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های رفتار  ها و پیچیدگی داشتن محدودیت نظر درتلزم های اقتصادی مس  پدیدهخصوص گرایانه در های واقع  تحلیل ارائه

های اقتصادی   نظریهتمامفرض اصلی  بنا و پیش سنگ رض عقالنیتف به دالیل متعددی صاد متعارفدر اقت . استانسانی
 فراموشی شود که باعث ها در تحلیل اقتصادی می سازی  منجر به برخی سادهفرض عقالنیت اقتصادی .دهد یمرا تشکیل 

عقالنیت های مبتنی بر فرض الگو  اقتصاددانان متعارف برخی. گردد های واقعی می سپرده شدن مالحظات رفتاری انسان
ای از عوامل بازاری و  مجموعه که کنند یمچنین استدالل  دیگر برخی. دهند یمترجیح دلیل سهولت استفاده   بهرا
با . دنده  به سمت رفتار عقالنی سوق می ناگزیر رایاقتصادگیران  تصمیم  ویادگیری رقابت، تکامل و از جملهبازاری  غیر

 و های رفتاری محدودیت ژهیو سایر عوامل بهض عقالنیت و بدون در نظر گرفتن تنها با فردهیم که  نشان می، این وجود
 سه محدودیت معرفیبه  این راستادر .  نمودای از رفتار اقتصادی ارائه گرایانه توان تحلیل واقع مین گیران تصمیمروانی 

 ، عقالنیتدار بودن  کران:گیردمورد توجه قرار  بایست می های اقتصادی  که در تحلیلخواهیم پرداخترفتاری اساسی 
 اقتصاد  های دو رشته  با تلفیق نظریهنددیکوشدانان اقتصاد برخی. طلبی منفعتبودن دار   کرانو  انسانی  بودن ارادهدار کران
 مطالعاتی با عنوان اقتصاد  به ایجاد یک حوزهاین تلفیق منجر  .دنپردازبی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی شناسو روان

 اقتصاد رفتاری  سه دوره توان به  را میکنون پیموده است  تاناسید و روانشتلفیق اقتصاروندی که . رفتاری شده است
 اقتصاد  ها در زمینه یافته  آخرین دست که بررسی این سه دورهدنمو و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم قدیم، دوران گذار

  .پردازد  موضوع دیگری است که این مقاله به آن میرفتاری
  
  .JEL: D03 بندی طبقه
  .دار  کرانطلبی منفعتدار،   کران دار، اراده عقالنیت کراناقتصاد رفتاری، ، عقالنیت اقتصادی :های کلیدی واژه
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160  68های اقتصادی   شماره  و سیاست ها فصلنامه پژوهش

  مقدمه .1
 ها رفتار انسان. نماید  ایفا میمتعارف) نئوکالسیک(ر علم اقتصاد فرض رفتار عقالنی نقش مهمی د

این . شود نوعی با رفتار عقالنی مترادف فرض می رفتار واقعی به شود و در این فرض عقالنی فرض می
های رفتاری  ، پیچیدگی رفتار انسانیسازی با سادهکند، اما  چه ابزار تحلیلی قدرتمند ارائه می  فرض گر

های  اریذ سیاستگها و تواند به تحلیل و می گیرد را نادیده میبر رفتار او حاکم هنجارهای اخالقی انسان و 
، مطالعات رفتاری که از سوی روانشناسان  به این ترتیب.)2005داونی و شاه،  (گرددبینانه منجر  غیرواقع

در . جایگاهی نداردقالب معیار اقتصاد کالسیک  در گیرد ت می اخالق صور علوم رفتاری و فالسفه
فرض  و با اتکا بر  اخالقی ناظر بر رفتار انسان با نادیده گرفتن مالحظات رفتاری ومتعارفاقتصاد 
اری رفت  رویکرد غیربرخی به دفاع از این. دشو ریزی می ها طرح رفتار انسانبینی   الگوهایی برای تحلیل و پیشعقالنیت

جمعی دیگر . کنند بینی می درستی پیش های اقتصادی را به واقعیت این  کهندشد و مدعی ندپرداخت در دانش اقتصاد
  . مدترنداآیند و در عمل کار می به آسانی به قالب روابط ریاضی درها  کنند که این مدل  میاستنباطچنین 

 اقتصاد  داوری سرسختانه  تجربی علیه پیش شواهدیضمن مخالفت با این ادعاهااقتصاددانان برخی 
 که هر روز ندآوردای در دانش اقتصاد پدید  موج تازه و  اقامه نمودند1کران بنی برعقالنیت بی ممتعارف

قالب روابط دند مالحظات روانشناختی را در نموتالش برخی از این اقتصاددانان . گیرد بیشتر مورد توجه قرار می
 تالش کردنداقتصاددانان رفتاری . ه دهند ارائپذیر های آزمون بینی ها پیشآنبه کمک  و نمایندریاضی وارد اقتصاد 

همچنین به تبیین   متفاوت است،دهد  نشان میکالسیکهای  چه مدلها رفتار با آنهایی را ارائه نمایند که در آن نهنمو
  .)2008تالر و موالیناتان،  (اند پرداختهاهمیت و تأثیر این رفتارها در متن اقتصاد جامعه 

 فرض اقتصاد متعارفچه در  با آنها انسانواقعی رفتار کند که  را تأیید میبرخی شواهد تجربی این ادعا 
این نکته  سپارند کودک میوالدینی که کودکانشان را به مهددر مورد رفتار ) 2001( باولز .متفاوت است شود می
  فرزندانفتنتحویل گر برای  دالیل مختلف دیرتر از ساعت مقرر والدین به برخیدهد که  مورد توجه قرار میار

 که مدت زمانی را در شوند یمکودک ناچار   مسئولین مهدکه کنند؛ به طوری راجعه می به مهد کودک مخود
  .دانند تا والدین سر برسنمهد بم

 از اتمام این دوره در  پس. مهد کودک اندازه گرفت10 در برای چند هفته  این دیرکردها راوی
با این  .تعیین شد دقیقه دیرکرد 10برابر با سه دالر برای هر ای  ها برای دیرکرد جریمه کودک مهد برخی

مدت  .های کالسیک سازگار نبود بینی اقتصاد مبتنی بر فرضیه  با پیشوجود، آنچه در عمل مشاهده شد
 توان گفت شناسایی این مشاهدات میدر . به دو برابر افزایش یافتها  کودک  در این مهددیرکردزمان 

                                                 
1. Unbounded Rationality 
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161  اقتصادی در بوته نقد اقتصاد رفتاریعقالنیت

ها  کودک  مهداس شرمندگی در برابر مسئولیناز احس خیر مواجه شدندأ پولی برای ت هجریموالدینی که با 
  .  مانند رفتارشان در بازار کاالها و خدمات شدهانآ در نتیجه رفتار ،رهایی یافتند

دین این وال. خیر کنندأ تل بیشتری بپردازند و زمان بیشتری بدون احساس گناه حاضر شدند پوهانآ
 که حاضر باشند جریمه را بپردازند زمانی تا ه بودندها دریافت کرد کودک ز مسئولین مهدعالمت را ا

ده بر مبنای حساب سود و زیان  که قیمت اعالم شنمودندها فرض نآ.  وجود ندارددیرکردمشکلی برای 
حاکم  سیستم اخالقی بر رفتار آنها  جریمهپیش از گذاشتن ،به عبارت دیگر. کودک تنظیم شده است مهد
 . که در این مورد کارایی کمتری داشت نمودیستم را با سیستم پولی جایگزینوضع جریمه این س. بود

  هفته حذف12 از پسها را  ها جریمه کودک ز این مهد همکارانش در برخی ا باولز وایش آزم در ادامه
 مجدد نتوانست  از بین رفته بود با معرفی جریمه کهسیستم اخالقی.  خود ادامه دادندریتأخوالدین به . دندنمو

 .دنمو را با پرداخت جریمه جایگزین دیرکرد توان یموالدین آموخته بودند که  .دوبازسازی ش

کنون  تاها ابعادی از رفتارهای اقتصادی را که  آزمایش با انجام این دانان تالش نمودنداقتصادبرخی 
  . شناسایی کنند استکمتر موردتوجه بوده

  

  بنای اقتصاد متعارف عنوان سنگ عقالنیت بهنقد فرض . 2
 برای حفظ موجودیت 1رقابت و آربیتراژمتعارف بر این باورند که عوامل اقتصادی در فضای بسیاری اقتصاددانان 

چه در کتب درسی اقتصاد  شبیه آن جهان واقعیساسا بقا ناگزیر از رفتارهای عقالنی هستند و بر این  خود و ادامه
سوی رفتار عقالنی سوق   اقتصادی به عواملبازارنظام سازوکار ها معتقدند در آن. کند  عمل میتشریح شده است

  .یندبزدا بخردیناصورت بهینه اقتصاد را از  خوبی و به توانند به  میبازارها  بنابراین،شوند داده می
توان انتظار  ، بلکه نمینیستند اقتصادی قابل اتکا عوامل برای عقالنی ساختن رفتار  بازارها به تنهایینه تنها

برخی اقتصاددانان . حرکت نمایندسوی عقالنی شدن   بهیندی تکاملیااقتصادی در فرداشت که عوامل 
نیروهای تکاملی  تحت تأثیر ندسازی مطلوبیت و سود خود ناتوان  افرادی که از بیشینه بر این باورندمتعارف

شکارچیانی که به عنوان مثال، . مانند جای می  ی برن عقالصادیعوامل اقتشوند و در نهایت   میحذفتدریج  به
. میرند  و زودتر میخورند کنند، کمتر می متر شکار می ککنند  و عقالنی عمل نمی دارند2 کاذبریاوخودب

های کاذب  خودباوریتواند  ونه که تکامل در برخی موارد می همانگ. نیستصحیح ضرورتاًچنین استداللی 
نید افراد  مثال، فرض کعنوان به. بینجامد رفتارهای عقالنی  به حذفتواند  در مواردی دیگر مییدنمارا اصالح 

 خودباوری در چنین وضعیتی.  بازنده استتسلیم شودکس زودتر  در یک بازی شرکت دارند که در آن هر
                                                 

  .ر یک زمان واحد برای کسب سود استاز تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار د گیری معنای بهره  آربیتراژ در اقتصاد مالیه به.1
2. Over- Confidence 
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162  68های اقتصادی   شماره  و سیاست ها فصلنامه پژوهش

 اوری کاذبخودبدارای یک بازیکن عقالنی زودتر از یک بازیکن .  باشدعمل مفیدتواند در  کاذب می
 )بازی نااطمینانی مرتبط با نظریهشرایط در ویژه  به ( بسته به شرایط محیطتوان گفت ، میبر این اساس. شود تسلیم می

  . رفتارها را از ناعقالنی بودن بپیرایدلزوماًتواند  تکامل نمی
مرتب یک  افرادی که کنند برخی دیگر در دفاع از رفتار عقالنی عوامل اقتصاد چنین استدالل می

. آموزند راه صحیح را می  تجربهو یادگیری از طریقشوند سرانجام با آزمون و خطا  اشتباه را مرتکب می
درک این . ود دارد وجعدم یادگیریدهد حتی در افق بسیار دور نیز امکان  نشان میبا این وجود، تجربه 

 حتی یک باشدهمراه ه فرصت  هزینبا جدید  جربه یا کسب تیادگیریکه  موضوع ساده است تا زمانی
که  ؛ چرابماند بهینه باقی  شرایط غیر و همچنان در نگیرد تصمیم نیز ممکن است بر این امر عقالنیفرد
و زمان الزم  است  کارسازمدت بلند در تنها، آموزش عالوه به. کند  ارزیابی می بسیار گزاف جدید را تجربه  هزینه

توان به   می محیطی شرایط در پیوستهات تغییرتوجه بهبا . ند بسیار طوالنی باشدتوا  تعادل می برای رسیدن به نقطه
  .  مؤثر از تجربه برای یادگیری فراهم نباشد امکان استفادههایی را متصور شد که  آسانی موقعیت

 عنوان مثال، به. شود خوبی احساس می دو مشکل فوق به گیریم  که میییها میتصمدر بسیاری از 
برای دوران بازنشستگی انداز   پس توانیم در مورد همسر، رشته تحصیلی، اندازه میهایی که  صتتعداد فر

هزینه فرصت تجربه کردن .  بسیار محدود و گاه صفر استمیندوزیب با آزمون و خطا تجربه و مانند آن
  .تواند بسیار باال باشد های مختلف نیز می راه

، رقابت. قابل دفاع نیستچندان  به لحاظ نظری 1کرانه عقالنیت بیگفت  توان میبر این اساس، 
 کرانه را تضمین نماید و رفتار واقعی عقالنیت بیتحقق فرض  توانند یلزوماً نمیادگیری تکامل و 

  . متفاوت باشد استیمدعئوکالسیک های متعارف اقتصاد ن چه مدل با آنتواند می
  

  کرانه برای طبیعت انسانیسه  .3
  کرانه، اراده عقالنیت بی:  داردبینانه واقع فرض غیر پیش حداقل سه اقتصاد متعارف در نظریات معمول

  .درستی نیاز به پیراستن دارند فرض به این سه پیش. کرانه  بیطلبی منفعتکرانه و  بی
 و ها در پردازش نخستین کسی بود که فرض توانایی نامحدود بنگاه) 1995(یمون اهربرت س

. انتقاد قرار داد را مورد های بهینه در جهت منافع بنگاه منظور اتخاذ تصمیم به  اطالعاتگیری کار به
پیشنهاد له  حل مسئها در  از توانایی انسانتر انهیگرا واقع تصوری   را برای ارائه2دار عقالنیت کراناصطالح 

                                                 
1. Unbounded Rationality 
2. Bounded Rationality 
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های متعارف در   مدل برهای خود بر اساس نتایج محاسبات مبتنی  در تصمیمها لزوماً این اساس، بنگاهبر . دنمو
  .کنند علم اقتصاد عمل نمی

کند و  دار اشاره می نیت کرانهای اقتصادی مرسوم به عقال  مدلعدم توجهنیز به ) 1996(کانلیسک 
 نیروی ذهنی و زمان در اختیار این میزانها  بنگاهکه  داند تا زمانی کاستی برای علم اقتصاد میرا آن 

 در است که  عقالنی کامالًعادیبرای مردم . رود نمیها انتظار آن از پیچیدهل  مسائ  حل بهینهداشته باشند
 الگوهای. های اقتصادی خود از حساب سرانگشتی و قواعد ساده بهره جویند گیری حل مسائل و تصمیم

. اند داشتهکمتر توجه  گیری  تصمیمدرهای رایج بین مردم  حل ها و راه این محدودیتکنون به  تااقتصادی 
تفاوت معناداری  توانند می  سرانگشتیها ذهنی و گیری تصمیم که ندشدمتذکر ) 1974(مان و تورسکی  کانه

  .با نتایج حاصل از الگوهای مرسوم اقتصادی داشته باشند
 مواردی. دهد ها رخ می  انتخاب و هم در زمینه) باورها (ها قضاوت نهیزم هم در انحراف از عقالنیت

توان به  فراوان است که از جمله دالیل آن می شود  منحرف می اقتصادیالنیت از مسیر عققضاوتکه 
تناوب و تکرار یک زنی و قضاوت بر اساس  تمایل به سکون، گمانهبینی،  خودباوری کاذب، خوش

  .دنمو اشاره یا مشابهت وقایعواقعه 
 موارد انحراف از بکه اغلتالش نمودند  1نگری  پیش نظریه  با ارائه) 1979( مان و تورسکی کانه

گیری   چگونگی تصمیم خصوص توصیفی درکامالً  ای نظریهنگری   پیش ظریه ن.توضیح دهندرفتار عقالنی را 
 دراقتصاد است که  نظریه رفتاری در بسیار خوبی از یک  این نظریه نمونه. ااطمینانی استافراد در شرایط ن

  .ردیگ یمنظر قرار  مدشناختی   مهم روانیها یژگیو آن
یرد که از سه خصیصه گ  صورت مییابع هدفو افراد بر اساس تیریگ میتصمنگری،   پیش در نظریه

تغییرات به  میزان ثروت عالوه بر) های رایج بر خالف نظریه(ابع و این تنخست آنکه: مهم برخوردارند
تأثیر از ابع وتاین که در  دوم آن.شود یم لحاظ هاآندر مفهوم تعدیل ین ترتیب اه بستگی دارد و بثروت 

، شود یممنعکس  گریزی زیانمفهوم ، در نتیجه دست دادن ثروت بیش از کسب ثروت جدید است 
 .دست آوردن ثروت جدید حساس هستند بیش از بهنسبت به از دست دادن ثروت  معموالًافراد  که چرا

باشد مقعر است منفعت تابع چنانچه از نوع و باشد محدب  زیانتابع چنانچه تابع هدف از نوع  کهسوم آن
انتخاب در  نگری  پیشنظریهامل  کدرکبرای . پیشین هماهنگ استهای تجربی  یافتهکه این ویژگی با 

در فضای واقعی  ،مثالعنوان  به. )1985 تالر، (ترکیب کنیم 2 ذهنیمحاسباتالزم است آن را با مفهوم 
 یهایشان به خودباور رد تواناییگذاران در مو اگر سرمایه.  را در نظر بگیریدخودباوری کاذباقتصاد 

                                                 
1. Prospect Theory 
2. Mental Accounting 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 16

https://qjerp.ir/article-1-566-fa.html


164  68های اقتصادی   شماره  و سیاست ها فصلنامه پژوهش

تواند   میامراین . دنموواهند خاقدام به انجام معامله  حتی در غیاب اطالعات کافی نیز  دچار باشندکاذب
 اگر عقالنیت در یک بازار کارا. بسیاری از موارد خالف قاعده در بازارهای مالی را توضیح دهد

 صدها روزانه اهد ماند؛ اما در بازارهای حقیقی نخوباقی بسیاری های معامالتی فرصت گیر باشد همه
در  ای قرار دارند در مدیریت افراد حرفه سهامی که یسبدهاترکیب شود و حتی  میلیون سهام مبادله می

. دهند  معامالت فراوانی انجام می اغلبگذاران نیز سرمایهعموم . کند  یک بار تغییر می حداقلسالهر 
  .فروشند گران را در ازای سهام ارزان می سهام یگاهسازند و   مبادله را بر خود هموار می ها هزینهآن

بر روی ) 1997( کامرر و دیگران   مطالعهمربوط به  ذهنیمحاسباتمفهوم  در تبیین مثال دیگر
ند و کن  ساعته کرایه می12های  این رانندگان اتومبیل را برای دوره. رانندگان تاکسی در نیویورک است

 در مورد میزان بایست آنها می. گیرد آمد حاصل از کارشان به خودشان تعلق می تمام دردر مقابل 
کند که آنان در روزهای  سازی درآمد حکم میحداکثرراهبرد عقالنی . ساعات کارشان تصمیم بگیرند

کنند و در  کاربیشتر )  مانند روزهای بارانیای هر ساعت کار بیشتر استروزهایی که درآمد بر(خوب 
معینی برای هر روز درآمد حال فرض کنید هر راننده میزان . روزهای بد زودتر دست از کار بکشند

 بد بیشتر و در یروزهادر عمالً   این صورت بر خالف راهبرد عقالنیدر. داشته باشدخود در نظر 
  . خوب کمتر کار خواهد کردیروزها

 ترجیحات   منتشر کردند که درباره از مطالعاتییسی کامل برر)2002 (دونوگو شتاین و الون،فردریک
الگوی مطلوبیت زمانی تنزیل یافته که  که اند گرفتهچنین نتیجه  و افراد نسبت به تنزیل زمانی انجام شده است

ای را  رویکرد چندانگیزهنها آ.  تجربی چندانی ندارد شود پشتوانه ه میطور گسترده توسط اقتصاددانان استفاد به
   .)2005داونی و شاه،  (کند دمی را در این زمینه لحاظ میهای مجزا و گاه متعارض آ  که انگیزهنددنموپیشنهاد 

 پس تصادیشود که انسان اق چنین فرض می اغلب  انسانی باید گفت دار بودن اراده در توضیح کران
که به  های واقعی حتی زمانی نسانا که  در حالی،کار خواهد بست به آن را  یقیناًحل بهینه شناسایی راهاز 

ها گاه   ما انسان.زنند  در عمل از انجام آن سر باز میدلیل ضعف اراده  گاه بهآگاهی دارندبهترین گزینه 
انداز شانه  کنیم و از کار، ورزش و پس روی می در خوردن، آشامیدن، خوابیدن و ولخرجی کردن زیاده

  . همواره چنین بوده است کنون  آدم و حوا تاسرشت انسان از زمانمردم . کنیم خالی می
 .شود  نمیها حد و مرزی تعریف طلبی انسان های اقتصادی متعارف برای منفعت در نظریهکه  اینسرانجام

  عنوان انگیزه  اما بر منافع شخصی به،شمارند  نمیمحتمل ریغهای اقتصادی بشردوستی و ایثار را  تئوری
طور گسترده مورد  ت سواری مجانی در علم اقتصاد به، مشکالعنوان مثال به .ای دارند نخستین تأکید ویژه

که رود، مگر این  عمومی نمییکاالها  اری در تهیهکه از افراد انتظار همیبه این دلیل گیرد و  بحث قرار می
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که د زنن  میهایی  افراد اغلب دست به فعالیتبر خالف این باور.  آن دخیل باشدرفاه شخصی آنان نیز در
رهای دوستانه و کا های بشر  کمک  آمار قابل مالحظه.در جهت منافع شخصی اقتصادی آنان نیست

مطالعات گوناگونی . )2001موالیناتان و تالر، ( ؤیدی بر این نکته استمداوطلبانه در کشورهای مختلف 
 اهدای   که در زمینهیا مطالعه ،مثالعنوان  به. های داوطلبانه انجام شده است  تحلیل اقتصادی فعالیت در زمینه

خون از دهد که پرداخت پول در ازای گرفتن   نشان میانجام شدهدر دو کشور آمریکا و انگلیس خون 
 کیفیت خون اهدا شده را کاهش دهد و اهدای خون داوطلبانه به لحاظ تواند هم کمیت و هم  میافراد

  .)2005 ،داونی و شاه(تر است ااقتصادی کار
  

  ای ریاضی جایگزین در اقتصاد رفتاریه روش. 4
شناختی  های روان های ریاضی جایگزینی با پایه یکی از اهداف اقتصاد رفتاری این است که روش

 کافی موجز باشد و در  بایست به اندازه  میاصول جایگزین. محکم به جای فرض عقالنیت ارائه دهد
د داشته باشد تا اختالف حالت خاص در خوعنوان یک  آل خود باید فرض عقالنیت را به هحالت اید
طور آماری قابل سنجش باشد و این  مده در فرض عقالنیت بهدست آ دست آمده با نتایج به نتایج به

ه جدول زیر س.  رفتار اقتصادی به سمت رفتار عقالنی میل کندسازد که در شرایط خاصامکان را فراهم 
  مراه سه اصل رفتاری متناظر با آنها که آماده را به هرود کار می اصل عقالنی را که در اقتصاد به

  .دهد نشان میجایگزینی در الگوهای مختلف اقتصادی هستند را 
  

  شناختی زیربنای روان اصل رفتاری  اصل عقالنی

  مطلوبیت مورد انتظار
ΣiPiu(Xi) 

  نگری  پیش نظریه
Σiπ(Pi)u(Xi − r) 

 گری ذهنی ، حسابزیان گریزی  

  ل یافتهمطلوبیت تنزی
Σtδtu(xt) 

  تنزیل هذلولی
u(X0) + Σt=1βδtu(Xt) 

 )دم غنیمت شماری(ترجیح زمان حال 

  سازی عواید شخصی بیشینه
uX2

1(X1, X2) = 0 
  مطلوبیت اجتماعی

uX2
1(X1, X2) ≠ 0 

 )عدالت طلبی(دیگر خواهی، ناپسندی نابرابری 

  

  نگری  پیش نظریه. 4-1
  کند که بر اساس سه مالحظه  انتظاری ارائه میتیمطلوبجای تابع  یک تابع جدید به 1نگری  پیش نظریه

اساس، افراد در تابع بر این .  تشریح شدسوماین سه مالحظه  در بخش . رفتاری مهم استوار است
                                                 
1. Prospect Theory 
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) r( مرجع  یندها توجه داشته باشند به اختالف آن برایندها از یک نقطهاچه به بر بیش از آنمطلوبیت خود
  ذهنی مختلفی قائل هستند و از سوی دیگریها ارزشعالوه، آنان در شئون مختلف برای پول  به. توجه دارند

ندهای مختلف را با احتمال آن ی مطلوبیت مورد انتظار افراد برا در نظریه. گریز هستند  زیانمعموالً
گیرد که  ینگری این کار با استفاده از یک وزن تصمیم صورت م  پیش ، اما در نظریهکنند دهی می وزن

ندک، وزنی بیش دهند که افراد به احتماالت ا مشاهدات نشان می. یند استخطی از احتمال آن برا انتقالی غیر
هایی که  کشی عه این امر شرکت افراد در قر.)1999گونزالز،   و1992مان،  تورسکی و کانه(دهند  از اندازه می

  .کند ها بسیار کم است را توجیه میاحتمال برد در آن
  

  تنزیل هذلولی مطلوبیت. 4-2
. گیرد نمایی صورت می  برای افراد با استفاده از تنزیلارزیابی عقالنی ارزش کنونی سود و زیان آینده

 تالف زمانی بین آن دو بستگی دارد، بنابراین تنها به میزان اخر این حالت، ارزش نسبی دو پرداختد
را به همان میزان به  10   دالر هفته100 بعد ترجیح داد،   دالر هفته110دالر امروز را به  100اگر فردی 

ترجیحی بیش از اندازه برای های تجربی حاکی از   اما مشاهده ترجیح خواهد داد،11   دالر هفته110
 نشان داد که در آن  تنزیل هذلولی ازاستفادهتوان با  ترجیح آنی زمان فعلی را می.  کنونی است لحظه

  .)2010 ، کامرر و1992 ،الونشتاین(شوند  دهی می  وزنδtخیر زمانی هستند با عوایدی که دارای تأ
  

  مطلوبیت اجتماعی. 4-3
ها نسبت به منافع دیگران  دهد که انسان  مالحظات تجربی نشان میسوم عنوان شدگونه که در بخش همان
 مطلوبیت اجتماعی های ریاضی هنظری. زند از افراد سر می فراوانی   نیستند و رفتارهای دیگرخواهانهتفاوت بی

ها برسد را ها مقدار متفاوت از بقیه به آنهایی که در آن هد که افراد توزیعد این امر را چنین توضیح می
  .)2010 ، کامرر و1999فر،  (پسندند نمی

طور روزافزون باعث   اصول عقالنیت در الگوهای متعارف بهکاربست این اصول رفتاری به جای
  .شود  اقتصاد رفتاری می ی دانش در عرصه مرزها توسعه
  

  شناسی و اقتصادروان  آشتی دوباره: رفتاریاقتصاد . 5
تر  گرایانه شناختی واقعنای رواناقتصاد را با فراهم آوردن زیربقدرت توضیحی کوشد  اقتصاد رفتاری می

. دهد ناسی را نوید میشاین مسئله تلفیق مجدد اقتصاد و روان. )2010کامرر و الونشتاین،  (افزایش دهد
مجدد اقتصاد و روانشناسی است،  آشتی  دهنده  جدید باشد نشان آنکه یک رشتهاقتصاد رفتاری بیش از 

  نظریه  درعنوان مثال، آدام اسمیت به. شناختی بیگانه نبودندنزیرا تفکرهای اقتصادی پیشین از مالحظات روا
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 در کتاب وی. پردازد  میکنند جه میبه منافع دیگران تو که افراد ییها وهیش به تشریح  احساسات اخالقی
 فردی به  منافعدلیل ها نه از روی خیرخواهی بلکه بهزند که آن ور قصاب و نانوا را می مثال مشهثروت ملل

تبدیل ها در اقتصاد  قول ین مثال به یکی از مشهورترین نقل ا چرا.)1976b ،اسمیت (پردازند انجام وظیفه می
   ؟شود ما کتاب پیشین او به فراموشی سپرده می ا،شود می

شناسی را به مسیرهای متفاوت در قرن گذشته دو جریان مجزا اقتصاد و روانپاسخ این است که 
 تالش ازانی چون ساموئلسون، ارو و دبرو با الهام از فیزیکپرد یک روند این بود که نظریه. سوق داد

 علوم طبیعی از  دیگری روانشناسان نیز به گونه.  درآورندضیهای ریا د اقتصاد را در قالب فرمولنمودن
  برای یک اقتصاددانگرایی روی آوردند، در نتیجه جای ساختار ریاضی به تجربه آنان به. استفاده نمودند

 یک نظریه ای از ابزارها و قضایای ریاضی و برای یک روانشناس تهیک نظریه عبارت است از دس
  .کند عبارت است از ساختار یا مبحثی لفظی که یک نظم تجربی را تشریح می

 اقتصاد رفتاری پیموده است را از دیدگاه تاریخی  روندی که تلفیق روانشناسی و اقتصاد در عرصه
اری  به اقتصاد رفترفتاری قدیم، گذار از اقتصاد رفتاری قدیماقتصاد : دنموتوان به سه قسمت تقسیم  می

  . و اقتصاد رفتاری نویننوین
  

  رفتاری قدیماقتصاد . 5-1
امتداد مرزهای بین  مهمی در  های تازه های اخیر بررسی  که در سال هربرت سیمون نوشت1959 سال در

های صریح به اقتصاد رفتاری در   ارجاع1960   دههاز  این حال با،شناسی انجام گرفته استاقتصاد و روان
مدهای ا پینمودنرو در اقتصاد رفتاری در پی مشخص  گران پیشنخستین پژوهش. ده شدفل علمی مشاهمحا

 ها بودند ویژه در درک سازمان های اقتصادی و مدیریتی به گیری هتیجض و نو بر فردار کرانعقالنیت 
  .)1963،  و مارچسیرت(

 رفتاری قدیم اقتصاد  ده برشمرد که نقش مهمی در توسعهتوان چهار گروه عم  میطور کلی به
دار  گرانی در دانشگاه کارنگی بودند که بر عقالنیت کران، پژوهشنخستین و مشهورترین گروه. ندداشت

کردند و متشکل کسانی چون ریچارد سیرت، جیمز مارچ و هربرت  سازی کار می و الگوهای شبیه
 بودند 1 جورج کاتوناگران در دانشگاه میشیگان به رهبریای از پژوهش گروم دوم، دسته. دندسیمون بو

کارنگی گروه دانشگاه  .شهرت یافتندشناختی  و اقتصاد روانها  گرایش شان در زمینهیها  پژوهشدلیل بهکه 
کننده و مسائل   به رفتار مصرف همکارانشکه کاتونا و ها متمرکز بودند، در حالی  بنگاه رفتاربر بیشتر

                                                 
1. George Katona 
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نشگاه آکسفورد بودند که بر اهمیت مطالعات موردی سوم، گروهی در دا. مند بودند اقتصاد کالن عالقه
  .  از افراد شاخص در این گروه بودند1المبرتون، مالگرن و مارشاک. و نااطمینانی تأکید داشتند

های چندرویکردی و تلفیقی  بر روشبودند که  تعدادی از محققین دانشگاه استرلینگ گروه چهارم
  نقطه. دنمو اشاره 2ه نیل کی، بریان السبی، ریچارد شاو و پیتر ارلتوان ب که از این دسته می دنمودنتأکید 

سازی سود و  تعادل و بیشینهد که تمرکزی که اقتصاد متعارف بر اشتراک رویکردهای این چهار گروه این بو
شناسی کوشیدند که رویکردهای جایگزینی بیشتر بر اساس روان یها وجود نداشت و ملوبیت دارد در آنمط

  .)1987a ، سیمون و1986b و 1986a ، گیالد و کایش،1988، ارل (توسعه دهند) یشناخت(
 بر روی رفتاری قدیم اقتصاد کرد  با یک تابع مطلوبیت آغاز می رابحثکه اقتصاد متعارف  در حالی

که  زمانی. ترین شکل ممکن توضیح دهد یافتن قوانین تجربی متمرکز شد تا رفتار را به درستی و به دقیق
 اقتصاد کرد زی مطلوبیت یا سود برقرار میسا ای نزدیک بین عقالنیت و بیشینه یکرد نئوکالسیک رابطهرو

  .های تفاوت رفتار واقعی با فروض اقتصاد نئوکالسیک پرداخت  به بررسی داللترفتاری قدیم
  برای جداساختن خود از اقتصاد متعارفی که تالش صریح اینبا توجه بهاقتصاد رفتاری قدیم 

رفتاری گذار اقتصاد   را پایهویتوان   که میهربرت سیمون.  رواج مناسبی نیافت هرگز در اقتصادداشت
شناسی در و به گروه روان نمود  ترک1970  اد در دانشگاه کارنگی را در دهه گروه اقتص دانستقدیم

  ها قبل مدتدوستان اقتصاددان من  که گوید  میخصوص در این وی. همان دانشگاه نقل مکان نمود
  .)1991، سیمون (ندشناسی یا یک سرزمین دوردست دیگر سپرده بودبه روانمرا  کرده بودند و یمرها

شود و در  میعنوان یک سرزمین دوردست برای اقتصاددانان محسوب ن  روانشناسی دیگر بهامروزه
  . شد ارتباط خوبی برقراراسی و جریان غالب در دانش اقتصادشنهای بعد بین روان سال

  

  گذار از اقتصاد رفتاری قدیم به اقتصاد رفتاری نوین. 5-2
مان   کانه و در کارهای ایموس تورسکی و دانیل1970  توان در دهه  رفتاری نوین را میهای اقتصاد ریشه

مان، تورسکی و  کانه.  و دیگران جست کارهای باروخ فیشهاف، پل اسلویک و نیز درطور ویژه به
مان و  کانه.  را مورد بررسی قرار دادندآن یا انحراف از 3نوایی  هم ت شناختی پدیدهروان آنها ماهی پی

 سپس به ، آغاز کردندست اقتصاد متعارف ا خود را با فرض عقالنیت که مشخصهتورسکی بحث 
 آغاز  الف اقتصاد رفتاری قدیم که نقطهبه این ترتیب، برخ. بررسی موارد انشقاق از این فرض پرداختند

                                                 
1. Lamberton, Malmgren & Marschak 
2. Neil Kay, Brian Loasby, Richard Shaw & Peter Earl 

3 .Conformityشود ها، عقاید و رفتارها با هنجارهای مورد پذیرش جامعه همنوایی گفته می سازی گرایش  به همسان در روانشناسی.  
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نماید، اقتصاد کوشید رویکردی جایگزین اتخاذ   را در خارج از اقتصاد متعارف قرار داده بود و میخود
  . نمودریزی  بنای خود را در درون اقتصاد متعارف پایه رفتاری نوین سنگ

دار در قالب الگو  شناسی راهی فراهم کرد تا عقالنیت کراناینگونه از روان  کهگوید می) 1999(کالین کامرر 
. تر است به اقتصاد متعارف نزدیکتری که هربرت سیمون در ذهن داشت های رادیکال درآید که این نسبت به دیدگاه

  .شناسی در اقتصاد استگرفتن این نوع از روانکار تالش برای بهای از اقتصاد رفتاری شامل   عمدهبخش
 حساب سرانگشتی و ،نمودتوان به سه بخش اصلی تقسیم  مان و تورسکی را می های کانه تالش

های سرانگشتی  ها به اهمیت حسابنخست آن. نگری  پیش  و نظریه1گیری ثر قابا ی ناشی از آنها تورش
 نشان دادند افراد هاآن.  نمودندگیری در شرایط نااطمینانی اشاره های حاصل از آن هنگام تصمیم و تورش

دیگر اینکه . دکنن گیری می نادرست تصمیم یها  ذهنی و قضاوت الً با استفاده از محاسبات سادهمعمو
 تشریح  و دریافتند که شیوه نمودندهای مرتبط را مطالعه  گیری، ترجیحات معکوس و پدیده ثر قابا آنها

های  یدگاه سپس ددهد تأثیر بگذارد، تواند بر انتخابی که فرد انجام می مسئله و ساختاربندی آن مییک 
  .های پیشین به این نظریه اشاره شد  که در بخش به زبان فرمول درآوردندنگری پیش  خود را در قالب نظریه

طور  ت و چندین نهاد، نشریه و کتاب به مباحث اقتصاد رفتاری رونق خاصی گرف1980  در دهه
نظرهایی همراه  ها با اختالف تالشاین  .)2004سنت،  (باحث اقتصاد رفتاری متمرکز شدندمتخصصی بر 

 "رفتاری کتاب دستی اقتصاد" عنوان تحت در کتاب دو جلدی) 1986b  و1986a( گیالد و کایش. بود
 رفتاری قدیمدند که به اقتصاد نموتری مطرح   عقاید رادیکالهای معاصر خود سبت به دیگر پژوهشن

 و  به اقتصاد متعارف همراه دانستند اقتصاد رفتاری را با عدم رضایتی رو به رشد نسبتهاآن. تر بودنزدیک
دند که اقتصاد رفتاری با نمو آنان اظهار نخست. اقتصاد متعارف متمرکز شدند چهار ایراد اصلی به بر

سوم، این دانش . پذیرد  را نمیهای قیاسی دوم، اقتصاد رفتاری استدالل.  مخالف است2گرایی اثبات
 اقتصاد رفتاری چهارم،. کند یندهای غیرمتعادل تمرکز میجای پرداختن به برآمدهای تعادلی به فرا به

نیز در کتاب ) 1988(پیتر ارل . پذیرد برد را نمی کار می ای که اقتصاد متعارف به سازانه ههای ساد مدل
  .دنموطور مشابهی بر جدایی و مخالفت اقتصاد رفتاری با اقتصاد متعارف تأکید  به اقتصاد رفتاری

مان و تورسکی در  ارهای کانههم از ک شد، اقتصاد رفتاری نوین تا حد زیادی ملعنوانگونه که همان
ست، بنابراین  از آن اها عقالنیت و بررسی انحراففرض  و گرایش آنان بر مبنا قراردادن  میالدی70 دهه

                                                 
1 .Framing Effectو به این نکته اشاره دارد که شود های شناختی است که در روانشناسی در مورد آن بحث می  تورشگیری یکی از  اثر قاب 

ین مفهوم را در مان نخستین کسی بود که ا کانه. تواند باعث تغییر تصمیم فرد شود  میهای مختلف بندی  واحد در قالب ردن یک گزینهارائه ک
  .کار برد اقتصاد رفتاری به

2. Positivism 
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که خود را خارج از هایی تمام شد  نفع تالش به دوران گذار های گیالد، کایش و ارل با وجود تالش
تر اقتصاد متعارف  گرایانه های واقع فرض ردن پیشبا فراهم آوکوشیدند  دانستند و می اقتصاد متعارف نمی

  . یاری رسانندصحیحبینی   تحلیل و پیش را در زمینه
  

  اقتصاد رفتاری نوین. 5-3
 الونشتاین از از دانشگاه هاروارد، سندیل موالیناتان از انستیتو تکنولوژی ماساچوست، جورج یبسونلدیوید 

از دانشگاه کالیفرنیا در   و متیو رابینر از انستیتو تکنولوژی کالیفرنیاامدانشگاه کارنگی ملون، کالین ک
این محققین با اشاره به شواهد تجربی . مندان اقتصاد رفتاری هستندهایی آشنا برای عالق برکلی اکنون نام

  شبیه مغز به یک دستگاه پردازنده و با الهام از تض عقالنیت در اقتصاد مرسوم هستندکه ناقض فر
  . شناختی پرداختندروانهای  بینی بندی و آزمون پیش به فرمولاطالعات در روانشناسی 

دهند   نشان می با الگوهای متعارف متفاوت هستندهایی که رفتارهای واقعی ن زمینهنمودپس از مشخص 
کنند که  ی استدالل م آنها همچنیننند موارد غیرعادی را توضیح دهند،توا های جایگزین چگونه می که نظریه

زم تکاملی که در بازار  و یک نوع مکانیگیران ش دیدن تصمیم آموزای بازار مانند رقابت و آربیتراژنیروه
  .های آنان بکاهد تواند از اهمیت دیدگاه  نمیوجود دارد

گرایی فروض اقتصاد متعارف استدالل  تر بر علیه تردید در واقعپیش) 1953(با وجود اینکه فریدمن 
تر برای آن  رایانهگ اقتصاد رفتاری قدرت توضیحی اقتصاد را با فراهم آوردن مبانی واقع نموده بود
 شده و های کنترل که فریدمن امکان آزمایشبا وجود این .)2010 ،کامرر و الونشتاین (دهد افزایش می

مبتنی بر تجربه  اقتصاد رفتاری نوین به میزان زیادی نمود گرایی آزمایشگاهی را نفی می استفاده از تجربه
. داند میهای مرسوم مفید  های رفتاری از توضیح برای تفکیک توضیحرا کنترل تجربی ، زیرا است

برداری مغزی  ای، عکس سازی رایانه ها و تجارب میدانی، شبیه عالوه بر این، اقتصاد رفتاری نوین از داده
  .کند و مانند آن نیز استفاده می

 که باعث تفاوت الگوهای اقتصاد رفتاری نمودند سه محدودیت اشاره به) 2000(موالیناتان و تالر 
دار و  کران اراده ،دار این سه محدودیت عقالنیت کران. شود نوین از الگوهای اقتصاد مرسوم می

ها بر  گروه دیگری از دیدگاه. های پیشین تشریح شدند  که در بخشدار هستند طلبی کران منفعت
اقتصاددانان رفتاری نوین نشان .  انسانی در شرایط نااطمینانی تمرکز داردهای دار بودن قضاوت تورش

کنند  ای تفسیر می گیرند و شواهد را به گونه  نتایج بسیار میها اغلب از شواهد اندک  که انساندهند می
ها شامل این عقیده است که  ترین دیدگاه در نهایت، رادیکال. شان سازگار باشدیها فرض که با پیش

 معکوس شدن گیری اثر قاب. شوند دچار مشکل میها حتی در ارزیابی ترجیحات خود نیز  سانان
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 همچنین شواهد حاکی از ضعف انسان در ی مشابه شواهدی بر این امر هستند،ها ترجیحات و پدیده
  .مدت به بهای از دست رفتن منافع بلندمدت است تسلط بر نفس و تمرکز بر آسایش کوتاه

انداز و رفتارهای مالی  تار پسطور خاص برای درک رف بههای رفتاری   دیدگاهیرهای اخ در سال
های   و دادهپذیر آن های دقیق و آزمون بینی شتوان به پی  رفتاری را می موفقیت مالیه. کار رفته است به

های  ه دیدگاانداز  پس در زمینه. فرض بازار کارا هستند نسبت داد ه در تناقض با پیشفراوان موجود ک
از  های رفتاری نوین هدیدگا.  انسانی است دار بودن اراده  محاسبات و کرانرفتاری متمرکز بر پیچیدگی
  . و تأمین مالی شرکتی الهام گرفته استاقتصاد کار، حقوق و اقتصاد

رفتاری  اقتصاد رفتاری نوین درون چارچوب اقتصاد متعارف قرار گرفته و همچون اقتصاد یطور کل به
های  در سال که  مشهود استهایی قول زیر از یکی از کتاب از نقل این امر. در مقابل آن قرار ندارد قدیم
در  .)2004 ،کامرر، الونشتاین و رابین(است  منتشر شده "ها در اقتصاد رفتاری رفتپیش" عنوان تحت اخیر

های  ناختی تحلیلشهای روان ایهگرایی پ  واقععالوه بر این اعتقاد قرار دارد که  اقتصاد رفتاری درون هسته
  .شود رفت اقتصاد در درون خود میاقتصادی باعث پیش

  

   و نقدگیری نتیجه، بندی جمع. 6
 کنش و رفتار انسانی با بررسی. ها است  کنش و رفتار انسانشود بررسی میچه در علوم انسانی آن

  که پیش از هر چیز علم مطالعه علم اقتصاد. ها فارغ استمواجه است که علوم طبیعی از آنهایی  چالش
  .رو دارد هایی از این دست را پیش رفتار انسان اقتصادی است چالش

ها و   منتهی به تحلیلرین زیربناهای اقتصاد متعارف استت کننده  که یکی از تعیینفرض عقالنیت
ای از   مجموعهن باورند کهیهواداران فرض عقالنیت بر ا. گرایانه نیستند شود که لزوماً واقع هایی می بینی پیش

قالنی از فضای شوند که رفتارهای غیرع ، تکامل و یادگیری باعث می)بازار( از جمله رقابت عوامل
دادیم که به دالیل  اما نشان تنها رفتارهای عقالنی باشد،ماند  چه بر جای میاقتصاد زدوده شوند و آن

ازار را از نابخردی بپیرایند، بنابراین عقالنیت ند بتوان مطمئن بود که این عوامل بتوان  نمیگوناگون
  .گرایانه چندان قابل دفاع نیست های واقع کرانه در فضای تحلیل بی

فتار شود که ر  کردیم که این سه محدودیت باعث میعنوانسه محدودیت برای طبیعت انسانی 
 حاکی دار عقالنیت کران. شد متفاوت باکنند بینی می انسان واقعی با آنچه الگوهای اقتصاد متعارف پیش

گیری بهینه محدود است و  از آن است که توانایی نهادهای اقتصادی برای پردازش اطالعات و تصمیم
چه ای کامالً متفاوت از آن به نتیجهتواند   میدهند  افراد عادی انجام میمعموالًمحاسبات سرانگشتی که 

ه دارد که  بر این نکته اشاردار طلبی کران منفعت. آوردکنند به بار  بینی می  اقتصاد متعارف پیشیالگوها
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ها در کارهای  مشارکت انسان.  به فکر دیگران استکند انسان واقعی بیش از آنچه اقتصاد متعارف فرض می
این به  دار  کران اراده. شود  کسب سود انجام می هافراد دیگر در بسیاری مواقع بدون انگیزداوطلبانه و کمک به 

از دلیل ضعف اراده  ترین گزینه آگاهی دارند ممکن است به از بهینهکه  زمانی حتی ها  که انسانمعناست
  .انتخاب آن شانه خالی کنند

عنوان نمودیم که دانشمندان اقتصاد رفتاری آنها را  سه اصل رفتار اقتصادی را در بخش بعدی
نگری،   پیش نظریه: نمودندمطرح  در الگوهای ریاضی جایگزینی برای اصول رفتار عقالنیعنوان  به

اقتصادی کاربست این سه اصل در الگوهای مختلف . تنزیل هذلولی مطلوبیت و مطلوبیت اجتماعی
  . اقتصاد رفتاری باشد  عرصهش درمرزهای دانتواند منجر به توسعه  می

یابی به  دسترایگرایانه نیست و دانش اقتصاد ب واقع فرض عقالنیت اقتصادی چندان عنوان شدآنچه بر بنا
 توجه ها مؤثر است بر رفتار انسانشناختی که بایست بیشتر به مالحظات روان میتر  گرایانه های واقع تحلیل
 بیگانه از یکدیگر نبودند، اما با دو های گذشته  و روانشناسی در تحلیل اقتصاداز نگاه تاریخی نیز. دنمای
های ریاضی و  اقتصاد به سمت تحلیل رفتیان متفاوتی که در اقتصاد و روانشناسی شکل گجر
د و این امر باعث جدایی این دو نموگرایانه و ساختاری حرکت  های تجربه شناسی به سمت تحلیلروان

 در محافل علمی های اخیر  که در سال در اقتصاد رفتارییها لیتحلدر  اما ،رشته از یکدیگر شد
گیرد تا  قرار مینظر   مدها شناختی در تحلیلات روان مالحظمورد توجه قرار گرفته استبیشتر تدریج  به

  .صورت گیردتری  های دقیق بینی پیش
.  پرداختیم گذشته طی کرده استشناسی در قرنبه روندی که تلفیق اقتصاد و رواندر نهایت، 

اقتصاد رفتاری . دتوان تقسیم نمو ی را به سه دوره میگیری و تحول اقتصاد رفتار گفتیم که روند شکل
دوران گذار، دوران رونق . تری نسبت به اقتصاد متعارف داشته است تر و رادیکال قدیم رویکرد منتقدانه

نظرهایی   اختالف زمینه بود و تضارب آرا ومباحث اقتصاد رفتاری، تشکیل نهادها و انتشار کتب و نشریات در این
 خود اد رفتاری نوین بر خالف گذشتهاقتص. خورد چشم می ات اقتصاد رفتاری در این دوره بهنیز در ادبی

تری برای  گرایانه های واقع فرض کوشد پیش دهد و می را در درون جریان غالب اقتصاد متعارف قرار می
نام در این عرصه منتشر  بهایی که از افراد صاح  آخرین تألیفات و پژوهش.سازداقتصاد متعارف فراهم 

  . دلیلی بر این مدعا استشده است
 فرض گرایی کنند واقع  اقتصاد رفتاری فعالیت می  که گفتیم دانشمندانی که در زمینههمانگونه

ن نکته توجه داشت با این حال، باید به ای. دهند عقالنیت و نتایج  حاصل از آن را مورد تردید قرار می
قد این نباید فراموش کرد که نگشاست و های اقتصادی راه بسیاری از تحلیل هنوز در که فرض عقالنیت
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تواند  ها می  بسیاری از تحلیلفرض عقالنیت همچنان در. معنای به فراموشی سپردن آن نیست فرض به
 شفافی در بازارها وجود دارد و فعاالن بازار بر نسبتبه ویژه در فضاهایی که اطالعات  راهگشا باشد، به

 و این فرض همچنان کاراکنند  ای سنجیده رفتار می گونهها و الگوهای اقتصادی به  س تحلیلاسا
کوشند فروض رفتاری   البته بیشتر اقتصاددانان رفتاری نیز به این نکته اذعان دارند و میراهگشاست،

  . تعمیم دادعنوان حالت خاص ای بنا کنند که بشود آنها را به فرض عقالنیت به ه گونهخود را ب
توان به آن اشاره  قتصاد رفتاری می ا د ادبیات و شرایط موجود در عرصهای که در نق آخرین نکته

های مختلف  ها و ژورنال وردهای تجربی است که در کتابر نگاه نقادانه به مقاالت و دستاضعف دنمود 
که با اصول یابد به محض این  که در این زمینه انتشار میهای میدانی و تجربی  پژوهش.یابند انتشار می

گیرد و  شدت مورد استقبال محافل فعال در این زمینه قرار می ه اقتصاد رفتاری تطابق داشته باشد باولیه
 پژوهشی ماندگار باشد  برنامهاقتصاد رفتاری اگر بخواهد . شود ها می  یافتهصحت اینکمتر تردیدی در 

امکان از فضای ژورنالیستی فاصله گیرد و نگاه تا حد  بایست می نه یک جریان تحقیقی زودگذر
 .وردهای تجربی خود داشته باشداسی و دستاشن تری به روش نقادانه
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