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  رفتاری اقتصاد رویکرد شناسایی در آموزشی نظام نقش بررسی و مطالعه

 اقتصادی عقالنیت مبتنی بر

 bفاطمه محسنی صدر، aامیر حاجی صفی
a تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت و اقتصاد،، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 

b کارشناس مدیریت تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تهران 
 امیر حاجی صفینویسنده مسئول: 

 توجه مورد عمومی یستماتیکس نظام یک بعنوان ایران مانند توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در آموزشی نظام یافتگی توسعه و رشد امروزه: چکیده

 های ارزش و جدید اطالعات همبادل و تولید به  زیادی بسیار میزان به جامعه اساس همین بر باشد، می آموزشی حوزه صاحبنظران و اندیشمندان از بسیاری

 دانشی، ابزار آن طریق از که است یادگیری اصلی مولفه نوعی آن کلی معنای به آموزش  .بود خواهد نیازمند کشور سطح در آموزشی نظام و دانش بر مبتنی

 مقوله امروزه دانیم می که همانطوری. شود می منتقل جامعه مختلف سطوح به پژوهش یا تدریس بواسطه مربیان و متخصصین از گروهی تخصصی و مهارتی

 جامع و متحداالشکل منظا عنوان به را آن توان می نتیجه در است، دسترس در گذشته زمانهای با مقایسه در افراد از تری گسترده بخش برای تحصیل

  .شود ارزیابی اقتصادی بازار در عمومی و رقابتی مزیت با محصول یا کاال یک عنوان به تواند می که کرد معرفی آموزشی

 پیامدهای و کرده بررسی ساتموس و نهادها ، افراد اقتصادی تصمیمات بر را اجتماعی و فرهنگی ، عاطفی ، شناختی ، روانشناختی تأثیرات رفتاری اقتصاد

 بر مبتنی تصمیمات زا تصمیمات این چگونه که دهد می نشان رفتاری اقتصاد همچنین. دهد می قرار مطالعه مورد منابع تخصیص و سود تأمین برای آن

 انتخاب باعث که است هاییسازوکار و بازار در گیری تصمیم نحوه شامل رفتاری اقتصاد مطالعه( 2012 لین،. )بود خواهد متفاوت اقتصادی کالسیک تئوری

 غیر فرآیندهای روی بر نآ تمرکز مقابل در و کند نمی ثابت را گذار سرمایه و گیرنده تصمیم خصوصیات رفتاری اقتصاد واقع در. شود می افراد عمومی

 های جنبه خود جامعه سطح رد متفاوت تعامالت و تجربیات از افراد است ممکن که است محدود عقالنیت درجه با گوناگون عوامل اساس بر اقدامات متعادل،

 تابهاما و پیچیدگی بر است ممکن جامعه در دانشی مهارتهای تجمعی باالی سطح نتیجه در و آموزش ساماندهی و هموارسازی. بیاموزند را گوناگونی رفتاری

  .بگذارد تاثیر رفتاری اقتصاد رویکرد به باتوجه ویژه به کشور، اقتصادی نظام در

 مقاله این در. ستا مالی اقتصاد در عقالنیت مولفه رفتاری های پیچیدگی و جامع آموزش بین همبستگی شناسایی و تحلیل مقاله این پژوهشی هدف

 نظورم به تحقیق نتایج. یرد.گقرار می  نقدمورد بررسی و  مردم توده آموزش مورد در مالی اقتصاد زمینه در عقالنیت متفاوت رویکردهای ارزیابی و توصیف

 .داد خواهد ارائه مالی دانش و تحصیالت سطح مورد در رفتاری اقتصاد رویکرد درک برای روشی آوردن فراهم

 .مالی بازارهای اقتصادی؛ عقالنیت ؛رفتاری اقتصاد ؛ مالی های آموزش کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

 رویکردهای از بسیاری نهزمی در علمی بحث در اصلی موضوعات از یکی واقعی اقتصاد از وری بهره و( مالی ویژه به) اقتصادی آموزش سطح بین امروز رابطه

 ینا مشترک رویکرد. باشد غیره و اخالق فلسفه، انسان، رفتار روانشناسی، مانند دیگر های رشته از جداگانه اقتصاد علم که است غیرممکن تقریباً. است مختلف

نقدینگی مورد نیاز  آنها یاآ که این به توجه با جمعیت، مختلف مطالعات در شود؛ می تعیین یدانشچارچوب های  اساس بر مالی سوادکلیه مولفه های  که است

 هب بازنشستگی به یافته اختصاص جهبود و درآمد از آنها مراقبت یا اند کرده تعیین را بلندمدت ریزی برنامه اهداف یا اند کرده ذخیره دشوار های زمان برای را

 از آگاهی سهام، بازار در جمعیت گذاری سرمایه همچنین(. 2010 کوزیک، کارداش، دپالزس، بورودیچ،. )شود می بندی طبقه سواد بی یا سواد با حالت های

 چگونه که داند می فرد آیا: ندا شده گرفته نظر در زیر مسائل مالی، سواد تعیین برای. است شده گرفته نظر در گذاری سرمایه مناسب توزیع یا و آنها اقدامات

 که دارد وجود هایی مهارت بیشتر عهتوس امکان کافی، دانش با. خیر یا است بدهکار کننده ناامید صورت به آیا سازد، سازگار هم با را روزانه های هزینه و درآمد

 ی،مال امور مدیریت نحوه شناخت رمنظو به کالن، و خرد اقتصاد در سپس ریاضیات، در ابتدا: دهیم توسعه را دانش که است مهم بنابراین،. باشند مفید توانند می

 رفتار باید کلی دانش(. 2001 هونکاپوجه، و ایوانز... . ) و تورم بهره، پول، درباره چیزهایی ترین مهم یادگیری همچنین زیست، محیط به وابستگی چگونگی

 و شدن جهانی. وندش می فرد مالی وضعیت به رساندن آسیب موجب که دهد ترویج را خطاهایی از اجتناب به کمک و مالی خدمات مناسب انتخاب عقالنی،

 و ریلنو روبینی، ؛2009 اورسا، و وبار) سازد می برجسته را مالی سواد به نیاز است، دشوار آنها بینی پیش که اقتصاد در دائمی تغییرات و مالی بازارهای بهبود

 .دهند می تغییر را شخصی مالی مدیریت و افراد مالی رفتار تکنولوژی، های نوآوری و تغییرات این(. 2010 میهم،

 

 رفتاری اقتصاد و آموزش.2

 مشخص اساسی نظریه دو. (کنید مشاهده را الف 1 شکل) است کرده تغییر کننده مصرف مالی رفتار به اقتصاددانان رویکرد اقتصاد، علم پیشرفت باامروزه 

 وجود اقتصادی نظریه در مالی رفتار اهمیت و بازار کارآمد های فرضیه مورد در زیادی های بحث اخیر های سال در. مالی رفتار و کارآمد بازار فرضیه: هستند

 .است داشته
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 گاوس در سطح دانش و عقالنیت؛ )ب( رویکرد اقتصاد رفتاری 3D)الف( عملکرد  1شکل 

 

. است کرده تشویق مالی یهنظر در مهمی عامل عنوان به را روانشناسی بر متمرکز تر عمیق بینش واقعیت، و کارآمد بازار فرضیه بین ظهور حال در اختالف

 ب، 1 شماره شکل به) ستا اجتماعی علوم دیگر و شناسی جامعه روانشناسی، دانش از ترکیبی که نظریه، از جدید شاخه یک است؛ شده تدوین رفتاری اقتصاد

 فرضیه. دهد می توضیح را افراد یمال رفتار و بازار های ناهنجاری بهتر رفتاری اقتصاد مختلف، علمی دانش ادغام به توجه با(. 2009 باس،( )کنید مراجعه باس،

 مالی رفتار بهتر درک ظورمن به. کنند می تعیین را منصفانه های قیمت بزرگ، سود برای رقابت حال در گذاران، سرمایه که است معتقد کارآمد بازار نظری

 امتم ارزیابی جمله از است، ههمرا منطقی انتظارات نظریه با کارآمد بازار یک. شود می اعمال شناسی انسان و شناسی جامعه روانشناسی، رفتاری نظریه فردی،

 یرقابلغ آنها معامالت و باشد داشتهن همبستگی آنها مالی رفتار و باشند داشته وجود زیادی منطقی غیر گذاران سرمایه اگر حال، این با. اموال به مربوط اطالعات

 طقیمن غیر گذاران سرمایه اگر. تاس بازار در نامناسب گذاران سرمایه تاثیر ضعیف خیلی ارزیابی از ناشی مسئله این بگذارد، تأثیر ها قیمت بر و باشد اعتماد

 دارایی توانند می منطقی ذارانگ سرمایه نتیجه، در. دهند نمی تغییر را مالی های دارایی ارزش گرچه کنند، می تعیین را ها قیمت آنها مالی تصمیمات باشند،

 و برگ) باشد همگرا آن ارزش با یدارای قیمت که زمانی تا آورند، بدست سود بنابراین و کنند، خریداری را ارزش کم یا برسانند فروش به را ارزش با بسیار های

 (.2010 جینجرنزر

 اعتراض، وجود عدم صورت رد کرد، برآورد را نیاز مورد مسائل موثر طور به چگونه: شوند می زیر موارد شامل مدرن رفتاری اقتصاد به مربوط کلیدی مسائل

 روش کدام ستند،ه صحیح اجتماعی نظر از هایی روش چه عمل، در تقسیمی چنین سازی پیاده چگونگی اقتصادی، کننده رقابت عوامل و متقابل نیازهای

 بازار طراحی عملی های حل راه به پایدار تقسیم انتزاعی نظریه از انتقال زمان در باید مسائل دیگر و مسائل این به. کند می فراهم را عمده مزیت یک تقسیم

 های دیدگاه از افراد بین قابلمت روابط تا دهند می اجازه کاربردی تحلیلی ابزار. است تر گسترده بسیار مدرن بازی نظریه یک محتوای و شود داده پاسخ نهاد

 تقارن عدم رایانهگ واقع پیامدهای به بازگشت برای فرصتی عمل دیگر، سوی از. دهد شکل را سنجش ابزار محدوده گسترش و بهینه عمومی اصول مختلف،

 را پیچیده رویکرد وعین متقابل طور به تجربی کفایت و تئوری ریاضیات. است بازار اقتصاد خاص های چالش و فردی رفتاری خصوصیت های ویژگی اطالعات،

 قابل طور به که است داده اجازه و است شده جدید تحقیقی رشته یک توسعه به منجر مهم این. دارد پایدار حل راه و سازش به نیاز که دهند می تشکیل

 .نیستند ممرد اختیارات تنظیم به قادر و خورده شکست متعارف بازار نیروهای که مواردی در حتی یابد بهبود بازار کارآیی عملکرد توجهی

 

 نامتقارن اطالعات و عقالنی تحلیل و تجزیه .3

 و منابع صاحبان نندگان،ک مصرف تولیدکنندگان،. نماید می عملبرنامه ریزی و  منطقیبصورت  اقتصادی نهاد هر که کند می فرض اقتصادی های نظریهکلیه 

 بازار که دارد واقعیت این به ارهاش فعالیت این برای سنتی استدالل .هستند مزایا رساندن حداکثر به دنبال به و خود، منافع خدمت در اقتصادی، بازیگران دیگر

 (.2010 کلینبرگ جان و دیوید ایسلی،) نیست اقتصادی خاص مناطق به مربوط اطالعات تمام پوشش به قادر
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 نامتقارن اطالعات و اطالعات جداسازی .2 شکل

 

العات ند اطنآنها می توا در ضمن، شرکت کنندگان عمده بازار )سازندگان بازار( توجه خود را در زمینه های خاص متمرکز می کنند؛ بنابراین،

ازار در ب نشرکت کنندگا مربوط را با جزئیات بیشتری ارائه دهند. شرکت کنندگان عمده بازار ممکن است اطالعات موجود را مخفی نگه دارند.

د که ی مطلع سازناطق خاصگ می توانند اطالعات را به طور مستقیم به شرکت های کوچک تصمیم گیری اقتصادی ارائه دهند، و آنها را از منبزر

 مراجعه کنید(. 2کافی نیست )به شکل  در خصوص آنسطح آگاهی آنها 

تفاوت نافع آنها م؛ اگر مشوند، اطالعات ارائه خواهند شد هنگامی که اهداف شرکت کنندگان اصلی بازار و تصمیم گیرندگان اقتصادی منطبق می

، عدم تقارن ان در بازارت کنندگباشد، اطالعات استراتژیک یا پنهان یا اطالعات به صورت نامتقارن ارائه می شوند. یکی از مشکالت ناشی از مشارک

شاره می دمات مالی ادهنده خ به اطالعات ارائه شده توسط یک ارائهاطالعات است، زمانی که آنها با داشتن اطالعات کافی در مورد وضعیت مالی، 

رد ای طرفین واختلف برمکنند، بنابراین اغلب تصمیم گیری برای آنها نامطلوب است. عدم تقارن اطالعات هنگامی بوجود می آید که اطالعات 

وجه به ه ویژه با تبعامالت ممال اجتناب ناپذیر است، زیرا اغلب شده به یک معامله یا عالقه مند به آن در دسترس باشد. عدم تقارن اطالعات ع

ین ابزار کی از مهمترشود. ی انتظارات طرفین نسبت به آینده رخ می دهد. از سوی دیگر، عدم تقارن اطالعات ممکن است مانع از انجام یک معامله

 را مشاهده کنید(. 3ان است )شکل برای مقابله با مشکل عدم تقارن اطالعات، افزایش سواد مالی مصرف کنندگ

واضح  کند، هرچند ایسه میمفهوم عقالنیت اقتصادی به طور ضمنی نیازمند تصمیم گیری منطقی فرد است و مقادیر منافع را با خطرات بالقوه مق

یا شرکت به ک فرد )یعنوان است که چنین سازمان اقتصادی عقالنی ایده آل سازی واضح واقعیت است. خصوصیات رفتاری یک نهاد اقتصادی به 

یط اقتصادی در شرا عنوان مجموع مردم( محدود به عقالنیت در شرایط اقتصادی نیست. این مهم هرگز نمیتواند در قالب یک عقالنیت صرفا

 فشرده شود.
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 جامع آموزش و نامتقارن اطالعات مورد در عقالنیت توزیع و گاوسی تقارن عدم .3 شکل

 

 

ه برخی از صورتی ک صرفا اقتصادی، که توسط محاسبات اقتصادی اجرا می شود، اغلب معقول بودن حقیقی نامیده می شود، و درمعقول بودن 

 فعالیت های اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی در نظر گرفته شوند، انطباقی می باشد.

نعکس مت دارایی مآمد، قین انتظارات عقالنی و بازارهای کاررفتار غیر منطقی در مدل انتظارات عقالنی ظاهر می شود؛ از سوی دیگر، در جها

(. نقد اصلی مدل Verrecchiaدر حال تغییر و اغلب ناپایدار در مورد عوامل اساسی است که بر قیمت تاثیر می گذارند ) کننده اطالعات دائماً

د؛ پردازش کنن وذخیره  ز خود را در تمام اطالعات مرتبطانتظارات عقالنی، بر این نکته مبتنی است که فرض شود عوامل فردی می توانند مغ

نتظارات اا پارادایم تناقض بمپیچیدگی آنها بسیار بیشتر از پیچیدگی مغز است؛ همچنین، بازارهای مالی شامل بسیاری از ناهنجاری ها هستند که 

 اطالعات در لیل تمامتوانایی محدودی برای تجزیه و تحعقالنی است. مدل عقالنی محدود، بسیار متداول است، با فرض اینکه عوامل دارای 

شتراک می عات را به اان اطالدسترس هستند، بنابراین برای تصمیم گیری، قوانین ساده اعمال می شوند، در حالی که همه آنها به طور بالقوه یکس

 (.1995 ؛ سایریلوما،2013وا گارسیا، گذارند، با این حال، آنها در نحوه تفسیر و استفاده این اطالعات متفاوت هستند )ر

 هورستنویلیام و رو در قرن بیست و یکم مسئله دیگری، یعنی تکمیل یا حتی تحریف نظریه بازار کارآمد و مدل انتظارات منطقی )گاتسمن،

ر چند دهه تند. دری هس( به وجود آمد. این سیستم های سرمایه گذاری خودکار یا سیستم های معامالتی، به اصطالح روبات های تجا2005

د. یکی از توقف می کننمالی را مگذشته، بازار مالی جهانی، یک سری از اختالالت رایانه ای را تجربه کرده است که به طور ناگهانی تمام معامالت 

ت آنها معامال ز طریقاه دالیل این عدم فعالیت کوتاه مدت ممکن است مربوط به استفاده غیرمنتظره از ربات های تجاری بسیار سریع باشد ک

ملیات رسیده اند(، سیستم ثانیه در هر ع 0.001پولی انجام می شود. در مدت زمان کمتر از یک ثانیه )ربات های تجاری در حال حاضر به سرعت 

ند و عمال نمی شوایگر ل دمالی جهانی از کنترل خارج می شود، رفتار بازار به سطح دیگری منتقل می شود، در حالیکه نظریه های بازار متداو

وپز دی ت )ایسلی، لافته اسواکنش انسانی قادر به رقابت با چنین سرعتی نیست، تعداد تغییرات چشمگیر در بازار به طور قابل توجهی افزایش ی

 (. 2011؛ کنوی، 2012پرادو  و اوهارا، 
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رفتار  بتوانند به اضی بایدجمعی آنها را درک کنیم و مدل های ریبرای کنترل الگوریتم های کامپیوتری بسیار سریع ابتدا الزم است که رفتار 

 . (2010؛ لی، برنارد، چنگ و کوه 1999جمعی الگوریتم ها با استفاده از الگوریتم های مدل سازی دست یابند )تالر، 

 

 گیری نتیجه و بندی جمع. 4

 و نگرش. باشد ارتباط رد نیز تغییر حال در های نسل و بازار با باید مالی آموزش که چرا است؛ چالش یک کشورها همه برای مالی سوادآموزی

 رد؛ک خواهد تغییر نسل تغییر کنار در آنها از بخشی بنابراین،. است تغییر دشوارترین شده، ایجاد کشور اقتصادی تجربه و تاریخ توسط که باورها

 توسعه برای. است مهم نیز شهروندان عالقه و انگیزه نیست؛ موضوع این یادگیری برای هایی فرصت و آموزشی ابتکارات منحصراً مهم امر این

 با خصوص به دیگران، و اه رسانه نمایندگان معلمان، مثال، برای کنند، دنبال را مالی سواد هدفمند صورت به باید هدف های گروه سوادآموزی،

 و منسجم های روژهپ نه اما باشد، هدفمند اقدامات از سازگار و هماهنگ سیستم یک شامل باید مالی آموزش. عمومی افکار گیری شکل قدرت

 های گیری تصمیم اسی،احس و شناختی اجتماعی، عوامل به رفتاری مالی امور به وابسته آن نزدیک علمی زمینه و رفتاری اقتصاد. مدت کوتاه

 های هزینه نامعقول های حل راه اساسی دالیل کشف منظور به را اقتصادی علوم و روانشناسی تاثیر رفتاری اقتصاد. دارد بستگی مردم اقتصادی

 که است آن بیانگر که ،است مخالف متعارف اقتصاد مفاهیم از یکی با رفتاری اقتصاد. کند می ترکیب جویی صرفه و گرفتن قرض گذاری، سرمایه

 تصمیمات توضیح تصادی،اق نظریه. کند می اتخاذ گرفت، نظر در کامال را مسائل همه اینکه از پس را مالی تصمیمات همه و است منطقی انسان

 یا مادی مبنای بر لزوما نسانیا های گیری تصمیم که کنند می استدالل رفتاری پردازان نظریه. دارد اشاره روحی های انگیزه به بازار، در انسانی

 دیدگاه، نظریه انحامی. کند می تالش مشکالت و خطر از جلوگیری برای یا و است خاص های سنت دنبال به فقط فرد یک اغلب نیست؛ منطقی

 تعیین درآمد تولید به مایلت جای به دادن دست از اجتناب برای ثابت تمایل با اغلب انسانی رفتار که کنند می استدالل رفتاری، نظریه به نسبت

 های یتفعال جمله از اقتصادی، نهاد یک عقالنی رفتار. شود می مشخص ای فزاینده طور به فعلی بازار اقتصاد در سازگار عقالنیت. شود می

 بودن عقولم اوقات گاهی .است شده تبدیل شناسان جامعه و اقتصاددانان روانشناسان، فالسفه، میان در پایان بی جدل و بحث هدف به اقتصادی،

 واقعیت، کردن آل ایده و سازی ساده با اقتصادی نظریه. گیرند می قرار استفاده و توجه مورد اقتصادی نظریه در هومو اقتصادسنجی های فرضیه

 فعالیت نسبی قالنیتع آن، از پس تنها. کند می مطرح شدید چالش یک عنوان به را مشکل و دهد می قرار بررسی مورد را تجاری های فعالیت

 جنسیت، تحصیالت، ،درآمد مانند اجتماعی عوامل معرض در اقتصادی نهاد یک. است شده تفسیر واقعی، اقتصاد یک در آمده دست به اقتصادی

 اقتصادی نهاد یک هحالیک در کند، می توجیه اقتصادی های فعالیت در را خود مشارکت منطقی اقتصادی نهاد یک. گیرد می قرار غیره و سن

 .کند می تلقی روانی فواید و اجتماعی اقتصادی، ای مجموعه عنوان به را سودمندی محدود، عقالنی
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