
االقتصاد السلوكي

سلسة مفاهيم تنموية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2021سبتمبر 30–) 35(العدد –السنه الثانية 



1

ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

نبذة عن المفهوم

"االقتصــاد الســلوكي) "Behavioral Economics ( هــو دراســة ارتبــاط علــم الــنفس بعمليــات اتخــاذ
ــى ســؤالين رئيســين فــي هــذا الم جــال، القــرارات االقتصــادية لألفــراد والمؤسســات، باالعتمــاد عل

يقــي هــل تعكــس افتراضــات االقتصــاديين بشــأن تعظــيم المنفعــة أو الــربح الســلوك الحق: وهمــا
لألفراد؟، وهل يقوم األفراد بتعظيم المنفعة الذاتية المتوقعة؟

 االقتصـاد المعيـاري"بــ" االقتصـاد السـلوكي"غالبًا ما يـرتبط) "Normative Economic( الـذي يهـتم ،
ــــة و ــــة، أو " مــــا يجــــب أن يكــــون"باألحكــــام القيمي ــــدلًا مــــن الحقــــائق، ويعكــــس األحكــــام المعياري ب

.األيديولوجية على عمليات التنمية االقتصادية، والمشروعات االستثمارية

 جـاري بيكـر " "االقتصـاد السـلوكي"ومن بين العلماء البارزين في دراسـة) "Gary Becker(هربـرت "، و
 George)"أكيرلـوفجـورج "، و)Daniel Kahneman" (دانيـال كانيمـان"، و)Herbert Simon" (سـيمون
Akerlof)ثالرريتشارد "، و) "Richard Thaler.(

االقتصاد السلوكي
ـــالي مفهـــوم  ـــاول العـــرض الت ، وهـــو فـــرع )Behavioral Economics" (االقتصـــاد الســـلوكي"يتن

رار اقتصــادي حــديث، يجمــع أفكــارًا مــن مجــاالت علــم الــنفس وعلــم االقتصــاد وعمليــة صــنع القــ
ــ ــر عقالني ــى تكــون أكث ــى ترشــيدها حت ــم العمــل عل ــاس لقــراراتهم، ث ــة اتخــاذ الن ة مــن لفهــم كيفي

.القرارات التي تعتمد على مجال واحد فقط
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

كيف يصنع األفراد اختياراتهم؟.. االقتصاد السلوكي

هـم أكبـر يوضح علم االقتصاد أنه في ظل وجود عالم مثالي، سيتخذ األفراد قـرارات مثاليـه تحقـق ل
 Rational)"نظريــة االختيــار العقالنــي"قــدرا كافيــا مــن المنفعــة والرضــا، وفــي هــذا الســياق، تــنص 

Choice Theory)ية، على أنه عنـدما يُتـاح لألفـراد خيـارات متنوعـة فـي ظـل ظـروف النـدرة االقتصـاد
.فإنهم سيختارون الخيار الذي يزيد من رضاهم الفردي

تهم والقيـود تفترض تلك النظرية أنّ األفراد قادرون على اتخاذ قرارات عقالنية مبنيـة علـى تفضـيال
ــة بــين تكــاليف ومزايــا كــل خيــار متــاح لهــم، المفروضــة علــيهم، وذلــك مــن خــالل المفاضــلة الفعَّال

النظريـة أن وبالتالي، سيكون القرار النهائي الذي يتم اتخاذه هو الخيار األفضـل للفـرد، كمـا تفتـرض
العوامـل هذا الشخص العقالنـي يمتلـك قـدرًا كافيًـا مـن ضـبط الـنفس، وأنـه ال يتـأثر بـالعواطف و

.الخارجية، وبالتالي يعرف مصلحته جيدًا

تخــاذ علــى العكــس مــن ذلــك يــرى االقتصــاد الســلوكي أن البشــر غيــر عقالنيــين وغيــر قــادرين علــى ا
األفـراد قرارات جيدة، ويعتمد في ذلك على علم النفس واالقتصـاد معًـا الستكشـاف سـبب اتخـاذ

ة، فمثلًــا، أحيانًـا لقـرارات غيــر عقالنيـة، ولمــاذا وكيـف ال يتبـع ســلوكهم توقعـات النمــاذج االقتصـادي
ي بعــض القــرارات المتعلقــة بــالمبلغ الــذي يجــب دفعــه مقابــل فنجــان مــن القهــوة، والتســجيل فــ

الجامعـة، واتبـاع نمــط حيـاة صــحي، ومـا إلــى ذلـك، كلهــا قـرارات يضــطر أغلـب األفــراد التخاذهـا فــي
ألفــراد مرحلــة مــا فــي حيــاتهم، وبالتــالي، يســعى علــم االقتصــاد الســلوكي إلــى شــرح ســبب اختيــار ا

".ب"، بدلًا من الخيار "أ"للخيار 

سـت فـي ونظرًا ألن البشر كائنـات عاطفيـة ويسـهل تشـتيت انتبـاههم، فـإنهم يتخـذون قـرارات لي
راد إنقـاص ، إذا أراد أحـد األفـ"نظرية االختيار العقالني"مصلحتهم الذاتية، على سبيل المثال، وفقًا لـ

وزنــه، وكــان لديــه معلومــات كافيــة حــول عــدد الســعرات الموجــودة فــي كــل وجبــة أو منــتج صــالح 
.لألكل، فسيختار المنتجات الغذائية ذات أقل عدد من السعرات فقط

وزن، علــى العكــس مــن ذلــك يــرى علــم االقتصــاد الســلوكي أنــه حتــى لــو أراد الفــرد نفســه فقــدان الــ
ـــاز األخالقـــي والعواطـــف  ـــاول طعـــام صـــحي، فـــإن ســـلوكه النهـــائي ســـيتأثر باالنحي ـــى تن وعـــزم عل

.والمؤثرات االجتماعية،  مما يدل على افتقاره إلى ضبط النفس

 تخدام ، وهـو اسـ"االقتصـاد السـلوكي"وتجدر اإلشارة هنا إلى أنّ االستدالل هـو أحـد تطبيقـات علـم
ـــق االقتصـــاد  قواعـــد اإلبهـــام أو االختصـــارات الذهنيـــة التخـــاذ قـــرارات ســـريعة، كمـــا يمكـــن تطبي

مرين قـرارات السلوكي في مجال التمويل السلوكي، والذي يسعى إلى تفسير سبب اتخاذ المسـتث
.متهورة عند التداول في أسواق رأس المال

،ــا رارات فــي سياســات اتخــاذ القــ" االقتصــاد الســلوكي"فقــد بــدأت الشــركات فــي دمــج مبــادئ ختامً
ها الخاصة بها، بعد إدراكهـا أن المسـتهلكين غيـر عقالنيـين، وهـو مـا مـن شـأنه أن يفيـد مسـاهمي

.الداخليين والخارجيين
source: Kenton, W. "Behavioral Economics.", Investopedia, Sep 28, 2020. 
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