
تبيين  براي  نوين  رويکردي  شناختي:  اقتصاد 
تصميم گيري هاي اقتصادي

پذيرش: 92/3/28دريافت: 91/8/19

در  متعارف  اقتصادي  الگوي  محدودیت هاي  ارزیابي  مقاله،  این  نخست  هدف  چکیده: 
رابطه با تبیین تصمیم گیري هاي اقتصادي است. شواهد اساسي بررسي  شده مانند نقصان 
)در  جمعي  تصمیم گیري هاي  انساني،  سرمایه گذاري  و  یادگیري  اطالعات،  عدم تقارن  و 
قالب خانواده، سازمان ها و دولت ها(، تفاوت هاي جنسیتي، سازمان و مدیریت، و اکتشافات 
الگوي  محدودیت هاي  جّدي  به طور  ذهن،  و  مغز  زمینۀ  در  شناختي  علوم  حوزۀ  جدید 
متعارف را آشکار مي کنند. در این پژوهش رویکرد و الگوي اقتصاد شناختي براي درک بهتر 
تصمیم گیري ها، پیش بیني کامل تر، ارایه راه حل هاي مناسب و اثربخش، و سیاست گذاري 
مؤثر به جاي الگوي متعارف، تبیین و پیشنهاد شده است. در الگوي شناختي تصمیم گیري، 
نحوه  )یعني  فرآیند شناختي  به  توجه خاص  با  ترجیحات  و  انتظارات  نحوه شکل گیري 
کسب، پردازش و کاربست اطالعات و دانش در ذهن و مغز انسان( واکاوي مي شود. در 
عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیند شناختي و فرآیند تصمیم گیري مورد 
توجه و دقت نظر قرار مي گیرد. به این ترتیب، عالوه بر منابع/ امکانات و قیمت ها، نحوه 
کارکرد مغز و ذهن در محیط هاي نهادي- سازماني واقعي که به شّدت تصمیم گیري ها 
را متأثر مي سازند نیز، جزء تحلیل ها به حساب مي آید؛ یعني مقوله هاي عیني و ذهني 
هر دو به عنوان عوامل تعیین کنندۀ رفتار/ تصمیم ها در نظر گرفته مي شوند. با عنایت به 
پیشرفت هاي علوم شناختي از یک سو، و ورود موضوع ها و مسایل اقتصادي به آزمایشگاه ها 
و پژوهش هاي آزمایشي از سوي دیگر، اقتصاد شناختي در حال تبدیل شدن به یک جریان 
اصلي در علم اقتصاد است که آینده بسیار پُر امیدي را به ویژه براي سیاست گذاري و مقابله 

با مشکالت اقتصادي نوید مي دهد.

اقتصادي،  تصمیم گیري هاي  عقالیي،  انسان  متعارف،  اقتصادي  الگوي  کلیدواژه�ها:� 
اقتصادشناختي، فرآیند تصمیم گیري، فرآیند شناختي.
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ابوالقاسم نادري
دانشیار دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي، دانشگاه تهران
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مقدمه
رویکرد متعارف براي تحلیل عملکرد یک اقتصاد، فرض مي کند که افراد در مواجه با کمیابي ها، 
انتخاب هایي را برمي گزینند که منعکس کننده مجموعه اي از تمایالت، خواست ها و ترجیحات آنهاست. 
ثابت   -یعني  مفروض  شرایط  یا  مناسبت ها  در  ترجیحات  این  تجمیع  از  متعارف  اقتصادي«  »نظریه 
از منابع و فناوري )تولید(- و براي کاالهاي خصوصي1، استخراج شده است.  فرض کردن برخورداري 
دستاوردهاي علمي حاصله، شامل مجموعه ای از ابزار علمي قوي براي تجزیه و تحلیل تخصیص منابع 
در یک اقتصاد مفروض است که در آن بازارها به وسیله نیروهاي عرضه و تقاضا ساماندهي و راهبري 
مي شوند. در این رابطه، الگوي اقتصاد رقابتي در چارچوب نظریه تعادل عمومي نقش کلیدي داشته و 
نظام غیرمتمرکز و نیروهاي بازار، نظام تخصیص منابع کارآمد را ایجاد خواهند کرد. در متن چنین 
رویکردي، براي افکار، اعتقادها و ارزش ها۲ هیچ نقشي در تصمیم گیري ها در نظر گرفته نمي شود! بدیهي 
است که چنین الگویي، یک ابزار بسیار ناقص براي تبیین تصمیم گیري ها و حل مشکالت اقتصادي جوامع 
باشد؛ چرا که بر خالف مفروض های ساده انگارانه الگوي متعارف، مسایل اقتصادي با اصطکاک هاي زیادي 
ناشي از دانش و اطالعات ناقص و همچنین اجراي بسیار ناقص موافقت نامه ها3 مواجه است. در دنیاي 
واقعي بازارها به طور بسیار ناقصي »رقابتي« و اغلب محصوِل نیروهاي سیاسي هستند. همین نیروها، 
افکار، اعتقادها و ارزش ها، انتخاب ها و تصمیم های بازیگران را شکل مي دهند. از این رو، انگیزۀ بازیگران 
نه از مفروض های ساده انگارانه، بلکه از دانش و اطالعات شخصي شان و همچنین افکار و انتظارهای  آنها 
درباره اقتصاد و واقعیت هاي زندگي نشأت مي گیرد که فاصله زیادي با رفتار »انسان اقتصادي- عقالیي«4 

مفروض و مورد اتکاي نظریه و الگوي متعارف اقتصادي دارد5.
به صورت  متعارف  رویکرد  در  ارزش ها که  و  اعتقادها  افکار،  تاکید کرد که  باید  ترتیب،  این  به 
کنار  و  پنداشت  مفروض  را  آنها  بتوان  که  نیستند  مقوله هاي ساده اي  رها شده اند،  یک جعبه سیاه 

1. Private Goods
2. Perceptions, Beliefs and Values
3. Contracts 
4. Economic Man

5. محدودیت ها و نواقص نظریه و الگوي متعارف توسط محقق های زیادي مورد اذعان قرار گرفته است. در این رابطه، به 
منابع زیر می توان رجوع کرد: سایمون )Simon, 1944, 1956, 1957, 1959, 1967, 1979, 1986(، سیرت و همکاران 
)Cyert et al., 1956(، کانمن و ورسکي )Kahneman & Tversky, 1979(، گولد )Gould, 1980(، کانمن و همکاران 
 McFadden,( مک فادن   ،)Paquet, 1998( پاکوئیت   ،)Simonsen, 1994( سایمونسن   ،)Kahneman et al., 1986(
 Tomer,( تومر ،)Topel & Walliser, 2007( تاپل و والیسر ،)Rizzello, 2003( ریزلو ،)Caplan, 2002( کاپالن ،)1999
2007(، والیسر )Walliser, 2008(، برقانز و همکاران )Borghans et al., 2008(، برمودز )Bermudez, 2009(، بادلي و 

پارکینسون )Baddeley & Parkinson, 2012( و داو، 1388.
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گذاشت! چرا که اینها در بردارنده و بیانگر واقعیت هاي مهمي مربوط به این هستند که »چگونه مردم 
یاد مي گیرند«، »چگونه اطالعات خود را به روز مي کنند« و »چگونه دنیاي واقعي خود را الگوسازي 

مي کنند«.
هر چند که طي سال هاي اخیر در برخي کشورها، چنین موضوع های مورد استقبال زیادي واقع شده1، 
اما در باره شکل گیري افکار، اعتقادها، ارزش ها و همچنین آثار آنها بر »تصمیم گیري هاي تخصیص منابع«۲، 
اطالعات اندکي وجود دارد! مهمتر اینکه در ایران، تا جایی که نویسنده اطالع دارد، ناکارآمدي الگوي متعارف 
تنها در سال هاي اخیر و توسط معدودي از صاحب نظران مانند متوسلي و نیکونسبتي )1389(؛ متوسلي و 

دیگران )1391( و متوسلي و نیکونسبتي )1390( مورد تحلیل و ارزیابي قرار گرفته  است.
عالوه بر این، تالش اندکي صرف تعامل بین دانش، اطالعات و مغز و آثار این تعامل بر شکل گیري 
اعتقادها و پیامدهاي اقتصادي )مانند رشد اقتصادي، توسعه اشتغال، افزایش درآمد، کاهش نابرابري و 
کاهش فقر( شده است. از همین رو، این پژوهش به دنبال آن است که نحوه شکل گیري افکار، اعتقادها 
و ارزش ها را مطالعه و ارتباط آنها را با تصمیم گیري هاي تخصیص منابع در قالب یک الگوي یکپارچه 
نگرش  بدون شک،  اقتصاد شناختي3 روشن شود.  پارادایم  ابعاد مختلف  آن،  تبع  به  تا  نماید  واکاوي 
اقتصاد شناختي که قرین واقعیت هاي جامعه بشري است، حوزه هاي سیاست گذاري و برنامه ریزي را 
به شّدت تحت  تأثیر قرار مي دهد. در این رابطه، افق هاي جدید زیادي براي استنباط هاي سیاستي و 
همچنین تالش هاي علمي بین رشته اي و چندرشته اي ایجاد مي شود که کاویدن آنها به عنوان هدِف 

کلیدي بعدي این مطالعه در نظر گرفته شده است. 
براي تأمین اهداف سه گانه مذکور، نخست الگوهاي تصمیم گیري متعارف یعني الگوي تصمیم گیري 
با عقالنیت محض و الگوي تصمیم گیري با عقالنیت محدود مورد تحلیل و ارزیابي قرار مي گیرند. پس 
از آن، مصادیق و واقعیت هاي اساسي که الگو هاي مذکور )غیرشناختي( را به چالش مي کشند با اتکاء 
به شواهد تجربي ارایه و تبیین مي شوند. در پایان، الگوي تصمیم گیري با رویکرد شناختي معرفي و 
مراکز  )ایجاد  پژوهشي  و  مرتبط(  دانشگاهي  رشته هاي  و  دروس  اجراي  و  طراحي  )مانند  آموزشي  فعالیت هاي  توسعه   .1
پژوهشي با محوریت موضوع های اقتصاد شناختي و اقتصاد رفتاري/ آزمایشي و نیز رشد چشمگیر انتشار مقاله ها و کتب علمي 
مرتبط که شماري از آنها در این مقاله مورد بررسي و استناد قرار گرفته اند( به ویژه در برخي از کشورهاي اروپاي غربي و 
آمریکاي شمالي، گواه این مدعاست. در نتیجه چنین سرمایه گذاري هایي، منجربه زیررشته هاي متعددي مانند اقتصاد زیستي 
رفتاري  اقتصاد   ،)Economics of the Mind( ذهن  اقتصاد   ،)Neuroeconomics( اعصاب  اقتصاد   ،)Bioeconomics(
 Organizational( سازماني  اقتصاد   ،)Experimental Economics( آزمایشي  اقتصاد   ،)Behavioral Economics(
 Economics of Laws and( مقررات  و  قوانین  اقتصاد   ،)Institutional Economics( نهادي  اقتصاد   ،)Economics

Regulations(، و اقتصاد آموزش )Economics of Education and Training( شده است.
2. Resource Allocation Decisions
3. Cognitive Economics
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تبیین گردیده و قابلیت هاي سیاست گذاري آن همراه با پیشنهادهای مقتضي ارایه مي شوند.

الگوهاي�تصمیم�گیري�متعارف
الگوي  یعني  متعارف1  الگوي  دو  قسمت،  این  در  هستند.  متنوع  بسیار  تصمیم گیري  الگوهاي 
تصمیم گیري با عقالنیت محض )متناسب با رفتار انسان عقالیي(، و الگوي تصمیم گیري با عقالنیت 

محدود )اطالعات ناقص همراه با خطر و عدم اطمینان(، مورد تحلیل و ارزیابي قرار مي گیرند. 

الگوي�تصمیم�گیري�با�عقالنیت�محض
یک انسان اقتصادي در شرایط عقالنیت محض، با فرض اطالعات کامل تصمیم گیري مي کند، به 
گونه اي که نه با نقصان اطالعات و نه با عدم تقارن آن مواجه  باشد۲. همچنین ترجیحات وي بسیار 
شفاف و به راحتي قابل رتبه بندي در نظر گرفته می شود. با چنین شرایطي، تنها محدودیت پیش روي 
وي، منابع و امکانات است. با رعایت محدودیت منابع، انسان عقالیي به گونه اي تصمیم  مي گیرد که 
حداکثر پیامد براي وي حاصل شود. در این میان، فرض بر آن است که تمام گزینه هاي ممکن را مورد 
بررسي و رتبه بندي قرار  دهد. بدیهي است که انسان اقتصادي در نقش مصرف کننده، به دنبال حداکثر 
کردن مطلوبیت و رضایت خاطر خواهد بود و در نقش تولید کننده، تصمیم ها یا رفتار تخصیص منابع 
خود را براي حداکثر کردن سود انجام خواهد داد. به این ترتیب، انسان اقتصادي مورد بحث، فقط به 

منافع شخصي3 )نه منافع دیگران یا منافع جمعي( فکر مي کند و بر اساس آن تصمیم مي گیرد. 

 3 

شـود كـه كاويـدن آنهـا بـه       ايجاد مياي  و چندرشته اي رشته هاي علمي بين و همچنين تالش هاي سياستي استنباط

در نظر گرفته شده استكليدي بعدي اين مطالعه  عنوان هدف .  

گيري بـا عقالنيـت    يعني الگوي تصميم متعارفگيري  تصميم، نخست الگوهاي گانه مذكور سهبراي تأمين اهداف 

و  ، مصـاديق پـس از آن . گيرنـد  و ارزيـابي قـرار مـي   تحليـل  گيري با عقالنيت محـدود مـورد    الگوي تصميم و محض

و تبيـين  ارايـه  كشند با اتكاء به شواهد تجربي  را به چالش مي )غيرشناختي(مذكور هاي  اساسي كه الگو هاي واقعيت

آن  گـذاري  هاي سياسـت  قابليتو  گرديده شناختي معرفي و تبيين رويكردگيري با  الگوي تصميمدر پايان، . دشون مي

  .دشون عرضه مي مقتضيهاي پيشنهاد همراه با

  متعارف گيري الگوهاي تصميم

ي متعارفالگودو در اين قسمت،  .گيري بسيار متنوع هستند الگوهاي تصميم
1

قالنيـت  گيري با ع يعني الگوي تصميم 

اطالعات ناقص همراه بـا خطـر و   ( عقالنيت محدودگيري با  الگوي تصميم و ،)متناسب با رفتار انسان عقاليي(محض 

  . گيرند ، مورد تحليل و ارزيابي قرار مي)اطمينان عدم

  

  ت محضعقالنيبا گيري  الگوي تصميم

اي كـه نـه بـا     گونـه ه ب ،كند گيري مي يك انسان اقتصادي در شرايط عقالنيت محض، با فرض اطالعات كامل تصميم

باشـد  تقارن آن مواجه مي نقصان اطالعات و نه با عدم
2

راحتـي قابـل   ه بـ همچنـين ترجيحـات وي بسـيار شـفاف و      .

بـا رعايـت    .است و امكانات روي وي، منابع با چنين شرايطي، تنها محدوديت پيش. شود مينظر گرفته  بندي در رتبه

در ايـن ميـان،    .حداكثر پيامد براي وي حاصل شـود  كه گيرد مي  اي تصميم گونهه بيي انسان عقال ،محدوديت منابع

بديهي است كه انسـان اقتصـادي   . دهد بندي قرار  ا مورد بررسي و رتبهن رهاي ممك تمام گزينهفرض بر اين است كه 

كننـده،   توليـد قـش  كننده، به دنبال حداكثر كـردن مطلوبيـت و رضـايت خـاطر خواهـد بـود و در ن       مصرفدر نقش 

اقتصـادي   انسـان به اين ترتيب،  .يا رفتار تخصيص منابع خود را براي حداكثر كردن سود انجام خواهد داد ها تصميم

فقط به منافع شخصي ،مورد بحث
3

  . گيرد كند و بر اساس آن تصميم مي فكر مي )نه منافع ديگران يا منافع جمعي( 

  

  

  

  

  

  

  گيري در شرايط عقالنيت محض صميميند تآها و فر مولفه: 1نمودار 

  

                                                              
1

در اين مطالعـه و بـراي پرهيـز از اطالـه مطالـب، سـه الگـو كـه          .كردارايه توان  گيري مي هاي مختلفي براي الگوهاي تصميم بندي دسته 

و الگـوي سـوم كـه در واقـع الگـوي       ،دو الگوي متعارف در ايـن قسـمت  . شوند و تبيين ميارايه توانند يك طيف را نمايندگي كنند،  مي

 .شود عرضه و تبيين مي 4پيشنهادي مطالعه حاضر است، در قسمت 
2

بخش قابل توجهي از تحليل  .دكنن معرفي مي Homo Economicusنامند و با عبارت  مي) Omniscience(دان ي را همه چيزچنين انسان 

ي هـا  ها، مبتني بر عقالنيت محض است كه البته با واقعيت ويژه آموزش اقتصاد در دانشگاه گذاري و به گيري و سياست و الگوهاي تصميم

و اسـتيگليتز  ) Conlisk, 1996(كانليسـك   بعامنـ  بـه  در اين خصـوص توسعه مغايرت ماهوي دارد؛  در كشورهاي درحال خصوصاًموجود 

)Stiglitz, 2002( مراجعه گردد. 
3
 Self-interest  

 ترجيحات

 منابع

 اطالعات

 نتايج/پيامدها تصميم

نمودار 1: مولفه ها و فرآیند تصمیم گیري در شرایط عقالنیت محض

1. دسته بندي هاي مختلفي براي الگوهاي تصمیم گیري مي توان ارایه کرد. در این مطالعه و براي پرهیز از اطاله مطالب، سه 
الگو که مي توانند یک طیف را نمایندگي کنند، ارایه و تبیین مي شوند. دو الگوي متعارف در این قسمت، و الگوي سوم که 

در واقع الگوي پیشنهادي مطالعه حاضر است، در قسمت 4 تبیین مي شود.
۲. چنین انساني را همه چیزدان )Omniscience( مي نامند و با عبارت Homo Economicus معرفي مي کنند. بخش قابل 
توجهي از تحلیل و الگوهاي تصمیم گیري و سیاست گذاري و به ویژه آموزش اقتصاد در دانشگاه ها، مبتني بر عقالنیت محض 
به منابع  این خصوص  در کشورهاي درحال توسعه مغایرت ماهوي دارد؛ در  با واقعیت هاي موجود خصوصاً  البته  است که 

کانلیسک )Conlisk, 1996( و استیگلیتز )Stiglitz, 2002( مراجعه گردد.
3. Self-interest 
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 .)Gould, 1980( عامالن اقتصادي با یکدیگر تعامل دارند و این تعامل در بازار صورت مي گیرد
نیروهاي بازار )یعني عرضه و تقاضا( با سازوکار دست نامریی1 آدام اسمیت امور را ساماندهي مي کنند 
و به وسیلۀ آن تعادل بازار برقرار مي شود. در صورت بروز هر گونه عدم تعادلي، سازوکار دست نامریی 
نهادهاي  از  )اعم  دیگري  نهاد  هیچ گونه  ترتیب،  این  به  گرداند.  خواهد  باز  بازار  به  را  تعادل  مجدداً 
رسمي و غیررسمي، سازمان ها، قوانین و مقررات، ... و دولت( براي ساماندهي الزم نیست و امور به 
طور خودکار ساماندهي و نیازهاي طرفین و بلکه همه عامالن اقتصادي )و آن هم در حداکثر ممکن( 

برآورده خواهد شد. 

الگوي�تصمیم�گیري�با�عقالنیت�محدود�
مربوط  اطالعات  مقوله  به  بر عقالنیت محض  مبتني  الگوي  با  رابطه  در  اساسي  از مسایل  یکي 
 Arrow, 1984( نمی باشد  کامل  اصولی  به طور  افراد،  اختیار  در  اطالعاِت  واقعیت  در  یعني  مي شود؛ 
عوامل  از  یکي  اطالعات  پردازش  نحوه  و  دریافت  این،  بر  عالوه   .)Stiglitz, 2002؛ �Conlisk, 1996؛

مهم در شکل گیري افکار تصمیم گیران محسوب مي شود که رفتار ایشان را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
دنیاي  چندگانه  تعاملي  فضاي  و  شرایط  در  تصمیم گیري  پیچیدگي هاي  با  همراه  مذکور  مسایل 
واقعي، صاحب نظران را بر آن داشت که الگوي جایگزیني با عنوان عقالنیت محدود۲ معرفي نمایند؛ 
کوشش هاي اولیه در رابطه با عقالنیت محدود بیشتر توسط )Simon )1955, 1979 انجام شده و افرادي 

چون )�Kahneman )2003و�(Kahneman & Tversky )1979 آن را توسعه داده اند.
بر اساس الگوي عقالنیت محدود، تصمیم گیران و عامالن اقتصادي براي تصمیم گیري هاي تخصیص 
منابع خود، متناسب با الگوي تصمیم گیري قید شده، اطالعات کامل ندارند. عالوه بر این، تصمیم گیري هاي 
تخصیص منابع به طور اصولی در شرایط تعاملي )یعني تعامل عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان( انجام مي شود 
و میزان برخورداري از اطالعات بین همه عامالن یکسان نیست. به این ترتیب، مسایل مربوط به اطالعات، 

دست کم از دو ناحیه یعني نقصان اطالعات و عدم تقارن اطالعات مطرح است3. 

1. Smith’s Invisible Hand 
2. Bounded Rationality

3. مقوله اطالعات در قالب اقتصاد اطالعات از اوایل دهه 1960 میالدي با مطالعات افرادي چون استیگلر )G. Stigler( به 
 ،)J. Stiglitz( یک موضوع مهم تبدیل شد و به ویژه در دهه 1970 میالدي با تالش هاي وزین صاحب نظراني چون استیگلیتز
اسپنس )M. Spence( و اکرلف )G. Akerlof( به یک جریان اصلي و یک پارادایم بدیل براي پارادایم اقتصاد رقابتي تبدیل 

شد. در این رابطه براي نمونه به منبع استیگلیتز )Stiglitz, 2002( مراجعه شود.
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نقصان و عدم تقارن اطالعات1 دو مسئله دیگر، یعني خطر و عدم اطمینان۲ را دامن مي زنند. در 
چنین شرایطي، عامالن اقتصادي براي اتخاذ تصمیم های خود ناگزیر با خطر و عدم اطمینان مواجه 
خواهند بود و همین مسئله، محدودیت هایي را براي تصمیم های عامالن اقتصادي ایجاد کرده و فرآیند 

تصمیم گیري را متأثر خواهد نمود.
براي مقابله با آثار خطر و عدم اطمینان، نهادها )شامل قوانین و مقررات، تشکیالت و سازمان ها، 
... و به طور کلي دولت( ایجاد مي شوند3. براي نمونه، یکي از رسالت هاي دولت، گردآوري و انتشار 
اطالعات است که هم براي تک تک عامالن اقتصادي قابل استفاده است و هم براي برنامه ریزان و 
سیاست گذاران که به طور عمومی تصمیم های جمعي براي کل جامعه اتخاذ مي کنند. در شرایطي که 
بین منافع عامالن و تصمیم گیران تضاد و تزاحم ایجاد شود، با کاربست قوانین و مقررات، نهادهاي 
مسئول به آن رسیدگي خواهند کرد. در جاهایی که اطمینان کافي براي فعالیت و تخصیص منابع 
تضمین  غیردولتي  عامالن  براي  یا  بود  تصمیم گیر خواهد  و  عامل  دولت خود،  باشد،  نداشته  وجود 
الگوي  این  ترتیب، در  این  به  اقدام کنند.  منابع  امر تخصیص  به  آنان  تا  فراهم خواهد کرد  را  الزم 
تصمیم گیري، نقش اصلي نهادها چگونگي مقابله با خطر و نااطمیناني و همچنین تسهیل تعامل بین 
عامالن و تصمیم گیران است که از طریق آن انتظار مي رود درجۀ بهینگي تصمیم های عامالن اقتصادي 

بهبود یابد. 

 5 

گير خواهد بود يا براي عـامالن غيردولتـي تضـمين     و تخصيص منابع وجود نداشته باشد، دولت خود عامل و تصميم

گيـري، نقـش    به اين ترتيب، در اين الگوي تصـميم . الزم فراهم خواهد كرد تا آنان به امر تخصيص منابع اقدام كنند

باشد كـه   گيران مي قابله با خطر و نااطميناني و همچنين تسهيل تعامل بين عامالن و تصميماصلي نهادها چگونگي م

  . عامالن اقتصادي بهبود پيدا كند هاي رود درجة بهينگي تصميم از طريق آن انتظار مي

  

  

  

  

  

  

  

  گيري در شرايط عقالنيت محدود يند تصميمآها و فر مولفه: 2نمودار 

 
قـوة   امـا  ،از شـرايط دارنـد   نسـبي  كه عامالن اقتصادي علم و آگاهيشود  مشخص مي با توجه به مطالب مذكور،

تعامـل  در عـين حـال،   . شود در نظرگرفته نميآنها  گيري براي هاي الزم براي بهبود تصميم يادگيري و ارتقاي قابليت

آدام اسـميت  يي نـامر  ستتعادلي با سازوكار د و هر گونه عدم شود فرض ميبين عامالن با كمترين مسئله و اصطكاك 

  . كنند انجامد؛ در مواردي نيز نهادها و دولت اين امر را تسهيل مي به تعادل مجدد ميدر كمترين زمان ممكن 

بـا  (آنچه براي انسان عقاليـي   باخيلي متفاوت  ي تخصيص منابع،ها گيري ناظر بر تصميمدر واقعيت شرايط  البته

هـا و   در بخش زيادي از متون علـم اقتصـاد، تحليـل   با اين وجود، . باشد مي ،شدهتصوير ) اطمينان نقصان اطالعات و عدم

توان ارتبـاط بـين    كه مي اما بايد توجه داشت، شده استارايه الگوهاي متناسب در چارچوب الگوي مبتني بر عقالنيت محدود 

تـر در   ايجاد و توسعه نهادها را وسيعگيري افكار و سپس ترجيحات و همچنين نحوه  نحوه دريافت و پردازش اطالعات با شكل

نظر گرفت و در نهايت تأثير آنها را بر نتايج و عملكردها واكاوي نمود
1

.  

 

  الگوهاي متعارفدر تنافي با  شواهد كليدي

طـور جـدي بـه چـالش      هـاي مبتنـي بـر آن را بـه     د كه عقالنيت متعـارف و تحليـل  نشواهد و موارد زيادي وجود دار

؛ اقتصـاد  سـرماية انسـاني   و توسـعه آموزش  ،يادگيريتقارن اطالعات؛  نقصان و عدم: د عبارتند ازاين شواه. دنكش مي

آموزش فرزندان، وقف، ارث، توليد مردان در مقابل زنان، حوالـه  ( اهداف جمعي ي مربوط بهها يگير و تصميم خانواده

شــاركت در بــازار كــار، عاليــق، م: مــردان در مقابــل زنــانشــرايط (هــاي جنســيتي  تفــاوت؛ )Remittances -پــول 

محـدوديت   مربـوط بـه  شـناختي و شـواهد    يندفرآ(شناختي  علوم و ؛ سازمان و مديريت؛)و غيرههاي ذاتي،  توانمندي

از تجربي، وضعيت هـر يـك   مطالعات هاي  شواهد و يافتهارايه در ادامه مطالب اين قسمت، با . )اطالعاتي و محاسباتي

گيرند رسي قرار ميبحث و بر مذكور، مورد دموار
2

.  

                                                              
1

ريـنن   و بلوم و ون) 1390و  1389(متوسلي و نيكونسبتي : منابع زير مراجعه گردد براي توضيحات تكميلي در اين رابطه، براي نمونه به 

)Bloom & Van-Reenen, 2010 .( 
2

قـوانين و مقـررات،    ،، نهادهـا )Intuition(، شـهود  )Emotions(عواطـف  هاي تجربي در رابطه با مباحث ديگـري از قبيـل    شواهد و يافته 

 - Anomalies -هاي متعـارف روانـي   ناهنجاريو مسايل ، ...)وعداوت،  ،ورزي دوستي، وفاداري، كينه نفع شخصي، نوع(هاي متنوع  انگيزه

 ترجيحات

 منابع

 اطالعات

 )ناقص و نامتقارن(

 نتايج/پيامدها تصميم

خطر و

 اطمينانعدم

نهادها و

 دولت

نمودار 2: مولفه ها و فرآیند تصمیم گیري در شرایط عقالنیت محدود

1. Incomplete and Asymmetric Information  
2. Risk and Uncertainty 

 ،)Rizzello, 2003( ریزلو   ،)North, 1990( نورث  زیر مراجعه شود:  منابع  به  این خصوص  بیشتر در  توضیح ها  براي   .3
)Palacios-Huerta & Santos, 2004(، پرس من  پالشوس-هورتا و سانتوس   ،)North et al., 2004( نورث و همکاران 

.)Garrouste, 2008( و گاروسته ،)Mookherjee, 2006( موخرجي ،)Pressman, 2006(
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با توجه به مطالب مذکور، مشخص می شود که عامالن اقتصادي علم و آگاهي نسبي از شرایط 
دارند، اما قوۀ یادگیري و ارتقاي قابلیت هاي الزم براي بهبود تصمیم گیري براي آنها در نظر گرفته 
نمي شود. در عین حال، تعامل بین عامالن با کمترین مسئله و اصطکاک فرض مي شود و هر گونه 
عدم تعادلي با سازوکار دست نامریی آدام اسمیت در کمترین زمان ممکن به تعادل مجدد مي انجامد و 

در مواردي نیز نهادها و دولت این امر را تسهیل مي کنند.
البته در واقعیت، شرایط ناظر بر تصمیم گیري هاي تخصیص منابع، خیلي متفاوت با آنچه براي 
انسان عقالیي )با نقصان اطالعات و عدم اطمینان( تصور شده، مي باشد. با این وجود، در بخش زیادي 
از متون علم اقتصاد، تحلیل ها و الگوهاي متناسب در چارچوب الگوي مبتني بر عقالنیت محدود ارایه 
شده است. باید توجه داشت که مي توان ارتباط بین نحوه دریافت و پردازش اطالعات با شکل گیري 
افکار و سپس ترجیحات و همچنین نحوه ایجاد و توسعه نهادها را وسیع تر در نظر گرفت و در نهایت 

تأثیر آنها را بر نتایج و عملکردها واکاوي نمود1.

شواهد�کلیدي�در�تنافي�با�الگوهاي�متعارف
شواهد و موارد زیادي وجود دارند که عقالنیت متعارف و تحلیل هاي مبتني بر آن را به طور جّدي 
به چالش مي کشند. این شواهد عبارتند از: نقصان و عدم تقارن اطالعات؛ یادگیري، آموزش و توسعه 
سرمایۀ انساني؛ اقتصاد خانواده و تصمیم گیری هاي مربوط به اهداف جمعي )آموزش فرزندان، وقف، 
ارث، تولید مردان در مقابل زنان، حواله پول - Remittances(؛ تفاوت هاي جنسیتي )شرایط مردان 
و  مدیریت؛  و  سازمان  غیره(؛  و  ذاتي،  توانمندي هاي  عالیق،  کار،  بازار  در  مشارکت  زنان:  مقابل  در 
علوم شناختي )فرآیند شناختي و شواهد مربوط به محدودیت اطالعاتي و محاسباتي(. در ادامه مطالب 
این قسمت، با ارایه شواهد و یافته هاي پژوهش های تجربي، وضعیت هر یک از موارد مذکور، مورد 

بحث و بررسي قرار مي گیرند۲.

1. براي توضیحات تکمیلي در این رابطه، براي نمونه به منابع زیر مراجعه گردد: متوسلي و نیکونسبتي )1389 و 1390( و 
 .)Bloom & Van-Reenen, 2010( بلوم و ون رینن

۲. شواهد و یافته هاي تجربي در رابطه با مباحث دیگري از قبیل عواطف )Emotions(، شهود )Intuition(، نهادها، قوانین 
و مقررات، انگیزه هاي متنوع )نفع شخصي، نوع دوستي، وفاداري، کینه ورزي، عداوت، و...(، مسایل و ناهنجاري هاي متعارف 
رواني- Anomalies - نیز به  وفور وجود دارند که ضرورت به کارگیري الگوي تصمیم گیري شناختي را براي تبیین واقعیت ها 

مورد تاکید قرار مي دهند. براي جلوگیري از اطاله مطالب، در این پژوهش، تنها به موارد فوق بسنده مي شود.
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نقصان�و�عدم�تقارن�اطالعات�
تخصیص  دست اندرکاران  و  بازیگران  طرفین/  بین  نامتقارن  اطالعات  با  همراه  اطالعات  نقصان 
منابع، جزء واقعیت هاي کلیدي در رابطه با رفتار و تصمیم های تخصیص منابع بوده و مورد اذعان شمار 
زیادي از اقتصاددانان واقع شده است. همین مسئله، سبب جهت دهي بخش قابل توجهي از تالش ها 
بازاریابي،  اطالعات،  اقتصاد  آنها،  بین  در  که  شده  متناسب  نظري  الگوهاي  و  مباني  ارایه  سمت  به 
مباني و الگوهاي مبتني بر عقالنیت محدود حایز اهمیت زیادي هستند. اقتصاد اطالعات1 که جزء 
زیرشاخه هاي اصلي علم اقتصاد است، نظریه ها و الگوهاي مربوط به تحلیل رفتار اقتصادي در شرایط 

اطالعات ناقص و نامتقارن را ارایه مي دهد۲.
امروزه، تبلیغات و بازاریابي به یک فعالیت حیاتي و همچنین یک رشته دانشگاهي پُررونق تبدیل 
شده )Ho et al., 2006( که در عمل به جبران نقصان و عدم تقارن اطالعات مي پردازد. اهمیت تبلیغات 
و بازاریابي به حّدي است که بدون آن امکان موفقیت در صحنه واقعي اقتصاد رقابتي ناممکن شده 
است. در عین حال، نقش تبلیغ و اطالع  رساني روزبه روز در حال افزایش است، به ّحدي که بخش 
مهمي از برنامه هاي رسانه هاي جمعي به این امر اختصاص یافته و از طریق تبلیغات تالش مي شود 
البته چنین مالحظاتي در  قرار گیرد.  اقتصادي تحت  تأثیر  رفتار تخصیص  منابع عامالن  یا  تصمیم 

تحلیل هاي مبتني بر عقالنیت محض اقتصادي در نظر گرفته نشده است!3
براي مقابله با آثار نقصان و عدم تقارن اطالعات راه کارهاي دیگري نیز مورد استفاده و توجه قرار 
گرفته که بیمه )براي مقابله با خطر و عدم اطمینان(، نهادها، و قوانین و مقررات )که به عنوان مکمل 
سازوکار بازار و براي بهبود کارآیي و اثربخشي تصمیم گیری هاي تخصیص منابع ایفاي نقش مي کنند( 

به عنوان بخش دیگري از واقعیت هاي زندگي بشر قابل ذکر مي باشند.
فناوري  انقالب  شرایط  در  اطالعات  به  مربوط  مسایل  اطالعات،  عدم تقارن  و  نقصان  بر  عالوه 
اطالعات و ارتباطات جنبه هاي دیگري نیز پیدا کرده است. یکی از این جنبه ها اغتشاش اطالعات4 
اختیار کاربران و  انبوه اطالعات در  از یک سو  تناقض است، یعني  نوع  بیانگر یک  واقع  است که در 

1. Information Economics
۲. براي نمونه به ارو )Arrow, 1984( رجوع شود که در آن منتخبي از آثار کنت ارو پیرامون مسئله نقصان اطالعات و ارتباط 

آن با تصمیم گیري هاي اقتصادي/ تخصیص منابع ارایه شده است. 
3. هو و دیگران )Ho et al., 2006( بازاریابي را بیش از هر حوزه اي، متاثر اقتصاد و روان شناسي مي دانند. با کاربست مباني 
و یافته هاي علمي این دو رشته، الگوهاي متقضي تدوین و رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تبیین و پیش بیني مي شود 

و نتایج حاصله به تصمیم گیري مدیران مدد مي رساند.
4. Data Mining 
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جستجوگران قرار مي گیرد و از سوي دیگر، صحت و دقت همه آنها در سطح و اندازه یکسان نمی باشد. 
همین مسئله چالش هاي جدیدي پیش روي تصمیم گیران و عامالن اقتصادي قرار داده است و براي 
مقابله با آن، راه کارهاي مختلفي از قبیل ایجاد و توسعه نظام هاي اطالعاتي1 جزء الینفک نظام هاي 

تصمیم گیري به کار گرفته شده است. 

یادگیري،�آموزش�و�توسعه�سرمایۀ�انساني
توان و قابلیت هاي یادگیري بشر از گذشته هاي دور مورد شناسایي قرار گرفته و سابقه چند هزار 
ساله دارد؛ در همین رابطه مراکز تعلیم و تربیت ایجاد شده به گونه اي هستند که امروزه آموزش به 
یک صنعت بسیار تاثیرگذار تبدیل شده است. در صحنۀ فعالیت هاي علمي نیز رشته هاي تحصیلي 
مختلفي به علوم تربیتي و مسایل آن مربوط مي شوند که به طور حرفه اي مباني و الگوهاي علمي- فني 
مربوط به چگونگي تعلیم و تربیت را پوشش مي دهند. با این حال، در تحلیل هاي اقتصادي، پذیرش 
نقش آموزش در توسعۀ ظرفیت هاي انساني به حدود نیم قرن قبل، یعني زمان پیدایش نظریه سرمایۀ 
انساني و اقتصاد آموزش در سال 1960 برمي گردد. تا قبل از آن، همانگونه که )Becker )1993 اذعان 
و تأکید داشته، ظرفیت عامل انساني به صورت ثابت و تغییرناپذیر در نظر گرفته  شده۲، اما با ارایه 
انساني تبیین و تشریح شده  تأثیر آموزش بر توسعه ظرفیت هاي مولد  انساني، نحوه  نظریه سرمایۀ 
انساني آشکار گردید. همین مسئله به طور اساسي  بنابراین، اهمیت آموزش و سرمایه گذاري  است. 
تصمیم گیري هاي تخصیص منابع در همه سطوح )یعني افراد، خانواده ها، سازمان ها، بنگاه ها و دولت ها( 
را تحت تأثیر قرار داده است، به حّدي که آموزش و تحصیالت رسمي همراه با آموزش هاي غیررسمي 
و در محیط کار به یک مقوله بسیار مهم در جذب منابع تبدیل شده است )نادري، 1383(. در عین 
حال، باید اذعان کرد که نقش آموزش و یادگیري در رابطه با جستجو، گردآوري و پردازش اطالعات 
همراه با نقش آن در ارتقاي توانایي محاسباتي مغز انسان، به کلي در الگوي انسان عقالیي و حتي در 
الگوي عقالنیت محدود، نادیده گرفته شده است. این در حالي است که امروزه نقش آموزش به طور 
کلي و آموزش هاي تخصصي مرتبط )مانند اقتصاد، مدیریت و امور مالي( به طور خاص، بر رفتار و 

درجۀ بهینگي تصمیم گیري ها، مورد توجه ویژه صاحب نظران است.

1. Information Systems 
مطالعۀ  به عنوان  اقتصاد  علم  نظرگرفتن  در   ،)Lucas, 1986( لوکاس  زعم  به  بي توجهي،  و  غفلت  این  علل  از  یکي   .۲
قواعد تصمیم گیري در شرایط وضعیت ثبات )Steady States( است. مقولۀ یادگیري به نحوۀ رسیدن به وضعیت ثبات )و 

موقعیت هاي خارج از آن وضعیت( مربوط مي شود. 
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آموزش اقتصاد یک مقولۀ مهم در برخي از جوامع پیشرفته منجمله آمریکا محسوب مي شود. این 
آموزش ها دو هدف مهم شامل تربیت متخصصین اقتصاد، و ارتقاي اطالعات و دانش اقتصاد عموم شهروندان 
دارند. پژوهش های مختلفي در رابطه با اثربخشي سواد اقتصادي انجام شده و نتایج آنها نشان داده افرادي 
که یک درس اقتصاد در دانشگاه گذرانده اند، داراي عملکرد بهتري نسبت به کساني که درس اقتصاد 
نداشته اند، بودند. همچنین عملکرد افرادي که بیش از یک درس اقتصاد گذرانده اند، در زندگی کاري به 
مراتب بهتر بوده است1. چنین یافته هایي سبب شده آموزش اقتصاد در آموزش هاي غیردانشگاهي )به ویژه 
در سطح تحصیالت متوسطه( و سنجش سواد اقتصادي دانش آموزان به یک مقولۀ مهم سیاست گذاري 

 .)McKenzie, 1970; Nappi & Reha, 1978; Caplan, 2002; Jappelli, 2010(۲تبدیل شود

اقتصاد�خانواده،�تصمیم�گیري�ها�و�هدف�گذاري�هاي�جمعي
»خانواده« یکي از تشکل هاي بنیادین در طول تاریخ بشر بوده و هست. این تشکل از زندگي مشترک 
دو نفر )زوجین( و بیشتر )فرزندان( با یکدیگر به وجود مي آید که بخش مهمي از تصمیم گیري هاي 
فردي را متأثر مي سازد. اعضاي خانواده به طور معمول اهداف و آرزوهاي متفاوتي در قیاس با کساني 
که تنها زندگي مي کنند، دارند. براي نمونه، سرپرست خانواده فقط براي اهداف شخصي و حداکثر 
کردن مطلوبیت خود به دنبال کار و کسب درآمد نیستند، بلکه نیاز و آرزوهاي سایر اعضاي خانواده 
خود را نیز در نظر مي گیرند و به این ترتیب براي بهبود مطلوبیت و رضایت خاطر خانواده تصمیم  
اعضاي خانواده یکسان از  با میزان تالش هر یک  این، نقش و مسئولیت همراه  بر   مي گیرند. عالوه 

نمی باشد؛ به طور معمول مردان طي دوران جواني تا پیري چند برابر میزان مصرف خود در اقتصاد 
.)Arrow, 1986; Kaplan et al., 2000( خانواده نقش دارند

امروزه والدین تحصیل فرزندان را جزء  وظایف اصلي خود مي دانند و براي آن بخش قابل توجهي 
از منابع )به ویژه منابع مالي( را صرف مي کنند. این در حالي است که فرزندان پس از ازدواج به صورت 
مستقل و جدا از والدین زندگي مي کنند و به طور اصولی منافع سرمایه گذاري آموزشي به والدین باز 
نمي گردد. در همین راستا، مقوله هاي ارث و خیرات نیز قابل اشاره است. تولید ثروت و به جاگذاشتن 
بخشي از آن براي فرزندان، یکي از واقعیت هاي ملموس است که والدین به آن توجه ویژه ای دارند. در 
1. یکي از علل اصلي عملکرد بهتر افراد برخوردار از سواد اقتصادي، همراهي بیشتر افراد با تصمیم های مدیران بیان شده 

است. به منبع وود و دویل )Wood & Doyle, 2002( رجوع شود.
 ،)Hunt, 1941( ۲. براي اطالعات و توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت آموزش اقتصاد، به منابع زیر مراجعه گردد: هانت
نپي و رها )Nappi & Reha, 1978(، والس تاد )Walstad, 1987(، نلسون و شفرین )Nelson & Sheffrin, 1991( و 

 .)Jappelli, 2010( جاپلي
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مواردي، کمک هاي مالي- اقتصادي افراد تنها به فرزندان خود محدود نمي شود، بلکه سایر اقشار را نیز 
در بر مي گیرد و مقاصد مذهبي در قالب خیرات و موقوفات نیز پیدا مي کند. 

از ناحیه والدین براي فرزندان نیست. در موارد زیادي  اختصاص بخشي از درآمد و ثروت فقط 
این مهم از ناحیه فرزندان به سمت والدین جریان دارد. ملموس ترین وجه مسئله که در پژوهش های 
اقتصادي به صورت خاص مورد توجه بوده است، پول هاي حواله شده1 به وسیله مهاجران از کشور 

مقصد به کشور مبداء است. 
نکته اساسي در رابطه با شواهد مذکور آن است که نظریه اقتصادي مبتني بر انسان عقالیي چنین 
مالحظات و رفتارهایي را نادیده مي گیرد و در چارچوب تحلیل هاي نفع شخصي از این جهت که افراد 
به مطلوبیت دیگران نیز توجه دارند، آنها را باید غیرعقالیي تصور کرد. چرا که از منظر نظریه اقتصادي 
متعارف، افراد عقالیي کساني هستند که در راستاي تأمین نفع شخصي و حداکثر کردن مطلوبیت 

خود گام بر مي دارند، در حالي که کمک به دیگران مسلماً در جهت نوع دوستي و نفع جمعي مي باشد.

تفاوت�هاي�جنسیتي�
نظریه اقتصادي متعارف، انسان عقالیي را بدون توجه به تفاوت هاي جنسیتي در نظر مي گیرد. در 
واقعیت و در برخي زمینه ها، زنان با مردان تفاوت هاي اساسي دارند. یکي از این زمینه ها، نحوه مقابله 
با خطر یا ریسک است. مطالعه های زیادي نشان مي دهند که خطرپذیري مردان بیش از زنان است. این 
 Jianakoplos )1998( خصلت به ویژه در تصمیم گیري هاي اقتصادي نیز مصداق دارد. بر اساس مطالعه
Bernasek & بر روي 3143 خانوار آمریکایي در سال 1989 به منظور بررسي اینکه »آیا زنان کمتر از 

مردان در دارایي هاي مالي پرخطر از طریق بورس سرمایه گذاري مي کنند«، دریافتند که زنان مجرد 
نسبت به مردان مجرد یا زوج ها در دارایي هاي پرخطر کمتر سرمایه گذاري مي کنند. همچنین این 
رفتار در رابطه با بررسي اثر افزایش ثروت از ۲0 هزار دالر به 100 هزار دالر جالب توجه است. برآوردها 
نشان مي دهند که با افزایش میزان ثروت، سهم دارایي هاي پرخطر براي هر دو جنس افزایش مي یابد، 

اما افزایش سهم دارایي هاي پرخطر مردان نسبت به زنان به مراتب بیشتر ارزیابي شده است. 
نحوه مقابله با رقابت جنبه دیگري است که در آن بین زنان و مردان تفاوت قابل توجهی وجود 
دارد. مطالعه )Niederle & Vesterlund )2007 عملکرد زنان در مقابل مردان را در دو شرایط پرداخت 
بر حسب نرخ هر قطعه )بدون رقابت( یا بر حسب مسابقه سرعت )با رقابت( به صورت پژوهش آزمایشي 

1. Remittances
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ارزیابي مي کند. عملکرد دو گروه در شرایط بدون رقابت، یکسان و مشابه ارزیابي شده است، اما در 
شرایط رقابتي، عملکرد دو گروه به طور معني داري متفاوت بوده است، به گونه اي که مردان تمایل 

بیشتري را براي کار و پرداخت بر اساس شرایط رقابتي نشان داده اند. 

جدول 1: وضعیت شكاف جنسیتي براي کشورهاي منتخب در سال 2011

شاخص�کشورها
میزان

کلي1
رتبه

مشارکت�و�
فرصت�اقتصادي2

توانمندي�سالمت4تحصیالت3
سیاسي5

0/853010/74531/00000/96960/6971ایسلند
0/804440/79330/99570/97۲90/4557سوئد
0/7590110/7۲700/994۲0/97840/3364آلمان

)UK( 0/746۲160/7۲۲41/00000/96980/۲9۲7پادشاهي متحده
)USA( 0/741۲170/79991/00000/979۲0/1857ایاالت متحده

0/7037430/73730/99850/97910/0999روسیه
0/7035450/58380/98770/97580/۲668اکوادور
0/6866610/68۲50/98150/93۲70/1496چین 

0/58941۲50/44430/9۲510/97140/0166ایران )ج. ا.(
0/57531310/35760/96740/976۲0/0000عربستان سعودي

0/55581330/34460/778۲0/95570/1547پاکستان

1. شاخص كل، از تركيب وزني مشاركت و فرصت اقتصادي، تحصيالت، سالمت و توانمندي سياسي به دست 
مي آيد.

2. مشاركت و فرصت اقتصادي از تركيب وزني چهار نشانگر، يعني نسبت مشاركت زنان در بازار كار بر مشاركت 
مردان، نابرابري دستمزد زنان با مردان براي كار مشابه، نسبت زنان در مشاغل قانون گذاري و مديران و كاركنان 

عالي رتبه به مردان، و نسبت كارگران حرفه اي- فني زنان به مردان به دست مي آيد. 
3. شاخص تحصيالت از تركيب وزني نشانگرهاي نسبت نرخ باسوادي زنان به مردان، نسبت ثبت نام خالص زنان 
به مردان در سطوح تحصيلي ابتدايي و متوسطه، و نسبت ثبت نام ناخالص دانشگاهي زنان به مردان به دست  مي آيد. 
4. شاخص سالمت از تركيب وزني نشانگرهاي نسبت جنسيت در تولد و نسبت اميد به زندگي سالم زنان به مردان 

به دست مي آيد.
5. شاخص توانمندي سياسي از تركيب وزني نسبت نمايندگان زن به مرد در مجلس، نسبت تعداد زنان وزير به مردان 
وزير، و نسبت سال هاي رياست زنان بر ادارات دولتي به سال هاي رياست مردان طي 50 سال گذشته به دست  مي آيد.

World Economic Forum, 2011 :منبع
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محور،  بر چهار  تأکید  با  را  اقتصادي جهان شاخص شکاف جنسیتي  اخیر مجمع  در سال های 
یعني مشارکت و فرصت اقتصادي، تحصیالت، سالمت و توانمندي سیاسي به صورت ساالنه محاسبه 
و منتشر مي کند1. در عین اینکه نابرابري جنسیتي در رابطه با تحصیالت و سالمت قابل توجه نیست، 
اما برآوردهاي مربوط به فرصت و مشارکت اقتصادي۲ و توانمندي سیاسي3 نشان مي دهند که تفاوت 
جنسیتي بسیار قابل توجه است. در این رابطه ارقام و شواهد آماري حاکي از این مطلب هستند که 
زنان همواره مشارکت کمتري نسبت به مردان داشته و دارند. بر اساس گزارش شکاف جنسیتي ۲011 
مجمع اقتصادي جهان، شاخص فرصت و مشارکت اقتصادي براي 135 کشور تحت  بررسي، حدود 0/6 
و شاخص توانمندي سیاسي حدود 0/۲ ارزیابي شده است که به خوبي شکاف قابل توجهی را آشکار 
مي کند. هر چند که شکاف در بین کشورها متفاوت است، اما واقعیتي جهان شمول تلقی می شود. 
همان گونه که ارقام کشورهاي منتخب در جدول 1 نشان داده شد، نابرابري و شکاف جنسیتي در دو 
زمینۀ مذکور براي همه کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته وجود دارد. در عین حال، شکاف 

جنسیتي در کشورهاي پیشرفته به طور اصولی کمتر از کشورهاي کمتر توسعه یافته است. 

سازمان�و�مدیریت�
نظریه اقتصادي مبتني بر انسان عقالیي و البته از منظر تولیدکننده، رابطه بین درون داد )داده( و 
برون داد )ستانده( را به صورت مستقیم و بدون هیچ گونه حلقه واسط یا ساختار و مناسبت های اضافي 
در نظر مي گیرد، اما واقعیت هاي موجود کمترین شواهد عیني را در این رابطه فراهم مي کنند. تولید 
به طور اصولی در ساختار و مناسبت های معین و اصطالحاً در بنگاه ها و سازمان ها انجام مي شود که 
به عنوان حلقه واسط درون داد و برون داد ایفاي نقش مي کنند. از همین رو، امروزه بحث سازمان و 
ساختار سازماني نقشي کلیدي در عملکرد )برون دادها( دارد. اینکه فضاي سازماني )و کسب و کار( 
تسهیل کننده باشد یا محدودکننده، عملکرد و بهره وري متفاوتي را نتیجه خواهد داد. با مفروض در 
نظرگرفتن درون دادها، عملکرد در محیط ها و سازمان هاي پویا و تسهیل کننده، به طور ملموسي بیشتر 
تبدیل  جذاب  حوزه  یک  به  اقتصاددانان  توسط  »سازمان«  مسایل  کاوش  رو،  همین  از  بود.  خواهد 
شده و شاخه اقتصاد سازمان4 را به وجود آورده است5. اهمیت »سازمان« به قدري زیاد شده که طي 

1. توضیحات بیشتر در زیر جدول 1 ارایه شده است.
2. Economic Participation and Opportunity
3. Political Empowerment
4. Economics of Organization or Organizational Economics

.)Gibbons & Roberts, 2008( 5. در این رابطه براي نمونه به منبع زیر مراجعه گردد: گیبنز و رابرتز
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سال هاي اخیر عبارت سرمایه سازماني1 در متون علمي به کار گرفته مي شود تا از این طریق مولدبودن 
.)Prescott & Visscher, 1980( و ارزش آفرین بودن آن تصریح و تأکید شود

نوع  و عدم تمرکز،  تمرکز  و محورهایي چون  است  متنوع  بسیار  به سازمان  مربوط  مباحث  ابعاد 
مالکیت )دولتي و غیردولتي(، گستره فعالیت )بازار داخلي یا بازارهاي جهاني(، و فضا یا فرهنگ سازماني 
با ساختار  تاکید مي کنند، سازمان هایی   Rajan & Wulf )2006( گونه که  پوشش مي دهد. همان  را 
نامتمرکز چابک تر هستند و در زمینه هایي چون ارتقاي کیفیت پرسنل و توسعه مهارت ها و بنابراین 
نشان   Helpman et al.  )2004( به سازي مي کنند. مطالعه  را  فني، سریع تر خود  تحّوالت  با  همراهي 
مي دهد که بنگاه هایی با مدیریت مطلوب در امر صادرات موفق تر هستند. همچنین شواهد حاصل از 
پژوهش های بسیار ثابت مي کنند که بنگاه هاي غیردولتي به طور عموم عملکرد و بهره وري باالتري در 

مقایسه با بنگاه هاي دولتي و عمومي دارند. 
مدیریت و رهبري بخش مهم دیگري از واقعیت هاي محیط کسب وکار است. با مفروض در نظر 
گرفتن درون دادها و سازمان، مدیران و رهبران که نقش اصلي در تصمیم گیري هاي راهبردي سازمان 
دارند، به شّدت مي توانند تولید و عملکرد را متاثر سازند. مطالعه بین کشوري بر روي بیش از 8000 
بنگاه در ۲0 کشور آمریکایي، اروپایي و آسیایي توسط )Bloom et al. )2012 نشان مي دهد که نوع 
تبیین  کشورها  سایر  به  نسبت  را  آمریکایي  بنگاه هاي  بهره وري  در  تفاوت  نصف  در حدود  مدیریت 
مي کند. بنگاه هاي بزرگ توانمندي هاي مدیریتي باالتري دارند و این مسئله به شرایط رقابت شدیدتر 
بنگاه هاي مختلف و  و مقررات کار ضعیف تر مربوط مي شود. بررسي وضعیت رویه هاي مدیریتي در 
ارتقاي سطح  براي  قوي  آثار گزینشي  بازار،  در  رقابت شدید  که  است  آن  از  زمان، حاکي  در طول 
رویه هاي مدیریتي۲ بنگاه ها ایجاد مي کند و بخشي از تأثیر رقابت ناشي از تغییر نگرش آنها در رابطه 
با »کیفیت مدیریت و آثار آن مي باشد. اهمیت مقوله مدیریت به قدري پذیرفته  شده که طي سال هاي 
تحلیل هاي  انجام  و  مرتبط،  آماري  داده هاي  گردآوري  براي  گسترده اي  بین المللي  تالش هاي  اخیر 
علمي- تطبیقي انجام شده است3؛ در خصوص مدیریت نیز به دلیل نقش آن در ارزش آفریني، استفاده 

از مفهوم سرمایه مدیریت4 بسیار متداول شده است.
ارتقاي  اخراج،  و  جذب  چون  مواردي  )یعني  انساني  منابع  حوزه  در  مدیریتي  رویه هاي 

1. Organizational Capital
2. Management Practices 

 World Management Survey یا  مدیریت  جهاني  آمارگیري  وب گاه  آدرس  به  خصوص  این  در   .3
)worldmanagementsurvey.org( مراجعه گردد.

4. Management Capital
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مطالعه  نتایج  هستند.  اهمیت  حایز  بهره وري  و  عملکرد  ارتقاي  خصوص  در  نیز  ترفیع(  و   شغلي، 
)Bloom & Van Reenen )2010 نشان داد که تغییر رویه ها و سیاست هاي مدیریت منابع انساني 

رویه ها  با  رابطه  در  دارد.  باالیي  همبستگي  بهره وري،  با  انگیزشي1(  پرداخت هاي  )به ویژه  بنگاه ها 
و  رویه ها  انواع  بین  در  دارد.  وجود  نوآوري   هم  و  تنوع  هم  انساني  منابع  مدیریت  سیاست هاي  و 
سیاست ها، تنها برخي از آنها بهره وري را ارتقا مي بخشند. همچنین، نوآوري هاي مربوط به مدیریت 

منابع انساني به سهم خود عملکرد و بهره وري سازماني را رشد مي دهد. 
نگاه عمیق تر، اهمیت نحوۀ مدیریت را مي توان در شرایط فشار و استرس شغلي مورد  در یک 
ارزیابي قرار داد. در این زمینه، چند نکته کلیدي قابل اشاره است. نکته اول اینکه فشار یا استرس 
شغلي با عملکرد رابطه دارد و فضاي سازماني بدون استرس، به طور لزوم مناسب ترین فضا براي عملکرد 
مطلوب نیست. دوم، مثبت یا منفي بودن رابطه بین این دو، به نوع و میزان استرس مربوط مي شود. 
به طور کلي، تا مراحلي از استرس، عملکرد همراه با افزایش میزان استرس افزایش مي یابد. پس از آن، 
استرس بیشتر به کاهش عملکرد مي انجامد. بنابراین، هنر مدیریت و رهبري آن است که میزان و نوع 

استرس در سطح مطلوبي نگاه داشته شود تا عملکرد نیز مناسب گردد.
از لحاظ عملکرد، )Zak & Nadler )2010 استرس را به دو نوع تقسیم  مي کنند: استرس نوع اول 
با ترس شدید۲ همراه است. این استرس زماني به وقوع مي پیوندد که مدیران حّد کمال3 را طلب  کنند 
و منجر به رفتار اجتناب خسارت4 زیردستان  شوند که به طور معمول با بیماري قلبي، قند و افسردگي 
همراه است. در نهایت، این نوع استرس توان تفکر را تقلیل مي دهد و افراد سعي و تالش براي بهتر و 
بیشتر انجام دادن کار را متوقف مي کنند. در چنین شرایطي، تنها زنده ماندن و ماندگاري )حفظ وضع 
موجود( دنبال مي شود. در مقابل، استرس نوع دوم با هیجان و انگیزه همراه با انرژي زیاد و لذت قرین 
است. این نوع استرس عارضي5 است و مغز با رهاسازي ذخایر انرژي6 عکس العمل نشان مي دهد. زماني 
که افراد موعد7 مشخص دارند، در مسیر8 صحیح قرار دارند، و خالق و بي آالیش هستند، استرس نوع 
دوم زیاد است و مشارکت را برمي انگیزاند. از این رو، هدف مدیران آن است که با استرس نوع دوم 

1. Incentive Pay
2. Chronic Fear
3. Perfection
4. Loss Avoidance Behaviors 
5. Episodic
6. Energy Stores
7. Deadline 
8. Flow
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افراد را فّعال تر و مولد تر نمایند و از استرس نوع اول پرهیز کنند.
بنابراین، با عنایت به شواهد و واقعیت هاي مورد اشاره، نمي توان نقش سازمان و مدیریت را در 
تحلیل رفتار و تصمیم گیري ها نادیده گرفت. بدون شک اهمیت زیاد موضوع های »سازمان و مدیریت« 
در واقعیت هاي زندگي بشر سبب شده که رشته هاي دانشگاهي زیادي در این رابطه ایجاد شود و از آن 
طریق دانشمندان و صاحب نظران به طور مستمر به تربیت متخصصین و همچنین انجام پژوهش های 

علمي بپردازند تا پاسخگوي نیاز روبه  رشد بشر در این خصوص باشند.
با این حال، نکته جالب توجه این است که تحلیل رفتار بنگاه اقتصادي، جزء مباني اصلي علم 
اقتصاد ُخرد است، اما ساختار سازماني بنگاه و نقش شرایط کار در درون سازمان همراه با نقش مدیران 

و رهبران در محیط کار، به کلي در نظریه بنگاه نادیده گرفته شده است!

علوم�شناختي�
علوم شناختي، علم مطالعه مغز/ ذهن و سازوکارهایي است که از طریق آنها کسب، پردازش و 
کاربست اطالعات/ دانش انجام مي شود. در همین رابطه، کارکردهاي شناختي انسان از جمله ادراک، 
توجه، هشیاري، یادگیري، حافظه، یادآوري، استدالل، تصمیم گیري، هوش و خالقیت با بهره گیري از 
یافته هاي علوم اعصاب شناختي مورد مطالعه قرار مي گیرند و با مفاهیم کلیدي مانند پردازش اطالعات، 

انواع دانش و بازنمایي دانش، و حافظه سروکار دارند. 
علوم شناختي امروزه به یک جریان علمي پیشتاز تبدیل شده و اغلب کشورها در یک فضاي رقابت 
بسیار شدید سعي دارند هرچه سریع تر به اسرار مغز دست  یابند. در نتیجۀ تالش هاي علمي انجام شده، 
یافته هاي ارزشمندي در خصوص چگونگي کارکرد مغز و نحوۀ یادگیري و تولید دانش به دست  آمده است 
که کاربست  آنها، بسیاري از حوزه هاي علمي از جمله تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده است و به 
ایجاد زیررشته هایي چون آموزش و پرورش شناختي، اقتصاد شناختي، مهندسي شناختي، شناخت اجتماعي 
و غیره کمک کرده است1. به برکت چنین یافته هایي، یادگیري فقط به انتقال مطلب به ذهن یادگیرنده 
محدود نمي شود، بلکه نقش حافظه )موقت و بلندمدت و ارتباط این دو با یکدیگر(، اطالعات و دانش قبلي، 
نوع دانش )دانش چیستي، چرایي، چگونگي، ...(، ساخت و ساختارهاي ذهني- فکري فرد )از پدیده هاي 
مورد نظر و دنیاي خارج(، ویژگي ها و توانایي هایي فراشناختي و ...، همراه با انگیزه و عواطف یادگیرنده نیز 

1. براي آگاهي بیشتر از علوم شناختي و به ویژه کاربست هاي آن در آموزش و پرورش به خرازي و تلخابي )1390: 5 و 6( 
مراجعه شود.
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بر یادگیري موثرند و مهمتر اینکه نقش یادگیرنده از دریافت کننده صرف به تولیدکننده دانش نیز گسترش 
مي یابد. عالوه بر اینها، تعامل فرد با دیگران، منابع و شرایط/ امکانات کسب )یا انتقال( و پردازش اطالعات 
و دانش، محیط و به طور کلي جامعه )شناخت اجتماعي( نیز کارکرد مغز و ذهن فرد را متأثر مي سازند. 
به تبع همین اکتشافات علمي است که نقش معلم/ مربي، منابع درسي، روش هاي یاددهي- یادگیري و 
نحوۀ تعامل معلم با متعلّم اهمیت بسیاري براي یادگیري پیدا کرده است. به این ترتیب، علوم شناختي و 
اهمیت آنکه به یک واقعیت پیشتاز و ارزشمند تبدیل شده، به دنبال آن است که تفکر آدمي را از طریق به 
 هم آمیزي سازوکارهاي شناختي، نروني، مولکولي، بدني و اجتماعي تبیین کند )خرازي و تلخابي، 1390(. 
از یافته هاي علوم شناختي در رابطه با انسان عقالیي، کاربست هاي مختلفي را مي توان ارایه داد. 
مهمترین آنها این مطلب است که افراد از نظر عوامل و شرایط مؤثر بر یادگیري متفاوت هستند. بنابراین 
از جهت کسب اطالعات و دانش و همچنین پردازش آنها نیز متفاوتند. براي مثال، ساخت و ساختارهاي 
فکري افراد مختلف متفاوت است. همین مسئله نوع و چگونگي یادگیري را متأثر مي سازد. درجۀ شناخت 
از  کافي  و  درست  شناخت  افراد  برخي  نیست،  یکسان  )فراشناخت(  خودشان  توانمندي هاي  از  افراد 
خودشان دارند، اما عده اي ممکن است هم شناخت درستي نداشته باشند و هم این شناخت بسیار ناقص 
باشد. به طور مسلم توان کسب و پردازش اطالعات/ دانش گروه اول نسبت به گروه دوم بیشتر خواهد بود. 
ارتباط بین عواطف1 و تفکر )از جمله »بازنمایي و محاسبات«( در بین افراد مختلف وضعیت هاي متفاوتي 
دارد. عده اي عواطف را مدیریت کرده و براي تقویت توان تفکر آن را به کار مي گیرند، اما براي گروهي 

دیگر، عواطف ممکن است یک محدودیت اساسي براي تفکر منطقي آنها باشد. 
از آنجایی که تصمیم گیري هاي اقتصادي مستقیماً به کارکردهاي مغز مربوط مي شود، این قبیل 
تفاوت ها، تصمیم گیري ها را نیز متأثر خواهند ساخت۲، یعني ارزش ها و ترجیحات متفاوت هستند، 
نحوه اولویت بندي ترجیحات یکسان نیستند، نحوه مقابله با خطر و عدم اطمینان فرق دارند، بسیاري 
به  ندارند3، و غیره. در کل، واقعیت هاي مربوط  از تصمیم گیران داعیۀ حداکثرسازي منافع شخصي 

1. الستر )Elster, 1998( نقش عواطف در نظریه اقتصادي را کنکاش کرده و آن را مکمل استدالل و عقالنیت معرفي مي کند. 
ایفاي نقش مي کنند. همچنین می توانید به منبع  به اذعان وي، هر جا استدالل ناکافي باشد، عواطف در تصمیم گیري ها 

دسوسا )De-Sousa, 1987( مراجعه نمایید.
بر  را   )Neurobiological Processes( نوروبیولوژیکي  یا  زیستي  عصبي-  فرآیند  تأثیر   )Rizzello, 2002( ریزلو   .۲
تصمیم گیري هاي اقتصادي بررسي و تحلیل کرده و اهمیت آن را مورد تأکید قرار داده است. در این رابطه می توانید به 

Rizzello, 1999 و Politser, 2008 رجوع نمایید.
به  افراد  اصولی  به طور  که  است  نکته  این  کرده،  مطرح  عقالیي  انسان  مورد  در  سایمون  که  کلیدي  نکته های  از  یکي   .3
دنبال حداکثرسازي مورد تأکید نظریه اقتصادي متعارف نیستند، بلکه رضایت مندي )Satisfying( را بیشتر دنبال مي کنند 

 .)Simon, 1955(
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دستاوردهاي فعلي علوم شناختي بیانگر این است که انسان عقالیي مفروض با انساني واقعي تفاوت هاي 
بسیار زیادي دارد. بدون شک، یافته ها و کشفیات آتي علوم شناختي افق هاي تازه اي راجع به مغز و 
مدیریت کارکردهاي آن خواهد گشود؛ اینکه کاربست آنها سبب تجدید نظر در بسیاري از مفروضات 
بنیادي علوم مختلف از جمله اقتصاد شود، دور از انتظار نیست. در راستاي همین نکته اساسي، در 

مطالعه حاضر الگوي سومي که مبتني بر رویکرد شناختي است، پیشنهاد مي شود.

الگوي�تصمیم�گیري�مبتني�بر�رویکرد��شناختي
شرایط واقعي ناظر به تصمیم گیري ها نسبت به آنچه که براي انسان عقالیي ترسیم شده، به طور 
نفع  بر  عالوه  نمي شود.  محدود  نفع شخصي  به  فقط  عامالن  اهداف  یا  انگیزه  است.  متفاوت  کامل 
تصمیم گیري هاي  توجیه کننده  مي توانند  نیز  کینه توزي  و  دشمني  وفاداري،  نوع دوستي،  شخصي، 
منفعت  هزینه-  تحلیل  مانند  متعارف  اقتصادي  قواعد  آنها  با  رابطه  در  که  باشند1  منابع  تخصیص 
چندان کاربردي ندارند. عالوه بر این، عامالن اقتصادي قوۀ یادگیري دارند و از منشاءهاي مختلفي 
قرار  تحت  تأثیر  را  آنان  منابع  تخصیص  تصمیم گیري هاي  و  رفتار  یادگیري  این  که  مي گیرند  یاد 
مي دهد. مباحث مربوط به یادگیري و فرآیند آن همراه با ناهمساني  زیاد بین درجه و توان یادگیري 
افراد مختلف، ابعاد زیادي دارد که فرآیند تصمیم گیري را متأثر مي سازد. شرایط و محیط نیز ثابت و 
بي تغییر نیستند؛ هم عامالن بر شرایط محیطي تاثیرگذارند و هم شرایط، عامالن و رفتار آنان را تحت  
تأثیر قرار مي دهند. به این ترتیب، باید فرآیند تصمیم گیري به صورت پویا الگوسازي شود تا بتوان به 
نحو مطلوبي واقعیت ها و رفتار انسان را تبیین و تحلیل کرد. در این مطالعه، چنین الگویي با عنوان 
الگوي اقتصاد شناختي۲ معرفي مي شود. در ادامه مطالب این قسمت، عناصر و ابعاد آن )مطابق نمودار 

3( تحلیل و تبیین مي شوند.
الگوهاي  در  توجه  مورد  بر مسایل  رویکرد شناختي، عالوه  با  فرآیند تصمیم گیري  تحلیل  براي 

1. این مسئله توسط اندیشمندان زیادي از جمله بکر )Becker, 1993( مورد تأکید و اذعان واقع شده است. همچنین، در 
 Baddeley & Parkinson,( و بادلي و پارکینسون )Kahnman et al., 1986( این رابطه می توانید به کانمن و دیگران

2012( مراجعه کنید.
۲. اقتصاد شناختي یک پدیده و موضوع بین رشته اي جدید و مربوط به هزاره سوم است که حسب شواهد موجود، اعطاي 
جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲00۲ به کان من )Daniel Kahneman( و اسمیت )Vernon L. Smith(، تالش هاي شماري 
از محققین به سمت ایجاد آن ترغیب و هدایت کرده است )براي توضیحات بیشتر در خصوص ریشه هاي تاریخي- تکاملي 
اولین کنفرانس  اروپایي در سال ۲004 و  اولین کنفرانس  این،  بر  Egidi & Rizzello, 2003 رجوع شود(. عالوه  به  آن 
بین المللي اقتصاد شناختي در دانشگاه جدید بلغاري در سال ۲005، تأثیر به سزایي در نهادینه شدن آن به جا گذاشته است 

 .)Grune-Yanoff, 2006(
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متعارف، باید ابعاد و زوایاي دیگري نیز مورد توجه قرار گیرد. در این رویکرد، ترجیحات و انتظارات 
به گونه اي که ترجیحات  افراد در چارچوب فرآیند شناختي1 مورد بررسي و تحلیل قرار مي گیرند، 
متأثر از عوامل مختلفي از قبیل افکار و ادراکات، ارزش ها و عواطف، اطالعات و دانش و حتي محیط 
با  همراه  فکري  چارچوب  همچنین  و  ادراک  و  تفکر  نحوه  یعني  مي شود.  گرفته  نظر  در  شرایط  و 
فرآیند استدالل و درک واقعیت ها، ترجیحات افراد را متأثر مي سازد. اطالعات و دانش افراد نه  تنها بر 
ترجیحات تأثیرگذارند، بلکه با افکار و ادراکات ارتباطي دو سویه دارند. اطالعات و دانش، ترجیحات 
باید اذعان کرد که نحوه کسب اطالعات و  را متأثر مي کنند و از آن تأثیر مي پذیرند. در این میان 
دانش )یادگیري(۲ همراه با چگونگي به کارگیري و پردازش آن بین افراد مختلف و همچنین در شرایط 
بر  دارد3. عالوه  رابطه  این  یا محدودیت هاي خاصي در  قابلیت ها  فردي  نیست. هر  یکسان  متفاوت، 
و  پیچیدگي  انسان،  توانمندي هاي  توسعه  ناحیه  از  آموزش  و   4)Kirman, 2007( تجربه اندوزي  این، 
گستردگي ابعاد موضوع مذکور را بیشتر مي کنند. همین مسایل، ترجیحات و به تبع آن تصمیم گیري 

را به نحو متفاوتي تحت  تأثیر قرار مي دهند5.
ارزش ها و عواطف ابعاد مختلفي دارند. اینکه تصمیم گیرنده نسبت به هم نوعان خود چه نگرشي 
با دیگران آن فرد چه جایگاه و  دارد، براي وي چه چیزهایي »ارزش« محسوب مي شود، در تعامل 
نقشي دارد، فرد خود را چگونه شخصیتي مي داند، داراي چه آمال و آرزوهایي است، و این قبیل موارد، 
در چنبره ارزش ها و عواطف فرد قرار مي گیرند. در عین حال، نخست ارزش ها و عواطف بین افراد 
مختلف یکسان نیستند6 و دوم اینکه در اثر یادگیري و تجربه، دچار تغییر مي شوند و ارتباطي دو سویه 

1. Cognitive Process
۲. در واقع، مسئله مذکور موضوع اصلي آموزش و پرورش شناختي است. براي نمونه، می توانید به خرازي و تلخابي )1390( 

مراجعه کنید.
اطالعاتي  محدودیت  یعني  نوع  دو  به   )Cognitive Constraints( شناختي  محدودیت هاي  خصوص  این  در   .3
والیسر  به  بیشتر  توضیحات  براي  مي شوند.  تقسیم   )Computational( محاسباتي  محدودیت  و   )Informational(

)Walliser, 2008( رجوع شود. 
4. میزان تأثیر تجارب بر تصمیم گیري ها یکسان نیست. شدت این تأثیرگذاري بر حسب فاصله آن با زمان حال، به صورت 
نزولي )Discounted( است، یعني تجارب اخیر تأثیر بیشتر و تجارب دورتر، تأثیر کمتري بر شکل گیري افکار و ادراکات 

.)Kirman, 2007( افراد دارند
5. شایان توجه است که مقوله اطالعات به نوبه خود، ابعاد پیچیده تري دارد. براي نمونه، اطالعات ممکن است درست یا 
نادرست باشد؛ تشخیص اطالعات درست از اطالعات نادرست و نحوۀ برخورد با آن، یک چالش فکري مهم است و به طور 
پاداش  که  متصور شد  را  دارند. همچنین، مي توان شرایطي  آن  به  نسبت  متفاوتي  افراد مختلف عکس العمل هاي  طبیعي 
اطالعات/ دانش درست از پاداش اطالعات/ دانش نادرست خیلي کمتر باشد. این مسئله نیز بسیاري از تصمیم گیري هاي 
تخصیص منابع را به طور نامطلوبي متأثر مي سازد )Wargo et al., 2010 ; Zak & Nadler, 2010( که پرداختن به آن 

نیازمند مجال دیگري است.
6. تفاوت هاي قومي، فرهنگي و مذهبي، مصادیق کلیدي در این رابطه هستند و به عنوان بخش مهمي از واقعیت هاي زندگي 
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با افکار و ادراکات دارند. ترجیحات افراد تحت  تأثیر ارزش ها و عواطف نیز مي باشند. تصمیم ها و رفتار 
تخصیص منابع یک فرد که مطلوبیت خود را وابسته به مطلوبیت دیگران مي داند )و نوع  دوست است( 
با کسي که فقط به خودش و منافع شخصي اش فکر مي کند، متفاوت خواهد بود. همچنین افرادي که 
خود را مدیون افرادي دیگر مي دانند، در عمل به دنبال اثبات وفاداري خود هستند و بر عکس، کساني 
که کینه توزند و همواره در صدد ضربه زدن به دیگران مي باشند، به گونه اي متفاوت و خارج از نُرم هاي 
انسان عقالیي اقتصادي تصمیم گیري خواهند کرد. بدون شک، این قبیل مسایل در گروه بندي هایي 
که در دنیاي واقعي وجود دارد )مانند خانواده، دوستان، همکاران، هم محلي ها و ...( ابعاد خاص خود را 

 .)Kahneman et al., 1986; Tykocinski & Pittman, 2004; Ainslie, 2006( می طلبد
محیط و شرایط نیز تصمیم گیري را به صورت مستقیم و غیرمستقیم )از طریق تأثیر بر ترجیحات( 
متأثر مي سازد. در این رابطه تأثیر اعضاي خانواده، دوستان، هم مسلکان، و ... همراه با ُرخ دادهاي خارج 
از قوۀ تصمیم گیري فرد بر ترجیحات و تصمیم های وي قابل ذکرند. تاثیرپذیري تصمیم های تخصیص 
منابع، فرد از ترجیحات و انتظارات اعضاي خانواده )همسر، فرزندان و حتي سایر اقوام و نزدیکان(، 
نخست به عنوان یک پدیده بارز در جوامعي چون ایران وجود خارجي دارد و دوم این مسئله در بین 
افراد مختلف داراي تنوع و ناهمساني زیادي است. دوستان و همتایان نیز هم از جهت همراهي و یا 
 .)Baddeley & Parkinson, 2012( استفاده/ سوءاستفاده، رفتار و تصمیم های فرد را متأثر مي سازند
براي نمونه، دوستاني که خیلي اهل مسافرت و خوشگذراني هستند، تصمیمات فرد را به سمت افزایش 
سهم مسافرت و تفریح های در تخصیص منابع متأثر مي سازند. در مقابل، دوستاني که اهل کار و تالش 
هستند، فرد را بیشتر به فعالیت هاي مولد و سازنده ترغیب خواهند کرد. به همین ترتیب، در رابطه با 

ُرخ دادهاي خارج از اراده و اختیار فرد مي توان استدالل کرد. 
و  بر خطر  مربوط  فرد، مسایل  فرآیند تصمیم گیري  فرآیند شناختي در  ملحوظ کردن  در ضمن 
عدم اطمینان و نیز نهادها و دولت نیز ذي ربط خواهند بود، بلکه این عوامل فرآیند شناختي را متأثر مي سازد. 
کسب اطالعات و دانش و نحوۀ به کارگیري آن در شرایط خطر و عدم اطمینان به طور کامل متفاوت از 
شرایط بي خطر و اطمینان مي باشد. این تفاوت ها هم در منشاءها و هم در روش ها همراه با منابع مورد نیاز 

)مانند زمان و پول/ بودجه( براي کسب و پردازش دانش و اطالعات قابل بحث و تحلیل هستند. 
Palacios-( نهادها به طور کلي و دولت به طور خاص نیز فرآیند مذکور را تحت  تأثیر قرار مي دهند

بشر، مورد توجه صاحب نظران اقتصادي واقع شده اند که در نتیجه آن، زیرشاخه هاي جدیدي چون اقتصاد فرهنگ/ مذهب 
 ،)Heilbrun & Gray, 2004( بروز و ظهور پیدا کرده اند. در این مورد می توانید به منابع زیر مراجعه کنید: هیلبران و گري

.)Puu, 2006( و پو )Boyd & Richerson, 2005( بوید و ریچرسون
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نقش  دولت ها  اصولی  طور  به   .)Huerta & Santos, 2004; Pressman, 2006; Mookherjee, 2006

اقتصادي دارند و کم و کیف این مسئله چگونگي تصمیم گیري  انتشار اطالعات  کلیدي در تولید و 
افراد را تحت تأثیر قرار مي دهد. همچنین، دولت در امور مختلف دخالت مي کند )مانند اخذ مالیات، 
با  که   )... و  اقتصادي  زیرساخت هاي  تأمین  ارجحیت دار،  و  عمومي  کاالهاي  تولید  یارانه،  پرداخت 
تصمیم های افراد در ارتباط است. از همین رو، افراد ذهنیت هاي خاصي نسبت به دولت و دخالت هاي 
نیز وجود دارند که اغلب رابط بین  نهادهاي رسمي و غیررسمي دیگري  بر دولت،  آن دارند. عالوه 
دولت و مردم مي باشند. بخشي از ایفاي نقش دولت نیز از طریق قوانین و مقررات عملي مي شود که 

تسهیل کننده تصمیم گیري در شرایط عدم اطمینان و فقدان اطالعات مي باشد. 
فرصت ها از دو جهت، یکي منابع در دسترس و دیگري اوضاع اقتصادي یا کیفیت فضاي کسب وکار، 
تصمیم گیري را متأثر مي سازد. در تحلیل هاي اقتصادي متعارف، منابع به عنوان یک محدودیت تلقي 
مي شود. البته در بسیاري از موارد، وضعیت همین گونه است، اما موارد و منابعي مانند اطالعات، دانش، 
نوآوري، و کاالي عمومي )از قبیل امنیت، و امواج رادیو و تلویزیون( وجود دارد که به محض تولید یا 

ایجاد شدن، استفاده از آنها دچار محدودیت هاي متعارف نمی باشد. 
فضاي فعالیت و محیط کسب وکار )اقتصاد( نیز شّدت و حّدت فرصت ها را رقم مي زند. مساعدتر 
هزینه  ناسالم(،  )اقتصاد  فضا  بودن  نامساعد  برعکس،  مي دهد.  کاهش  را  مبادله  هزینه  فضا،  بودن 
این مسئله به تبع، تصمیم گیري ها را متأثر  افزایش مي دهد که  مبادله را براي کسب وکار به شّدت 
مي سازد. عالوه بر اینها، درک و تشخیص فرصت ها )به ویژه اقتصاد( بین افراد مختلف یکسان نیست. 
البته این درک و تشخیص در طول زمان و با کسب تجربه )یادگیري( دچار تغییر مي شود و از طریق 

فرآیند شناختي، تصمیم گیري را تحت  تأثیر قرار مي دهد.
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  گيري با رويكرد شناختي يند تصميمها و فرآ مولفه: 3نمودار 

  

  هاگيري و پيشنهاد تيجهن

باشد كه بر عقالنيـت عـامالن    ي اقتصادي متعارف ميهاالگومبتال به هاي  يابي محدوديتهدف نخست اين مقاله، ارز

در اين رابطـه  . دنك مي و الگوسازي رفتار انساني عقاليي را تبيين ،طور بسيار انتزاعي و آرمانيه اقتصادي بنا شده و ب

تقـارن   د اساسي مربوط به نقصان و عـدم شواه .دندار زندگي بشرهاي  واقعيتتوان اندكي براي تبيين ي مذكور هاالگو

 ،)هـا  هـا و دولـت   سـازمان  ،در قالـب خـانواده  (هاي جمعـي   گيري تصميم ،گذاري انساني يادگيري و سرمايه ،اطالعات

 كـه در  و غيـره  )در زمينة مغـز و ذهـن  (ها و اكتشافات علوم شناختي  يافته ،سازمان و مديريت ،هاي جنسيتي تفاوت

 ،هـا  بـراي درك بهتـر واقعيـت   . دننك ميآشكار هاي الگوي متعارف را  محدوديت جديطور ه ب ،شدندارايه  طول مقاله

ارايه نمـود  ناگزير بايد الگوي متفاوتي  مؤثر،گذاري  و سياست ،هاي مناسب و اثربخش حل راهارايه  ،تر بيني كامل پيش

 ،گيـري  در الگـوي شـناختي تصـميم    .شده است و تبيين معرفي ،گيري كه اين مهم در قالب الگوي شناختي تصميم

پـردازش و كاربسـت    ،يعنـي نحـوه كسـب   (شـناختي  يندآگيري انتظارات و ترجيحات با توجه خاص به فر نحوه شكل

نهادها و دولت  ،محيط تأثير ،در عين حال. گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي) اطالعات و دانش در ذهن و مغز انسان

كـه در  ، و كـاركرد آن مغـز   ،ذهـن  ،عبارت ديگر به. شود در نظر گرفته ميگيري  تصميم شناختي و هاييندآنيز بر فر

عناصـر و  يعنـي   گيرد؛ قرار ميمورد بررسي  در الگوي شناختي ،شدهالگوي متعارف به صورت يك جعبه سياه فرض 

هـاي   يتتـوان و محـدود   ،نحـوه كسـب و پـردازش اطالعـات     ،هـاي ذهنـي   چـارچوب شامل ( ذهن و مغزهاي  يندآفر

بـر   هـا آن تأثيرد و نوش ميهمراه با ارتباطات متنوع بين عناصر مذكور واكاوي ...) ها و  ارزش ،اعتقادات ،محاسباتي مغز

مغز و ذهن  هايكاركرد ،ها و قيمت امكانات /عالوه بر منابع ،به اين ترتيب. گيرد ها مورد ارزيابي قرار مي گيري تصميم

؛ يعنـي  آينـد  حسـاب مـي  ه بـ  ي آنهـا  تحليـل عناصر الگو و  ءنيز جز ،دنساز مي تأثرمها را  گيري تصميم شدتبه  كه

  . هستند و مهم كننده تعيينهاي عيني و ذهني هر دو  مقوله

از انديشـمندان  معدودي گذشته نيز مورد توجه  در ،رفتار تخصيص منابعمطالعه  اب در رابطه البته چنين نگرشي

كاربسـت  امـا امـروزه    ،بـوده ) Von-Hayek, 1945 ;Simon, 1944; 1956; 1957; 1959; 1986; Kahneman, 2003 ماننـد (

هـا و   اقتصـادي بـه آزمايشـگاه   مسـايل  و  ها شدن موضوع و كشانده ،از يك سو شناسي هاي علوم شناختي و روان يافته

و آينـده  كنـد   يتبديل مـ به يك جريان اصلي در علم اقتصاد  را شناختي اقتصاد ،هاي آزمايشي از سوي ديگر پژوهش

زيـادي  هـاي   اي با قابليـت  رشته يك رويكرد بين ،نگرش و الگوي شناختي بدون شك. دهد اميدي را نويد ميبسيار پر

و ماهيـت و سـير    تبيين تعامالت اقتصادي ؛و تحول تغيير ،گيري تصميم ،انتخاب ،حل مسئلهمطالعة : جمله، مناست

  .تر  يقنگري دق آيندهبيني و  ها و نهادها؛ و پيش تكامل سازمان

 هاتفرص

 ...اقتصاد و  منابع

 

 ترجيحات

 دانش+اطالعات

 )نامتقارن ناقص و(
افكار و 

 ادراكات

ها و  ارزش

 عواطف
محيط و

 شرايط

 فرايند

 شناختي

 نتايج/پيامدها تصميم

خطر و

اطمينان عدم

و  هانهاد

 دولت

نمودار 3: مولفه ها و فرآیند تصمیم گیري با رویكرد شناختي

نتیجه�گیري�و�پیشنهادها
الگوهاي اقتصادي متعارف مي باشد  هدف نخست این پژوهش، ارزیابي محدودیت هاي مبتال به 
که بر عقالنیت عامالن اقتصادي بنا شده و به طور بسیار انتزاعي و آرماني، رفتار انساني عقالیي را 
تبیین و الگوسازي مي کند. در این رابطه الگوهاي مذکور توان اندکي براي تبیین واقعیت هاي زندگي 
بشر دارند. شواهد اساسي مربوط به نقصان و عدم تقارن اطالعات، یادگیري و سرمایه گذاري انساني، 
و  سازمان  تفاوت هاي جنسیتي،  دولت ها(،  و  سازمان ها  خانواده،  قالب  )در  تصمیم گیري هاي جمعي 
مدیریت، یافته ها و اکتشافات علوم شناختي )در زمینۀ مغز و ذهن( و غیره که در طول مقاله ارایه 
واقعیت ها،  بهتر  براي درک  آشکار مي کنند.  را  متعارف  الگوي  به طور جّدي محدودیت هاي  شدند، 
الگوي  باید  ناگزیر  مؤثر،  سیاست گذاري  و  اثربخش،  و  مناسب  راه حل هاي  ارایه  کامل تر،  پیش بیني 
متفاوتي ارایه نمود که این مهم در قالب الگوي شناختي تصمیم گیري، معرفي و تبیین شده است. در 
الگوي شناختي تصمیم گیري، نحوه شکل گیري انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیندشناختي 
)یعني نحوه کسب، پردازش و کاربست اطالعات و دانش در ذهن و مغز انسان( مورد بحث و بررسي 
قرار مي گیرد. در عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیندهای شناختي و تصمیم گیري 
در نظر گرفته مي شود. به عبارت دیگر، ذهن، مغز و کارکرد آن -که در الگوي متعارف به صورت یک 
فرآیند هاي  و  عناصر  یعني  قرار مي گیرد؛  بررسی  مورد  الگوي شناختي  در  جعبه سیاه فرض شده- 
محدودیت هاي  و  توان  اطالعات،  پردازش  و  کسب  نحوه  ذهني،  چارچوب هاي  )شامل  مغز  و  ذهن 
محاسباتي مغز، اعتقادها، ارزش ها و ...( همراه با ارتباطات متنوع بین عناصر مذکور واکاوي مي شوند 
و تأثیر آنها بر تصمیم گیري ها مورد ارزیابي قرار مي گیرد. به این ترتیب، عالوه بر منابع/ امکانات و 
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قیمت ها، کارکردهاي مغز و ذهن که به شّدت تصمیم گیري ها را متأثر مي سازند، نیز جزء عناصر الگو 
و تحلیل هاي آن به حساب مي آیند؛ یعني مقوله هاي عیني و ذهني هر دو تعیین کننده و مهم هستند. 
البته چنین نگرشي در رابطه با مطالعه رفتار تخصیص منابع، در گذشته نیز مورد توجه معدودي از 
 Von-Hayek, 1945; Simon, 1944; Simon, 1956; Simon, 1957; Simon, 1959; اندیشمندان )مانند
Simon, 1986; Kahneman, 2003( بوده، اما امروزه کاربست یافته هاي علوم شناختي و روان شناسي از 

یک سو، و کشانده شدن موضوع ها و مسایل اقتصادي به آزمایشگاه ها و پژوهش هاي آزمایشي از سوي 
دیگر، اقتصاد شناختي را به یک جریان اصلي در علم اقتصاد تبدیل مي کند و آینده بسیار پُرامیدي را 
نوید مي دهد. نگرش و الگوي شناختي بدون شک، یک رویکرد بین رشته اي با قابلیت هاي زیادي است، 
منجمله: مطالعۀ حل مسئله، انتخاب، تصمیم گیري، تغییر و تحّول؛ تبیین تعامالت اقتصادي و ماهیت 

و سیر تکامل سازمان ها و نهادها؛ و پیش بیني و آینده نگري دقیق  تر.
طي چندین دهه، علم اقتصاد نتوانسته است با سایر علوم )مانند روان شناسي، مدیریت، سیاست، 
و حقوق( هم زیستي منطقي داشته باشد! یکي از علّل اصلي چنین وضعیتي، مفروضات بنیادین آن 
به ویژه »انسان عقالیي« است که اغلب تحلیل ها و الگوهاي اقتصادي مبتني بر آن با نگرش هنجاري 
و آنچه باید باشد بنا شده است. این در حالي است که براي درک رفتار انسان واقعي، ابتدا باید رفتار 
در  که  آنچه  مانند  به  عیني  و  هنجاري  ترکیبي  نگرش  یک  رو،  این  از  شود.  توصیف  و  تبیین  وي 
اقتصاد شناختي وجود دارد، ضروري است. در این صورت، هم زیستي مطلوبي بین اقتصاد و سایر علوم 
مرتبط برقرار شده و امکان انجام فعالیت هاي مشترک و بین رشته اي به راحتي مقدور و میسر مي شود 
و اثربخشي الگوها و روش هاي علم اقتصاد براي حل مشکالت اقتصادي و نیز تحقق اهداف توسعه اي 
کشور )یعني زمینه هاي بومي سازي علم اقتصاد(، بهبود پیدا خواهد کرد. البته تحقق این مهم، مستلزم 
سرمایه گذاري آموزشي و پژوهشي شایسته )به ویژه پیرامون پژوهش های تجربي و آزمایشي در حوزه 

اقتصاد( مي باشد. 
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