ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ »رﯾﭽﺎرد ﺗﯿﻠﺮ«
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
»رﯾﭽﺎرد ﺗﯿﻠﺮ« ) (Richard Thalerﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ در ﺣﻮزه »اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎل  2017اﻋﻼم ﺷﺪ.
او در ﺳﺎل » 2008ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﻘﺎﯾﯽ« ) (Nudge Theoryرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات
ﺟﺰﺋﯽ و ﺧﻔﯿﻒ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را در درازﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮد.

ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ذﻫﻨﯽ ،دو ﻣﻮرد از ﮐﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﯿﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﯿﻠﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم »ﺣﺴﺎﺑﺪاری ذﻫﻨﯽ« )Mental
 (Accountingاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روش در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ او »ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ« )ﺧﺮوج اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ( را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﺴﺎس و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﯿﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد )ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺟﺎﯾﺰه ﯾﺎدﺑﻮد ﻧﻮﺑﻞ در ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی( ﺑﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  2002و »دﻧﯿﻞ ﮐﺎﻧﻤﻦ« ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻠﺮ داﺷﺖ.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻮﺑﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ رﯾﭽﺎرد ﺗﯿﻠﺮ ،ﭘﻠﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی و

آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻓﺰود:

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﯿﻠﺮ و ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻈﺮی او ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻮزه ای ﻧﻮﯾﻦ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ را در اﻗﺘﺼﺎد
رﻓﺘﺎری ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ آن دارد.
ﺗﯿﻠﺮ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  72ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ورزش

ﮔﻠﻒ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی دارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﺟﺎﯾﺰه ای ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

