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نویسندگان

،  اقتصاددان آمریکایی است در سال 1967می 29متولد ) Steven Levitt(استیون لویت  
اددانان برنده ي مدال جان بیتس کالرك از سوي انجمن اقتصاد آمریکا که بـه اقتصـ  2003

. زیر چهل سال اهدا می شود، شد
نیا انتخاب از سوي مجله تایم به عنوان یکی از صد نفر شخصیت تاثیرگذار د2006در سال

.شد
.وي اکنون استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو است

اسخ ها، اما فاقد از نظر لویت اقتصاد علمی است با ابزارهایی بی نظیر براي یافتن پ: مشخصه
توانایی فوق العاده او پرسیدن همین پرسش هاي جذاب است. هرگونه سوال جذاب

Steven(دابنراستیون Dubner(نگارروزنامهونویسنده،1963اوت29متولد
مدرسومبیاکلدانشگاهاززیباهنرهايرشتهفارغ التحصیلاستنیویوركاهلآمریکایی

دانشگاههمین



فهرست مطالب کتاب

دارند؟اشتراکیوجهچه)ژاپنی(سوموکشتی گیرانومدرسهمعلم هاي-1

دارد؟وجودمسکنآژانسفروشندگانوکلوکس کالنگروهبینشباهتیچه-2

می کنند؟زندگیمادرانشانباهنوزمخدرموادفروشندگانچرا-3

رفتند؟کجامجرمان-4

بود؟عالیمادروپدرمی شودچگونه-5

است؟شیرینهمچنانباشدداشتههمدیگرياسم»روشندا«اگر)2بخش(فرزندتربیت-6

هارواردبهراهدو:آخرسخن



بعد پنهان همه چیز: مقدمه

:  حرف اصلی 

.عقل متعارف همیشه در دسترس ترین جواب ها را دارد

علم اخالق چطور باید باشد ها

علم اقتصاد در واقع چگونه است

کشف جنبه هاي پنها ن هرچیزي هدف اصلی این کتاب است



بعد پنهان همه چیز: مقدمه

:چند اصل اساسی علم اقتصاد که این کتاب به آنها پرداخته

 دنیاي مدرن بر اساس انگیره ها کار می کند(انگیزه ما پایه زندگی مدرن است(

 دریافت هاي عمومی غلط هستند(نگرش متعارف غالبا اشتباه است(

 تغییر دیدگاه  ها(غالبا تغییرات شدید، علت هاي دور از ذهن و ظریفی دارند(

کارشناسان از مزیت اطالعاتیشان استفاده می کنند تا کارشان را پیش ببرند

دانستن این که چه چیزي را اندازه بگیرم و چگونه اندازه بگیرم دنیاي پیچیده را ساده تر می کند .



چه وجه اشتراکی دارند) ژاپنی(معلم هاي مدرسه و کشتی گیران سومو : فصل اول

چه عواملی موجب تقلب می شود؟ 

انگی
زه

اجتماعی

اخالقیاقتصادي

افراددرصد87بیگلنان هايفروشندهداده هايبراساس
.هستنددرستکار

ایطدرشرونسیتندبديانسان هايذاتاولزومامتقلبان
می دهندنشانخودازمتفاوتیرفتارهايمختلف

مقابلدراسمیتآدام»اخالقیاحساسات«نظریهتایید
افالطونجمهوريکتاب»گیگزحلقه«

تنبیه / تناسب تشویق



چه شباهتی بین گروه کوکلوکس کالن و فروشندگان آژانس مسکن وجود دارد؟:فصل دوم

قدرت اطالعات

 ن از هـم  در اختیار گرفتن اطالعات سري یک سازمان تروریسی موجب شد با افشاي آنها سـازما

.پاشیده شود و کارکرد خود را از دست بدهد

ده است در دنیایی امروز سهولت دسترسی به اطالعات بهتر از هرحامی مصرف کننده اي عمل نمو

.و فاصله بین کارشناسان  و مردم را کم کرده است

انگیزه اقتصادي، بزرگترین انگیزه براي تالش بیشتر یا کمتر است.



فروشندگان مواد مخدر هنوز بامادرانشان زندگی می کنند؟چرا :سومفصل 

آمریکاییشباهت بسیار زیاد بین چگونگی اداره کردن سازمان هاي تبهکار با شرکت هاي تجاري

.ردبررسی دفاتر این گروه تبهکار نشان داد که بیشترین شباهت را به مک دونالدز دا

.درآمد باال تنها منحصر به افراد نزدیک به هرم قدرت می باشد

ت افراد شاغل در این گروه ها  چاره اي جزء کارکردن در این گروه ها نداشـته و مجبـور بـه فعالیـ    

.درآنها هستند



مجرمان کجا رفته اند؟:فصل چهارم

90باالرفتن آمار جرم و جنایت در آمریکا در دهه 

پیش بینی  افزایش دو برابري آن طی سال هاي بعد 

پیش بینی ها علی رغم تمام جرم و جنایت کاهش 

:دالیل کاهش جرم و جنایت

راهبردهاي نوین پلیس

اتکاي بیشتر به زندان ها

تغییرات در بازارهاي مواد مخدر

مسن تر شدن جمعیت

قوانین سخت تر کنترل اسلحه

اقتصاد قوي

افزایش تعداد پلیس



مجرمان کجا رفته اند؟:فصل چهارم

در ایاالت متحده آمریکا1973قانون سقط جنین در سال 
متولد نشدن کودکان در خانواده هاي بد سرپرست



چگونه می شود پدر و مادري عالی بود؟:فصل پنجم

تاثیر ژن
تاثیر تربیت

تناقض نظر کارشناسان
ترساندن والدین



چگونه می شود پدر و مادري عالی بود؟:فصل پنجم

آنچه والدین انجام می دهندهستندآنچه والدین
.خانواده کودك متالشی نشده است.کودك پدر و مادر با تحصیالت باال دارد

.اخیرا خانواده کودك به محله بهتري نقل مکان کرده استخانواده کودك موقعیت اقتصادي اجتماعی باالیی دارد
تر سن مادر کودك هنگام تولد اولین بچه اش سی ساله و یا بیش

.دارد
ودك مادر کودك در فاصله بین تولد کودك و رفتن به مهد ک

. کار نمی کرد
.کودك پیش دبستانی رفته است.کودك در زمان تولد وزن کمی داشت

.پدر و مادر کودك مرتبا او را به موزه می برند.پدر و مادر کودك در خانه انگلیسی صحبت می کنند
.کودك همیشه تنبیه بدنی می شود.کودك فرزنده خوانده است

.کودك همواره تلویزیون نگاه می کند.پدر و مادر با انجمن اولیا و مربیان همکاري دارند
.پدر و مادر کودك تقریبا هر روز براي او کتاب می خوانند.کودك کتاب هاي زیادي در خانه دارد



اگر روشندا اسم دیگري داشت همچنان شیرین بود؟ ) 2بخش (تربیت فرزند : فصل ششم

نقش تصمیمات اولیه والدین مانند نام گذاري 



دو راه  به هاروارد: سخن آخر

در دنیایی واقعی رفتار مردم 

منطقی فکر کردن

دقت در اندازه گیري با نگاه تازه

نپذیرفتن هر تحلیلی به راحتی 

جواب ها آنطور که به نظر می رسند نیستند

فرق حقیقت با واقعیت 

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
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