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ضرورت گفتگوی ميان علم اقتصاد و روان  شناسی

محمدجواد رضائی1
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع(

مهدی موحدی بکنظر2
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع(

چكيده
عل��م اقتص��اد به عنوان یکی از علوم انس��انی که نحوه انتخاب و مبادله توس��ط افراد و 
پیامدهای کالن این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روان شناسان 
متهم به نادیده گرفتن ش��واهد و واقعیت ها  بوده اس��ت. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانِی 
خردِ رفتاری و شکل دهِی منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگارِی 
این رشته علمی است. از آنجا  که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او می باشد 
تعامل بین علم اقتصاد و روان  شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفاده 
اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در 
مواجهه با مش��اهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو 
علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رش��ته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت 
نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش 

و پژوهش در این حوزه ارائه  خواهد گردید.
واژه های کليدی: اقتصاد رفتاری، اقتصاد و روان  شناس��ی، انس��ان اقتصادی، بین رشتگی، 

رفتار عقالیی، میان رشتگی
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مقدمه
      »علم اقتصاد ]به واسطه فروض و نوع تحلیل مورد استفاده اش[، کار را برای

عوامل )کارگزاران( اقتصادی سخت و برای اقتصاددانان آسان می کند.«
هربرت سیمون1

ضرورت مطالعات بین رش��ته ای مبتنی بر پیدایش واقعیاتی اس��ت ک��ه چارچوب های موجود 
در ش��اخه علمی موردنظ��ر � که متکفل بررس��ی آن واقعیات می باش��ند � از درک و تبیین آن 
عاجزن��د. پیدای��ی این ضرورت مدت ها اس��ت ک��ه متخصصان عل��وم اجتماعی و انس��انی، 
ب��ه خص��وص اقتصاددانان را متوج��ه خود نموده و تأثیر بس��یاری در جهت گی��ری مطالعات 
و تحقیق��ات آن��ان گذارده اس��ت.  پی��ش از ای��ن، روان شناس��ان، اقتصاددان��ان را متهم به در 
 نظرنگرفت��ن داده ها و ش��واهد می نمودن��د و در مقابل نی��ز اقتصاددانان، ع��دم توجه به نظریه
 را به روان شناسان منتسب می کردند، )بین ُمر2، 1988( اما در حال حاضر با توجه به روند نضج 
و بالندگی مطالعات میان رشته ای از جمله در علوم رفتاری و اجتماعی، کمتر اقتصاددانی وجود 

دارد که علم اقتصاد را فارغ از بهره  گیری از روان  شناسی و علوم رفتاری بداند.
 پی��ش از پرداختن به س��اختار مقاله، ذکر پیش درآمدی راجع به میان رش��تگی و به دس��ت 
دادن ویژگی های آنچه که در حوزه آموزش و پژوهش با عنوان »مطالعات میان رش��ته ای« ش��کل 
گرفته اس��ت ضروری به نظر می رس��د. با نگاهی گذرا به حجم وس��یع مطالعات انجام شده در 
 ای��ن ح��وزه درمی یابیم که گفتگ��وی میان علم اقتصاد و روان  شناس��ی از دو نوِع میان رش��ته ای

 و بین رشته ای مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات میان رشته ای، متخصصین رشته ها برای 
پرداختن به یک مس��ئله یا پرس��ش، )زاهدی، 1388( فعالیت های خود را با یکدیگر هماهنگ و 
از طریق همان دیوارهایی که آن ها را از یکدیگر جدا می سازند، به تعامل با یکدیگر می پردازند. 
)روالند، 1387( پرسش اصلی در میان رشتگی آن است که با توجه به ماهیِت مسائل و موضوعاِت 
خاص، بس��ط و ایجاد چه نظریات و ش��یوه های جدیدی مورد نیاز است که شناخت و فهم آن 
توسط ساختارها، نظریات و ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. )خورسندی طاسکوه، 1387: 75( 
این گونه مطالعات از دو سطح عمده برخوردارند: سطح نظری که ناظر به خلق یک معرفت شناسی 
جدید اس��ت؛ این نمونه تعامالت به طور نمونه در »نظریه آشوب« قابل مشاهده است که حاصل 
ورود مباحث فیزیک به فرایندهای موجود در بازار بورس می باش��د. سطح دوم، سطح آکادمیک 

1. H. Simon
2. Binmore
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می باشد که نتیجه آن تأسیس ساختارها و رشته های دانشگاهی جدید است. )خورسندی طاسکوه، 
1387: 76( مشخصه مهم چنین رویکردی در مطالعات میان رشته اِی مورد بحث، همکاری و انجام 

تحقیقات مشترک بین اقتصاددانان و روان شناسان حول یک مسئله مشخص می باشد.
بین رش��تگی به بررس��ی و مطالعه یک پدیده یا موضوع علمی مرتبط با یک رشته خاص با 
اس��تفاده از مبانی، تجارب و مهارت های روش��ی و آزمایشگاهی رش��ته علمی دیگر می پردازد. 
)خورس��ندی طاس��کوه، 1387: 72( اینگونه مطالعات نمونه ای از انتقال یک جانبه روش ها از 
یک رشته به رشته دیگر است. )پیتارینن، 1387( همان طور که اشاره شد چنین مطالعاتی نیز در 
این حوزه توس��ط اقتصاددانان به کار بسته شده است. با این رویکرد، علم اقتصاد نقش مبنایی و 

زمینه ای داشته و روان شناسی و علوم رفتاری می تواند نقش ابزاری و روشی را ایفا کند.
در این مقاله برآنیم تا پس از بیان کلیاتی راجع به ترابط علم اقتصاد و روان  شناس��ی، خاس��تگاه 
گفتگوی این دو رشته علمی را بررسی نماییم. سپس در بخش دوم با دقت در برخی نظریات رایج 
در علم اقتصاد به بیان کاستی های آن نظریات در تبیین واقعیت و برخی نظریات پیشرو که نویدبخِش 
سازنده بودِن مطالعات میان رشته ای بیِن این دو علم می باشد بپردازیم. در قسمت چهارم مقاله نیز ابتدا 
ظرفیت ها و فواید مطالعات و تحقیقات میان رشته ای علم اقتصاد و روان  شناسی ارائه و پس از آن نیز 
در پی به دست دادن چارچوب آموزش آکادمیک و مطالعاتِی دربردارنده مزیت های اینگونه مطالعات 
در کشور و پیش نیازهای اساسی آن برخواهیم آمد. بنابراین با نشان دادن ضرورت تعامل علم اقتصاد 

و روان  شناسی به مباحث آموزشی و پژوهشی در این حیطه وارد خواهیم شد.

1. ترابط نظری علم اقتصاد با روان  شناسی
در این بخش ابتدا تعاریفی که از علم اقتصاد اظهار ش��ده اس��ت، بیان و س��پس تعاریفی که راجع به 
روان  شناسی و موضوعات مورد مطالعه آن می باشد، ارائه خواهد شد. در نهایت نیز به لحاظ نظری ترابط 
این دو شاخه علمی مورد بحث قرار می گیرد. آلفرد مارشال در بیان تعریفی از علم اقتصاد، ابتدا آن  را 
بررسی آن بخش از اَعمال فردی و اجتماعی بشر می داند که قرابت نزدیکی با دستیابی به رفاه دارد. در 
نهایت نیز بیان می دارد که علم اقتصاد از یک سو »مطالعه ثروت« و از سویی دیگر � که البته به زعم وی 

جنبه مهم تر مطالعه علم اقتصاد است � »بخشی از مطالعه انسان« است. )مارشال1، 1950: 1( 
ساموئلس��ون در یکی از تعاریف ارائه ش��ده برای اقتصاد آن  را مطالعه چگونگی انتخاب انس��ان 

1. Marshall
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و جامعه برای به کارگیری منابع تولیدی کمیاب جهت تولید کاال و توزیع آن ها می داند. )ساموئلسون1، 
 1964: 5( در تعاریفی مش��ابه، علم اقتصاد »یکی از علوم اجتماعی که اَعمال افراد و گروه های انس��انی 
در فرایند تولید، مبادله و مصرف کاال و خدمات را مورد بررس��ی قرار می دهد« )هلدس��ون و کوانت2، 
 1980: 1(  و ی��ا به عن��وان »مطالع��ه چگونگ��ی تخصیص مناب��ِع محدود جهت تأمین خواس��ته ها
 توسط افراد« )هاروی و جوسی3، 2007: 7( معرفی شده است. در تعریفی جامع، اقتصاد را می توان »مطالعه 
نحوه انتخاب عامالن اقتصادی با تمرکز بر انگیزه ها« دانست. در این تعریف پنج مؤلفه اساسی انتخاب 
بدین قرار خواهند بود: تعارض4، انگیزه ها، مبادله، اطالعات و توزیع. )استیگلیتز و والش5، 2002: 10-15( 

روان شناس��ی را نیز علم مطالعه رفتار انس��ان وحیوانات )هیلگارد و اتکینزون6، 1969: 3(، 
مطالعه علمی رفتار )نیکالس7، 2008( و علم رفتار و فرایندهای ذهنی )ُکن و میترر8، 2010: 45( 
تعریف می کنند. رفتار نیز تمامی فعالیت های قابل مشاهده یک موجود زنده توسط افراد دیگر و 

یا ابزارهای متخصصان، مراد می گردد. )هیلگارد و اتکینزون، 1960: 6( 
بن��ا به گس��تره مفهومِی تعاریف ذکرش��ده از علم اقتص��اد و مؤلفه های کلی��دی موجود در 
مطالعات انجام ش��ده در  این علم، مفاهیم اقتص��ادی ای چون تعادل، انتخاب عقالیی، پس انداز، 
 حداکثرس��ازی مطلوبیت، ترجیح��ات، رفتار در ش��رایط عدم اطمینان و ن��رخ تنزیل اجتماعی
 همگی در ارتباط مس��تقیم با روان  شناسی و رفتار فرد می باشند. بنابراین ادعای وجود مرزبندی 
دقیق��ی بین عل��م اقتصاد و روان  شناس��ی به نح��وی که هر یک مس��ائل جداگان��ه ای را مورد 
بررس��ی قرار می دهند نادرس��ت به نظر می رسد. از س��وی دیگر برخی از مفاهیم مورد استفاده 
 در علم روان  شناس��ی همچون انگیزش9، خودگردانی10، ناهماهنگی شناختی11، احترام به نفس12
 که به طور مس��تقیم مورد بررس��ی و تحلیل روان شناسان قرار می گیرد نیز بر درک اقتصاددانان و 

مشاهده کنندگان رفتارِ فرد، تأثیرگذار خواهد بود. 

1. Samuelson
2. Hendeson & Quandt
3. Harvey & Jowsey
4. Trade-off
5. Stiglitz & Walsh
6. Hilgard & Atkinson
7. Nicholas
8. Coon & Mitterer
9. Motivation
10. Self-regulation
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12. Self-esteem
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یکی از موضوعات مهِم موردِ بررسی در روان  شناسی، »روان  شناسی اجتماعی«  است. روان  شناسی 
اجتماعی نیز به مطالعه اعتقادات، گرایش ها و رفتارها در محیطی که افراد دیگری نیز حضور دارند 
 می پردازد.  )رادز1، 1970( بنا بر یافته های علم روان  شناسی هنگامی که رفتار فرد در یک متن اجتماعی
 مطالعه ش��ود، پاسخ  به محرک ها از سوی وی نشان دهنده قاعده مندی هایی خواهد بود که به دلیل 
وجود قراردادهای ضمنی بین افرادِ جامعه حاصل می گردد. )هیلگارد و اتکینزون، 1969: 574( این 
حوزه عالوه بر ارتباط های پیش گفته، هم پوشانی قابل توجهی با برخی مفاهیم و نظریات اقتصادی 
دارد. نظریاتی که حول نحوه ارتباط کارفرما و نیروی کار و نیز اقتصاد اطالعات وجود دارد، امکان 

بهره گیری باالیی از مطالعات روان  شناسی اجتماعی را دارا هستند.

2. خاستگاه گفتگوی علم اقتصاد و روان  شناسی
گرچه اقتصاددانان کالسیک و نیز به ویژه مارژینالیست ها به دلیل تأکید بر فرمالیسم ریاضِی نظریات 
اقتصادی و عدم دخالت دادن بسیاری از عوامل مهم در تحلیل های خود، متهم اصلِی عدم توجه به جنبه های   
روانی تصمیم گیرندگان اقتصادی هستند اما باز رگه هایی از وجود چنان ایده هایی در اقتصاددانان 
 فوق الذکر قابل مشاهده است. ریکاردو از اقتصاددانان کالسیک در جایی از کتاب معروف خود
 این گونه می نویس��د که : »صاحب س��رمایه ای که در پی کاربرد سودآوری برای اندوخته هایش 
باشد، طبیعتاً همه مزیت هایی را که یک شغل نسبت به شغل دیگر دارد به حساب می آورد؛ شاید 
او حاضر باشد که از بخشی از سود پولی خود به خاطر صیانت، پاکیزگی، آسانی و یا هر مزیت 
واقعی یا موهوم دیگری چشم بپوشد.« )ریکاردو، 1817: 123(  بنتهام، دیگر اقتصاددان کالسیک 
 نیز از این قاعده مستثنی نیست. )فری و اشتوتر2، 2001(  شومپتر نیز در بیان ویژگی های چهارگانه
اقتصاددان علمی، یکی از ابزارهای موردنیاز برای اقتصاددان را »درک چگونگی رفتار مردم در هر 

زمان و آثار اقتصادی آن« می داند. )شومپتر، 1986: 34(
همان ط��ور که در بخ��ش قبل بیان گردید، به لحاظ نظری و تعاریف��ی که اقتصاددانان برای 
علم اقتصاد قائلند حداقل می توان اهمیت برخی یافته های روان  شناس��ی در مطالعات اقتصادی 
را اثبات نمود، اما علم اقتصاد در مقام علمی که تحقق یافته اس��ت � و نه علمی که می بایس��ت 
بنا به تعریف گسترده خود محقق شود � استقبال چندانی از بهره گیری مستقیم از علوم همسایه 
خود ننموده اس��ت. به بیان بهتر باید اذعان نمود که توج��ه اقتصادداناِن جریان غالب اقتصاد به 

1. Rhoads
2. Frey & Stutzer
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رفتار فرد و نحوه انتخاب های او س��اده انگارانه و مبتنی بر برونزا دیدن آن اس��ت. شاید مبتنی بر 
همین اعتقاد باش��د که به بیان شومپتر، اقتصاددانان هرگز اجازه نداده اند که تحلیل هایشان تحت 
تأثیر روان شناسان حرفه ای زمانشان قرار گیرد بلکه همیشه برای فرایندهای روانی، فرض هایی از 

آنگونه که دلخواهشان بود دست و پا می کردند. )شومپتر، 1986: 42(
علی رغم وجود این تمایِل پیش گفته در اقتصاددانان، اقتصاددانان و روان شناس��ان شهیری به 
خصوص در دوره معاصر ظهور کرده اند که به اهمیت بهره گیری از علوم همسایه اقتصاد همچون 
جامعه شناسی و روان  شناسی اذعان داشته و حتی وارد حیطه نظریه پردازی در این حوزه ها شده اند. 
ش��اید بتوان کینز را از مهم ترین اقتصادداناِن این عرصه دانس��ت. کینز با ارائه تحلیلی از اهمیت 
درک افراد نسبت به آینده و میزان خوش بینی آن ها، با تقسیم بندِی تاریخِی فعالیت های اقتصادی 
به دوران قدیم و جدید، اینگونه اظهار می کند که در زمان گذشته که بنگاه های اقتصادی وابسته 
به بنیانگذارانشان بودند، س��رمایه گذاری به تعدادِ افرادِ امیدوار و دارای روحیه سازندگی وابسته 
بود. آن ها دیدش��ان به فعالیت اقتصادی به عنوان یک روِش زندگی بود که براس��اس محاس��بات 
دقیق س��ود خود فعالیت نمی کردند. هیچ فردی بعد از ظهور پیامدها، نمی دانس��ت که میانگین 
نتایج بر حسب مبالغی که سرمایه گذاری کرده با نرخ بهره رایج مساویست یا خیر. اوج بیان وی 
آن جاست که می گوید: »هرگاه طبیعت انسان وسوسه بخت آزمایی را احساس نکند و هیچ دلیلی 
جز س��ود نداشته باشد، آنگاه به دلیل پیروِی سرمایه گذاری از یک معادله سرد و بی روح، ممکن 
است سرمایه گذاری و بالتبع تولید کاهش یابد.« )کینز1، 1964: 150( او در ادامه با تبیین مشخصه 
برخی از انواع سرمایه گذاری ها در دوران جدید، آن را تحت تأثیر پیش بینی افرادی می داند که در 
بورس برحس��ب قیمت سهام معامله می کنند و نه زیر نفوذ پیش بینی های حقیقی تولیدکنندگان. 
)کینز، 1964: 151( کینز حتی پا را از این نیز فراتر نهاده و عدم ثبات را وابس��ته به خصوصیات 
 طبیعی انس��ان می داند. از نظر وی بخش مهمی از فعالیت های ما بیش��تر بر خوش بینی لحظه ایی

 متکی است تا انتظارات ریاضی. )کینز، 1964: 161( 
گرچه بیش��ترین سهم در ش��کل گیری و تبیین اقتصاد رفتاری را باید از آِن »نظریه عمومی« 
کینز دانست؛ چرا که همواره به دلیل وجود عناصری چون تمایالت روان شناختی و غیرعقالیی 
بودن در افراد، دس��ت به سرزنش بازار می زند )آکرالف2، 2002(؛ اما در واقعیت و پس از کینز، 
هیچ گونه تماس و تبادل نظری بین علم اقتصاد و روان  شناسی رخ نداد. )تمدن جهرمی، 1378(. 

1. Keynes
2. Akerlof

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


65
فصلنامه علمی � پژوهشی

فصلنامه علمی � پژوهشی مطالعات میان رشته ای
دوره سوم /  شماره  3 /  تابستان یکهزار و سیصدو هشتاد ونهدوره سوم /  شماره  3 /  تابستان یکهزار و سیصدو هشتاد ونه

ضرورت گفتگوی میان 
علم اقتصاد و ...

به اعتقاد برخی از متفکران روش شناسی و فلسفه اقتصاد، پس از کینز شیوه تفکر در اقتصاد کالن 
در پ��ی یکنواخت کردن الگوی رفت��اری تمام عامالن اقتصادی بود که ویژگی این الگو عقالیی 

بودن و تسهیل کنندگی برای مدل سازی بود. )داو و داو، 1376(
1. کاستی های نظریات اقتصادی متعارف در تبيين رفتار انسان

اقتصاد متعارف، مطالعه پیرامون روان  شناسی فردی را جزیی غیرضروری برای تبیین انتخاب فرد 
می داند. بسیاری از اقتصاددانان برای اجتناب از ایده های فراوان موجود در تحقیقاِت میان رشته ای، 
راهبرده��ای تقلیلی غیرهماهنگی را اتخاذ نموده اند. )ارل1، 1990( چنین روش��ی موجب انتقاد 
روان شناس��ان و رش��د اقتصاددانان رفتارِی بسیاری گردیده است. در ادامه با معرفی نمونه هایی، 
ب��ه بیان این مطلب می پردازیم. یکی از مثال هایی ک��ه بیانگر غیردقیق بودن نگاه علم اقتصاد به 
رفتار انس��ان است، تس��ری مفهوم رفتار عقالیی به انجام اَعمالی چون جرم و جنایت، ازدواج، 
تصمیم گی��ری برای تعداد فرزن��د در خانواده و نیز طالق )بِکر2، 1981( می باش��د. به طور مثال 
اقتصاددانان نئوکالسیک در تبیین رفتار مجرمانه توجهی به اختالل شخصیت، عدم اجتماع پذیری 
و انحراف از فرهنگ گروه همساالن و... که امور موردِ بررسی روان  شناسی می باشد، نمی نمایند. 
از نظ��ر این اقتصاددانان میزان جرائم � حتی جنایت هایی چون قتل � به هزینه )جریمه و تنبیه( 
و فای��ده آن عمل )به طور مثال ارزش مال دزدی( ارتباط پیدا می کند؛ درحالی که مطالعات انجام 
ش��ده قدرت توضیح دهندگِی باالیی برای این نظریات را تأیید نمی کند. )اِتزیونی3، 1986( البته 
این به معنای مفیدنبودن تحلیل اقتصادی مورد استفاده توسط این اقتصاددانان نیست، بلکه سخن 
آن جاست که بر این مبنا نمی توان تمامی رفتارهای فرد را تحلیل نمود، رفتارهایی که بعضاً اثرات 

گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی می گذارند.
نمونه ای دیگر را می توان در به کارگیری  مفهوم مطلوبیت و لذت مادی توسط اقتصاددانان در 
مصرف کاالها دانست. بنا به اعتقاد برخی اقتصاددانان حتی در جوامع فقیر نیز مصرف از آستانه معینی 
به بعد با کالری و لذتی که فراهم می آورد سنجیده نمی شود بلکه توسط نظام نمادهایی که تشکیل 
می دهد ارزیابی می شود. هرچند شناسایی و کمی کردن کارکردهای نمادین مشکل است اما اغلب بر 

کارکردهای مفهومی چون »مطلوبیت« مسلط است. )فرجی دانا، 1379، به نقل از اتالی، 1368(
تعقیب نفع شخصی به عنوان نقطه اساسی و فرض اولیه تحلیل علِم اقتصادِ متعارف، منجر به 
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ناکارآمدی این انگاره در تببین بسیاری از شواهد موجود گردیده است. به بیان دیگر، از نتایج بسیاری 
از مطالعات انجام ش��ده، انتزاعی بودن »انساِن اقتصادِی« مدنظرِ جریان اقتصاد متعارف که برمبنای 
رفتار عقالیی دس��ت به انتخاب می زند به تأیید رسیده است. برخی از این شواهد نشانگر اهمیت 
انص��اف و مجازات افراد غیرمنصف در انتخاب افراد می باش��د. یکی از مطالعات مهم که می توان 
 آن را نش��ان دهنده فقدان چنین »انس��اِن اقتصادی«ایی دانست، برمبنای به کارگیری بازی اولتیماتوم1

 برای افراد حاضر در فرهنگ های مختلف انجام شده است. اگر فروض مورد استفاده توسط رویکرد 
غالب در علم اقتصاد صحیح باشد هر پیشنهاد مثبتی که فردِ پیشنهاددهنده به بازیکن مقابل می دهد باید 
پذیرفته شود. اما در واقعیت اینگونه نیست؛ و موارد عدم پذیرش توسط فردِ پاسخگو با وجود ارائه 
یک پیشنهاد مثبت از دارایی اولیه، مشاهده شده است )هنریش2، 2001(، به بیان دیگر مدِل متعارِف 

رفتار براساس حداکثرنمودن عایدی، به طور سیستماتیک با شکست مواجه می شود.
ع��الوه بر توجه ب��ه چنین ناس��ازگاری هایی در نظریه اقتص��ادی متعارف، بای��د دقت نمود 
ک��ه راج��ع به جزء نگرب��ودن مطالع��اِت موجود در ش��اخه های مختلف علوم انس��انی، مس��ئله 
بغرنج ت��ر از علوم طبیعی اس��ت. زیرا بخش های علوم طبیعی، بخش های��ی از دنیای واقعی ]غالبًا 
مس��تقل[ را مورد مطالع��ه قرار می دهند اما هر کدام از علوم انس��انی یک��ی از جنبه های موضوع 
مورد مطالعه خود- یعنی انس��ان- را بررس��ی می کنن��د. )برزگ��ر، 1387( بنابراین پیدایش چنین 
 ناس��ازگاری هایی ت��ا حدی قابل پیش بینی و انتظار نیز می باش��د. اینجاس��ت ک��ه به زعم اِتزیونی
 راجع به پیشنهاد یک شاخه میان رشته ای برای مطالعه رفتار عقالیی، نیازمندی به ترکیب همکاری های 
بین روان  شناس��ی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و انسان شناسی احساس می شود. )اتزیونی، 1986( 
اهمیت فرهنگ موجود در جامعه و تعامالت روزانه افراد با یکدیگر و ایجاد ارتباط آن با رفتار فرد، 
راهنمای مهمی برای اقتصادانان در بازبینی فروض مبنایی مورد استفاده در علم اقتصاد است. )هنریش، 
2001( در اینگونه درِک میان رش��ته ایی و چنین فضای نظریه پردازی و تحقیق اس��ت که با کنار هم 
نشاندن چنین مؤلفه هایی، ایده های روان شناسانه به دلیل ترابطشان با مسئله )فری و استودزر، 2001( 

و راهگشایی هایی که انجام می دهند موردتوجه قرار خواهند گرفت.

Ultimatum Game .1؛ در بازی اولتیماتوم دو بازیکن تعریف می شوند: »پیشنهاددهنده« و »پاسخگو«؛ در مطالعه انجام شده 
فوق، مبلغی در حدود دستمزد یک یا دو روز یک فرد به فردِ پیشنهاددهنده داده شده و از او خواسته می شود که آن را به هر 
نس��بتی که تمایل دارد بین خود و فرد مقابل )پاسخگو( تقسیم کند. اگر فرد پاسخگو، نسبت ارائه شده توسط پیشنهاددهنده 
را پذیرفت آنگاه آن دارایی به همان نسبت بین افراد تقسیم می شود اما اگر پاسخگو آن نسبت را نپذیرد، کل دارایی اولیه از 

پیشنهاددهنده اخذ شده و مبلغی نصیب هیچ یک از طرفین نخواهد شد. 
2. Henrich
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آنچه که این مقاله و بس��یاری از مطالعات میان رشته ای و بین رشته اِی شکل گرفته در پی آن  
است، استدالل در راستای تبیین لزوم و ضرورت توجه به مطالعات میان رشته ای بوده و با توجه 
به مطالب مطرح شده، این اعتقادِ برخی از اقتصاددانان که عدم بکارگیری یافته های اقتصادی در 
مقاالت روان  شناسی و نیز عدم استناد مستقیم به مقاالت علمِی روان  شناسی در مقاالت اقتصادی، 
نش��ان دهنده بلوغ این دو شاخه علمی اس��ت )پیترز و بامگارتنر1، 2002( ادعایی غیرصحیح و 

غیرعلمی می نمایاند.
2. یافته های مبتنی بر رویكرد ميان رشته ای علم اقتصاد و روان  شناسی

اگر مطالعات میان رشته ای به منظور آشتی، هم نشینی و گفتگوی رشته ها در پدیده های چندوجهی 
به منظور ش��ناخت بهت��ر آن پدیده ها تعریف گردد، )برزگ��ر، 1387( آن گاه می توان به برخی از 
نظریات اقتصادی ِ موجود به گونه ای نگریست که کاماًل با چنین رویکردی قابل تحلیل می باشند. 
در این بخش به برخی پیشروی های نظری براساس مطالعات میان رشته ای و بین رشته ای ]فارغ از 
اذعان یا عدم اذعان پدیدآورندگان آن نظریات بر این امر[ پرداخته و سپس به تحلیل شکل گیری 
و جایگاه اقتصاد رفتاری به عنوان یکی از حوزه های مورد توجه اقتصاددانان که تا حد زیادی راهِ 

گفتگو میان علم اقتصاد و روان  شناسی را پیموده است، می پردازیم.
اهمیت رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف اقتصادِی هر جامعه، بر کسی پوشیده 
نیست. عالوه بر اقتصاددانان، نظریه پردازان علوم مختلف همچون جامعه شناسی و علوم سیاسی 
دیدگاه ها و تبیین های مختلفی از این پدیده ارائه  نموده اند. جنبه روانش��ناختی این موضوع نیز 
حائز اهمیت بوده و مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گرفته اس��ت. لوکس و لوتز در بیان 
شکل گیری مؤلفه های روانشناختی ای چون »وفاداری« و »استقبال از فعالیت های جدید« به عنوان 
عامل مهم رش��د و افزایش تولید، با ارائه تحلیلی روانشناختی، آن را به نوع قرارداهای بلندمدتی 
نسبت می دهند که موجب ایجاد آرامش در نیروی کار � به دلیل تأمین نیازهای اولیه زندگی شان 

� می شود. )لوکس و لوتس2، 1986، به نقل از ارل، 1990( 
نمونه ای دیگر از این نظریاِت پیشرو را می توان در مطالعات اکرالف یافت. به بیان اکرالف اگر 
توزیِع درآمد موضوع مورد بررسی اقتصاد کالن است، آنگاه اقتصادِ رفتاری دریچه هایی برای درک 
 مشکالت اقتصاد کالن ارائه می کند. )آکرالف، 2002(  اکرالف و کرانتون با استفاده از مفهوم هویت

-  به عن��وان عنصر مورد مطالعه در روان شناس��ی � بیان می دارند ک��ه در توابِع مطلوبیت افراد و 

1. Pieters & Baumgartuner
2. Lux & Lutz
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پیامد های اقتصاد، مؤلفه های اثرگذار روان ش��ناختی نیز وج��ود دارد. )آکرالف و کرانتن1، 2000( 
آن ها در مطالعه فوق الذکر برای بررسی دلیل  اختالِف درآمدی و شرایط اجتماعی بین سفیدپوستان 
و اقلیت نژادی سیاهپوس��ت در ایاالت متحده، مدلی را پایه  ریزی نمودند که مبتنی بر مشاهدات 
روان شناختی و جامعه شناختی است. نظریه فقر اقلیت بیان می دارد که اقلیت های نژادی سیاهپوستان 
میان دو گزینه کاماًل مربوط به هویت فردی، مجبور به انتخابند: یا می بایس��ت هویتی را انتخاب 
کنند که منطبق با فرهنگ غالب جامعه اس��ت؛ در این صورت می بایس��ت عدم پذیرش از سوی 
اعضای فرهنگ غالب)سفیدپوستان( را نیز تحمل نمایند، چرا که در واقعیت شواهد بسیاری بر 
این امر دیده اند. ]که به لحاظ روان شناختی این انتخاب همراه با هزینه است.[ در غیر این صورت 
دست به انتخاِب پیروی از هویت تاریخی خود می زنند که همان فرهنگ اقلیت و مخالف می باشد. 
می توان انتظار داشت که مسئله به حدی جدی خواهد شد که افرادِ عضِو گروه های اقلیت دست به 
انجام فعالیت هایی خواهند زد که تنها دلیلش »عدم انجام ]یا مناسب ندانستن[ آن فعالیت ها توسط 
فرهنگ مسلط« می باشد. به بیان اکرالف هویِت مبتنی بر فرهنِگ مخالف به منظور پذیرش توسط 
ضمیرِ فرد، آسان تر ولی به لحاظ اقتصادی مخرب تر است. )آکرالف، 2002( این نظریه در درک 

بسیاری از شواهد موجود از سازگاری باالیی برخوردار است.
یک��ی دیگر از یافته ه��ای برآمده از مطالعات رفتاری، مرتبط با نرخ تنزیل اجتماعی اس��ت. 
ش��واهد برآمده از مطالعات بین رش��ته ای از جمله اس��تفاده از علوم رفتاری راجع به این مسئله 
نش��ان داده است که نرخ تنزیل اجتماعی ماهیتاً به ش��کل هذلولی بوده )هندرسون و النفورد2، 
 1998( و توابع��ی ک��ه پی��ش از این راج��ع نرخ تنزی��ل اجتماع��ی از نوع نرخ ه��ای فزاینده

 مورد استفاده اقتصاددانان قرار می گرفت، از صحت قابل قبولی برخوردار نبودند.
کانم��ن از جمل��ه مهم ترین روان شناس��ان و اقتصاددانانی اس��ت ک��ه به پیون��د اولیه میان 
روان  شناس��ی و اقتص��اد، جامه عمل پوش��اند و بس��یاری از مفاهی��م و  ابزاره��ای موجود در 
روان  شناس��ی را وارد تحلیل اقتصادی نمود. طبق تعاریف بیان ش��ده می توان الگوی به کارگرفته 
ش��ده از س��وی وی را از ن��وع بین رش��ته ای دانس��ت. کانم��ن با ارائه سیس��تم های ش��ناختِی 
متف��اوت برای انس��ان، بس��یاری از عدم س��ازگاری های رفت��اری با اصول عقالنی��ِت متعارِف 
 اقتصاد را تبیین نمود. وی با تقس��یم بندی سیس��تم ش��ناختی انس��ان به دو سیس��تم ش��هودی
 و استداللی )شکل یک(، اینگونه بیان می دارد که ویژگی اصلی یک عامل اقتصادی آن نیست که 

1. Akerlof & Kranton
2. Henderson & Lanford
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همواره براساس استدالل عمل کند بلکه در اغلب اوقات براساس سیستم شناختِی شهودی عمل 
 می کند. )کانمن1، 2003(  به بیان بهتر این دو سیستم، شیوه های قابل جایگزینی برای حل مسائل 
پیِش روی فرد هس��تند. سیستم اول براساس عادت عمل کرده و بنابراین اصالح و نظارت بر آن 

مشکل است؛ در مقابل عملکرد سیستم دوم نسبتاً منعطف و قاعده مند است. )کانمن، 2003(

شکل 1. سیستم های شناختی، کانمن، 2002

 یک��ی دیگ��ر از نظریات مهم اقتصادی که منبع��ث از ابزارها و مطالعات روان شناس��ی در 
اقتصاد بوده، »نظریه چش��م انداز2« اس��ت که توسط تورس��کی و کانمن ارائه گردید. )کانمن و 
تورس��کی3، 1979( این نظریه به زعم خود چگونگی وقوع و اثرات خطای انس��انی براس��اس 
 منطق اقتصادی را روش��ن می کند. این نظریه از دو فرایند تفکری مش��خص نام می برد: اصالح
 و ارزیاب��ی. در مرحل��ه اص��الح، گزینه ها براس��اس قواعد سرانگش��تی ]حتی غیرمس��تدل[ 
رتبه بن��دی می ش��وند و س��پس در مرحل��ه ارزیابی نقطه مرجع��ی طراحی می ش��ود که مبنای 
نس��بی ارزیابی س��ودها و زیان ها را به دس��ت می دهد. شکل دو ش��کل تابِع ارزش از دید این 
نظریه را نش��ان می دهد. برای انطباق با واقع و به دلیل نش��ان دادن تأثیر بیش��تِر زیان نس��بت 
 به س��ود، نمودار به ش��کل نامتق��ارن می باش��د. در جایی دیگر نی��ز کانمن تمای��ز بین اعتقاد

و ترجیح  را که مبنای برخی بررس��ی های اقتصادی در تحلیل تصمیم گیری شده است، به دلیل 
آنکه منطبق با یافته های روان  شناسی نیست رد می کند. )کانمن ، 2003(  

1. Khneman
2. Prospect Theory
3. Kahneman & Tversky
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شکل 2. تابع ارزش فرضی، منبع: کانمن و تورسکی، 1979

نظریات پیشرویی که در این قسمت بیان گردید و ارتباط هر یک با علم اقتصاد و روان  شناسی 
توضیح داده شد بیانگر قدرت توضیح دهندگی باالتر نظریات مبتنی بر مطالعات میان رشته ای و 
بین رش��ته ای اس��ت. این  گونه تحلیل ها، راه را برای درک اختالف ها، حتی در شرایط یکسان نیز 
برای افراد باز می کنند. به بیان کانمن تجربه های فرهنگِی مختلف منجر به ش��هودهای متفاوتی 

راجع به معنای موقعیت ها می گردد. )کانمن، 2003( 
عالوه بر موارد پیش گفته هم اکنون تعامالت میان رشته ای را در حوزه هایی که اقتصاد تطوری1 
داعیه دار تبیین مناسب تر در آنهاست، می توان مشاهده نمود. اقتصاد تطوری جدید با بهره گیری 
از گفتمان میان رشته ای، سعی در پر کردن فاصله بین مدل های انتزاعی اقتصادی و شواهد موجود 

را دارد. )نلسون و وینتر2، 2002(
پرسشی که شاید به ذهن بسیاری خطور نماید، کاربرد عملی این مطالعات است. اول آنکه 
با توجه به جدید بودن رونِد ترغیب اقتصاددانان و روان شناسان به انجام مطالعات میان رشته ای و 
بین رشته ای، نمی توان انتظار دستیابی به سیاست های اجرایی و تأثیرگذاری در تصمیم گیری های 
خرد و کالن اقتصادی را از این مطالعات داشت. ثانیاً باید توجه داشت که در موارد اندکی نیز 
مطالع��ات مبتنی بر دخیل نمودن مؤلفه های روانش��ناختی در مدل های اقتصادی به توصیه های 
سیاس��تی رهنمون ش��ده اند. به عنوان مثال در درک میزان پولِی اهمیت محیط زیست به منظور 
 بهره گیری در تحلیل های هزینه-فایده، دس��ت یافتن به اهمیت محرک هایی که اتکای ارزش ها

Evolutionary Economics .1؛ در برخی معادل س��ازی ها از واژه تکاملی برای Evolutionary اس��تفاده می کنند که البته 
به لحاظ معنایی معادل تطوری ترجمه مناس��ب تری برای آن است. برای توضیحات بیشتر،  رجوع به فصلنامه چشم اندازهای 

دانش اقتصاد مفید خواهد بود. 
2. Nelson & Winter

نقطه مرجع

ضرر

ارزش

عایدی
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 بدان محرک هاس��ت، بس��یار مهم اس��ت. اقتصاددانان می توانند به ای��ن محرک های چندگانه 
)همچ��ون: توجه ب��ه اخالق، نوع برخورد با محیط زندگی، هنجاره��ای اجتماعی و...( به دید 
دریچه هایی پیش��نهادی برای آش��کار نمودن درک افراد از محیط بنگرند )اس��پاش و دیگران1، 

2009(؛ و این جاست که می توان به توصیه های سیاستی و کاربردی نزدیک شد.
در این قس��مت الزم اس��ت که نگاهی به اقتصاد رفتاری به عنوان یکی از زیرش��اخه های علم 
اقتص��اد داش��ته باش��یم. اقتصاد رفت��اری به نوع��ی حاصل اس��تفاده از روش های آزمایش��گاهی 
ب��رای مطالع��ه رفتار فرد می باش��د، اقتص��اد رفتاری بنا ب��ه ماهیت خود حول مفه��وم عقالنیت 
 مح��دود )باتل��ر2، 2005( و ت��الش ب��رای دس��ت یافت��ن ب��ه قاعده پذیری های روان ش��ناختی3
)ویلکینزون4، 2008: 445( تعریف شده و بنا به دستاورد خود، موجب افزایش قدرت توضیح دهندگی نظریات 
اقتصادی به واسطه اعطای مبانی روانشناختی به آنها )ویلکینزون، 2008: 29( می گردد. رویکرد رفتاری در 
 مطالعات اقتصادی منجر به ایجاد برخی سؤال های بدیع راجع به اشتباهات محتمل توسط عامالن خصوصی
 و عمومی شده )جولس و دیگران5، 1998( و همین مسائل جدید، دریچه هایی برای نظریه پردازی 

خواهند بود.
البته الزم به تذکر اس��ت که اقتصاد رفتاری به معنای اس��تفاده از رویکرد »رفتارگرایی6« در 
مطالع��ات مربوط به علم اقتصاد نمی باش��د. از منظر اقتصادداِن رفتاری، هنگامی که س��عی در 
پیش بینی یک رفتار می کنیم، لزوماً به این امر اعتقاد داریم که روی دادن اَعمال براس��اس برخی 
متغیرهای رابِط ش��ناختی ]و نه صرفاً مشاهده  پذیر[ قابل پیش بینی است؛ درحالی که رفتارگرایی 
صرفاً توجه به پدیده های مش��اهده پذیر را وجهه همت خود قرار داده اس��ت. )هیلگارد و ارل، 
1990(، )کین��زون7، 1969: 17( و )ک��ن و میت��رر8، 2010: 23( در مطالع��ات مبتنی بر رویکرد 
رفتارگرایی، احتماِل گمراهِی مش��اهده کننده به طور مثال به وسیله توضیحات شفاهی ای که فرد 
آزمایش ش��ونده ارائه می کند، وجود دارد. اما در اقتصاد رفتاری مش��اهداتی غیر از این نوع نیز 

وجود دارد که اتکایی به بیان فرد آزمایش شونده ندارند.

1. Spash, et al
2. Butler
3. Psychologyical Regulavity
4. Wilkinson
5. Jolls et al
6. Behaviourism
7. Kinson
8. Coon & Mitterer

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


72
دوره دوم
شماره 3
تابستان 1389

فصلنامه علمی � پژوهشی مطالعات میان رشته ای

فصلنامه علمی � پژوهشی
دوره سوم /  شماره  3 /  تابستان یکهزار و سیصدو هشتاد ونهدوره سوم /  شماره  3 /  تابستان یکهزار و سیصدو هشتاد ونه

در ای��ن بخش الزم اس��ت که به یک��ی از جدیدترین حوزه های متعلق ب��ه اقتصاد رفتاری 
ک��ه علی رغِم عمِر کمتر از دو دهه خود با اقبال وس��یعی از س��وی برخ��ی اقتصاددانان مواجه 
ش��ده اس��ت و ب��ه نوعی م��رز دان��ش میان رش��ته ای عل��م اقتصاد با س��ایر علوم محس��وب 
می گ��ردد، اش��اره نمایی��م. در مطالع��ات متعارف اقتص��ادی، فه��م انگیزه ه��ا و انتخاب ها بر 
 اس��اس مش��اهده انتخاِب افراد می باش��د. در نقطه مقاب��ل، »اقتصاد مبتنی بر عصب شناس��ی1«
 مدعی آن است که داده های غیرقابل مشاهده مربوط به انتخاب  نیز می تواند با نظریه پردازی در 
علم اقتصاد ارتباط یابد. هدف اقتصاد مبتني بر عصب شناس��ي، توصیف الگوریتمي از مکانیسم 
انس��اني انتخاب )گلیمچر2، 2009( و فهم فرایندهاي تصمیم گیري حیوانات و انسان ها به منظور 
برگزیدِن اقداماتي که در مواجهه با پاداش و مجازات مورد استفاده قرار مي دهند )نیو و منتاک3، 
2009( عنوان ش��ده است. اهمیت عواملی چون مطلوبیت، درک افراد از انصاف، تصمیم گیری 
در شرایط مخاطره آمیز و ... محرک های مناسبی برای شکل گیری و تداوم مطالعات اقتصاد مبتنی 
بر عصب شناس��ی هستند. این شاخه جدید با اس��تفاده از روش ها و تجهیزات مورد استفاده در 
حوزه هایی چون علوم عصب شناختی، روان  شناسی و علوم شناختی به درک نحوه تصمیم گیری 
توس��ط انس��ان با تمرکز بر فعالیت های مغزی می پردازد. مهم ترین کاربردی که از این مطالعات 

می توان انتظار داشت ارزیابی نظریات اقتصادی حول رفتار فرد است.
یکی از انتقاداتی که به این برنامه پژوهشی وارد شده آن است که سؤاالت و حوزه تحلیلی 
علم اقتصاد و اقتصاد مبتنی برعصب شناس��ی متفاوت هس��تند؛ س��ؤال اصلی اقتصاد مبتنی بر 
عصب شناس��ی آن اس��ت که افراد چگونه دس��ت به انتخاب می زنند؛ اما در مقابل، اقتصاددانان 
چگونگی تعامل انتخاب های افراد گوناگون در بس��ترهای نهادی مشخص را مورد بررسی قرار 
می دهن��د. به بیان این منتقدان علم اقتصاد اص��اًل فروضی مربوط به کارکرد مغز ندارد که بتواند 
با ش��واهد این چنینی رد شوند )گول و پسندورفر4، 2008(. در مقابل می توان گفت که اگر علم 
اقتص��اد را مطالعه متغیرها و نهادهایی بدانیم که بر انتخاب های اقتص��ادی اثرگذارند، )کامرر5، 
2008( آن گاه پاس��خ به س��ؤاالت فوق نیز کاماًل مربوط به علم اقتصاد خواهد گردید. عالوه بر 
این مرزبندِی دقیق بین علوم، امری دشوار و در بسیاری موارد امکان ناپذیر است. در تقسیم بندی 

1. Neuroeconomics
2. Glimcher
3. Niv & Montaque
4. Gul & Pesendorfer
5. Camerer
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و مرزبندی علوم، گرچه برخی موضوعات و مفاهیم، قابل تمیز بین علوم مختلف می باشند اما 
برخی دیگر از موضوعات به دلیل دارا بودن ابعاد چندوجهی غیرقابل مرزبندی هستند. نمونه های 
فراوان��ی از ای��ن قبیل مفاهیم در علم اقتصاد وجود دارند که در حوزه هایی چون روان  شناس��ی 

اجتماعی، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی نیز مطرح می گردند.
 اگر »کوشش برای یافتن اصول وحدت بخشی که بتواند چارچوب منسجمی برای رشته های 
همسایه ارائه دهد« یا »حساسیت نسبت به مناطق مرزی علوم« و یا »چندجنبه ای دیدن پدیده های 
خاص و منفرد« برخی از انگیزه های مطالعات میان رشته ای باشند )تمدن جهرمی، 1378( اقتصاد 
رفت��اری -که در حال حاضر تجلی گفتگوی بین علم اقتصاد، روان  شناس��ی، علوم ش��ناختی و 
روش های تجربی شمرده می شود- به تمامه این ویژگی ها را دارا می باشد. البته این به معنای کامل 
بودن تعامل این دو علم در اقتصاد رفتاری نمی باشد بلکه می بایست تالش بیشتری برای دخیل 

نمودن مفاهیم و ابزارهای روان  شناسی در اقتصاد رفتاری انجام گیرد.

3.  آینده تعامل علم اقتصاد و روان  شناسی
ب��ا توجه ب��ه درک کنونی اقتصاددان��ان از برونزا نبودن ترجیحات بی��ن انتخاب های مختلف و 
شکل گیری آن براساس تعامالت اقتصادی و اجتماعِی زندگی روزمره، قضاوت های موجود در 
اقتصاد رفاه � که مبتنی بر این فرض پایه ریزی شده است � و بالتبع تأثیر سیاست ها و نهادها که 
تغییرات رفتاری را ملحوظ نمی دارند مورد تأمل قرار خواهند گرفت. )هنریش و دیگران، 2001(  
به بیان دیگر دستیابی به توصیه های سیاستی و نظریات اثباتی و هنجاری در چارچوب مطالعات 
فوق الذکر ممکن و دس��ت یافتنی به نظر می رس��د. از آن جایی که عموماً به دلیل توجه به تلفیق 
معرفت شناختی و روش ش��ناختی، مطالعات میان رشته ای به ساختارهای جدید منجر خواهند 
شد، )خورسندی طاسکوه، 1387: 78(، مطالعات و نظریه پردازی در این حوزه نیز موجب خلق 
نظریات اقتصادی ایی می گردد که مبتنی بر تکثرگرایِی روش شناختی، ابزارهای در دسترس علم 

اقتصاد را به نحو غیرقابل تصوری گسترش می دهند.
مطالعات میان رشته ای به یک بیان، بیانگر بومیت زدایی از دانش )موران، 1387: 258( و به یک 
بیان نش��ان دهنده متنی بودن موضوعات مورد مطالعه نظریات اقتصادی هس��تند. اقتصاددانانی که 
مجموعه نظریات موجود در علم اقتصاد را به اغراق، نظریاتی جهان شمول می خوانند یا اقتصاددانانی 
که نظریات اقتصادی را کاماًل نسبی و تک بعدی می دانند، هر دو با استفاده از این گونه مطالعات به 
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آگاهی هایی دست می یابند که راهی میانه برای نوع تلقی شان از نظریات علمی می گشاید. از آن جهت 
این گونه مطالعات جدید میان رش��ته ای و بین رشته ای را می توان جهان شمول تر از نظریات پیشین 
دانس��ت که از زوایای گوناگون با یک مس��ئله خاص روبه رو می شوند. فهم و درک نحوه رفتار و 
حتی شکل گیری انگیزه های فردی در انجام تبادالت اقتصادی نمونه ای از این امور می باشد. از طرفی 
دیگر همین مطالعات میان رشته ای، نشانگر اهمیت نهادها و چارچوب های فرهنگی و اجتماعی در 
شکل گیری انگیزه ها و رفتار افراد هستند. این مطالعات با به دست دادن مجموعه گسترده ای از شرایط 
و قالب های تجربه شده، در حکم یک دایرةالمعارف رفتاری خواهند گردید که قدرت تبیین و حتی 

پیش بینی انتخاب های عامالن اقتصادی در آن شرایط را به اقتصاددانان می دهند.
اگر چگونگی شکل گیری ترجیحات فردی )نصیری اقدم، 1386( و اجتماعی حلقه مفقودة 
روش مورد اس��تفاده در علم اقتصاد اس��ت و وظیفه آتی روان  شناس��ی نیز درک عقالیی و غیر 
عقالیی بودن رفتار اجتماعی انس��ان باشد، )هیلگارد و اتکینزون، 1960: 616( جهت گیری کلی 
تعامل اقتصاد و روان  شناسی در مطالعات آینده کاماًل مشخص خواهد بود. به بیان دیگر در آینده 
به جای تکیه بر توسعه برنامه های به اصطالح امپریالیستی علم اقتصاد، تأکید بر وارد نمودن ابعاد 
و جنبه های نوین از سایر علوم همچون روان  شناسی خواهد شد. )فری و بنز1، 2002( همانگونه 
که بیان ش��د یکی از حوزه های پراهمیتی که نیازمند مطالعات بیش��تر و دقیق تری اس��ت نحوه 
 شکل گیری ترجیحات اجتماعی با استفاده از ابزارها و روش های موجود در روان  شناسی تجربی

 می باشد. )ویلکینزون، 2008: 450( 
البته باید به حدود و ثغور استفاده از دستاوردهای علوم مرزی از یکدیگر توجه نماییم. به بیان 
شومپیتر، اینکه از فرضی بهره  می گیریم که محتوی آن وابسته به رشته خاص دیگری است، لزوماً به 
معنای ورود به آن رشته نبوده )شومپتر، 1986:42( بلکه نوعی مطالعه میان رشته ای و بین رشته ای تلقی 
می گردد و اقتصاددانان یا روان شناسان نباید نگران کم رنگ شدن هویت علم خویش در آینده باشند.

 4.  آموزش و پژوهش در علم اقتصاد با تأکيد بر مطالعات روان  شناسی 
از آنجایی که در ش��ناخت مبتنی بر مطالعات میان رشته ای تمرکز بر درک همه متغییرهایی است 
که در ش��کل گیری پدیده مورد نظر نقش دارند )برزگر، 1387( بنابراین الزمه آموزش و تحقیق 
در این حوزه، بهره گیری از دس��تاورد های هر دو ش��اخه علمی می باشد. از آنجایی که در تحلیل 

1. Frey & Benz
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ضرورت گفتگوی میان 
علم اقتصاد و ...

اقتصادی مس��ائلی وجود دارد که پرداختن بدان ها با روش هایی که روان شناسان به دست داده اند 
مزیت هایی دارد، )شومپتر، 1986: 42(، نظام آموزشی باید به گونه ای ترتیب یابد که افرادِ مورد 
آموزش به گونه ای از مزیت ها و ابزارهای قدرتمند هر دو رشته علمی اطالع یابند. الگوی حاکم 
بر عملی نمودن آموزش و پژوهش میان رش��ته ای بین علم اقتصاد و روان  شناس��ی، میان رشتگی 
مقایسه ای است. این الگو شامل رویارویی نتایج و مفاهیم این دو رشته با یکدیگر می شود. در این 
مدل، هدف نه ادغام مرزهاست و نه حذف آنها، بلکه عبور از مرزها و در صورت لزوم تعریف 

مجدد آنها عنوان می گردد. )ونک ،1388: 141(   
اهمیت این گونه دروس و مطالعات را در آن می توان دانست که از »پیش داوری های منفی ناشی از 
نگاه تخصصی« )برزگر، 1387(، »عدم مشاهده بسیاری از پدیده های کامالً مرتبط به موضوع علم اقتصاد« 
و »عدم اطالع از یافته های سایر رشته ها« )نصیری اقدم، 1386( می کاهد. از دیگر مزیت های استفاده از 
این نوع مطالعات و روش های تحقیقی در آموزش علوم را می توان مزیت های ش��ناختی دانست. در 
سطح شناختی، مؤلفه هایی چون توانایی حل مسئله، پرهیز از یکسویه نگری به واقعیت ها و تشخیص 
قضاوت های ارزشی، دستاوردهای این گونه مطالعات قلمداد می شوند )خورسندی طاسکوه، 1387: 

57(؛ آموزش علم اقتصاد با استفاده از چنین رهیافت هایی نیز خالی از این دستاوردها نخواهد بود.
همانگونه که مبنای این رویکرد در آموزش، بررس��ی ابعاد مختلف یک پدیده و برداش��ت 
مفاهیم مش��ترک از علوم مختلف اس��ت )قورچیان و دیگران، 1387: 68(؛ اس��تفاده از رویکرد 
میان رش��ته ای در این زمینه نیازمند محور بودن برخی موضوعات خاص و جزیی و تحلیل آنها 
با استفاده از چنین مطالعاتی می باشد. موضوعی چون رفتار فرد در شرایط ریسکی را در همین 

قالب می توان تحلیل نمود.

شکل 3. الگوی مطالعه میان رشته ای برای یکی از مفاهیم مورد مطالعه علم اقتصاد

علم اقتصادعصب شناسی

نوع دوستی

روان شناسی
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نمونه ای از مفاهیمی که قابلیت بررس��ی تحت چنین ش��یوه ای را دارد، »نوع دوس��تی« اس��ت 
)ش��کل3(. نوع ادراک، نظریات، تبیین و دلیل مشاهده پدیده ای چون نوع دوستی قابل تحلیل از 
س��وی متخصصان عصب شناسی )با انجام انواع آزمون ها در آزمایشگاه ها و استفاده از ابزارهای 
کشف تغییرات هورمونی و عصب شناختی(، اقتصاد )با نظریه پردازی حول این رفتار و تبیین آن 
براس��اس نظریات موجود در نظریه بازی ها و یا مبانی خردی نظریات اقتصادی( و روان  شناسی 
)با جمع آوری مش��اهدات و انجام تحقیقات میدانی راجع به علت انجام چنین انتخاب هایی و 
تحلیل آن براساس مدل هایی چون »تمایل به انصاف« یا »عمل متقابل«( می باشد. با انجام چنین 
مطالعاتی حول این مفهوم درمی یابیم که تبیین مدل های مبتنی بر پیروی ِصرف از نفع شخصی که 
از مبنایی ترین فروض مورد تأکید اقتصاددانان است، در مقایسه با نظریات مبتنی بر »عمل متقابل1« 

چگونه بوده و میزان روایی کدام نظریه اقتصادی بیشتر است. 
همان گونه که بیان گردید، استفاده از رویکرد بین رشتگی برای به کنار هم نشاندن دو علم اقتصاد 
و روان  شناسی به معنای آمیزش این دو حوزه علمی تلقی می گردد؛ البته در مطالعات بین رشته ای 
ضرورتی ندارد که اقتصاددانان خود روان ش��ناس باش��ند. به لحاظ آموزشی نیز روان شناسان و 
متخصصان علوم رفتاری به بیان مطالب خود، آن هم از زاویه دید خود می پردازند و دانشجویان 
به طور ناخودآگاه خود را تحت یک برنامه تلفیقی احساس می نمایند. در این رویکرد آموزشی، 
حلقه های آموزش��ی2 و دوره های تدریس گروه��ی3 از اهمیت خاصی برخوردارند. موضوعاتی 
چون »روان  شناسی اقتصاد« و »رفتارشناسی اقتصاد« قابل پیشبرد براساس چنین رویکردی هستند.
در بررسی موانع عمومی این  گونه مطالعات نیز باید اشاره نمود که باورهای آکادمیک درون 
حوزه ای علوم و نهادینه ش��دن باورهای رش��ته ای به عنوان یکی از مش��کالت انجام مطالعات 
میان رشته ای و بین رشته ای )خورسندی طاسکوه، 1387: 409( گریبان گیر مطالعات میان رشته ای 
و بین رش��ته ای علم اقتصاد و روان  شناسی می باش��د. حتی راجع به وجود اینرسی در مطالعات 
میان رشته ای با محوریت علوم اجتماعی و انسانی، برخی بر این باورند که از بین بردن شکاف های 
بین این علوم به مراتب دش��وارتر از حذف ش��کاف بین علوم طبیعی و اینگونه علوم است )لل 
و ن��رگارد، 1387(. هرچن��د اقتصاددانان گاهی »تنبلی خود را برای آموختن از روان  شناس��ی و 
1. Reciprocity
2. Educational Circles
Team-taught course  .3، از شیوه های تدریس گروهی که  می تواند راجع به موضوع این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد 
عبات ان��د از ب��ارش مغزی، بحث های آزاد، تحلیل متنی محدود و قیاس گری. برای توضیحات بیش��تر ن. ک )خورس��ندی 

طاسکوه, 1387: 362-357(
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جامعه شناس��ی پشت دیوارهای بلند رجحان های ش��خصی پنهان می کنند« )فرجی دانا، 1379، 
ب��ه نقل از ُکلم1، 1989( اما باید توجه نم��ود که در مورد خاص علم اقتصادِ موجود، باتوجه به 
پیشروی های نظری ای که تاکنون حول مفاهیمی چون نوع دوستی، ابهام گریزی2 و یا انتخاب در 
شرایط مخاطره  آمیز رخ داده است، بسیاری از موانع اولیه در درک متقابل و پیدایش زبان مشترک 
بین اقتصاددانان، روان شناس��ان و متخصصان علوم شناختی برداشته شده است. نظر به رویکرد 
امپریالیستی علم اقتصاد در جذب و هضم مفاهیم موجود در علوم و شاخه های دیگر3، پیدایش 
اقتصاد آزمایش��گاهی، اقتصاد رفتاری و یا اقتصاد مبتنی بر عصب شناس��ی)که همه آنها پیشوند 
»اقتصاد« را با خود به یدک می کشند و نشاندهنده پذیرش آنها توسط جامعه اقتصاددانان می باشد( 

چیزی جز حاصل مطالعات میان رشته ای و بین رشته ای نیستند.
نظر به اهمیت جوانب بحث، در ادامه اش��اره ای به نسبت نظریه پردازی بومی و علم اقتصاد 
با توجه به موضوع مقاله خواهیم داش��ت. در مطالعات علم اقتصاد موارد بس��یاری وجود دارد 
که فرهنگ و ش��رایط محیط��ی موجب تفاوت در برخی پیامدها می گ��ردد. گرچه در نگاه اول 
رویکردهای نهادگرا و مباحث اقتصاد توس��عه از این قبیل هس��تند اما چنین مواردی در حوزه 
مطالعات بین رشته اِی اقتصاد و روان شناسی نیز مشاهده می شوند. به طور کلی شاید بتوان دو نوع 

تفاوت در مطالعات بین فرهنگ ها و کشورهای گوناگون را تشخیص داد:
الف( تفاوت اول در مشاهداِت انجام شده است؛ برخی مؤلفه ها و پدیده ها هستند که در همه 
مکان ها و زمان ها موجود نیس��تند. یکی از چنین مثال هایی نوع نگاه افراد یک جامعه به برخی 
دارایی ها و کاالهاست. به طور مثال تفاوت نوع نگاه افراد به مسکن در کشور ایران و در برخی 
کش��ورهای غربی نه تنها به س��ادگی قابل مشاهده اس��ت بلکه تأثیرات کالن آن نیز قابل توجه 
می باشد. به بیان دیگر برخی مسائل مختص شرایط خاص کشورها بوده و بررسی آنها موجب 

دسترسی به داللت های قابل استفاده در کشورهای دیگر نیست.
ب( تفاوت دوم در مطالعات بین کشورها در حوزه مورد بحث، به برخی مفاهیمی برمی گردد که 
گرچه می توان به جهان شمولی آنها اعتقاد داشت اما شدت و ضعف و یا تفسیر آنها وابسته به شرایط 
مختلف است. به طور مثال مفهومی چون انصاف در نظر افراد جامعه از چنین ویژگی ای برخوردار است. 

1. Kolm
2. Ambiguity aversion
3.  نگاهی گذرا به برندگان »جایزه نوبل در علوم اقتصادی« بیانگر این روحیه البته موردتحسین در علم اقتصاد ]که گاهاً از آن 

به خصلت امپریالیستی علم اقتصاد یاد می شود[، می باشد.
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پس از این مقدمه الزم است که به ربط و جایگاه این مطالعات در نظام آموزشی و پژوهشی 
کشورمان بپردازیم. به زعم نویسندگان مقاله، از موضوعاتی که با رویکرد میان رشته ای و بین رشته ای 
قابل بررسی و تحقیق بوده و از اولویت باالتری در کشور ما برخوردارند می توان به مفاهیمی چون 
»هزین��ه و فایده« در انتخاب های فردی و اجتماعی، به وجود آمدن »تقاضاهای آنی« و یا »تفاوت 
تقاضای طبقات درآمدی مختلف«، »شادی و رضایت«، اثرات سوء »بیکاری« و »تعیین دستمزد« 
در بنگاه های اقتصادی اشاره نمود. درک ابعاد خرد اقتصادی و نحوه تصمیم گیری افراد، با توجه به 
وجود بسیاری از ارزش ها و ویژگی های شخصیتی برآمده از فرهنگ ایرانی و اسالمی، از مهم ترین 
مسائلی است که از آن غفلت شده است. با توجه به عام بودن مفاهیمی چون هزینه و فایده و متنی 
بودن آن در فضای فکری جامعه، تبیین بسیاری از رفتارهای به ظاهر ناسازگار با برخی مدل هاِی 
مطرِح اقتصادی امکان پذیر می باش��د. از جنبه انتخ��اب اجتماعی نیز یکی از کاربردی ترین نتایج 
انجام اینگونه مطالعات، مربوط به تحلیل هزینه فایده پروژه های بلندمدت ملی و استفاده از نرخ 
تنزیل اجتماعی بهینه از نظر جامعه برای آنهاس��ت. )به طورمثال: هندرسون و النگفورد1، 1989( 
عوامل روانشناختِی تعیین کننده   تقاضای کل، به منظور درک تبادالت اقتصادی و حتی تغییرات 
ناگهانی در قیمت از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این زمینه الگوگیری از نظریات موجود 
در مطالعات انجام ش��ده در  علم اقتصاد، نقطه ش��روع مناس��بی برای تعامالت بین روان شناسان 
و اقتصاددانان کش��ور می باشد. مدل های ارائه شده توس��ط  دوزنبری  )دوزنبری2، 1949(، وبلن 
)وبل��ن3، 1959( و کمپبل )کمپب��ل4، 1987( البته با توجه به ملحوظ نمودن ش��رایط موجود در 
جوامع خود و ش��واهد مشاهده شده، امکان انجام مطالعات بومی در این زمینه را تأیید می نماید. 
شادزیستن انسان ها ] با هر تلقی ای که از آن وجود دارد[ یکی از اهداف همه نظام های اقتصادی 
است. مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته می تواند برای بسیاری از تحلیل های اقتصادی مفید 
باشد؛ به طور نمونه می توان به یکی از مطالعات اولیه در این زمینه اشاره نمود که توسط استرلین5 در 
مورد کشورهای پیشرفته انجام شده است. وی دریافت که با وجود روند روبه رشد صنعتی شدن و 
پیشرفت در طی زمان، مردم به شادی بیشتری دست نیافته اند. )استرلین6، 1974( راجع به مضرات 

1. Henderson & Langford
2. Duesenberry
3. Veblen
4. Campbell
5. Easterlin
6. Easterlin
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بی��کاری و نوع تلقی افراد جامعه از این پدیده و بالتبع درک زیاِن اجتماعِی حاصل از نرخ باالی 
بیکاری در مقایسه با متغیرهایی چون تورم در سیاستگذاری اقتصادی، نیازمند تعامل متخصصان 
این دو حوزه هستیم. شاخص سازی و پیاده نمودن بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، نیازمند 
دست یافتن اقتصاددانان به اطالعات روانشناختی و البته درک ضرورت تعامل آنان است. به عنوان 
نمونه ای در این زمینه، فحص از تلقی افرادِ جامعه از اشتغال به عنوان اهمیت ذاتی اشتغال یا عامل 
هویت بخشی به فرد )هایز و نُتمان1، 1981( به نقل از ارل، 1990(و یا به عنوان منبع کسب درآمد، 
دریچه های جدیدی در فهم اهمیت و نوع وزن دهی به اشتغال در تصمیم سازی های اقتصادی دارد. 
تحلیل نحوه تعیین دس��تمزد در کشور نیز از اموری است که به عنوان پیش نیازِ نظریاِت راهبردی 
برای دس��تیابی به رشد و توس��عه اقتصادی از اهمیت برخوردار است. نظر به برخی ویژگی های 
موجود در قانون کار و در نتیجه عدم رغبت کارفرمایان به استخدام نیروی کاری که با آنها سابقه 
آشنایی یا ارتباط پیشین ندارند و تعیین دستمزد در شرایط کثرت بنگاه های کوچک و متوسط در 

کشور، تبیین روابط نیروی کار و کارفرما از اهمیت بسیاری برخوردار است.
درباره بنانهادن چنین مطالعاتی در نظام آموزش��ی علم اقتصاد کشور، مشکالت بیشتری در 
مقایس��ه با کش��ورهای پیشرو در این زمینه وجود دارد. همانند س��ایر مطالعات میان رشته ای در 
ایران که بازنگری در ساختار دانشکده ها و گروه های آموزشی از پیش نیازهای تأسیس رشته های 
میان رش��ته ای تلقی می گردد. )آراسته، 1388( دانش��کده های اقتصاد و روان  شناسی مهم ترین و 
مبنایی ترین وظیفه در این حوزه را برعهده دارند. گرچه به ادعای بسیاری از اساتید دانشگاه های 
کش��ور و به ویژه اس��اتید اقتصاد، آموزش و انتقال علوم از غرب ب��دون توجه به مبادی اولیه و 
فضای شکل گیری آنها به کشور روی داده و می دهد اما بسیاری از پیشروی های نظری موجود در 
همین علوم- که می توانند بهترین مبنا و مؤید برای بسیاری از »نظریه پردازی های بومی« و »یافتن 
راه حل های منطبق با شرایط و محیط« باشد-، از دید نظام آموزش عالی کشورمان مغفول مانده 
است؛ البته به نظر نگارندگان مهم ترین علت را باید در عدم انعطاف فکری و تمرکز بر مکاتب 

معدود و خاص اقتصادی از سوی اساتید محترم دانشگاه ها دانست2. 
در نهای��ت آنک��ه اگر تمایلی به طراحی رش��ته ها یا واحدهای درس��ی ای چ��ون »اقتصاد و 
روان  شناسی« و یا »اقتصاد رفتاری« پدید آمد موانعی نیز در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد. 
مانع اول در این مس��یر، اثبات اهمیت مطالعات میان رشته ای- به ویژه مطالعات میان رشته ای علم 
1. Hayes & Nutman

2. نگاهی گذرا به موضوعات و عناوین پایان نامه های دانشکده های اقتصاد کشور مؤیدی بر این مطلب است.
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اقتصاد و روان  شناسی � برای اساتید اقتصاد کشور می باشد. تا هنگامی که مرزهای دانش اقتصاد 
برای نظام آموزشی کشور مکشوف نگردد و در پی بومی سازی و حل مسائل و یا نظریه پردازِی 
بومی نباش��یم، س��خن از مطالعات میان رش��ته ای � آن گونه که در این مقاله رفت � درخواس��تی 
غیرممکن است. جستجوی کوتاهی در دلیل شکل گیری بسیاری از نظریات و زیرشاخه های علم 
اقتصاد اثبات می کند که »مس��ئله محوری« و »یافتن نظریه مبتنی بر مشاهدات بومی« منشا نضج 
و نمو کنونی علم اقتصاد ش��ده است. مانع دوم، ایجاد اجماع در میان اقتصاددانان و روان شناسان 
کشور برای دستیابی به زبانی مشترک می باشد. دراین حوزه نیز به طور اختصار، استفاده از شیوه 
تعاملی ای که اقتصاددانان مطرح در این زمینه در مراکز علمِی جهان به کارگرفته اند توصیه می شود. 
مانع س��وم نیز که در س��طح آکادمیک مشاهده می شود و به نوعی مش��کلی اجرایی و تدارکاتی 
می باشد، معطوف به دیربازده بودن آن است. زمان بر بودن و هزینه بسیار باال از مشکالت دوره های 
آموزشی میان رشته ای است، )قورچیان و دیگران، 1387: 70( ، )خورسندی طاسکوه، 1387: 78( 
و )کوله، 1388: 43-42( که مطالعات میان رشته ای اقتصاد و روان  شناسی در ایران نیز از این قاعده 

مستثنی نیست1.

نتيجه گيری
با توجه به قرابت موضوع مورد مطالعه ی علم اقتصاد و روان  شناسی � و البته تفاوت در رویکردها و 
جنبه های مورد استفاده آنها � می توان با استفاده از روش های تبیین شده در مطالعات میان رشته ای، 
زمینه گفتگو و تعامل این رش��ته های علمی را فراهم آورد. از آنجایی که انس��اِن اقتصادِی مدنظِر 
]رویکرد غالِب[ علم اقتصاد به واسطه عقالیی و خودخواه2 بودن محض تا حدی بیانگر حالتی 
افراطی است و با توجه به مبنایی بودن مشاهده واقعیات در روان  شناسی می توان به لزوم اینگونه 

مطالعات پی برد.
در ای��ن مقاله پس از تبیین نظرِی ترابط علم اقتصاد و روان  شناس��ی و معرفی نمونه هایی از 
فروض غیرواقعی مورد اس��تفاده در علم اقتصاد، برخی مطالعات شکل گرفته در حیطه این علم 
را با رویکرد میان رش��ته ای و بین رشته ای مورد تحلیل قرار دادیم. پس از درک اهمیت مطالعات 
میان رشته ای در این حوزه دریافتیم که این گونه مطالعات از مزیت هایی چون درک قضاوت های 

1.  در پیوس��ت مقاله حاضر، طرح نامه پیشنهادی برای دوره های آموزشی با رویکرد میان رشته ای علم اقتصاد و روان شناسی 
ارائه شده است.

2. Selfish
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ارزش��ی موجود در نظریات، اهمیت دادن به متن اجتماع، پرهیز از نگاه های تخصصِی افراطی، 
درک چگونگی شکل گیری ترجیحات فردی و اجتماعی برخوردار بوده و البته موانعی نیز پیش 

روی آنها وجود دارد.
در نهایت نیز موضوعاتی چون هزینه و فایده، تقاضا، شادی، بیکاری و دستمزد که از اهمیت 
بسیاری در توجه اقتصاددانان و روان شناساِن آشنا با انتخاب ها و رفتار مردم ایران برخوردار است، 
به منظور بهره برداری در تدوین برنامه های میان رشته ای و بین رشته ای و نیز برخی منابع پیشنهادی 

جهت راه اندازی این دوره ها ارائه گردید. 

پيوست
عناوین درس��ی و برخی متون پیشنهادی که می توان جهت دوره های آموزشی میان رشته ای علم 

اقتصاد و روان شناسی در قالب رشته یا واحد درسی1 ارائه نمود.
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