدونریسکوتحتریسکپرداختهباشدبدوناینکهنیازیبهطارحمفصال
آنهادرچنینکتابیباشد.عمدۀمباحثاینفصل،همانمباحثیاساتکاهدانشامویاندر
ترمهایابتداییتحصیلدررشتۀاقتصادباآنهاآشنامیشوندونویسندهمیتوانساتبادون
واردشدنبهاینتفصیالت،خوانندهرادرصورتل ومبهآنکتابهاارجااعدهاد.باهنظار
میرسدحذفایندوفصلهیچخ یدرچارچوبک یکتابواردنسازد.

همچنینفصلششمکتاببهبیان«نحوۀترسیمترجیحاتتحتخطار»مایپاردازدکاه
ربطآنبهاقتصادرفتاریروشننشدهاست.ضمناینکهمباحثنسابتاًپیچیادۀریاضایدر
اینفصلبسیاراستوباعثخستهشدنخوانندهایمیشاودکاهبااهادفمطالعاۀمباانی
تصمیمگیریفردیاینکتابراتایهکردهاست.

رفتاریدر
فصلهفتمصرفاًمقدمه ایبرایورودبهمباحاثفصالهشاتماساتامااایانمقدماه
خودشتبدیلبهیکفصلشدهاستوازموضوعاص یکتابفاص هگرفتهاست.درایان
فصلنی مباحثیپراکندهدربارۀترجیحاتبینزمانیدراقتصادمتعارفمطارحشادهاسات.
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نویسندهمیتوانستبسیاریازمطالباینفصلرابهصورتیخالصهتربیانکندوباارجااع
خوانندهبهبیرون،ازاطالۀکالمخودداریکندومستقیماًبهمباحاثاصا یخاوددرفصال
بعدیبرود.
درناایتمی توانگفتکهازهشاتفصالکتااب،تنااافصالاول،پانمموهشاتمو
تاحدودیفصلدوممربو بهموضوعاص یکتاباستوبقیۀفصولیاکامالًناامرتبطاناد
یااینکهصرفاًجنبۀمقدمیتدارندوهمینامرکتابرامفصلترازآنچهبایدکردهاست .

2.4نقدمنابع
نویسندهکتابدرجستموواساتفادهازمناابعتاالشبسایارزیاادیانماامدادهاساتواز
بسیاریازمنابعدستاولاقتصادرفتاریاستفادهکردهاستوکتاابازایاننظاردرخاور
تحسیناست.کثرتوتنوعمنابعمورداستفادهمفیداینمط باست .

تواناییتجزیهوتحليلمسئله

3.4
بهرغمزحماتفراوانیکهنویسندهکتابدرجماعآوریوسارهمکاردنمطالابکتااباز
منابعمتعددوگوناگونکشیدهاست،ترجمهایبودنبسایاریازبخاشهاایکتاابباعاث
ناهمگنشدنمطالبشدهاست.دربرخایماوارد،ماننادانتااایفصالدوم(روششناسای
اقتصادآزمایشگاهی)ادبیاتنویسندهبهشدتف سفیمیشودودرجایدیگرماننادفصاول
کندودربرخیبخشهاکهمثاالهااییاز

چاارموپنمم،ادبیاتاقتصادریاضیغ بهپیدامی
بخشواقعیمطرحمیشود،ادبیاتژورنالیستیاستفادهشدهاست.

عالوهبراین،تعددوتکثرمنابعموردمراجعاه،باعاثپراکنادگیمباحاثوفقادانسایر
بندیمباحثشدهاستواینامربهسردرگمیخوانندهمیاف اید.متأسافانه

مشخصوجمع
درتمامفصولایناشکالوجوددارد.
مشکلدیگرکتاب،نداشتنمضموناص یوایدۀمحوریاست.نویسندهصرفاًمبااحثی
ازاقتصادرفتاریوبعضاًازاقتصادنئوکالسیکراکنارهمجمعکردهاستبدوناینکهایادۀ
خاصوپیوستهایرادرهرفصلیادرممموعۀکتاابدنباالکاردهباشاد.درواقاعکتااب
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فاقدخالقیتونوآوریالزماستونویسندهتقریباًهیچاف ودهایبرانباشتمباحثاقتصااد
رفتارینداشتهاست.
بااینحال،یکیازنقا قوتکتاب،آوردنمثالهاوکاربردهایسیاستیاقتصادرفتااری
ساحتهایحکمرانایکماک

استواینامرمیتواندبهمی اناثرگذاریمباحثرفتاریدر
کند.متأسافانهترجماهایباودنوفقادانناوآوریدرمثاالهااوکاربردهاایسیاساتینیا 
بهچشم میخورد.تقریباًتمامیمثالهاوکاربردهایسیاستیمطرحشدهدرکتابمرباو باه

آمریکایاناایتاًکشورهایغربیاستومشخصاستکهاینمباحاثصارفاًترجماۀآثاار
نویسندگانغربیاستدرحالیکهنویسندهمیتوانستمثالهاییازسیاساتگذاریاقتصاادی
درایرانراصورتبندیکندوازاینطریق،درتوسعۀمرزهایاقتصادرفتاریساایمباشاد
ودرواقعازکتاب«تألیفی»چنینانتظاریخی یدورنیست .

کاربرداصطالحاتتخصصیومعادلها

4.4
معادلهایفارسیانتخابشدهبرایاصطالحاتدرکلقابلقبولاستوکتابازایننظار
روانویکدستبهنظرمیرسد.بااینحال،دربرخیماواردج ئایباهنظارمعاادلهاای
باتریوجودداردکهمیتوانداستفادهشود.مثالًبهجایالتاری()lotteryمیتاواناز«قرعاه»
)رایجتاراسات.

د؛یابهجای«معادلمطمئن»«،معادلقطعی»(certainty equivalent

استفادهکر
تناقضاَله()Allais Paradoxبهصورت«تناقضاِلی»نوشتهشادهاساتکاهت فاسدرساتی
نیست .

5.4جایگاهاثردربرنامۀآموزشی
اینکتابمیتواندبهعنوانمنبعکمکیدردرساقتصاادخاردوهمچنایناقتصاادرفتااری
ویژهدرزمینۀانتخابمصرفکنندهوترجیحاات

(طبقبرنامۀجدیدآموزشی)استفادهشودبه
ونی مباحثمربو بهریسک.مباحثاینکتابباهویاژهدرزمیناۀنقادفارو رفتااری
نظریاتاقتصادخردوهمچنینارائۀشواهدیازدنیایواقعیبرایکاربردیکاردنمباحاث
درسمیتواندمفیدباشد .

این
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 .5نقد و تحلیل روششناختی
مباحثاینکتابعمدتاًمروریبرگسترۀمطالعاتدرزمینۀخاصیازاقتصادرفتارییعنای
تصمیمگیریفردی(ترجیحاتوریساک)اسات.بخاشهاایمخت افکتاابمشاحوناز
ارجاعاتمتعدداستوازایننظربیشترشبیهیکپژوهشدانشگاهی(رسالهیاپایاانناماه)
استتایککتابع می.منطقتدوینکتابع می،ارائۀمستدلونظااممنادیاکایادهیاا
طرحک یاستکهدرقالبهایدیگرمانندمقالهیایادداشتامکانطرحتفصی یآنوجاود
ندارد.اماکتابحاضراساساًفاقادافا ودۀع مایخاصایاساتوصارفاًبارهمچینشایاز
مطالعاتمخت فاست.اگرچهاینچنینپژوهشهاییدرجایخودارزشمندوقابالاساتفاده
استوقصدنادیدهگرفتنتالشهاینویسندهرانداریم،امااینکتاابصارفاًبارایمقاصاد
پژوهشیخاصومراجعاتموردیکاربردداردناهبارایمطالعاۀپیوساتهوهدفمنادیاک
موضوع.
ازسویدیگر،چوننویسندۀکتابازطوالنیشدنمباحثبیمداشاتهاسات،درماوارد
متعددیمط برابسیارخالصهوگذرامطرحکردهاستوجمعبندیخاصیرادرباارۀآن
ارائهندادهاستوایناماربیشاترخواننادهراساردرگمرهاامایکناد.باهعناوانمثاال،در
بخش ۷-۲روششناسیاقتصادآزمایشیوهمچنین۸-۲نقداقتصادآزمایشاگاهی،مباحاث
متعددیپشتسرهمآمدهاستوهربنداطالعاتومطالعاتجدیادیرادرتأییادیاارد
مفروضاتنئوکالسیکیااقتصادرفتاریارائهمیدهدبدوناینکههرمط ببهخوبیبازشاود
تامخاطبمنظوراص یازبحثرامتوجهشود،بهویژهاگارمخاطاباصا یایانکتاابرا
دانشمویاناقتصادبدانیم.
همچنیناقتصادرفتاریاگرچهتالشمیکندمبانیروانشناسینظریاتاقتصاادیرانقاد
وجایگ ینهاییرابارایآنهااارائاهدهاد،اماادرماواردمتعاددباهدلیالغ باۀرویکارد
یبردودانشاقتصاادراازموضاوع
روانشناسی،مسائلوموضوعاتاقتصادیرابهحاشیهم 
اص یآنکهتوزیعوتخصیصمواهب()goodsازطریقسازوکارهاوناادهااوماال هاای
مخت فاستمنحرفمیکند.اینامربهوضوحدرمثالهاییهمچاونانتخاابباینکاتو
کاله(صفحۀ۸3و)۸4یاانتخابمیانمنوهایصبحانه(صفحۀ)۸4مشاوداست .
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 .6نتیجهگیری
نویسندۀکتابمبانیاقتصادرفتاریتالشبسایارزیاادیرابارایگاردآوریوجماعبنادی
مطالعاتروبهگسترشدرزمینۀاقتصادرفتاریمتحملشدهوازایننظاردرخاورتحساین
است.تمرک اص یکتاببرتصامیمگیاریفاردیاساتورویکاردآنتکمیالواصاالح
مفروضاترفتاریاقتصادنئوکالسیکبیانشدهاست.اگرچهاینکتاابیتاألیفیاسات،اماا
عمدۀمباحثکتاب،مرورمطالعاتانمامگرفتهدراینزمینهاستوبرخالفآنچهازکتااب
تألیفیانتظارمیرود،نوآوریواف ودۀخاصیبرممموعۀاقتصادرفتااریدیادهنمایشاود.
برخالفعنوانکتابکهبه«مبانی»اقتصادرفتاریتأکیددارد،مباحثمبناییدرکتاابزیااد
نیستوبیشترمباحثکاربردیوبهصورتحاشیهنگاریبرمدلهایانتخاابنئوکالسایک
مطرحشدهاست.کتابفاقدمضمونیاایدۀمحوریخاصیاساتوباههماینجاات،در
برخیازفصولکتااب،ازموضاوعاصا یخاارجشادهاساتوصارفاًباهبیااننظریاات
نئوکالسیکپرداختهشدهاست.ازکتابتألیفیبهزبانفارسیانتظارمیرودکهداللاتهاای

نظرییاکاربردیدرزمینۀاقتصادایرانمطرحشاودیااالاقالصاورتبنادیمشخصایاز
مسائلرفتاریاقتصادایرانبیانشودکهمتأسفانهکتاابماوردبحاثباههایچعناوانوارد
دایراننشدهاست.عالوهبراین،درابتدایکتابتأکیادشادهاساتکاهاقتصااد

مسائلاقتصا
رفتاریبههیچوجهمقابلاقتصادنئوکالسیکقرارنداردوصرفاًباهدنباالتکمیالآناسات
درحالیکهمروریبرمتفکراناص یاقتصادرفتارینشانمیدهدکاهایانرویکارد،هامدر
،همدرنقدروششناسیقیاسیاقتصادنئوکالسایکوهام

نقضفرو اقتصادنئوکالسیک
درتوصیههایسیاستیخودبااقتصادنئوکالسیکتعار هایجدیداردونمیتاوانآنرا
صرفاًتکمیلکنندۀاقتصادنئوکالسیکدانست .

1.6پيشنهادهایکاربردی
ـ

هایکاربردیوتوصیههایسیاستی،ازمسائلاقتصادایراناستفادهشود.


درمثال

ـ

درفصل بندیتمدیدنظرشاودوبرخایازفصاولناامربو حاذفشاودوصارف ًا
مطالبموردنیازبهصورتخالصهدرمقدمۀهربحثآوردهشود.

ـ

مباحثمتقدماناقتصادرفتاریبهکتاباضافهشودتاضمنعمیاقترشادنمباحاث،
محتوایکتابباعنوانکتاب(مبانیاقتصادرفتاری)تطابقبیشتریپیداکند.
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ـ

تالششودیکمضمونیاایدۀمحوریدرکتابدنبالشودوازتشتتوپراکنادگی
درارائۀمباحثخودداریشود؛بهاینمعناکهخطسیرمشخصیدرکتاابطراحای
بهگام،درطیفصولمخت فبهسمتایدۀخودحرکتدهد.
شودوخوانندهراگام 
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