
 

 اقتصاد رفتاری

Behavioral Economics  

از علم اقتصاد است که مرز مشتتر  ای شاخهاقتصاد رفتاری 

 ،واقت درشتود  شناسی محسوب متیعلم اقتصاد و علم روان

توجهی قابلشناختی نقش اقتصاد رفتاری عوامل روانبرمبنای 

در تصمیمات اقتصادی افراد دارند و به همتی  ختا ر نقتش 

ای  در  در نظر گرفته شود ها یگذارسیاستنیز باید در ها آن

بر متد   و کالسیک جدید اقتصاد نئوکالسیک حالی است که

مبتنی استت کته در توجیته بستیاری از رقابتی تعاد  عمومی 

 حالی دراقتصاد کالن با مشکل مواجه بوده است؛  هایپدیده

ن خترد اقتصتاد کتالهتای بنیاناقتصاد کتالن رفتتاری در که 

اقتصتاد متعتارب بتر  ( Akerlof, 2002بازنگری شده است )

( بنا نهتاده شتده Homo Economicsفرض انسان اقتصادی )

ستت، امناف  فردی دهنده افزایشاست که حسابگر، منطقی و 

 که گرفتار حاالت و احساسات آنی شود بدون آن

معتقتد استت کته  (Robert Shiller,1981) رابترت شتیلر    

 بترز متوارد در بازارهتای متالی در بستیاری اگذاران سترمایه

 در  کننتدمتیگیری شناختی تصتمیمهای روانانگیزشاساس 

رفتتار  شتودهنگامی که اقتصاد با بحتران مواجته متی ،نتیجه

 بته  شدن اوضاع بیانجامتدتر وخیمتواند به میگذاران سرمایه

بایتد بتا دخالتت در ها دولتدر چنی  شرایطی  ،خا ر همی 

اقتصتاددانان بنتابرای ،   بازار از شتدت نوستانات آن بکاهنتد

را ای تتازهتوجهی مفتاهیم وزه اقتصاد رفتاری به میزان قابلح

ماننتد هتا آنکه برختی از   وریبه ،اندکردهوارد علم اقتصاد 

متیالدی،  2002در ستا   (Daniel kahneman) دانیل کانم 

 Richard Hو ریچتارد ا  تتالر ) 2013در سا   ررابرت شیل

Thaler  برنتتده جتتایزه نوبتتل علتتم اقتصتتاد  2017( در ستتا

در  2017نوبتل  جتایزه ،اعتال  آکتادمی نوبتل بربنتا  اندشده

زمینه رفتارشناسی اقتصتادی  لر دراتهای تالشدلیل به اقتصاد

عنوان بتهبنابرای ، اقتصتاد رفتتاری  ه است به وی تعلق گرفت

کاربرد وسیعی در بستیاری ها کینزی از اقتصاد پست ای نحله

مطالعاتی اقتصاد پیدا کترده استت و در تحلیتل های حوزهاز 

رفتتار بینتی پیش، انتدازپسدر مصرب و کننده مصربرفتار 

انتخاب و واکنش در بازار سها ، بررسی انتختاب در شترای  

ناا مینتتتانی، بازاریتتتابی و تبلیاتتتات، مالیتتته عمتتتومی و 

وارد  انرژیجویی صرفهحفظ مناب   بیعی و ی، گذارسیاست

کلیتدی های مستئولیتیکتی از شده استت  در ایت  راستتا، 

رفتارگرایان ای  است کته بته مترد  آمتوزش دهنتد چگونته 

نته لزومتا   کنند و جستجوگر ا العات بهتری باشند، بمصر

 DiClemente andکننتتد )اینکتته چگونتته بیشتتتر مصتترب 

Hantula, 2003 ) 

د ثیرگذاری اقتصتاد رفتتاری تنهتا بته علتم اقتصتاأدامنه ت    

و رهبتران کشتورها نیتز بته ایت  نتیجته است محدود نشده 

 که استفاده از نظترات کارشناستان اقتصتاد رفتتاریاند رسیده

ت دولت ی بهتر یاری برساند گذارسیاستدر ها آنتواند به می

( در Nudge unit) تلنگتر بریتانیا چند سالی است کته واحتد

و از استت  ستیس کتردهأاقتصتاد رفتتاری را ت زمینه کتاربرد

 ور بته تلنگتر واحتد  بتردای  واحتد بهتره متیهای مشاوره

کند  ه میئرارا اهایی مشاورهنیز ها مشتریوصی به دیگر خص

استتفاده  یگذارسیاستتدر  تلنگتر حدوااز دولت آمریکا نیز 

کارگیری هو ای  امر در سایر کشورها نیتز در حتا  بت دکنمی

 است 

 را در متورد پیامتدهای عقالنیتت محتدودتالر تحقیقتاتی     

(Bounded Rationality)های اجتماعی و ضعف در ، اولویت

 Thaler andتتالر و سانستتی  )  انجا  داده است افرادکنتر  

Sunstein در ها تصتمیمتلنگتر  بهبتود »( در کتابی بتا عنتوان

های تصتمیمچگونگی بهبتود  «زمینه سالمت، ثروت و شادی

از   اندکردهرا بررسی های خصوصی و غیرخصوصی سازمان

 choiceاز معماری انتخاب )ای جنبه، تلنگر هر هاآندیدگاه 

architecture استتت کتته رفتتتار متترد  را بتتدون تاییتتر در )

در مستتیرهای ها گزینتتهاقتصتتادی یتتا منتت  ستتایر هتتای انگیزه

 :Thaler and Sunstein, 2008)دهتد میتاییر بینی پیشقابل

ها انسانبنابرای ، تلنگر هر عاملی است که بتواند بر رفتار   (6

(Humans اثر )های انستانچته اگرتوجهی داشته باشتد، قابل

 (  8اقتصادی باید آن را نادیده بگیرند )همان  
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