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فقرانامتعارف رفتارهای 

نمی آموزند؟چیزیمدرسهدراغلبفقرابچه هایچرا
ماانمی کننداستفادهبهداشتیقیمتارزانهایپیشگیریازآنهاچرا

؟می پردازنددرمانبرایزیادیهزینه های
ازهیچ یکدرعموماًامامی کنندشروعرابسیاریکسب و کارهایفقراچرا

نمی کنند؟رشدآنها
می آورند؟بچهزیادیتعدادفقروجودباچرا
وگران ترغذاییموادپرکالری،غذاییموادخریدبه جایعموماًفقراچرا

می خرند؟خوش مزه تر

...



اقتصاد هویت فقر

 اجتماعیو هنجارهای بافتار به ترجیحاتوابستگی
 ی  هویت با عمل به هنجارهای متناظر با دسته بندی  اجتماعشکل گیری

خودی
خودپنداره فقیرناامیدی در احساس کفایتی و باور به بی



خودکامبخشهایپیش گویی

یک  ها موقعیتاز استفاده با کاهش می تواند ها و انتظارات این باور
شود( Self-Fulfilling Prophecy)پیش گویی خودکامبخش 

ضعتالش نکردن برای خروج از فقر به دلیل باور به بازگشت به این و



پیش زمینه سازی ذهنی

های  تواند چارچوبخود می( نام موسسه)به فقرا رسانیفرایند کمک
.کندیزه انگبیرا کنندگان دریافتایجاد و ( فرهنگ وابستگی)نامناسبی 

 پیش زمینه سازی ذهنی(Priming ) زنان در  ضعف با دستکاری باورها مانند
سیاهان در مدرسه وبودن تنبل، ضعف سالمندان در حافظه، ریاضیات

زیارتتداعی 



هنجار در اقتصاد هویتدالیل پیروی از 

.I ناهماهنگی شناختی کاهش(Cognitive Dissonance ) با وفق
نامساعدخود از نظر روانی با محیط های دادن 

.II درباره همنوایی عالمت نوعی(Theory of Conformity :)  تغییر در
برای سازگارکردن  ( گرایش ها، باورها و کنش ها)افراد رانه های 
و واقعیتانتظارات 

.III تایید سوگیری(Confirmation Bias ) ی پیشینیتأیید باورهابرای



کمیابی

 ،محدودیت در انتقال  منجر به نوعی فقر
ی  توانای)کاهش پهنای  باند ذهن یا داده ها در 

(تصمیم گیریو ظرفیت ذهنی افراد برای 

 علیت معکوس(Reverse Causation :)  در
افراد به این خاطر تصمیمات بدی  واقع 

قیر به ففقیرند نه این که افراد که گیرند می
تصمیمات بدی فقیرندکه این خاطر 

.  گیرندمی



کمیابی

انتخاب:نادرستگیریتصمیمازبسیاریدلیل
نشتباشرایطدروکممنابعواطالعاتپایهبر

باال
کهفکرنشده،رفتارهایمانندویژگی هایی

ایدش،می شوندتلقیافرادشخصیتازبخشی
کمیابیتأثیرگذاراحساسمحصول

یپایینشناختیتوانوباالبسیاراسترس
برداشتازپیشهنددرنی شکرکاران

هوشبرفقرتاثیر



های هورمونی فقرریشه

تمرکز استرس، افسردگی، دشوارترشدنباعث نگرانی، ناامیدی، ریسک ها
و کاهش ثمربخشی فعالیت ها

 (  استرس)قوی بین فقر و سطح هورمون کورتیزول همبستگی
برنامه پروگرسامند از تر کورتیزول کودکان خانواده های بهرهسطح پایین•

 مغز شناختی و تصمیم گیریبر کار کردهای تأثیر انتشار کورتیزول
 بی خوابیِ شدیدبیش از حتی تاثیر کاهش عملکرد ذهنی فقرا



کمیابی

ودن بزمان کمرا نباید در ( کودکانمدرسه فرستادن مانند )مهم های تصمیم
گرفت( هاهزینهزمان باالبودن مانند )باند ذهنی پهنای 



کمیابی

 ربایدمیانسان ها را ظرفیت ذهن فیزیکی، کمیابی فراتر از وجود
 مانند توانایی ها و مهارت های دیگر اختالل : چیزروی یک تمرکز ذهن

بلندمدتبرنامه ریزی کنترلی و -خود، توجه
 کمیابیراه بسیار خوبی برای شناخت نحوۀ عملکرد کمبود زمان
 فردمالیاتی ذهنی بر منابع  شناختیروزانه، دشوار تصمیم های
رد را  خود این مالیات می تواند به تصمیم های بد اقتصادی دامن بزند و ف

در فقر نگه  دارد



تلنگر

آزادیِ تأثیر بر تصمیم گیریِ افراد، بدون گرفتن
انتخاب از آن ها، با تغییر معماری انتخاب 

راهی برای برای آزادسازی پهنای باند شناختی
 نی برای به انسان غیرعقالتلنگر : تلنگرپارادوکس

!  تصمیم گیری عقالنی
 در چارچوب پاداش جذاب  چرخه مثبت موفقیت

وقتی موقعیتی شروع به بهبود می کند، : تلنگر
.  بهبود  خودبه خود روی باورها و رفتار تاثیر می گذارد



(Time Inconsistency)زمانی ناسازگاری 

ناسازگاری زمانی روش متفاوت اندیشیدن در مورد زمان حال و آینده، •
به توانایی خود در  ( Overconfidence)بیش اطمینانیشاید به دلیل 

آینده 
در زمان حال دشواری تأمل  : کمیابیچرخۀ افراد در کاهش تمرکز با •

آینده برای رسیدن به منافع در 
زمان حالبه ( مصرف)خوب انتقال تجربه (: Present Bias)اکنون گرایی•

ه ب( سخت گرفتن درباره میزان پس اندازتصمیم های )تجربه های بد و 
آینده



های فقرادر تصمیمناسازگاری زمانی 

 ر قطعی اکنون دربرابهزینه های : فرزندانمدرسه   فرستادن تصمیم به
نامعلومدر آینده احتمالی پاداش 

پروگرسا در مکزیکبرنامه مانند مشروط نقدی پرداخت •
ارائه اطالعات در مورد نرخ بازگشت تحصیل•

ایند  بازپرداخت بیمه در آینده ای به ویژه ناخوش: نرخ پایین بیمه سالمت
.  روی می دهد که کسی نمی خواهد به آن فکر کند

به تأخیر انداختن  : درمان های گران به جای پیشگیری های ارزان قیمت
فردای ما به جای خودِ امروز ما  را خودِ آنها تا ناچیز هزینه های 

پرداخت  کند
مشوق هایی ناچیز در ازای واکسن  زدن•



تقاضای پرکشش خدمات پایه سالمت

تا توان قیمت خدمات پایه را می
.آوردحدود صفر پایین 

های پایین نیز اما حتی قیمت
:ودشضرورتا به استفاده منجر نمی

؛ ذهنی با ارزش و کیفیتهمبستگی •
کم؛استفاده با پرداخت عدم تعهد •

  آسان سازی فرایند دریافت
قرا با مراقبت های پیشگیرانه برای ف
استفاده از گزینه پیش فرض 

(Default Option)



تلنگر یادآوری

 فقرا گاه داروهای درمانی را نیز به
کننددرستی مصرف نمی

ویادآوری مصرف دارپیامک های : تلنگر
 مورد پس انداز نه چندان  یادآوری در

:  کارآمد وحتی با تاثیر منفی
دوری گزینی افراد از اطالعات  

ناراحت کننده
 مشخص  تاثیر دوبرابر یادآورهای

در برابر ( پس انداز برای خرید یخچال)
یادآورهای کلی



جذابیت کمتر پس انداز برای فقرا

 اهمال کاریاقتصادی منجر به در تصمیم های ناسازگاری زمانی
(Procrastination) ، بیش مصرفی(Overconsumption ) در زمان حال و

کاهش پس انداز برای آینده
 وسوسهاز روی رفتارهای تکانشی و تصمیم های(Temptation ) دلیل  به

کورتیزول باال ناشی از تنش و کمیابی  
 سیدن  دور از دسترس بودن ر: آیندهانتظار از رفتار پس اندازی وابسته به

(  مانند خرید یخچال)به هدفی معین 
 مالل آوربرای دوری از زندگی خرج هایی



SMarT (Save More Tomorrow)

ین آسان تر از بده بستان ببده بستان ها در زمان آینده مورد در تصمیم •
بدون پیامدهای مالی در زمان حال در درآمد فابل تصرف: زمان حال و آینده

درآینده پس انداز خودکار بازنشستگی از افزایش حقوق •



Marshmallows Test

 در  و ترجیحات شکل گرفته در ابتدای زندگیماندگار عادات تاثیرات
اجتماعی در زمان بزرگسالی-تصمیم های اقتصادی

 دشکیبا و با خوبهتر بچه های اجتماعی -تحصیلی و اقتصادیوضع-
در بزرگسالی  آزمایش مارشمالو کنترلی در 

 قدرت ماهیچه ارادهانتخاب بین زمانی متاثر از(willpower ) در فقرا  که
استکمتر 



(Mental Accounts)حساب های ذهنی 

 آنپول برای افراد بسته به منبع تامین تفاوت!
کرد درآمدهای نفتی در سطح کالن و یارانه ها در سطح خردهزینه•

 دله  هزینه مبا)با تعهد انداز پسهای ابزارهای ساده کننده مانند حسابنبود
کشورهای در حال توسعهدر ( برداشتبرای 

 خانگی پس انداز صندوق های(Rotating Savings and Credit Association)
آجر به آجر پس اندازکردن•
خرید کود در زمان برداشت•



اقتصادیهای تصمیماثر چارچوب در 

.Iیافتدرصد افزایش 150موفق های تعداد سرمایه گذاری.
.II هزارم افزایش یافت5هزارم به 2موفق از های سرمایه گذاریتعداد.



اقتصادیهای تصمیماثر چارچوب در 

 کندبزرگی و بسامد بازپرداخت را پنهان تواند میبهره نرخ.
کاهشباعث بهره به جای نرخ طور مطلق وام به بیان تعهد : تلنگر

گیری گران برای فقراوام



پایان

 قرا  های اقتصادی فدر تصمیمرفتاریهای سوگیریتر محسوسپیامدهای
زینه بره، بدون تغییرات ساختاری آنها درسیاست گذاریرسمیت شناختنبه
ایجاد واحدهای تلنگر برای ساده سازی سیاست ها و دردسترس قراردادن

آنذهنی و تلنگر برای شروع( مالیات)پهنای باند کاهش امکانات برای 


