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گفتوگو با مترجم کتاب «کژرفتاری» اثر ریچارد تیلر(برنده جایزه نوبل اقتصادی )2017

انسان؛ موجودی که خرید میکند!

درســت و غلط رفتارهای اقتصادی ما چگونه شکل میگیرد؟
فرزانهاسکندریان

جایزه نوبل اقتصـــادی  2017به رفتارشـــناس اقتصادی «ریچـــارد تیلِر»
( Richard Thalerمتولد  )1945اختصاص یافت .او با تلفیق «اقتصاد»
و «روانشناســـی» توانســـت بهعلم اقتصـــاد رنگ و بوی انســـانیتر دهد
و بهدلیل اســـتفاده از علوم روانشناســـی و اجتماعـــی در مطالعات رفتار
اقتصادی ،شهرت جهانی پیدا کرد« .کژرفتاری»« ،تلنگر»« ،اقتصاد شبه
عقالنی» و «روانشناســـی انتخاب» و «فرضیههـــای اقتصادی» از جمله
کتابهای او اســـت .مطالعات میانرشـــتهای تیلر در کنار تالشـــش برای
بیـــان مفاهیم آکادمیک توجه بســـیاری از تحلیلگران اقتصـــادی را به او
جلب کرد .او در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که انسانها ،یا همان افراد
قابلپیشبینی و جایزالخطا ،هســـته مرکزی اقتصاد را تشکیل میدهند.
انســـان هر چیـــزی را که خریـــداری میکند ،بـــه نوعی تســـلیم تعصبات
میشود و تصمیماتی میگیرد که از استانداردهای عقالنیت مورد انتظار
اقتصاددانان سنتی خارج اســـت.کتاب «کژرفتاری» تالشیاست برای
اینکه انســـان تصمیمات بهتری را در زندگی ،کسبوکار و سیاست اتخاذ
کند .تیلر در ایـــن اثر ،با ترکیـــب «اقتصاد» و «روانشناســـی» قصد دارد
ذهن مخاطب را نسبت به تصمیمات اقتصادیاش روشن کند و در این
راســـتا مفاهیم عمیقی را از مدیران و سیاستگذاران جامعه ارائه میکند.
بتازگی کتـــاب «کژرفتاری» تیلر به قلم ســـید امیرحســـین میرابوطالبی
بهفارسی ترجمه شـــد و جزو کتابهای پرفروش حوزه جامعهشناسی و
اقتصاد قرار گرفت .به این بهانه با مترجم این اثر به گفتوگو نشستیم.
میرابوطالبـــی دانشآموخته دانشـــگاههای عالمهطباطبایی و تهران
اســـت و ســـابقه تدریس در دانشـــگاه تهران را نیز دارد .او اکثر کارهای
پژوهشـــیاش را در زمینه اقتصاد رفتـــاری ،علومشـــناختی و اقتصاد
علوماعصاب انجام داده است و در این زمین ه ترجمه  5اثر را در کارنامه
کاری خود دارد.

ëëریچاردتیلِردرسال2015کتاب«کژرفتاری»
رادرامریکامنتشـ ــرکردکهسالگذشتهبهنام
شـ ــهایی آن را به فارسی برگرداند ،اما ترجمه
شـ ــما بعد از او ،از سـ ــوی انتشـ ــارات «دنیای
اقتصاد» روانه بازار شـ ــد که اتفاقاًمورد اقبال
هم قرار گرفت .چرا با وجود ترجمهای از این
اثر،دوبارهآنرابرایترجمهبرگزیدید؟
پرسش خوبی است .من نسخه نهایی
کتـــاب را اواخر ســـال  1395برای چاپ به
انتشـــارات دنیای اقتصاد ســـپردم .تعدد
کتابهایـــی که ایـــن انتشـــارات در صف
انتشـــار داشـــت باعث شـــد فرآیند چاپ
آن بـــه طول بینجامـــد .در حالی که کتاب
آماده چاپ شـــده بود ،خبر اهدای جایزه
نوبل بـــه «ریچارد تیلر» منتشـــر شـــد .با
توجه به رابطهای که بـــا آقای تیلر برقرار
کردم ،دوســـت داشـــتم ترجمه کتاب به
تأیید ایشان برســـد و البته یادداشتی هم
برای این نســـخه فارســـی کتاب بنویسند.
آقـــای تیلر با توجـــه به ناآشـــنایی با زبان
فارســـی کار ارزیابی کتاب را به آقای دکتر
محمد اکبرپور ،استاد دانشگاه استنفورد،
سپردند .نظر مثبت آقای اکبرپور و لطفی
که آقای تیلر به بنده داشـــتند باعث شد،
ابتـــدای ایـــن کتاب بـــه یادداشـــت کوتاه

ایشان برای خوانندگان فارسیزبان مزین
شـــود .طبیعتاً امکان چاپ کتاب زودتر از
آن نیز وجود داشـــت ،اما تأکید من برای
مـــورد تأییـــد قـــرار گرفتن کتاب از ســـوی
پروفســـور تیلر و چاپ یادداشـــت ایشـــان
برای خوانندگان فارســـیزبان این روند را
طوالنیتـــر کرد.دربـــاره ترجمهای هم که
اشـــاره کردید بســـیاری از من درخواست
کردند که یادداشتی در نقد آن بنویسم ،اما
بهشخصهمعتقدمخوانندگانهوشیاردر
طول مـــدت متوجـــه تفاوتهای کوچک
و بـــزرگ ترجمههـــای متعـــدد خواهند
شـــد و با انتخابشـــان بهتریـــن ترجمه را
برمیگزینند .کما اینکه کتاب «کژرفتاری»
با وجـــود تأخیری که به آن اشـــاره کردید
و وجـــود ترجمه دیگر ،در چنـــد ماه اخیر
جایـــش را در میان کتابهـــای پرفروش
اقتصاد و جامعهشناسی باز کرده است .با
این حال پرداختن به بازار آشفته ترجمه
ایران ،بویژه در حوزه کتابهای مشـــهور و
آسیبهاییکهنگاهغیرتخصصیترجمه
این آثـــار به بدنه علمی کشـــور وارد کرده
و میکنـــد نیازمنـــد زمان بیشـــتر و بحث
مجزایی اســـت که شـــاید در گفتوگویی
دیگر به آن پرداختم.

آیا سینما میتواند حال ما را خوب کند؟
دکتر پرویز اجاللی
استاد جامعهشناسی
فیلم
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ســـینما «هنـــر» اســـت .یکـــی از
مردمیتریـــن هنرهـــا از میان همه
هنرهای هفتگانه .بهره بردن از آن سواد
نمیخواهد فقط چشم بینا میخواهد و
گوش شـــنوا و اندکی ذوق درک زیبایی.
هنـــر ذاتاً نوعی «شـــناخت» اســـت و در
کنار «علم» یکی از مهمترین ابزارهای
شـــناخت جهـــان و زندگـــی اجتماعـــی
اســـت .ما از فیلمها بســـیار میآموزیم
و چـــون آموزشـــی ســـمعی و بصـــری
اســـت بـــر دل و جان مـــا مینشـــیند .با
آن بـــه اعمـــاق تاریـــخ ســـفر میکنیم،
هـــر جـــای زمیـــن را درمینوردیـــم ،به
درون روان و شـــخصیت کاراکترها نفوذ
میکنیم ،با زندگی شخصیتهای فیلم
زندگـــی میکنیـــم و از سرگذشـــت آنان
میآموزیـــم .اگر آنچه در طـــول زندگی

ریچارد تیلر

سیدامیرحسینمیرابوطالبی

ریچارد تیلر عالوه بر اینکه اندیشمند
بسیار برجستهای است ،انسان فوقالعاده
شوخطبعی است .این شوخطبعی را حتی
در مکالمهها و مکاتبات با او نیز احساس
کردهام .این کتاب اما نقطه اوج هنر
شوخطبعی و داستانگویی تیلِر و ترکیب
آن با بینشهای علمی و سیر تحوالتی
است که خود او بهعنوان «پدر اقتصاد
رفتاری» تجربه کرده است .در واقع کتاب
مخلوطی است هیجانانگیز از داستانهای
شخصی ،آزمایش های جذاب ،مثالهای
مفرح و نظریات اقتصاد رفتاری که باعث
شده خواندنش برعکس اکثر کتابهای
اقتصادی لذتبخش باشد و در پایان نیز
خواننده تسلطی اولیه و کاربردی بر مباحث
اقتصاد رفتاری پیدا کند و از دریچهای
متفاوت به انسان و رفتارهایش بنگرد

است .آنچه اقتصاد رفتاری در این زمینه
انجام میدهد تفسیر دقیقتر این رفتارها
در تعامـــات اقتصادی و وارد کردنشـــان
بهنظریهاقتصاداست.
ً
مثـــا در نظریه اقتصـــاد چنین فرض
میشود که ارزیابی ما از ارزش یک کاال در
شرایط مختلف تغییری نمیکند ،با این
حال قرار دادن یک کاالی مشخص در یک
فروشگاه لوکس یا یک دکه حقیر میتواند
برداشت ما را از ارزش آن کاال تحت تأثیر
قرار دهد .یا مثالً در نظریه اقتصاد چنین
فرض میشود که تخفیف باعث نخواهد
شد شـــما کاالیی را که نیاز ندارید بخرید،
اما همـــه ما مـــواردی را تجربـــه کردهایم
که تخفیـــف زیـــاد باعث شـــده کاالهایی
را بخریـــم کـــه شـــاید هیچوقـــت از آنها
استفاده نکنیم .این موارد و موارد مشابه
ینامیم.البتـــه که معموالً
را کژرفتـــاری م 
بازاریابها و شـــرکتهای تجاری بزرگ و
حتی سیاســـتمداران از این سوگیریهای
رفتـــاری مـــا باخبرنـــد و گاهـــی از آنها به
نفع خـــود اســـتفاده میکنند .شـــناخت
ســـازوکار این کژرفتاریهـــا کمک خواهد
کـــرد که الیههـــای زیریـــن رفتارهای خود
را بهتر بشناســـیم و احیاناً بهراحتی خام

از فیلمها یادگرفتهایـــم را به یاد آوریم
متوجه میشـــویم که ســـینما چه نقش
مهمی در تربیت و پرورش ما ایفا کرده
است.
«فیلمهـــای بـــد» بـــه جـــای مـــا
فکـــر میکننـــد و بـــا اســـتفاده از
جذابیتهـــای ســـینما فکر خـــود را به
مـــا تحمیل میکننـــد .امـــا «فیلمهای
خـــوب» مـــا را بـــه تفکـــر وا میدارند و
چشمهای ما را به جهان باز میکنند اما
ما تماشـــاگران فیلمها هم موجودات
ســـاده لوح و بیارادهای نیستیم ،آنچه
در فیلمهـــا میبینیم با تجربه زیســـته
و دانش خود مقایســـه میکنیم .آنچه
را بپســـندیم جذب میکنیـــم و آنچه را
نخواهیم فراموش میکنیم؛ پس زنده
باد سینما.

کسانی نشویم که بهدنبال سوءاستفاده از
کژرفتاریهایماهستند.
ëëدر مبحـــث خویشـــتنداری ،چه عاملی
باعث میشود تا انسانها بیشتر دیدگاهی
«الابـــال» و «حالنگر» داشـــته باشـــند و
مطلوبیتروزهایآتیراکمارزشترازآن
چیزیبدانندکهزودتربهدستمیآورند؟
این یک اصل روانشناســـی اســـت که
انسانها دچار سوگیری به حال هستند و
ارزش آینده را کمتر از آن چیزی که هست
برآورد میکنند .به عبارت دیگر ،ما دچار
نزدیکبینی هستیم و توان تلسکوپیمان
معیـــوب اســـت .چرایـــی ایـــن موضـــوع
چیزی نیســـت که اقتصاد رفتـــاری به آن
بپردازد .دلیل چنین رفتارهایی را باید در
نظریههای روانشناســـی یا احیاناً فلسفی
توجو کرد که به تحلیـــل الیههای
جســـ 
پنهـــان آنهـــا میپردازند.آنچـــه اقتصاد
رفتـــاری در این مورد انجـــام میدهد این
شها و
اســـت کـــه بـــا مشـــاهدات ،آزمای 
تکیه بر نظریـــات روانشناســـی اوالً وجود
چنیـــن رفتارهایـــی را در تصمیمـــات و
تعامالت مـــا اثبات میکنـــد و در مرحله
بعد تأثیـــر این رفتارها را در ســـطح خرد
و کالن اقتصاد میســـنجد .همین بحث
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منبعpinterest :

«خوب کردن حال» عبارت مبهمی
اســـت .حـــال ما وقتـــی خوب اســـت که
هم شـــرایط مادیمان خوب باشد هم
شـــرایط روانیمـــان .ســـینما نمیتواند
معجـــزه کند ً
مثـــا اگـــر فقیر باشـــید با
دیدن فیلم مرفه نمیشوید یا اگر بیمار
باشید ،تندرست نمیشوید .شاید دیدن
فیلم افســـردگی شـــما را کمی تســـکین
دهد اما آن را درمان نمیکند .اما سینما
بـــه عنوان یـــک صنعت متوســـط ،یک

نهاد اجتماعی ،یـــک بخش اقتصادی،
یـــک نهـــاد گـــذران فراغـــت عمومی و
باالخـــره «هنر هفتـــم» وظایف بســـیار
مهمـــی برعهـــده دارد کـــه در جامعـــه
انجـــام میدهد و بر این اســـاس شـــاید
بتوان گفـــت در بهتر کردن حال جامعه
نقش دارد؛ اما پنج وظیفهای که سینما
برعهده دارد و میتواند حال ما را خوب
کند ،اینها هستند:
ســـینما یکی از مهمتریـــن نهادهای
گـــذران فراغـــت در همـــه جهـــان
اســـت .دیـــدن فیلـــم در ســـالنهای
ســـینما ،پای تلویزیون ،از طریق رایانه و
نمایش خانگـــی از مهمترین تفریحات
مـــردم بـــوده و هســـت .دیـــدن فیلـــم
هم ســـرگرمی اســـت و هم شـــناخت و
هـــم القای ایدئولـــوژی .با دیـــدن فیلم

لختی از مشـــکالت زندگی روزمره فارغ
میشـــویم و در تصاویـــر رنگارنگ ،زیبا
و گاه فراواقعـــی و شـــگفتانگیز پـــرده
نقرهای گم میشـــویم و بدین وسیله به
زندگی خویش رنگ و لعاب میدهیم و
از زیستن لذت میبریم.
ســـینما یک صنعت است و دارای
تکنولـــوژی مخصـــوص بـــه خـــود
اســـت و بخشی از داشـــتههای فنی ما را
شامل میشود .البته از لحاظ تکنولوژی
سینما ،بیشتر متکی به تولیدات خارجی
هستیم.
ســـینما یـــک بخـــش اقتصـــادی
اســـت و ارتباطات پیشین و پسین
بســـیاری با ســـایر بخشهای اقتصادی
دارد .همـــه ســـاله تعـــداد زیـــادی فیلم
داســـتانی ،مســـتند ،تلویزیونـــی و فیلم

خانگـــی تولیـــد میشـــود .تولیـــدات
ســـینمایی ما بخشـــی از درآمـــد ملی ما
را تشـــکیل میدهد .عده زیـــادی در این
بخش به کار مشغولند و از این راه زندگی
میگذرانند و بخش سینما فعالیتهای
متعددی مثـــل ســـینماداری و نمایش
فیلم ،پخش فیلم ،تأسیس و راهاندازی
شـــرکتهای تولیـــد فیلـــم یا اســـتودیو،
تهیهکنندگـــی ،بازیگـــری ،کارگردانـــی،
فیلمبـــرداری ،البراتـــوار ،ســـاختن دکور
و پالتـــو ،دوبـــاژ ،گریـــم ،بازیگردانـــی،
آموزش ســـینما و ...را دربر میگیرد .این
بخـــش در ایران امـــروز بیـــش از حد به
دولت وابســـته اســـت و بازارش محدود
است ،سالنهای نمایش کافی در اختیار
ندارد .بـــا وجود این هنوز میچرخد و به
جامعه خدمت میرساند.

ëëکتاب«کژرفتاری»افرادجامعهراعوامل
تأثیرگذار بر اقتصاد میداند .نویسنده این
کتاب از چه دریچهای قصد دارد روش تفکر
انسانها را نسبت به اقتصاد تغییر دهد؟ و
در کل ،نویسنده کتاب در این اثر چه ایدهای
راپیشمیبرد؟
طبیعتاً نه فقط کتاب «کژرفتاری» که
تمـــام کتابهای اقتصادی ،افـــراد را یکی
از تأثیرگذارتریـــن عوامـــل در کنشهـــای
اقتصـــادی میدانند .تفـــاوت از آنجا آغاز
میشـــود کـــه «اقتصـــاد رفتـــاری» بـــرای
درک رفتارهای انسان ســـراغ بینشهای
روانشناســـی رفتـــه و یافتههـــای آن را پایه
تحلیلهای خود قرار داده اســـت .شـــاید
بتوان گفت تفاوت این کتاب به طور خاص
و «اقتصـــاد رفتاری» به طور عـــام ،از آنجا
آغاز میشـــود که انســـانها را موجوداتی
میبینـــد که امـــکان اشـــتباهکردن دارند و
اتفاقـــاً این اشـــتباهات در بســـیاری موارد
قابل پیشبینی هستند .در حقیقت علم
اقتصاد متعارف ،انســـانها را موجوداتی
میداند که قدرت محاسبهگری نامحدود
دارنـــد ،رفتارهایشـــان ســـازگار اســـت و
اساسیترین موتور محرک تصمیماتشان
هم حداکثر کردن منافعشان است.
در مقابل «اقتصاد رفتاری» دست روی
کاستیهای کوچک و بزرگی در رفتار انسان
میگذارد که در ســـطوح فـــردی ،تجاری و
اجتماعیتأثیرگذاراست.جذابیتاقتصاد
رفتاری نیز از همینجا ناشـــی میشـــود.
طبیعتاً مطالعه موجوداتـــی که مانند ما
در تصمیمات مختلفشـــان دچار اشتباه
میشوند جذابتر از مطالعه موجوداتی
خیالی اســـت که مرتکب کژرفتاری نشده
و همیشه بهترین تصمیمات را میگیرند.
دربـــاره خود کتاب هـــم باید بگویم که
ریچـــارد تیلر عـــاوه بر اینکه اندیشـــمند
بسیار برجستهای است ،انسان فوقالعاده
شـــوخطبعی اســـت .این شـــوخطبعی را
حتـــی در مکالمههـــا و مکاتبات بـــا او نیز
احســـاس کـــردهام .ایـــن کتاب امـــا نقطه
اوج هنر شـــوخطبعی و داستانگویی تیلِر
و ترکیـــب آن با بینشهای علمی و ســـیر
تحوالتی اســـت که خـــود او بهعنـــوان پدر
اقتصـــاد رفتاری تجربـــه کرده اســـت .در
واقع کتاب مخلوطی اســـت هیجانانگیز
از داســـتانهای شـــخصی ،آزمایش های
جذاب ،مثالهای مفرح و نظریات اقتصاد
رفتاری که باعث شده خواندنش برعکس
اکثر کتابهای اقتصادی لذتبخش باشد
و در پایـــان نیـــز خواننده تســـلطی اولیه و
کاربردی بر مباحث اقتصـــاد رفتاری پیدا
کنـــد و از دریچـــهای متفاوت به انســـان و
رفتارهایشبنگرد.
ëëاز دیدگاه نویســـنده ،چه عواملی باعث
میشـــود انســـان از تصمیمات عقلمدار
منحرف شـــود و از خود نوعی «کژرفتاری»
بروز دهد؟ آیـــا این مورد برآمـــده از کنش
عناصرخارجینیستکهسعیدارندافراد
جامعـــهرادرجهتســـودومنافعخودبه
عملی مخالف با معیارهـــای عقالنیاش
ترغیب کننـــد ،یا کل سیســـتم اقتصادی و
افراد جامعه تحت تأثیـــر نوعی کژرفتاری
هستند؟
بهنظرم باید از نقطـــه نظر دیگری به
این موضوع نـــگاه کنیم .آنچـــه بهعنوان
کژرفتـــاری یـــا رفتارهـــای غیرعقالیـــی
مطرح میشود چیزی اســـت که از اصول
روانشناســـی و رفتارهـــای معمـــول افراد
دریافـــت شدهاســـت .در حقیقـــت ایـــن
کژرفتـــاری در برابـــر رفتـــار بـــدون نقصی
تعریـــف میشـــود که علـــم اقتصـــاد به
انســـانها نســـبت میدهد .به این ترتیب
نباید تصور کـــرد که در اینجا دســـتهای
پشـــت پردهای وجود دارد کـــه میخواهد
مـــا را به رفتـــار غیرعقالیـــی ترغیب کند.
این کژرفتاریها همـــان رفتارهای روزمره
همه ما اســـت کـــه روانشناســـی اصولی را
برای شناخت بیشترشـــان استخراج کرده

خویشـــتنداری مباحـــث گســـتردهای از
اشتباهات ســـرمایهگذاری ،تا تصمیمات
نادرســـت فقرا ،یا تصمیمـــات مربوط به
بازنشستگی را تحت تأثیر قرار میدهد که
درکشان میتواند روی گستره عظیمی از
بینشهای اقتصادی مؤثر باشد.
ëëپروفســـور تیلر در رفتار اقتصادی خود از
رفتارشناسی«تورسکی»و«دانیلکانمان»
بهره برده اســـت .از دیدگاه شـــما ،رویکرد
بینرشتهایاودرترکیبایدههایرفتاریو
تحلیلهایاقتصادی،چطورمیتواندبرای
جامعهومسائلامروزماتأثیرگذارباشد؟
ســـؤال شـــما ناظر به نکتهای است که
انگیزه اصلی من از ترجمه این کتاب بوده
است .پیش از آنکه به آن نکته بپردازم باید
گفت که طبیعتاً وجـــود اقتصاد رفتاری و
رویکردهای بینرشتهای دیگر در بردارنده
ابزاری اســـت که میتوان از سطوح فردی
و تجاری گرفته تا سیاستگذاریهای کالن
اقتصادی از آنها استفاده کرد .مثالً ابزاری
کـــه تیلر بهعنـــوان  Nudgeکه در فارســـی
«تلنگر» یا «ســـقلمه» ترجمه شده از آن
نام میبـــرد ،در حوزههای متعددی قابل
استفاده است .عالوه بر آن مطرحشدن هر
چه بیشتر این رشته و رشتههایی نظیر آن
میتواند به تغییر روند آموزش اقتصاد و
بهروزشدن آن در کشور ما کمک کند.
امـــروزه در دنیا ،دورههای دانشـــگاهی
متعـــددی در حـــوزه اقتصـــاد تدریـــس
میشـــود کـــه انـــواع و اقســـام نگاههـــای
بینرشـــتهای را دربرگرفته و پژوهشهای
بسیاری نیز در این حوزهها انجام میشود.
اقبـــال بســـیار خوبـــی نیـــز چه از ســـمت
صاحبان صنعت و تجارت و چه از ســـوی
محفلهایعلمیبهاینفعالیتهاوجود
دارد که آخرین شاهدش جایزه نوبلی بود
که به ریچارد تیلِر بهعنوان «برجستهترین
اقتصـــاددان رفتـــاری» اهدا شـــد .این در
حالی اســـت که همین «اقتصاد رفتاری»
در کشور ما هنوز حتی بهعنوان یک درس
هم در دانشـــگاهها ارائه نمیشود .به این
ترتیب امیـــدوارم رواج اقتصـــاد رفتاری و
نظریات جذاب آن روند ســـخت و صلبی
و عقبمانده آموزش اقتصاد در کشور ما
را کمی تلطیف کرده و به اســـتانداردهای
جهانینزدیکترکند.
اما برســـیم به نکتهای که عرض کردم
انگیـــزه اصلـــی خود مـــن بـــرای ترجمه
کژرفتـــاری بوده اســـت .وجـــود نگاههای
جایگزیـــن از جملـــه اقتصـــاد رفتـــاری
نشـــانهای اســـت بـــرای اینکه بـــاور کنیم
مســـائل اقتصـــادی الزاماً راهحـــل واحد و
ن شـــدهای ندارنـــد .اقتصاد
از پیشتعیی 
رفتاری تنها یکی از جایگزینهای ممکنی
اســـت که میتوان بـــرای نظریه متعارف
اقتصاد ارائـــه داد .در این رشـــته از اصول
روانشناســـی و آزمایشهای کنترلشـــده
بـــرای شـــناخت ریشـــههای رفتار انســـان
استفاده شـــده است و با وجود کارکردهای
گســـترده و موفقیتهای متعددی که به
دســـت آورده با نقدهایـــی جدی و عمیق
روبهرو است .به این ترتیب باید دانست که
با نگاه بینرشتهای گستردهتر امکان ورود
جایگزینهای دیگر نیز وجود دارد و دلیلی
نـــدارد مدام بهدنبال نســـخه نهایی برای
حل تمام مشکالت اقتصادی باشیم.
نظرگاههـــای گوناگون ،برداشـــتهای
ضهای
مختلـــف و در نهایـــت پیشـــفر 
متفاوت نســـبت به انسان و موتور محرک
تصمیمـــات و رفتارهـــای او باعث خواهد
شد نظریات جدید و نسخههای سیاستی
دیگری را به دســـت آوریم .به این ترتیب
راه پیشـــبرد اندیشـــه اقتصادی همچنان
باز اســـت و همانطور که اقتصاد رفتاری
قدمی رو به جلو برای شناخت بهتر انسان
و تصمیمـــات اقتصـــادیاش برداشـــت،
همچنان میتوان بهدنبال گامهای بعدی
براینزدیککردناقتصادبهواقعیتهای
رفتاری و ذهنی انسان بود.

