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كرده است كه كارگزاران  بنيادياي خود را صرف بررسي اين مفهوم ريچارد تالر عمر حرفهتوضيحات مترجم: 

كتاب . در معرض خطا امابيني قابل پيشبا رفتارهاي  موجوداتي ،ها هستنداقتصاد انسانعرصه اصلي در 
دنياي رشته دانشگاهي را به يك  براي اينكه وي استمبارزه از  كنندهسرگرم جالب و غالباً يروايتبدرفتاري 

اقتصاد سنتي فرض را  .تغيير دهدرا ما درباره علم اقتصاد، خودمان و جهان انديشيدن و شيوه  -ندبازگردا خاكي
هاي ماشيني آدمرا شروع كرد تشخيص داد اين  خود د. تالر در ابتدا كه پژوهشگذاربر وجود عامالن عقاليي مي

خواهيم هاي واقعي ندارند. همه ما هنگامي كه ميهيچ شباهتي با انسانشود اقتصاد فرض گرفته ميعلم كه در 
بليت بسكتبال بفروشيم  بخريم، )كرد تنظيم ساعت با آنرا شدن خاموش و روشن توانمي كه( دارساعت راديوي
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 هايمالكگيريم كه از شويم و تصميماتي ميهايي ميرا پر كنيم تسليم سوگيري بانكييا درخواست وام 
كنيم. مهمتر اينكه رفتار ميگيرد. به بيان ديگر ما بد گيرند فاصله ميكه اقتصاددانان فرض مي يعقالنيت

رها دارد در ابتدا از سوي پيامدهاي جدي دارد. بررسي اشتباهات محاسباتي انسان و اثراتي كه بر بازابدرفتاري ما 
هايي شده تالش باعث برانگيختن اينك اما شدكننده تلقي ميسرگرم و اهميتكم ياقتصاددانان به عنوان رويداد

تالر  بگيريم. مانهايبا دولت تعاملو  يي اقتصادهاوكار، كسبشخصي اتي بهتر در زندگيمتصميبتوانيم است تا 
خوانندگان ها و رفتار بازارها، درك عملي از انگيزه وبا كنار هم گذاشتن كشفيات اخير در روانشناسي انساني 

. بگيرندتر تصميمات هوشمندانهشود چگونه در جهاني كه هر روز پررمز و رازتر ميسازد كه آگاه ميكتاب خود را 
براي دقيق شدن در هر چيزي از تامين منابع  هايي جديدسازد چگونه تحليل اقتصاد رفتاري راهروشن مياو 

 هايسريالپخش از زمان اعضاي هيات علمي در يك ساختمان جديد، اختصاص دادن اتاق كار  تامالي خانوار 
 »اوبر«قيمت خدمات تاكسي ارزانبراي مسابقات فوتبال، و كسب وكارهايي مانند  انتخاب بازيكنانتا  لويزيونيت

هاي تفكر قلعهتالر با  پرشورهاي عجيب و غريب از جنگ يكتاب بدرفتاري كه با ماجراهاي گشايد.ميبر روي ما 
. هنگامي كه اقتصاد با كندميبه نقاط ضعف عميق انساني  انفرادي ياقتصاد سنتي تزيين شده است نگاه

كننده م عميق و هم سرگرممديران، سياستگذاران ه هاي آن براي افراد،شود داللتميدرآميخته روانشناسي 
  است.

  

كه ريچارد تالر و كاس سانستين در كتاب  ١ياقتصاد يهاآدمبيند، نه اقتصاد رفتاري جهان را پر از انسان مي

اما اين  نوشته استتالر يك كتاب جديد در همين موضوع  اينك. اثر بنيادين آنها در اين حوزه رواج دادندسقلمه 

يك كتاب كامال كند. نتيجه كار رويكردهاي رفتاري در حرفه اقتصاد توصيف مي قبوالندن رابار او مبارزه خويش 

اگر با تاثر شود كه از آموس تورسكي شروع مي برانگيزسپاسگزاري احساسانساني شده است كه با موافق طبع 

شايسته دريافت جايزه نوبل كارهاي وي با دانيل كاهنمن قطعا او را سالگي از دنيا نرفته بود  ٥٩بسيار در سن 

  كرد.مي

را  »سقلمهاصلي واحد «من با تالر زماني كار كردم كه دولت انگلستان نخستين  اگر بخواهم با شما روراست باشم

 هاي وي لذت بردم:انديشهآشنايي با و با تالر ايجاد كرد تا مفاهيم رفتاري را آزمون كند. من از همنشيني 

                                                           
 هاي اقتصادي، بين آدم»ه تندرستي، ثروت و خوشبختي: بهبود تصميمات دربارتلنگر«ريچارد تالر و كاس سانستين در كتاب  ١

Econs ده و دنبال خيالي هستند كه كامال عقاليي رفتار كر موجودات اقتصاديهاي اقتصادي آدم شوند.قائل ميها تفكيك و انسان
اثير ند و تحت تدگرخواه باش اين ظرفيت برخوردارند كه ها ازانسان هستند. انسان ها كساني كه كامالًنفع شخصي هستند و انسان

  شنودي آني و غير آن قرار بگيرند.پتانسيل براي خانتخاب،  بنديچيزهاي مزاحمي مثل چهارچوب
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ها به يا عادت انگليسييك ميخانه در شهر لندن بردم ما در اين باره بحث كرديم كه آهنگامي كه من او را به 

، به افراط در نوشيدن منجر پردازدپول همه را مينوبت  كه هر كس به ،ايبه شكل دورهدني خريد نوشي

  شود.مين

تحول يك بررسي جدي از اقتصاد رفتاري به عنوان يك مثال از در عين حال كامال خواندني اما تالر كتاب 

هاي علمي اظهار داشت. بحث و جدل كه توماس كان در كتاب ساختار انقالب آنگونهاست  ها (پارادايم)انگاره

اي خويش را مبارزه كامال شديد و برخي اوقات شخصي بود. تالر زندگي حرفهدرون دانشگاه شيكاگو و فراتر از آن 

آورد ها را مينابهنجاري از ايسياههد. كتاب كنتوصيف مي »انتخاب عقاليي«ليه مدل غالب ارتدوكس ع

هاي مجموعههايي كامال جدا از هم از حوزهعقاليي است از انسان رسد در تضاد با مدل هايي كه به نظر مييافته

مواجه نان ااز سوي بيشتر اقتصادد استقبال گرمها با اين يافتهانداز بازنشستگي. روشن است كه و پس تلويزيوني

مخالفان گفتند شواهد حضور يافت. در آنجا پرداختند هايي كه منتقدان بيرحمانه به نقد ميدر همايش. تالر نشد

كنند كه گويي آنها از مياي رفتار ربط است چون هنوز اين امكان هست كه فرض كنيم مردم به گونهوي بي

همان منش و  ياقتصاد يهاآدمدهد كه بيشتر هاي وي نشان ميكنند. داستاني پيروي ميمدل انتخاب عقالي

هاي رفتاري گذارند كه با توجه به شيوه راديكالي كه بينشرا به نمايش مي »شدنسوگيري تاييد«روش انساني 

  جاي تعجب ندارد.كشد هاي سنتي را به چالش ميتئوري

مالد، اما چه چيزي بايد رويكردهاي قديم را به خاك ميدهد كننده ارائه ميقانعهايي كه تالر به شكل هنجاريناب

ها هاي خود را روي فروضي بنا نهيم كه با رفتاري كه انسانجاي آنها را بگيرد؟ فرض براينست كه ما بايد مدل

و تدوين ها دولتبوده است كه باعث شد  دهند سازگار باشد. موفقيت واقعي اقتصاد رفتاري در اينواقعا انجام مي

حاضر به اهداي افراد بيشتري  حاال در برزيلهاي رفتاري، ها را تغيير دهند. به لطف بينششيوه اجراي سياست

در از ريختن زباله پرهيز دارند، در دانمارك پردازند، ماليات بيشتري ميدر گواتماال ، هستنداعضاي بدن خود 

 . فهرستكنندميانداز براي دوران بازنشستگي پسدر هند، امريكا و انگليس فاده كنند و از كاندوم استكنيا 

است. البته كتاب كامل نيست و تالر هم يك انسان  افزايشطوالني، تاثيرگذار و در حال رفتارهاي خوب، بسيار 

. تالر از جهات بسياري يك هاي امريكا هستند مورد توجه زياد قرار نگرفتنداست. آنهايي كه بيرون از دانشگاه

هاي اقتصاد امريكايي صرف كرده است هاي زيادي را در دپارتمانبراي كسي كه سالكه اقتصاددان سنتي است 

كوه و شِالمللي پول و بانك جهاني بودم كه من مدير اجرايي در صندوق بين زمانيجاي تعجبي ندارد. در واقع 

اين بود كه با وجود تنوع و گوناگوني ظاهري آنها، همگي در  داشتم از اقتصاددانان در آنجا ي كهشكايت

هر چه بيشتر دقت انديشيدند. در اين كتاب ميهم هاي مشابه هاي امريكايي آموزش ديده و به شيوهدانشگاه

گاپور كالج، مركز تغيير رفتاري لندن يا مركز اقتصاد رفتاري در دانشگاه ملي سن يونيورسيتيبه  يارجاع كنيدمي
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ازن بين بخوانم: تودر كتاب درباره موضوعات فلسفي  مطالب بيشتري. من همچنين دوست داشتم بينيدنمي

است  ٢گراوبيتك مطل. تالر خيلي زياد يبودنه و پدرساالري در نخستين كتاب تالر برجسته هاهاي آزاديخوابهجن

  كند.دوري ميبهزيستي ذهني  هايسنجه كاربرد اما از

ل ر از قبيلب ديگمتاسفانه باعث شد برخي موضوعات جا وتالر تالش زيادي كرد تا حجم كتاب را معقول نگهدارد 

اب در كت كارهايي كه بنرجي و دوفلو مانندسياستگذاري توسعه حذف شوند  ي اقتصاد رفتاري دركاربردها

وارد آزمون  بانك جهاني مرور كرده است. او حتي ٢٠١٥گزارش توسعه جهاني و انجام دادند  »اقتصاد فقير«

ي در ها به حد كافي دقيق نيستند كه به ما بگويند چه چيزهاي رفتاري نشده است. تئوريكردن بينش

ن و آرا ون هيكند، بنابراين آزمون كردن حياتي است. جوزف هنريچ، استيها و بسترهاي متفاوت عمل ميوضعيت

ي مردم كي ازعه كوچزيرمجمو بهدر روانشناسي شده هاي انجاماند كه تقريبا همه پژوهشورنزايان اشاره كردهن

   .ثروتمند و دموكراتيك هستند ، تحصيلكرده، صنعتي،هايي كه غربيفرهنگ باشود ختم مي

ي در نرانك سخيا در . من اين رها باشندفرهنگ سايرها در اين يافته ستبنابراين نهادهاي جهاني بايد نگران كارب

 م به اهداراي ترغيب مردبانگلستان  »تيم سقلمه«كه  ،به مخاطبانهايي پياماستراليا آزمون كردم با نشان دادن 

وت از متفا ديدندمي پيام ترينكنندهها ترغيبكه استرالياييرا پيامي آن . ردن اعضاي بدن استفاده كرده بودك

، سبتا غربيانگلستان به دست آمد. مخاطب استراليايي ندر هاي تصادفي شده آزموناز طريق پيامي بود كه 

  تفاوت داشت.ها با انگليسيتحصيلكرده، صنعتي، ثروتمند و دموكراتيك بود اما آشكارا 

ه بفتاري رويكردهاي ر المللي پول دارد: فضاي كار زياد در كاربستتالر يك پيام براي صندوق بينكتاب 

قتصاد دنياي ا ايد ازب، اما اقتصاددانان رفتاري وجود دارد آوري مالياتمالي دولت براي مثال بهبود جمعهاي حوزه

ان، سياستمداركه درك است  رسيدن به ايناقتصاد كالن حركت كنند. اين جهش بيانگر  دنياي خرد به

 هاي سياستگذاري كههستند. نسخهران و حتي كاركنان نهادهاي بين المللي انسان مديران و كارگ ها،بوروكرات

ن واندن ايخاهي در . به نظر من كوتدارد به همراه كه عواقب بدي روندمي ايبيراهه بهگيرند غير اين را فرض مي

  .آورديك نوع بدرفتاري به حساب بايد قطعا  را كتاب

                                                           
٢ utilitarian 


