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های موالعاتی اقتصاد پیتدا کترده استت و در تحلیتل رفتتار
مصر کننده در مصر

و پسانداز ،پیشبینی رفتار انتختاب

اقتصاد رفتاری شاخهای از علم اقتصاد است که مرز مشتتر

و واکتتنش در بتتازار ستتهام ،بررستتی انتختتاب در شتترای

علم اقتصاد و علم روانشناسی محسوب متیشتود در واقت ،

ناارمینتتتانی ،بازاریتتتابی و تبلیاتتتات ،مالیتتته عمتتتومی و

اقتصاد رفتاری ادعا میکند که عوامل روانشناختی نقش قابتل

سیاستگذاری ،حفظ مناب ربیعی و صرفهجتویی انتر ی وارد

توجهی در تصمیمات اقتصادی افراد دارند و به همین ختارر

شده است در ایتن راستتا ،یکتی از مستوولیتهتای کلیتدی

نقش آنها نیز باید در سیاستگذاریها در نظتر ررفتته شتود

رفتارررایان این است که به مردم آموزش دهنتد کته چگونته

این در حالی است کته در اقتصتاد نووکسستیو و کسستیو

مصر

کنند و جستجورر ارسعات بهتری باشند ،نته لزومتا

جدید بر مدل تعادل عمومی رقابتی مبتنی بوده استت کته در

اینکتته چگونتته بیشتتتر مصتتر

توجیه بسیاری از پدیده اقتصاد کسن با مشکل مواجته بتوده

)Hantula, 2003

است؛ در حالی که در اقتصاد کسن رفتاری بنیانهای ختردی

دامنه تأثیررذاری اقتصاد رفتاری تنها به علم اقتصتاد محتدود

اقتصتتاد کتتسن بتتازنگری شتتده استتت  )Akerlof, 2002در

نشده است و رهبران کشورها نیز به این نتیجه رسیدهاند کته

Homo

استفاده از نظرات کارشناسان اقتصاد رفتاری میتواند به آنها

 )Economicsبنا نهاده شتده استت کته حستابگر ،منوقتی و

در سیاستگذاری بهتر یاری برساند دولت بریتانیا چند ستالی

حداکثرکننده مناف فردی است ،بدون آنکه ررفتار حتاتت و

است که واحد تلنگر  )Nudge unitدر زمینه کاربرد اقتصتاد

احساسات آنی شود

رفتاری را تأسیس کرده است و از مشتاورههتای ایتن واحتد

رابتترت شتتیلر  )Robert Shiller,1981معتقتتد استتت کتته

بهره میبرد واحد تلنگر به رور خصوصی به دیگر مشتریها

سرمایهرذاران در بازارهتای متالی در بستیاری از متوارد بتر

نیز مشاورههایی را ارایه میکند دولت آمریکتا نیتز از واحتد

اساس انگیزشهای روانشناختی تصمیمریتری متیکننتد در

تلنگر در سیاستگذاری استفاده میکنتد و ایتن امتر در ستایر

نتیجه ،هنگامی که اقتصاد با بحتران مواجته متیشتود ،رفتتار

کشورها نیز در حال بکارریری است

سرمایهرذاران میتواند به وخیمتر شدن اوضاع بیانجامتد بته

تتتالر تحقیقتتاتی را در متتورد پیامتتدهای عقسنیتتت محتتدود

همین خارر ،در چنین شرایوی دولتها بایتد بتا دخالتت در

 ،)Bounded Rationalityاولویتهای اجتماعی و ضعف در

بازار از شتدت نوستانات آن بکاهنتد بنتابراین ،اقتصتاددانان

کنترل افراد انجام داده است تتالر و سانستتین

حوزه اقتصاد رفتاری به میزان قابل توجهی مفاهیم تتازهای را

 )Sunsteinدر کتابی با عنتوان «تلنگتر بهبتود تصتمیمهتا در

وارد علم اقتصاد کردهاند ،به روری که برخی از آنها ماننتد

زمینه سسمت ،ثروت و شادی» چگونگی بهبود تصتمیمهتای

دانیل کتانمن ) (Daniel kahnemanدر ستال ، 2002رابترت

ستتازمانهتتای خصوصتتی و صیرخصوصتتی را بررستتی کتترده

شیلر در سال  2002و ریچارد اچ تتالر )Richard H Thaler

اند از دیدراه آنها ،تلنگر هر جنبتهای از معمتاری انتختاب

در سال  ،2002برنده جایزه نوبل علم اقتصاد شدهانتد بنتابر

 )choice architectureاست که رفتار متردم را بتدون تاییتر

اعسم آکادمی نوبل ،جایزه نوبتل  2002در اقتصتاد بته دلیتل

در انگیزههای اقتصادی و یا من سایر رزینههتا در مستیرهای

تسشهای تالر در زمینه رفتارشناسی اقتصادی بته وی تعلت

قابل پیشبینی تاییر میدهد

ررفته است بنابراین ،اقتصاد رفتتاری بته عنتوان نحلتهای از

 ) 6بنابراین ،تلنگر هر عاملی است که بتواند بر رفتار انسان-

اقتصتتاد متعتتار
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