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از مدرسین دانشکده ی روان شناسی و  پروفسور اسکات هیوتل1، یکی 

دانشگاه  این  در  از سال 2002  است که  دانشگاه دوک  عصب شناسی 

مشغول به تدریس بوده است. او، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه 

Professor Scott Huettel -1

درباره ی نویسنده

درباره ی نویسنده

پروفسور اسکات هیوتِل



آستین تگزاس و در همین رشته دریافت کرده و دکترای خود را در 

رشته ی روان شناسی تجربی و درجه ی پست دکترای خود را در رشته ی 

کارکرد مغز و تصمیم گیری از مرکز بیمارستانی و پزشکی دانشگاه دوک 

و  روان پزشکی  دانشکده ی  در  هم  را  کالس هایی  او  است.  نموده  اخذ 

دانشکده ی عصب شناسی زیستی برگزار می کند. او برنامه ای را نیز در 

برای  دانشکده ها  کل  از  را  دانشجویان  که  کرده  پیاده  دوک  دانشگاه 

این دانشگاه  ناِم  به  استادان  از  او یکی  تحقیق دور هم جمع می کند. 

است. 

یکی از موضوعاتی که به شدت مورد عالقه ی اوست، ارتباط بین رفتار 

اقتصادی مردم و علم عصب شناسی است. او برای پی بردن به نوع رفتارها 

و هم چنین نحوه ی اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اجتماعی، از آزمایش های 

رفتاری، ژنتیکی، فیزیولوژی و عصب شناسی استفاده می کند. می توان 

گفت او با کارها و برنامه هایش توانسته علم عصب شناسی اقتصادی را 

به وجود آورد. تعداد مقاالت او که بیش از صد تاست، در نشریات بسیار 

معتبر به چاپ رسیده است. رسانه هایی از جمله سی اِن اِن، نیوزویک و 

مجله ی پول نیز از مقاالت او استفاده کرده اند. او در نوشتن بسیاری از 

کتاب ها از جمله اصول رفتارشناسی عصبی نیز همکاری داشته است.
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چه  شده ایم.  مواجه  سختی  تصمیم گیری های  با  زمانی  ما  همه ی 

برای  را  پول مان  این که  برویم،  دانشگاه  کدام  به  بخریم،  خودرویی 

بازنشستگی  زمان  برای  یا  کنیم  خرج  رؤیایی  تعطیالت  یک  داشتن 

نگه داریم؟ مدل های تصمیم گیری اقتصادی که به صورت سنتی عمل 

می کنند، نشان می دهند که مردم برای تصمیم گیری، هزینه ها و منافع 

کسب  از  پس  و  می گیرند  نظر  در  را  آن  آینده ی  می سنجند،  را  امور 

اطالعات، بهترین تصمیم را می گیرند. این مدل ها برای پیش بینی رفتار 

مدل ها  این  هستند.  مناسب  زمینه ها  از  بسیاری  در  مصرف کننده ها، 

می توانند به این سؤاالت پاسخ دهند: واکنش مصرف کننده به افزایش 

مقدمه
محدوده ی دوره

مقدمه
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چه  تغییرات  به  نسبت  آنها  واکنش  این که  یا  بود؟  خواهد  قیمت چه 

خواهد بود؟ 

منطقی  بنیان های  که  می گیرند  تصمیماتی  افراد  وقت ها  بعضی  اما 

مواقع  برخی  در  می برد.  سؤال  زیر  را  قدیمی  و  گذشته  مدل های  و 

برخی  در  و  بگیرند  خوبی  تصمیمات  مردم  تا  می شوند  باعث  عواملی 

امور  این طور نیست. در طول سال های گذشته، دانشمندان  نیز  موارد 

اقتصادی  مدل های  با  که  دیده اند  مردم  از  رفتارهایی  تصمیم گیری، 

قدیمی قابل توجیه نیستند و همین امر باعث ایجاد حوزه ی جدیدی به 

نام رفتارشناسی اقتصادی شد که با ترکیب علم اقتصاد، روان شناسی 

و اخیراً عصب شناسی، سعی می کند توضیحی برای رفتارهای اقتصادی 

مردم پیدا کند. 

نام  به  تغییر،  حال  در  و  نوپا  علمی  با  را  شما  دارد  سعی  کتاب  این 

که  توضیح می دهیم  کتاب،  این  در  کند.  آشنا  اقتصادی  رفتارشناسی 

می توانند  و  می شوند  ترکیب  روان شناسی  و  اقتصاد  علم  دو  چطور 

برای مطالعه ی نحوه ی تصمیم گیری های اقتصادی مردم، مفید باشند. 

را  افراد  متناقض  گاه  و  غیرقابل پیش بینی  رفتارهای  می خواهیم  ما 

موارد،  از  برخی  در  چرا  که  شویم  متوجه  و  دهیم  قرار  بررسی  مورد 

تصمیم گیری ها بر پایه ی عوامل کاماًل پیش بینی نشده صورت می گیرد. 



11
ما می خواهیم در این کتاب توضیح دهیم که شما چطور می توانید با 

استفاده از این علم تازه، رفتارهای اقتصادی را پیش بینی کرده و از آنها 

به سود خود استفاده کنید.

در ابتدا به بررسی پیشینه ی علم رفتارشناسی اقتصادی می پردازیم و 

می خواهیم نشان دهیم که چطور برخی از مفاهیم روان شناسی می توانند 

به  ادامه،  در  کنند.  کمک  اقتصادی  تصمیمات  درک  و  پیش بینی  به 

می پردازیم  اقتصادی  رفتارشناسی  علم  بنیادین  اصول  برخی  از  بحث 

که توسط بزرگانی همچون َدنیل کاهِنمان1 و آموز تیورسکی2، تألیف 

شده اند. برای آشنایی با این اصول ابتدا باید بدانیم مغز ما چطور کار 

می کند، بعد بدانیم چه چیزی باعث ایجاد انگیزه می شود و در نهایت، 

هم چنین  می انجامد.  واقعی  دنیای  انتخاب های  به  چطور  اینها  تمام 

بر  آنها  اثر  و  زمان  سود،  ریسک،  احتماالت،  مانند  عواملی  بررسی  به 

تصمیم گیری می پردازیم.

نحوه ی  با  شما  می شود. پس  انتخاب شروع  از  قبل  تصمیم گیری،  اما 

توسط  تصمیمات  ساده سازی  و  راهبرد  تعیین  اطالعات،  جمع آوری 

انسان ها آشنا می شوید. پس از آن، به بررسی یافته های هربرت سیمون3 

Daniel Kahneman -1
Amos Tversky -2

Herbert Simon -3

مقدمه
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می پردازیم، که انتخاب های منطقی را توضیح می دهد و بعد به تازه ترین 

از احساسات برای تصمیم گیری می پردازیم.  یافته ها در مورد استفاده 

چرا  می شویم  متوجه  و  می شویم  آشنا  تصادفی  انتخاب های  با  بعد 

نیستند.  تعیین شده  پیش  از  الگوهای  براساس  تصمیمات  همیشه 

باشیم،  محتاط  می خواهیم  وقتی  ما  که  می شوید  آشنا  اشتباهاتی  با 

تجربیات  وقت ها  بعضی  که  می شویم  متوجه  و  می شویم  آن  مرتکب 

بعضی  که  می بینید  هم چنین  باشند.  خوبی  راهنماهای  نمی توانند  ما 

وقت ها، ما نقش برخی عوامل را خیلی بزرگ می کنیم و برخی را خیلی 

دست کم می گیریم. 

و می بینیم که یک گروه،  آشنا می شویم  با تصمیم گیری های گروهی 

و مستقل  متفاوت  اعضایش  که  تصمیم می گیرد  زمانی خوب  معموالً 

از  بدتر  بسیار  تصمیماتی  نیز  گروه ها  برخی  که  می بینیم  اما  باشند. 

تصمیمات شخصی می گیرند. 

هم چنین شما با تصمیماتی مبنی بر کمک به خیریه ها و همکاری آشنا 

می شوید که توسط مدل های قدیمی پیش بینی نشده اند، اما مدل های 

جدید به خوبی آنها را نشان می دهند. هم چنین متوجه می شوید که در 

برخی اوقات، تصمیم گیری های اقتصادی می توانند مفهوم خوب یا بد را 

زیر سؤال ببرند و بر خالف آنها عمل کنند. خصوصاً اگر شخص، دارای 
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انگیزه نیز باشد.

در نهایت هم به بررسی این امر می پردازیم که چگونه می توان از ابزار 

برای گرفتن تصمیم های بهتر استفاده کرد. ما  اقتصادی  رفتارشناسی 

روی دو ابزار بسیار مهم تمرکز می کنیم: پیش تعهد نسبت به سلسله 

مراتب انجام کارها و تغییر چهارچوب تصمیم گیری برای مشکالت. این 

ابزار نیز مانند خوِد رشته ی رفتارشناسی اقتصادی، توجه سازمان های 

دولتی، شرکت ها و و سایر سازمان ها را به خود جلب کرده است. این رشته 

از تصمیم گیری  و حوزه، تصمیم گیری های بسیاری را در بر می گیرد. 

برای  تصمیم گیری  تا  گرفته،  بازنشستگی  زمان  برای  پس انداز  جهت 

نیز مانند هر حوزه ی  این حوزه  این علم و  اما  خوردن غذاهای سالم. 

دیگر، می تواند باعث ایجاد مقاومت یا حتی برخورد شود و حتی مسائلی 

را نیز به دنبال داشته باشد. 

شما با مطالعه و فهم این کتاب، بهتر متوجه می شوید که چطور تصمیم 

می گیرید و می فهمید که برای گرفتن تصمیم های بهتر چه باید بکنید. 

شما با محدودیت ها و موانع درونی خودتان آشنا خواهید شد. متوجه 

می شوید که شما هم مانند هر شخص دیگر کامل نیستید، دید کوتاهی 

متوجه  هم چنین  می گیرید.  تصمیم  احساسات  تأثیر  تحت  و  دارید 

می شوید که وقتی ابزار خوب را به کار ببندید، می توانید تصمیم های 

مقدمه
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بسیار خوبی نیز بگیرید. می آموزید چطور نقاط ضعف را به نقاط قوت 

تبدیل کنید.



15

در این فصل شما با ابزار تصمیم گیری آشنا می شوید و اطالعاتی در این 

زمینه کسب کرده، به تبیین راهبردها می پردازید. با این که شاید سخت 

و حتی غیرممکن باشد که قضاوت های خود را کنار بگذارید، می توانید 

از این ابزارها برای قراردادن خود در موقعیت هایی استفاده کنید که در 

آنها تصمیم های بهتری می توان گرفت و به جایی برسید که این موانع 

درونِی شما نقاط ضعف تان نباشند، بلکه به نقاط قوت تبدیل شوند. در 

این بخش به جنبه های مختلف تصمیم گیری می پردازیم. شما با عواملی 

که تصمیمات افراد را شکل می دهند، آشنا خواهید شد: از ارزش سود 

گرفته تا درِد از دست دادن، از امکان ریسک تا زمان. 

بحث 1 
یک تصمیم خوب چه ویژگی هایی دارد؟

بحث 1: یک تصمیم خوب چه ویژگی هایی دارد؟




