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مقدمة:
ُيعــدُّ "تحيــز اإلدراك املتأخــر" )Hindsight Bias( واحــداً من أقــوى وأرض أنواع 

التحيزات املعرفية الكثرية التي كشــف عنها علامء الســلوك، وكان باروخ فيشهوف أول 

من استقىص هذا النوع عندما كان طالباً للدراسات العليا يف الجامعة العربية، يدرس مع 

دانيال كانيامن وآموس تفريسيك.  وتحيُّز اإلدراك املتأخر بكل بساطة هو أننا بعد وقوع 

الحدث، نظن مبارشًة بأننا نعرف كل يشء عنه.  فهل كانت أمريكا ســتنتخب رئيســاً ذا 

أصوٍل أفريقيــة قبل انتخاب امرأة؟ من املؤكد أن جميعنا اعتقد بإمكانية حدوث ذلك.  

هل كنا نفكر يف عام 2000م بأن غالبيتنا بعد مرور خمســة عرش عاماً ســيحمل أجهزة 

حاســب قوية يف جيوبنا، متكننا من البقاء عىل اطالع عىل آخر املســتجدات عرب الربيد 

م لنا اإلجابة تقريباً عن أي سؤال واقعي نطرحه مبجرد أن نتحدث إليها،  اإللكرتوين، وُتقدِّ

وُتوِصلنــا إىل أي وجهة نريدها دون أن نضيع؟ من الصعب قول ذلك.  ولكننا اآلن نعترب 

هواتفنا الذكية من املسّلامت. 

وعــىل نحو مامثل، من الســهل أن تصبــح غري مباٍل ألهمية القصة التــي يرويها ديفيد 

مْت يف عام 2004م، قبل أحد عرش سنة  هالبرين يف هذا الكتاب الرائع.  عىل سبيل املثال، ُنظِّ

فقط، دورٌة يف االجتامع الســنوي لجمعية االقتصاد األمرييك تحمل عنواناً يتســم بالصفاقة: 

"مذكرات ملجلس مستشــاري االقتصاد الســلويك".  مل يتوقع أحٌد من املشاركني مبن فيهم أنا 

بأن نشــهد اليوم الذي تقوم فيه أي مؤسســة حكومية بتبنِّي وجود أي شــكٍل، يشابه هذا 

الكيان الذي يتحدث عنه املؤلف.  

كام مل يتغري أي يشء من هذه التوقعات، عندما نرشُت يف عام 2008م أنا وكاس سنستاين 

كتابنــا "الحفز" )Nudge(.  كانت فكرة الكتاب تتلخص يف إمكانية اســتخدام النتائج التي 

لت إليها العلوم االجتامعية والســلوكية ملساعدة الناس عىل تحقيق أهدافهم، وتحسني  توصَّ

فعالية وكفاءة السياسات الحكومية دون الحاجة ألن يقوم الشخص بأي يشء.  وفيه استدعينا 

رية )أو الليربالية كام تسمى يف اململكة املتحدة( وأسميناها "األبوية".  تجنب  فلسفتنا التحرُّ

النارشون التجاريون نرش الكتاب، رمبا لوجود تلك العبارة، لذلك اتجهنا للصحافة األكادميية 

ونحن نأمل أن يقرأ الكتاب ولو قّلة من زمالئنا، وأن يواصلوا دفع عجلة أجندته الفكرية.  مل 
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يخطــر ببالنــا وال يف أقىص أحالمنا احتاملية أن تتجه دوٌل من جميع أنحاء العامل، بعد مرور 

ســبع ســنوات فقط إىل اســتحداث دوائر حكومية جديدة، إلدراج مبادئ العلوم السلوكية 

ضمن عملية رسم ووضع السياسات.  كيف حدث هذا؟ 

عندمــا ُانتخب أحد زمالء كاس الســابقني يف كليــة الحقوق بجامعة شــيكاغو كرئيس 

للواليات املتحدة، حصلت أجندة السياســات الســلوكية عىل انطالقتهــا، وُعنيِّ كاس مديراً 

ملكتب املعلومات والشــؤون التنظيمية يف البيت األبيض.  هذا املنصب اســتحدثه الرئيس 

رونالــد ريجان، ووظيفته األساســية التأكد من َكْوِن نفع اللوائــح واألنظمة الحكومية أكرَث 

من رضرها.  وخالل فرتة توليه لهذا املنصب كان كاس قادراً عىل اســتخدام معرفته بالعلوم 

االجتامعيــة وبأســلوب )الحفــز(، ليفرض عىل العديد مــن الوكاالت والهيئــات الحكومية 

إصدار لوائَح جديدة، ُتدخل أدواِت العلوم الســلوكية يف رسم ووضع سياساتها.  ويف الواقع، 

اســتخدمت إدارة أوباما تلك األدوات يف مجموعة واســعة من املجــاالت، بدءاً من الرعاية 

الصحية واإلصالح املايل إىل األكل الصحي وكفاءة الطاقة.  ويف بعض الحاالت أكدت الوثائق 

الصادرة مــن الرئيس أوباما ومكتب املعلومات والشــؤون التنظيمية أن الرؤى الســلوكية 

كانت حارضة يف عمل العديد من الوكاالت الحكومية ومرتبطة بها.  

بعــد ذلك حصل االزدهار الكبري، عندما أعلنت الحكومــة االئتالفية يف اململكة املتحدة 

بقيــادة ديفيد كامريون عزمها عىل إنشــاء فريق عمل صغري، مكلٍَّف مبهمة تحســني عمل 

الحكومة باستخدام بحوث العلوم السلوكية واالجتامعية.  

اجتمعُت مع بعض أعضاء فريق كامريون، وبعدها بعام ُطلب مني القدوم إىل لندن لعدة 

أيام للمســاعدة يف تحضريات انطالق عمل الفريق.  ويف هذه الرحلة التقيت ديفيد هالبرين 

للمــرة األوىل، وكان حينها يتهيــأ لتويل مهمة قيادة الفريق الجديد.  التحقنا أنا وديفيد باثنني 

من ‘‘كبار مستشاري’’ كامريون – وهام ستيف هيلتون وروهان سيلفا – )استخدمت عالمات 

االقتباس الســاخرة؛ ألن روهان مل يبلغ حينها الثالثني من عمره بعد( يف رحلة ملدة يوم واحد 

إىل باريس؛ من أجل مقارنة املالحظات مع بعض األشــخاص يف حكومة ســاركوزي التي كانت 

تفكر يف مسعى مامثل.  مل ينتج عن الجهد الفرنيس يشء باستثناء وجبة الغداء املمتازة، ولكننا 

اســتفدنا من وقتنا أثناء السفر عىل قطار يوروستار يف التفكري فيام ميكن لفريق العمل فعله 
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ومسائل أخرى مهمة، مبا فيها اتخاذ القرار حول املسمى الذي يجب اطالقه عليه.  استقر األمر 

يف النهاية عىل مســمى فريق الرؤى الســلوكية، بالرغم من أن روهان تنبأ بأن االسم الرسمي 

  .)Nudge Unit( للفريق يف غري محله ألن الجميع سيطلق عليه وحدة الحفز

مــن الصعب اآلن وبعد مرور خمس ســنوات تخيل حجم الجهــود التي بذلها روهان، 

إلقناع ديفيد هالبرين يف أن يرتك الحياة العملية الطيبة واملريحة يف املعهد الربيطاين لشؤون 

الحكومة، وكأســتاذ جامعي يف جامعة كامربيدج، الستئناف العمل بدوام كامل يف الحكومة.  

تتوفر لدى ديفيد خلفية معرفية فريدة يف هذا املجال، جعلت منه الشــخص املثايل لقيادة 

املسعى الجديد.  ليس فقط ألنه عامل نفيس أكادميي من الطراز األول مع فهم دقيق وشامل 

ألبحاث العلوم السلوكية الحديثة، ولكن األهم من ذلك أنه عمل أيضاً يف وحدة اإلسرتاتيجية 

يف مكتب 10 داوننغ سرتيت )مكتب رئيس الوزراء الربيطاين( يف عهد إدارة توين بلري، لذلك 

عرف طرق عمل الوايتهال بشكل وثيق، حتى إنه سبق وكتب تقريراً يحث فيه عىل تطبيق 

العلوم الســلوكية يف السياســات العامة.  وإين عىل يقني أنه مل يوجــد أحد آخر يف اململكة 

املتحدة أفضل لتويل هذا املنصب أثناء تلك الفرتة من البحث.

ل ديفيد وبرسعة فريقاً صغرياً يضم خليطاً متنوعاً من املهارات التكاملية ألفراده.  مل  شكَّ

يكن هناك عضو يف الفريق أكرث أهمية من أوين سريفس، والذي رسعان ما برز وكان عملياً 

هو الرئيس التنفيذي للعمليات.  )تنويه: إذا أوليت أكادميياً مســؤولية ما، فتأكد من وجود 

شــخص يف فريقه مسؤول عن التأكد من رسيان األمور بسالسة(.  وألسباب عديدة تضافرت 

منها بيئة العمل الصحية، والبصرية النافذة يف اختيار املرشــحني، مع قليل من الحظ، ال يزال 

الكثري من أعضاء الفريق األوائل يف مراكزهم، ويخدمون حالياً يف مناصب قيادية يف الفريق .

لكــن حتى بعد اقناع ديفيد بتويل القيادة وبعد تشــكيله للفريق األّويل، قلة قليلة من 

الناس توقعوا النجاح لفريق الرؤى الســلوكية )BIT(.  ويف الواقع، كانت األوســاط املهتمة 

ووســائل اإلعالم عىل جانبي املحيط األطليس متأكدين من أن مآل أجندة الحفز إىل الفشل.  

ففــي أمريكا جــاءت أقىس االنتقادات من التيار الســيايس اليميني، والــذي رأى يف الحفز 

)nudging( شــكاًل من أشكال التدخل املشــني.  ظل مقدم أحد الربامج الحوارية البغيضة 

يشــري إىل كاس طــوال الوقت عىل أنــه "أخطر رجل يف أمريكا".  أما يف بريطانيا انقســمت 
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الصحافة إىل رأيني منتقدين.  أحدهام حكم عىل الفكرة بأنها سخف محض، مع اإلشارة إىل 

العبارة التي كانت ترددها مجموعة مونتي بايثون الكوميدية الشــهرية: حفزة حفزة، غمزة 

غمــزة )nudge nudge, wink wink( وهــي عبارة كانت شــائعة وترمز للتحقري.  وكذلك 

االســتهزاء من املثال األكرث شــهرة الذي أوردناه يف كتابنا "الحفــز" أال وهو – صورة الذبابة 

التي تم نقشها قرب فتحه ترصيف املراحيض الجدارية يف مطار شيبول يف أمسرتدام، وذكرت 

التقارير بأن "االنســكاب" انخفض إثرها بنسبة 80% – واعتربوا ذلك أفضل ما سيحصل عند 

اعتامد منهج الحفز )nudging(.  جاء االنتقاد الرئييس اآلخر من التيار الســيايس اليساري، 

والذين شعروا بالقلق من أن يستخدم حزب املحافظني أسلوب الحفز )nudging( كذريعة 

لتجنب سياسات أشد رصامة وأكرث فعالية حسب رؤيتهم.  مع األسف، اتضح أن جميع تلك 

االنتقادات مل ُتنَب عىل أسس سليمة.

إن خــري مثال عىل القــوة الكامنة لحفزة خفيفــة )a gentle nudge( هو إصالح نظام 

التقاعد الذي كان يجري اإلعداد لبدء تنفيذه يف بريطانيا عام 2010م مبوجب خطة وضعها 

اللــورد أداير ترينر.  ومبوجب الخطة، فإن أرباب العمل ُملزمون بإلحاق املوظفني تلقائياً يف 

الُخطة، ولكن للموظفني الحق يف االنســحاب منها إذا رغبوا يف ذلك.  اعتقد املشككون من 

اليساريني بأن املشــاركة يجب أن تكون إلزامية للموظفني وأن الحفزة البسيطة املتمثلة يف 

االنتســاب التلقايئ لن تفي بالغرض.  تبني أن هذه املخاوف يف غري محلها ويف هذه املرحلة 

وبعد ثالث سنوات من بدء التنفيذ، فإن معدل االنسحاب أقل من واحد إىل عرشة.  أعتقد 

مــن اإلنصاف القول بأن معظم املراقبــني مل يعطوا لوحدة الحفز )nudge unit( أو لنهجها 

العام أي فرصة للنجاح، ولكن هذه النتائج مل تكن معلومة حينها يف 2010م.

بطبيعة الحال، بعض الشــكوك كان لها ما يربرها.  فلم يسبق ألحٍد أبداً أن حاول إنشاء 

وحدة خاصة حكومية مكرســة لتطبيق السياســات املتعمقة ســلوكيا، وحتى املعنّيون منا 

بهذا الشــأن ولديهم املعرفة الكافية بالتحيزات املعرفية عليهم أن يكونوا حذرين من الثقة 

املفرطــة.  وبالتايل أحد أول القرارات التــي اتخذها الفريق كان التخطيط الداخيل للتوقف 

والرحيل إذا مل ترس األمور كام يجب.  ندرك متام اإلدراك بأن العديد من املبادرات الحكومية 

الجديدة فشــلت ولكنها بقيت قامئة إىل أجل غري مســمى، أما هذا الفريق فقد ُأنشئ ملدة 
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معلومة.  وســُيجري مكتب رئيس الوزراء تقيياًم لفريق )BIT( بعد عامني، وإذا مل يســتطع 

الفريق تقديم أدلة قاطعة عىل أن جهوده ميكن أن تسفر عن نتائج ملموسة وحفظ ألموال 

دافعي الرضائب الربيطانيني، فسيتم حل الفريق.  إن املامرسة العملية ملا تبرش به ُيعدُّ أمراً 

بالغ الحكمة، ولكن الضغط كان كبرياً!

كان الفريق األّويل يتكون من سبعة أعضاء فقط، ومبيزانية متواضعة، وحيٍز مكتبي صغري 

ُمنــَزٍو بعيداً يف مبنى أدميالتي آرش )قوس أمارة البحر(.  مل يكن لدى ديفيد خارطة طريق 

جاهزة وال مناذج وظيفية واضحة يحتذي بها، ورغم ذلك كان عليه تقديم نتائج ملموســة 

اقاً لرؤية العملية ظاهرة للعيان يف القريب العاجل،  خالل عامني.  كنت متحمساً ومفتوناً وتوَّ

لذا رشعُت يف االنضامم لألسبوع السنوي للتعليم يف لندن يف برنامج ماجستري إدارة األعامل 

التنفيذي الذي تقدمه كلية شــيكاغو بــوث إلدارة األعامل، وذلك ألمتكن بانتظام من قضاء 

بعض الوقت مع الفريق عندما ال أكون مشــغوالً يف الفصول الدراســية، وألســاعد متى ما 

أمكن.  لقد كانت تجربة مثرية بالنسبة يل، وأنا سعيد أن ديفيد قد كتب هذا الكتاب ليمنح 

اآلخرين فرصة التعلم من هذه التجربة.

كلمة أوجهها ألعداء النجاح:  لقد حقق فريق الرؤى الســلوكية )BIT( نجاحات باهرة؛  

لديه حالياً أكرث مــن 60 موظفاً وعمدت الحكومة والجهات التنظيمية الربيطانية إىل ترقية 

الفريق، وجعله رشكة ذات أهداف اجتامعية مهمتها مســاعدة مؤسسات الخدمات العامة 

يف جميــع أنحاء العامل.  تعمل الرشكة حالياً مع حكومات يف جميع القارات الخمس.  عالوة 

عىل ذلك، تبذل العديد من الحكومات عىل مســتوى العامل جهوداً مشابهة، ومنها ما يجري 

حالياً يف مدينة شيكاغو.  هذا الكتاب يروي قصة نجاح الفريق وكيف حدث.

بالطبــع كان للفريق نصيبه من الحظ الســعيد أحياناً والعاثــر أحياناً أخرى، إضافة إىل 

النصيــب األوفر من اإلحباطات.  فاإلرصار عىل أن يتم اختبار كل فكرة جديدة باســتخدام 

تجارب عشوائية منضبطة كلام أمكن، هذا يعني أن النتائج ستظهر ببطء، كام أن التفاصيل 

الدقيقة لتنفيذ كل مبادرة حتاًم ســتتوالها الــوزارة الحكومية ذات االختصاص.  وغني عن 

القول، أن إجراء مثل هذا النوع من التجارب أكرث صعوبة من تلك التي ُتجرى يف املختربات.  

وبالرغــم من هذه الصعوبات، تعلمنا الكثري عن أفكار تتعلق بسياســات محددة.  وبنفس 
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القدر من األهمية تعلمنا كيفية إنشــاء مؤسسة ميكنها تقيص استخدام الرؤى السلوكية من 

أجل حل مشاكل حقيقية يف العامل.  ينبغي أن يكون هذا الكتاب أول ما يضعه يف اعتباره كل 

من يتطلع إليجاد طرق جديدة لحل املشــاكل يف أي مجاٍل كان، ســواٌء يف القطاع الحكومي 

أو القطاع الخاص أو حتى يف حياتنا الخاصة.

طلبــي الوحيد وأنت تقرأ الصفحات القادمة هو ما أكتبه دوماً كلام طلب مني أحدهم 

التوقيع عىل نسخة من كتايب "الحفز": )استخدم الحفز من أجل الخري( رجاًء.

ريتشارد ثالر، يوليو 2015م.

تمهيد:
بعد ميض عرشين شهراً عىل تويل الحكومة الجديدة حينها والتي انتخبت يف عام 2010م، 

قــام أمني عام مجلس الوزراء، وهو أكرب منصب ملوظفــي الحكومة الربيطانية، بجمع قادة 

الوزارات الحكومية، والذين يتولون مبجموعهم املسؤولية عن جمع وإنفاق أكرث من نصف 

تريليون جنيه إسرتليني وتوظيف أكرث من خمسة مليون عامل يف القطاع العام.

ين ال يناســب أن ينعقد اجتامعهم بشــكل مريح حول  هــذا العدد الكبري مــن املدعوِّ

طاولة غرفة االجتامعات املزدانة بالخشــب، الخاصة بأمني عام مجلس الوزراء.  وقد جرت 

العادة أن ُتعقد مثل هذه االجتامعات الكربى يف املبنى املجاور )70 وايت هول( وهو املقر 

القديم ملكتب رئاســة الوزراء، والذي يتميز بكرســيِّه املذهب املشدود بالحبال املتدلِّية يف 

ــك )وال أعني أن هذا األمر قد وقع يف التاريخ  حال ســقط عنه امللك املتوَّج وأراد أن يتمسَّ

الحديث(.  ولكن يف هذه املناسبة ُعقد االجتامع يف غرفة فاتحة ومرشقة تم تجديدها حديثاً 

يف املبنى الواقع يف )22 وايت هول(.  نعم إنها تبعد دقائق مشياً عىل األقدام ولكنها بعيدة 

مبقدار 400 ســنة بتاريخها وفن عامرتها، وكام يقال: مــكان جديد ألفكار جديدة.  ومبجرد 

عــوا وقبل دخولهم قاعة االجتــامع، تبادل كبار موظفي الحكومة اآلراء واملالحظات  أن تجمَّ

ق أعىل النجاحات ومن أخفق،  بهدوء، وناقشــوا القضايا الراهنة، بل وثرثروا حول مــن حقَّ

وُعقدت االتفاقيات بكل هدوء.     

كان الســري جريمي هايوود األمني العام الجديد ملجلس الــوزراء هو من دعا لعقد هذا 
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االجتــامع.  إنه بكل مــا تعنيه الكلمة من معنى الذراع اليمنــى لرئيس الوزراء، ليس فقط 

من كبار املوظفني يف البلد، ولكن حرفياً هو الشــخص الذي يجلس بجانب رئيس الوزراء يف 

مجلــس الوزراء لتوثيق قرارات املجلس والتأكد من تنفيذها.  كان قادة الوزارات أو األمناء 

الدامئون للوزارات كام يطلق عليهم رسمياً يرتقبون بفضول لرؤية طريقة عمل السري جريمي 

وما الذي يهتم به.  معظمهم يعرفه من مناصبه السابقة، لكنها ال تزال أيامه األوىل يف كريس 

به ويثق به، ولكن ســمعته  القمة.  ُيعرف عنه أن رئيس الوزراء الجديد ديفيد كامريون يقرِّ

آنذاك كانت آخذة يف الرتاجع.  فقد كان الســكرتري الخاص الرئييس لرئيس الوزراء األســبق 

توين بلري وكان يقدره للغاية، ومن َثمَّ تراجع دوره فيام بعد ليعمل يف مكتب رقم 10 )مكنب 

رئيس الوزراء( ويتقلد منصب رئيس السياســات الحكومية يف عهد رئيس الوزراء الســابق 

حدث خصيصاً ألجله.  يعترب هايوود أكرب "خبري  غوردن براون، وهو منصب ألمني دائم اســتُ

يف السياســات العامة" مع إجادة للبحث يف التفاصيل ولديه إسرتاتيجيات لجميع الوزارات.  

ً وال غنى عنه. إنه رجٌل َوَجده رؤساء الوزراء املتعاقبني مهامِّ

كان عىل جدول أعامل االجتامع يف ذلك اليوم عرٌض ملدة عرش دقائق، ومناقشــةُ فريق 

الرؤى السلوكية الحكومية، أو وحدة الحفز )the Nudge Unit( كام يسميه اإلعالم وغالبية 

الحكومة املدنية عىل سبيل السخرية.  كانت تلك هي املرة األوىل بالنسبة ملعظم املجتمعني 

حول الطاولة التي يرون فيها أي نتائج للفريق، ودار يف َخَلدهم أنه سيكون عىل األقل وقتاً 

ون أنفســهم من الُقدامى املحنَّكني،  ظريفاً للتندر والتخفيف من ثقل األســبوع.  فهم َيعدُّ

ويعرفون أساليب الحكومات املنتخبة حديثاً وأساليب مستشاريها الجدد املتألِّقني يف املكتب 

رقــم 10 )مكتب رئيس الوزراء(.  فالحكومات الجديدة عادة تحب الحديث عن أســاليب 

جديدة، ولكن غالبية هذه الطرق يتم نسيانها بهدوء بعد مرور عام أو عامني، وُينىس معها 

يات وأدوات الحكومة  املستشارون الذين جعلوهم متألقني.  ويف نهاية املطاف، تبقى التحدِّ

عىل حالها وال تتغري كثرياً مع مرور الوقت.

مبجرد اســتقرارهم عىل مقاعدهم، بدأ األمناء الدامئون كام يطلق عليهم غالباً بالدردشة 

وتبادل الهمسات والضحكات الهادئة.  ومبارشًة رشع هيوود بالعمل، محدداً بعض القضايا 

التي يرى بأن الحكومة تتصارع فيها مع الربملان الحايل.  وبعد مناقشٍة مخترصة، انتقل مبحور 
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الحديث يف االجتامع قائاًل: "اليوم نحن بصدد االســتامع من فريق عمل الرؤى السلوكية أو 

ــرة، وكام تعلمون فإن رئيس الــوزراء مهتٌم جداً بهذا  وحــدة الحفز إىل بعض النتائج امُلبكِّ

النهج الجديد".  ثم توجه بنظره يساراً نحو نهاية الطاولة حيث أجلُس وبجواري نائبي أوين 

سريفس، مضيفاً: "معظمكم تعرفون ديفيد سلفاً"، وأومأ يل يك أبدأ.

كان لديَّ القليل من الوقت، لذلك بدأت عىل الفور بتلخيص طبيعة النهج: يتمحور األمر 

حول إدخال منوذج أكرث واقعية للسلوك البرشي يف عملية صنع السياسات.  الفكرة تتمثل يف 

اســتخدام هذا النهج لتحديد طرق من حفز السلوك منخفضة التكلفة وغري ملحوظة.  قام 

أحد األمناء الدامئني امُلعيَّنني حديثاً والذي انتهينا من العمل معه مؤخراً باإلمياء إلينا بحكمة، 

د واحد أو اثنان  واكتفى الكثري من األمناء بالنظر إىل أوراقهم الخاصة بذلك اليوم، بينام تَفقَّ

مســائلهم الحكومية ِخلســة عرب أجهزة البالك بريي من تحت الطاولة.  انتقلُت إىل النتائج 

املبكرة األربعة، وكل نتيجة ُعرَضت أمام األمناء الدامئني برشيحة عرض خاصة.

األوىل كانــت تُخــص النتائج مع هيئة الرضائب، ولفت انتباهــي األمني الدائم الخاص 

بهذه الجهة وهو ينظر نحوي بحذر.  رشحُت لهم كيف عملنا مع الهيئة من أجل إرســال 

صيــغ مختلفة من الرســائل إىل مديوين الرضائب؛ إلجراء اختبــار منهجي حول ما إذا كان 

تغيري صياغة الرســائل باالســتناد إىل األدبيات الســلوكية من شــأنه إحداث التغيري.  وقد 

اختربنــا مدى فعاليــة إضافة جملة واحدة من قبيل "معظم النــاس يدفعون رضائبهم يف 

الوقت املحدد" يف الرفع من معدالت السداد.  وقد تحقق ذلك وبارتفاع عدة نقاط مئوية، 

أي مــا يقدر بعرشات املاليني من الجنيهات.  ابتســم األمني الدائم املَعنيُّ وأومأ برأســه.  

وعــىل الرغم من أننا قــد رشحنا له األمر من البداية، وكنا نتحدث معه طوال التجربة، إال 

أنــه كان مــن الصعب التأكد ما إذا كان يدرك متاماً هــذه التجربة التي أجريت يف جهازه 

الضخم، لكنه بدا مرسوراً.

النتيجــة الثانية أتت من تجربة أجريناها لتشــجيع الناس عىل عــزل الغرف الُعلوية أو 

الِعلِّية الخاصة بهم.  صحيح أن األرقام صغرية، ولكن النتائج ظريفة.  فقد كانت وزارة البيئة 

تطالــب باملال نظري الحصول عىل اإلعانات األكرب للقيام بعملية العزل، لكننا اســتنتجنا بأن 

أكرب مشــكلة بالنسبة لكثري من الناس كانت املتاعب واإلزعاج وليست التكلفة.  بأخذ هذا 
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األمر يف الحســبان، اســتخدمنا دراسة منشــورة ملقارنة مدى فعالية خيار تقديم خصومات 

إضافية للدفع، مع طرح خيار بديل يتمثل يف "خدمة تنظيف الغرف العلوية"، وهي خدمة 

يتوجــب عىل ماليك املنازل دفــع املال مقابلها.  بالرغم من كونه كلفة إضافية عىل أصحاب 

املنازل حصد برنامج تنظيف الغرف الُعلوية شعبية أكرث بثالث أضعاف الخيار اآلخر.  ابتسم 

األمنــاء الدامئون فقد فهموا املقصود، إزالة الحواجــز قد تكون أكرث فاعلية من الخصومات 

الكبرية.

النتيجــة الثالثة كانت عن غرامات القيادة؛ حيــث ُتظهر النتائج بأن إضافة صورة مالك 

الســيارة التي الُتقطت بكامريات الطرق، رفعت بشــكل كبري احتــامالت قيام املالك بدفع 

رضيبة الســيارة غري امُلســّددة.  وأشــري هنا إىل أن الفرنســيني حاولوا اتِّباع نهج مامثل يف 

مخالفات الرسعة، لكنهم توقفوا عن ذلك بسبب الخالفات الزوجية الناجمة عن مقدرة كٍل 

من الزوجني عىل معرفة من كان يف املركبة خالَفهام.  يقومون اآلن بإرســال رســالة فحسب، 

ن بإرســال الصورة إذا مل يدفع السائق الغرامة.  مثل هذه  وتفســريي: أنها مبثابة تهديد ُمبطَّ

اإلجراءات تتســبب يف إرساء وتعميق األجواء التنافسية املمتعة مع أبناء عمومتنا يف القارة 

األوروبية)1(.

جــاءت النتيجة الرابعــة من تجربة مع دائــرة املحاكم؛  حيث بعثنا رســائل نصية إىل 

ي  الهواتــف املحمولة ألشــخاص عليهم غرامات مســتحقة الدفع، نبلغهــم فيها بأن ُمحرضِّ

املحاكم سيجمعونها خالل األيام العرشة القادمة.  أظهرت الرسوم البيانية أن الرسائل زادت 

من معدالت الدفع مبقدار يزيد عن الضعف، ووفرت عىل املحاكم الوقت والجهد، وحفظت 

ين، كام تعززت اإليرادات يف هذه العملية. أموال املدينني من تكلفة وإزعاج امُلحرضِّ

أظهــرت رشائح العرض الواحــدة تلو األخرى كيف ميكن لبعض التغيريات البســيطة 

يف العمليــات، أو حتى مجرد الصياغة يف الرســائل أن تؤدي إىل تحوالت كبرية يف النتائج:  

املزيــد من الرضائــب ُجمعت، واملزيد من املنازل ُعزلت، واملزيــد من الغرامات ُدفعت.  

والتكلفــة؟ ال يشء تقريباً.  األمنــاء الدامئون ال يتضاحكون اآلن، فال ُيعقل أن تكون قائداً 

يف وزارة تضــم عرشات اآلالف من املوظفني، ومبيزانية تعــادل ميزانيات دوٍل صغرية وال 

.  بريطانيا كالعديد  تتمكن من التعرف عىل األهمية السياســية واإلدارية ملــا عاينته للتوِّ
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ف، وواجهت معظم الوزارات اقتطاعات كبرية  من البلدان األخرى وقعت يف قبضة التقشُّ

مــن ميزانياتهــا تراوحت ما بــني 10 إىل 30 يف املئة.  ويف نفس الوقــت كانت الحكومة 

الجديــدة تضغط عليهم، وتدفعهــم نحو رفع القيود والتحرر مــن التعقيدات الروتينية 

وتجنُّــب َســنِّ الترشيعات.  يف الواقع، أكرث أداتني اعتمــدت عليهام معظم الوزرات عىل 

مدى الخمسني عاماً املاضية – إنفاق املال وسن الترشيعات – وضعتهام حكومة االئتالف 

الجديدة يف صندوق يحمل العنوان: "ممنوع اللمس".  واآلن هذه األداة الجديدة أمامهم 

وميكنهم اســتخدامها، وإذا كانت أرقام النتائج صحيحة فهــذا يعني بأنها أداة قد ينجح 

العمل بها فعاًل.

رفع أحد األمناء الدامئني يده وكان تعبريه غامضاً؛ حيث سأل: هل تم إبالغ الوزير – الذي 

يتبعه األمني الدائم – عن هذه التجربة التي أُجريت يف وزارته؟ لوهلة شعرت بالقلق البالغ، 

مل أكــن واثقــاً يف هذه التجربة بالــذات، ما إذا كان الوزير عىل علــم باألمر أم ال، وأنا عىل 

يقــني من أننا مل نناقش التجربة مع هذا األمني الدائم.  فقد اتجهنا مبارشة، عىل غرار حرب 

العصابــات، إىل رئيس إحدى الخدمات اإلقليمية التابعة لذلك األمني الدائم إلجراء التجربة، 

لقلقنا من أن خالف ذلك ســيجعلنا نتعرث ونغرق يف التصاريح واألعامل الورقية لعدة أشهر.  

لحظتها وبعد سؤاله املذكور آنفاً انتابني الخوف بأننا عىل وشك أن نفشل يف الحصول عىل 

تها،  اإلذن املناسب من وزارته، ورمبا وهو األهم إثارة املسألة حول ُأسس إجراء التجارب برمَّ

والذي من شأنه إفشال االجتامع بأكمله.  عوضاً عن ذلك تبسم األمني الدائم بحرارة، وطلب 

منا إرســال مزيد من التفاصيل ليتمكن من تلخيصها للوزير، ويعتقد بأنه ســيكون معجباً 

جداً مبا سريى.  

كان ذلــك االجتامع نقطة تحول رئيســة؛ فقــادة الوزارات الذين دخلــوه ذلك الصباح 

الربيعي يف عام 2012م، كمشككني يف أسلوب "الحفز" خرجوا منه إن مل يكن معتقدين به، 

فعىل األقل منفتحني عىل أن أســلوب "الحفز" يستحق األخذ به عىل محمل الجد.  استغرق 

هــذا البند املخصص له عرش دقائق من جدول االجتامع ما يقارب ســاعة كاملة.  إنه اليوم 

الذي انطلق فيه "الحفز" ليغدو االتجاه السائد.
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رؤية مختلفة حول الشعب والحكومة:
الجنــس البرشي جنــٌس غري عادي؛ فنحن يف طرفة عني نتطــور للتعامل مع التعقيدات 

الهائلة يف العامل.  وأنت كل يوم ُتصدر عرشات اآلالف من األحكام.  حواســك ودماغك عىل 

الــدوام يفرس ويحلل العامل من حولك.  كل ما تراه وتســمعه عملياً ملتبس؛ فالطاولة التي 

أمامك قد تكون مربعة الشــكل أو تكون شــبه منحرف غريب الشــكل إذا نظرت إليها من 

زاويــة معينة، والصوت القادم من الزاوية قد يكــون رصير أنابيب متهالكة أو يكون معتٍد 

كامن لك.

لها ونتذكرها كام  إننا نتخذ قرارات ال حرص لها، والكثري منها بشــكل رسيع بالكاد ُنســجِّ

هي.  متى نتوقف ومتى نكمل يف تقاطعات الطرق.  ماذا نأكل وماذا نلبس.  ما املسار الذي 

نســلكه يف غرفة مكتظة بالناس.  والالفت للنظر أننــا يف كل مرة تقريباً نكون عىل صواب.  

نكتشف بشكل صحيح ما الذي يعنيه الناس، وما هي األشياء املحيطة بنا.  فنحن ال نصطدم 

باآلخرين عندما نعرب الغرفة، وال نحطم سياراتنا يف طريق الذهاب للعمل.

هناك ســباق خلــف ُحُجب َوْعِينا لعمليــات ال ُتعد وال ُتحىص، تشــتغل عىل ما يجري 

يف العــامل مــن حولنا، وكيف ينبغي لنا التفاعل معه.  ابتداًء من "أبســط" ترصف عند رؤية 

طابور ما أو هاوية، وصوالً إىل استشــعار أن صديقنا غاضٌب أو حزين، ُتجري أدمغتنا دون 

انقطاع عمليات االســتنتاج واإلحالل والتفســري للمعلومات والذكريات الجديدة.  يا له من 

أداء مدهش ال يصدق.  

يف بعض األحيان تكون اســتنتاجاتنا خاطئة، بسبب أن معظم ما نراه ونفعله مبني عىل 

االســتنتاج – أو "التفكــري الرسيع".  فنحــن نقفز عند انفجار بالون، ونــدوس عىل املكابح 

بشــدة عند رؤية ظالل يف الطريق.  لطاملا درس علــامء النفس والفنانون تلك األخطاء من 

خالل التجارب واألوهام، ونحن نواجهها أحياناً يف حياتنا اليومية من خالل املزاح والنكت أو 

تقلبات الحبكة القصصية حني ندرك فجأة أن افرتاضاتنا الخفية كانت خاطئة.  

اســتخدم بعض الخرباء واملعلقــني مصطلح "الالعقالنيــة" )irrational( لوصف الطرق 

العقلية املخترصة التي نستخدمها الجتياز املصاعب اليومية.  إنه مصطلح ال أهتم كثرياً به، 

وتقريباً قد فشــل كل األوقات يف التقاط األداء الالفت للناس.  كام يوجد تناقض مزعج بينه 
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وبــني "العقالنية" )rational( بل إنها مناذج غري واقعية لالقتصاديات التقليدية، وفرضياتهم 

ُبنيت عىل املعلومات املثالية ومقارنات البعد الواحد.

ل رؤيتك للحكومة ولقطاع األعامل وللمجتمع  إن رؤيتك للناس هي ما تصوغ أو ُتشــكِّ

أيضاً.  فإذا كنت تعمل عىل أساس أن االفراد "يسعون لتعظيم منافعهم كام يفرتض االقتصاد 

التقليــدي "، فإنك تصمــم الرضيبة والنظــم القانونية واالجتامعية عىل هذا األســاس، بل 

ومنــاذج األعامل أيضاً.  ســتعتقد أن الفوائــد املرتتبة عىل الغش يف الرضائــب إذا تجاوزت 

التكاليــف املحتملة، كالخصم عىل الغرامات أو إمكانية الوقوع يف قبضة العدالة، فســيلجأ 

الناس للغش، وستعتقد أن األسواق التنافسية ستتخلص من مقدمي الخدمات السيئني، وأن 

األفضل سيتوسع ملصلحة الجميع.  كام ستعتقد بأن املعلومات إذا كانت متوافرة ويف متناول 

الجميع، فسيكتشف الناس أفضل الطرق للتوفري، وما هو األكل الصحي الذي يجب تناوله، 

وهل يدخنون السجائر ويتعاطون املخدرات أم ال.

أنشــأت حدود القدرات املعرفية لإلنسان وسطحية وفشل مناذج االقتصاديات التقليدية 

وفقاً للبعض حجًة قوية ألهمية أن يكون هناك أنظمة أكرث ودولة فاعلة أكرث.  يناقش هؤالء 

النقــاد بأن العقــل البرشي مدهش بالرغم من أنه مل يخلق ليتناســب مع العرص الحديث، 

وأن األذواق ووفرة األطعمة الحديثة مع زيادة البدانة يف الدول الصناعية، كل ذلك أدى إىل 

تضليل الشعب.  يدفعنا الحسم املســتقبيل املفرط وبقوة نحو الدمار واالنحباس الحراري. 

وعىل نحو مامثل، ليس من الصعب االســتنتاج بأن العقل البرشي ال يناسبه إصدار األحكام 

املالية بصفة يومية، فهذا هو أساس االقتصاد الحديث ابتداًء من القروض العقارية ومعاشات 

التقاعد انتهاًء بأفضل صفقة رشاء من السوبرماركت.  

وحتى النــامذج االقتصادية والتنظيمية التقليدية ذاتها ترتكز عىل االختصارات العقلية، 

أو عــىل مناذج ســطحية للبرشية ال متــت للحقيقة بصلة.  فهي كاملالبــس غري املالمئة؛ ألن 

النموذج الذي اســتندت عليه كان كائن عرض )أو مجســم تلبيس( ذهني مبســط.  يصف 

ريتشــارد ثالر وكاس سنســتاين يف كتابهام "الحفز Nudge" هذه الكائنات املبســطة باسم 

"أيكونــات" econs.  وهذه األيكونات تأخذ بعني االعتبار الخيارات كافة وترجح بينها بدقة 

واعتدال، مثل شــخصية "فولكان مســرت ســبوك" يف فيلم حرب النجوم، أو جهاز الحاســب 
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ن يف نهاية األمر من  األســطوري لرشكة أي يب إم األســطورية، املســمى: ديب بلو الذي متكَّ

هزمية بطل العامل الكبري يف الشطرنج غاري كاسباروف )أو عىل األقل هذا ما يعتقده الناس 

يف هذا الجهاز(.  يف املقابل ال يستطيع "البرش" النظر يف 200 مليون خيار يف الثانية ويف حني 

أن تفكرينا وقراراتنا تختلط ال شــعورياً مع العاطفة.  كام ذكر دكتور ســبوك يف الفيلم بأن 

استنتاجاتنا غالباً "غري منطقية" بالنسبة له عىل أقل تقدير.

لنا أن نتســاءل: كيف سيكون شــكل العامل وما هي اإلجراءات التي تتخذها الحكومات 

والــرشكات واملجتمعــات إذا كانــت ترتكز عىل منــوذج أكرث واقعية مبني عىل الشــخوص 

اإلنسانية؟ شاع مفهوم الحفز "Nudge" وقدم ملحة عن عامل تستخدم فيه الحكومات نهجاً 

دقيقاً للتأثري عىل السلوك.  لقد حدد هذا املفهوم مالمح نظرية ما أو فكرة.  يف املقابل فإن 

هذا الكتاب يحيك قصة االنتقال من املرحلة النظرية إىل التطبيق.

هذا النهج العميل للحكومة أو قطاع األعامل، والتي تقوم عىل منوذج واقعي مبني عىل 

األشخاص ستكون أكرث فوضوية من تلك التي تقوم عىل االقتصاديات التقليدية أو القانونية.  

فهذا النموذج املبني عىل األشــخاص يحتاج أن يعكس تعقيدات العقل البرشي – ما نجيده 

ومــا ال نجيده– والذي يقتيض ضمناً التفكري يف القدرات املعرفية، ال مبدى روعتها فحســب 

ولكــن بوصفهــا مــوارد ذات قيمة عالية.  ال بد مــن احرتام هذا الواقع عنــد قيامنا بطرح 

وتصميم أي خدمات أو منتجات، واســتحضار بأن النــاس عامًة لديهم أمور أهم للقيام بها 

عوضاً عن الخوض يف البريوقراطية أو "العقالنية" املحرية للدولة أو قطاعات األعامل الكربى.  

يجب أن يكون كل تصميم ننفذه يهتم بشــأن النــاس، وال نتوقع يف املقابل أن يعيد الناس 

تصميم حياتهم ألجلنا.

نقــع عىل الدوام تحت وطــأة التلميحات والتأثريات الدقيقة، وجميعنا تقريباً – ســواٌء 

شئنا أم أبينا – ُنعَترب "ُمحِفزين تلقائيني" لغرينا بشكل أو آخر.  فطريقة تنظيم محٍل تجاري، 

وكيفية تقديم عروٍض ما، وكيفية كتابة منوذٍج ما، كل ذلك لديه نوع من التأثري عىل السلوك.  

مبعنى: أن عامل الحفز يتواجد يف كل مكان حولنا، والســؤال املطروح: هل نحن متعرثون به 

بال بصرية أم أننا نسعى لفهم هذه التأثريات والخيارات؟
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إجراء تجربة في الحكومة:
جوهر هذا الكتاب هو قصة تجربة؛ أجراها فريق الرؤى السلوكية أو كام جرى تسميتها 

الحقــاً وحدة الحفــز "Nudge Unit" التابعة ملكتب رئيس الوزراء )10 داوننغ ســرتيت(.  

ُأنشــئت هذه الوحدة يف عام 2010م من ِقبل رئيس الوزراء الربيطاين الجديد حينها ديفيد 

كامريون.  يف بداية األمر اُتخذ املوضوع للتندر والتسلية يف وسائل اإلعالم الربيطانية والدولية، 

والتشكيك العميق من ِقبل الصفوة يف الوايتهال )الحكومة املدنية(.

لقد ُقِرأَت أهداف الفريق كمهمة مستحيلة؛ حيث يسعى الفريق إىل تغيري نهج وزارتني 

رئيســيتني عىل األقل يف الحكومة، وإدخال فهم جديد وأكرث واقعية للســلوك البرشي داخل 

الحكومــة الربيطانية، وتحقيق عوائد جــّراء تطبيق هذا النهج مبا ال يقل عن عرشة أضعاف 

تكلفة التطبيق.  وإذا وقع اإلخفاق يف تحقيق تلك األهداف، كان من املقرر إلغاء املوضوع 

برمته بحلول الذكرى الســنوية الثانية له، مام يتيح الوقت الكايف للناخبني من أجل نســيان 

هذه الحادثة الحرجة بأكملها قبل موعد االنتخابات املقبلة.

عىل مدار العامني األوَّلني، أجرى فريق الرؤى السلوكية )BIT( عرشات التجارب "تجارب 

عشوائية منضبطة RCT" تتناول مســائل مثل الرعاية الصحية والرضائب وترشيد استهالك 

الطاقة والحد من الجرمية والتوظيف، بل يتناول النمو االقتصادي أيضاً.  ومام أثار الدهشة 

البالغة لدى الجميع أن تلك التجارب قد نجحت.

أظهرت تجارب فريق الرؤى الســلوكية )BIT( أن التغيريات التي تبدو بســيطة للعيان 

ميكن أن يكون لها بالغ األثر، فقد وجد الفريق بأن إضافة عبارة بسيطة )ولكن صحيحة( إىل 

الرسائل التذكريية املوجهة لدافعي الرضائب مثل: "غالبية الناس يدفعون رضائبهم يف الوقت 

املحدد" شجعت الكثري من الناس للقيام باملثل.  وقد أثبتت مثل هذه التغيريات املبنية عىل 

معايري اجتامعية وعىل مؤثرات أخرى مقدرتها عىل جلب إيرادات رضائب مبئات املاليني من 

الجنيهات خالل عام واحد، وساعدت عىل تغيري الطريقة التي تعمل بها إدارة الرضائب.  كام 

أن حثَّ امُلتعطلني عن العمل عىل التفكري فيام ميكنهم القيام به خالل األسبوعني القادمني، 

بدالً من ســؤالهم عام فعلوه يف األسبوعني املنرصمني، زاد بشكل ملحوظ يف أعداد الخارجني 

من قوائم املســتفيدين من الدعم الحكومي للُمتعطلني عن العمل خالل ثالثة أشــهر، كام 
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ســاعد يف عودة عــرشات األالف إىل العمل بشــكل أرسع، وتقليل النفقــات باملاليني جّراء 

انخفــاض أيــام التعطل املدعومة.  كام أن تجربة التخلص مــن النموذج الذي يتوجب عىل 

املوظفني توقيعه؛ ليتم إلحاقهم بنظام التقاعد مع ترك خيار عدم االنضامم إىل النظام متاحاً 

بأيديهم، أدى إىل انضامم أكرث من خمســة ماليني مّدخر جديد )وال يزال العدد يف ارتفاع(.  

أيضــاً أظهــرت التجارب األخرى كيف ميكــن للحفز "Nudges" أن يســاعد يف التقليل من 

االنبعاثات الكربونية، وزيادة التوجه للتربع باألعضاء، وزيادة معدالت اإلقالع عن التدخني، 

والحد من تفويت مواعيد املستشــفيات، ومساعدة الطالب عىل إنهاء دراستهم، وعىل الحد 

من التمييز العنرصي، وتعزيز التوظيف.  وتكلفة معظم هذه اإلجراءات ليست بيشء يذكر.

مل يكــن إجراء تلك التجارب باألمر الســهل.  فحتى مع وجود دعم شــخيص من رئيس 

الــوزراء ونائبــه واألعضــاء الفاعلني يف حكومة داوننغ ســرتيت، بقي الكثــريون من داخل 

الحكومة متشككني وبشدة.  وأعلن املدراء وموظفو الدولة يف كثري من األحيان، أن التجارب 

املقرتحة ال ميكن القيام بها أو أنها غري قانونية.  بعض تلك التدخالت مل تنجح يف مســعاها، 

وبعضها اآلخر نجحت بأساليب مل تكن متوقعة.  

ومــع ذلــك، يف نهاية فرتة الســنتني كانت النتائــج واضحة جلية ال لبس فيها.  فرســم 

السياسات وتصميم أساســيات الخدمات العامة وفق الرؤى السلوكية واألساليب التجريبية 

أدى إىل مخرجات أفضل، وإىل خدمات للناس أســهل اســتخداماً، وإىل حفظ وتوفري للامل.  

أخرياً وبعد مرور قرن من الزمان عىل تواجدها مهمشًة يف األروقة الجانبية، انتقلْت العلوم 

السلوكية من مختربات التجارب لتصبح التوجه السائد يف سياسات الحكومة.

خارطة طريق قصيرة للكتاب:
يتمحور هذا الكتاب حول تطبيق علم النفس عىل التحديات التي نواجها يف العامل اليوم.  

ويستكشف نتائج فريق مصغر عمل يف قلب الحكومة الربيطانية، وأُسِند إليه مهمة ترجمة 

النظرية النفســية والنهج التجريبي إىل أعامل وسياســات يومية.  كام أن هذا الكتاب يوثق 

بعض التجارب واملحن التي واجهت الفريق طول مسريته، مبا يف ذلك النضاالت التي خاضها 

من أجل إقناع صناع السياســات الرئيســية ألخذ النهج السلويك عىل محمل الجد، والسباق 

املحموم مع الزمن ُبغية الحصول عىل النتائج قبل أن ينفذ إما الوقت أو رأس املال السيايس.  
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عىل الرغم من املســمى )"الحفز" نسبة إىل اسم الكتاب( الذي ُيطلق عىل فريق الرؤى 

السلوكية، إال أن الفريق فعلياً اكتشف تطبيقات لعلم النفس عىل السياسات أوسع بكثري من 

تلك املوصوفة يف الكتاب األمرييك األصيل "الحفز".  كام سعى إىل تطبيق منوذج أكرث تطوراً 

للســلوك البرشي امتــد ملجموعة األعامل التي تقوم بها الحكومــة بالكامل.  هذا املوضوع 

سيتم تناوله يف أربعة أقسام.  

يقدم الباب األول ملحة تاريخية مخترصة ألســلوب "الحفز".  يستكشف أوائل املؤسسات 

األكادمييــة التــي ُبنيت فيها هذه النُّهج، وكيف اســتمر تأثريها إىل الوقــت الحارض، وُيظهر 

كيف أن الحكومات واملجتمعات والقادة قد اســتخدموا يف بعض األحيان أساليب أكرث دهاًء 

ومكراً؛ لتشــكيل السلوك البرشي – بالطبع إىل جانب القوانني والغرامات واإلكراه بالقوة، بل 

يوضــح أيضاً كيف أن التوغالت األوىل الرصيحة يف النهج الســلويك اصطدمت بوجه العديد 

مــن الصعوبات.  يف الفصل الثاين من الباب ملحــة تاريخية مخترصة ترشح كيف بدأت ُنُهج 

"الحفز" يف الواليات املتحدة األمريكية ُتستخدم رسمياً من ِقبل حكومة الرئيس أوباما، وكيف 

تأّت تأســيس فريق الرؤى الســلوكية من قبل رئيس الوزراء ديفيد كامريون يف عام 2010م.  

وسنتعرف يف ثنايا هذا االستعراض عىل بعض الشخصيات التي ساعدت يف تحقيق ذلك.

الباب الثاين من الكتاب يلقي نظرة عىل تطبيق الرؤى السلوكية عىل األنشطة "الرئيسية" 

للحكومات وكيف متت، ابتداًء من إقناع الناس بدفع رضائبهم وصوالً إىل التشجيع عىل القيام 

بعزل املنازل.  يقدم كل فصل من الفصول األربعة يف هذا الباب واحداً من الُنُهج الرئيســية 

املستخدمة من قبل "وحدة الحفز"، وسنشري إىل هذه الُنُهج األربعة اختصاراً ليسهل تذكرها 

بالرمــز EAST املأخوذ من الكلامت: Easy ســهلة، Attractive جذابة، Social اجتامعية، 

Timely توقيتها مناســب.  سرتى كيف يؤدي تطبيق الرؤى السلوكية والطرق التجريبية – 

وبأقل تكلفة ممكنة – إىل نتائج متطورة بشــكل مثري للغاية، وستتفهم أسباب اعتامد هذه 

الُنُهج من قبل الحكومات وقطاعات األعامل يف جميع أنحاء العامل.

يستكشــف الباب الثالث من هذا الكتــاب التطبيقات األكرث تقدماً للعلوم الســلوكية.  

وهــذا ينقلنا صعوداً من مرحلة تحســني وتنقيح العمليات والرســائل املوجهة إىل املرحلة 

التي ميكن فيها للرؤى السلوكية وبشكل جذري من إعادة تشكيل طريقة تفكرينا عن العامل 
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وسياســاته ومامرساته.  ُيستفتح هذا الباب بتوضيح كيف أن معلومات املستهلكني والعلوم 

السلوكية تتضافران لتغيري آلية وطريقة عمل األسواق.  ينتقل الكالم بعد ذلك إىل استعراض 

أمثلة الستخدام منهجية التفكري السلويك قادت إىل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة، 

مختلفة جذرياً عن لوائح وأنظمة أسواق العمل، وكانت محصلتها أن أسهمت يف عودة الناس 

إىل أعاملهم بشــكل أرسع وســاعدت يف إعادة استنهاض االقتصاد املتعرث.  ينظر بعضهم إىل 

أن استخدام العلوم السلوكية يتجاوز أهدافه املوضوعة، ويْنحى إىل تشكيل تحدي لألهداف 

األساســية للسياســات العامة، من خالل الكشف عن أسس الرفاهية بحد ذاتها.  يستكشف 

الفصــل األخري من هذا الباب تأثــريات الطرق التجريبية التي تجلبها العلوم الســلوكية يف 

أعقابها، فلرمبا يسفر هذا االستكشاف عن موروثها األكرب واألكرث تدمرياً.   

يبحث الباب األخري يف مخاطر وقيود االنتشــار الرسيع يف احتضان العلوم الســلوكية يف 

جميــع أنحاء العامل، ويدرس القيود العملية والسياســية لهذه الُنُهــج، وملاذا يتوجب علينا 

جميعاً كمواطنني أن ُنلّم ولو بقدر يسري عن كيفية استخدامها.  يعترب بعض النقاد "الحفز" 

الذي تطبقه الحكومات رشاً محضاً، وبعضهم اآلخر يرونه كذريعة تلجأ إليها الحكومات من 

أجــل الرتاجع عن اتخاذ اإلجراءات األكرث رصامة تجــاه املعضالت الكبرية والهامة.  ويف كلتا 

الحالتني، يقوم االدعاء عىل القول بأن الحكومات وقطاعات األعامل تلجأ إىل األالعيب لرفع 

ســقف التوقعات من استخدام هذه الُنُهج؛ للحصول عىل ترصيح عام من الشعب.  يبحث 

الفصل األخري فيام يحمله املســتقبل لنهج "الحفز" ولتطبيق الرؤى السلوكية.  كام يهتم مبا 

إذا كان لدى الرؤى السلوكية ما ميكن إضافته ملواجهة التحديات األكرث صعوبة وتعقيداً التي 

تعرتضنــا يف عرصنا هذا، ومن ضمنهــا الطريقة املثىل للتعايش مع أقراننا من البرش – وهي 

تحديات وآفاق بدأ "ذوي االختصاص يف الحفز" باستكشافها.  

عندما حّل وقت مراجعة عمل فريق الرؤى الســلوكية )BIT( بعد متام العامني، اسُتبعد 

متامــاً خيار إيقاف نشــاط الفريق، بــل يكفي أن نقول إّن رئيس الوزراء قد قرر توســيعه.  

وحظــي عمل الفريق بثناء دانيال كانيامن الحائز عىل جائزة نوبل والذي تعد أبحاثه رائدة 

هذا املجال.  كام تحولت الصحافة والخدمة املدنية واألحزاب السياسية – يف معظمها – من 

متشككة إىل مؤيدة.  
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سواٌء أحببته أم كرهته، نهج الحفز ُوِجد ليبقى.  فاملسرية والنتائج الرائعة لفريق الرؤى 

الســلوكية يف 10 داوننغ سرتيت )مكتب رئيس الوزراء( أرشدت الحكومات يف جميع أنحاء 

املعمورة إىل تبنِّي ُنُهج مامثلة، والكثري منها أوىص بها فريق الرؤى السلوكية بذاته.  جميعنا 

سرنى خالل السنوات القادمة استخداماً أكرث للرؤى السلوكية من قبل الحكومات وقطاعات 

األعامل وغريها، وهناك احتامٌل بأنه قد تم حفزك بالفعل.  يا له من نجاح باهر، ولكن هذا 

النجــاح الباهــر ذاَته قد أثار القلق واملخاوف أيضاً.  فمثــل جميع املعارف، ميكن أن يكون 

اســتخدام الرؤى الســلوكية سالحاً وقوة ســواٌء يف الخري أو الرش، وهذا يتوقف عىل طريقة 

استخدام تلك القوة وهو ما يجب علينا جميعاً أن نقرره.



الباب األول 
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:)Nudging( لمحة تاريخية موجزة عن الحفز

منــذ ُخلقــت البرشية والناس "َيحفــز" بعضهم بعضاً.  نحن منشــغلون دوماً بإقناع 

وتشــجيع من حولنا للقيام بأمٍر ما أو ســواه.  يف الواقع، يعتقد كثري من علامء األحياء أن 

كثرياً من أفكار التنمية البرشية والعقليات الكبرية املتفتقة قد استخلصت العرب واستمدت 

قوتهــا من النامذج املعقدة للتأثري والنفوذ التي اتســمت بها أوائل املجموعات واألصول 

البرشية االجتامعية.  

لكن عندمــا يتعلق األمر بالحكومــات وقطاعات األعامل، يديــر الكثريون ظهورهم 

ملهارات اإلقناع باللني والعشــوائية غري املرتبة.  وبدالً من ذلك، يقومون بحشــو جعابهم 

باملزيــد من األدوات الحديثة والعرصية، والتي تشــكلها الضوابط "العقالنية" والحداثية 

للقانون والعلوم االقتصادية.  

بــدأت الحكومــات وقطاعات األعامل يف الســنوات األخرية يف إعادة اكتشــاف لهذه 

املجموعة الواسعة من املؤثرات عىل السلوك البرشي.  ويعود السبب يف هذا التوجه جزئياً 

إىل بواعث الدهشة واإلحباط عندما فشلت أدوات السياسة العامة املألوفة املرتكزة عىل 

االقتصاد والقانون، ولكن أيضاً بسبب الفهم الدقيق واملتزايد للسلوك البرشي املتولد من 

العلوم "املرنة"، ومن علم النفس عىل وجه الخصوص.  

لقد كانت خطوة إعادة االكتشاف هذه ساحرًة وغايًة يف الروعة.
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البدايات

31 داخل وحدة الحفز

الفصل األول

البدايات: )الجزء 1 -النظرية: 1700-2007م(:
إن من أعظم وأنبßل المتع التي نمتلكها في هذا العالم متعة اكتشاف 

الحقائق الجديدة، ويليها التخلص من التحيزات القديمة

فردريك العظيم

كان القادة واملسؤولون األوروبيون يف العقد األول من القرن الثامن عرش 1700s يشعرون 

بالقلق، فالتعداد الســكاين يف تزايد ولكن النظام الغذايئ مقيد ومحدود نســبياً.  كان شبح 

املجاعة خطراً محدقاً ال يثري الخوف من املجاعة الشاملة فحسب، بل من الحروب والثورات 

أيضــاً.  إن االعتامد الكبري آنذاك عىل زراعة القمح فقط أو أي محصول زراعي أحادي ميثل 

خطراً جسياًم بذاته؛ فالفشل يف إنتاج ذلك املحصول يعني أن الكوارث تتبعه مبارشة.

عــىل ضوء هذه الخلفيــة، كان إلدخال البطاطس إىل أوروبا عميــق األثر من الناحيتني 

السياســية واإلســراتيجية، ولكن هناك مشكلة كبرية،  تكمن يف أولئك الذين مل يعتادوا عىل 

البطاطا؛ حيث كانت بالنسبة لهم مادة غذائية غريبة وغري جذابة إىل حد ما.  وكان طعمها 

غري مألوف وال مميز)١(. الطريقة التي تزرع بها مل تكن أقل غرابة لهم – فهي من الدرنات 

النباتية التي تنتج محصولها يف باطن األرض، وال تشــبه االمتداد الرشيق واملألوف البارز من 

األرض للقمــح والذرة.  وحتى الكنيســة نبذتها بحجة أن الكتــاب املقدس مل يأِت عىل ذكر 

البطاطس يف حني أن ِذكر القمح أىت يف صورة الخبز لتمثيل جسد املسيح.

استخدم القادة األوروبيون مجموعة متنوعة من الطرق لتشجيع السكان املرددين عىل 

اعتــامد زراعة البطاطا، حتى إن بعضهم ســعى لتمرير قوانني تطالــب بزراعتها.  كان لدى 

فردريك العظيم ملك بروســيا اهتامم خاص بالبطاطا، معتقداً بأن زراعتها ميكن أن تخفض 

أســعار الخبز، وأن تقلل وبشــكل كبري من آثار نقص الحبوب يف أوقات األزمات)٢(. يف عام 
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الفصل األول

١٧٤٤م ُاعتمــد تقديم البطاطا ضمن النظام الغــذايئ للجيش، وخالل فرة حكمه أصدر ما  

ال يقل عن ١٥ أمراً تســتهدف دعم اعتامد وزارعة البطاطا، ولكن حتى ذلك الحني استمرت 

مقاومة زراعة وأكل البطاطس متجذرة يف أذهان الناس.  

إّبان املجاعة التي حدثت يف عام ١٧٧٤م، أقر امللك فردريك برنامجاً قومياً للزراعة.  ويف 

رد فعــل منطــي تكرر يف العديد من املدن، أعلن أهايل مدينــة كولبريج موقفهم )بخصوص 

زراعة البطاطا( كام ييل: "ليس لهذه األشياء رائحة وال طعم، وحتى الكالب لن تأكلها، لذلك 

نتساءل: ما فائدتها بالنسبة لنا؟")٣(.  

كان رد الفعل األويل للملك فردريك أقرب إىل "الدرس" أو الدفع بشــدة وهو أعنف من 

أن يصنف "حفزاً" – فقد هدد بقطع أنف وأذن أي فالح ال يقوم بزراعة البطاطس.  غري أنه 

رسعان ما غري موقفه ولجأ إىل أســلوب آخر، وبتعبري معارص ميكن القول: إنه استخدم شيئاً 

من "علم النفس".  

تقول األســطورة: إن امللــك فردريك بدالً من إطالق مزيد مــن التهديدات، أمر جنوده 

بإقامة حراســة مشــددة ظاهرة للعيان حول حقول البطاطس املَلكية املحلية، إال أنه أوعز 

إليهــم أيضاً بالراخي عمداً أثناء واجب الحامية.  يف الوقت ذاته، الحظ املزارعون املحليون 

إعجــاب َملكهــم الواضح بأزهار البطاطا فضــاًل عن إعجابه بالدرنــات ذاتها، مام حدا بهم 

للتســلل ورسقة وزراعة "املحاصيل امللكية".  يف غضــون فرة زمنية قصرية، رُسق الكثري من 

البطاطس ورسعان ما انترش أكله وزراعته عىل نطاق واسع.

م تدخالت امللك فردريك مثاالً صارخاً عىل محدودية سن القوانني والعقوبات، وعىل  تقدِّ

قوة منهجية تغيري الســلوك األكرث براعة.  وقد آتت أكلها، ففي ســنوات الحرب التي تلت 

ذلــك، وعــىل خالف العديد من الشــعوب املتناحرة األخرى، مل يعان الشــعب الربويس من 

املجاعة ومل يشــهد انخفاضاً حاداً يف تعداده الســكاين.  كان من الســهل جداً عىل الجيوش 

العابرة اإلغارة عــىل مخازن الحبوب ونهبها، ولكن وجود البطاطا يف باطن األرض قلل كثرياً 

مــن فرص أخذها.  وقد أنقــذ اعتامد زراعة البطاطس أرواح الكثري من الناس، كام ســاعد 

بشكل عريض عىل أن تكون بروسيا القوة املهيمنة يف املنطقة.
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فن اإلقناع:
مل يكــن امللك فردريك القائد الوحيد الذي انتهج أســلوب فن اإلقناع، كبديل أكرث دهاًء 

عن اإلجبار.  فمنذ العصور القدمية، ســعى القادة للتأثري وإقناع أتباعهم من خالل النصب 

التذكاريــة والتامثيل التــي ُتعرب عن القوة والحكمة، وغريها من الســامت التي يرغبون يف 

إبرازهــا.  زّين امللك هــري الثامن َقرصه الواقع يف هامبتون كورت مبفروشــات ومطرزات 

رائعة، ليس فقط إلبراز مدى قوته وثرائه، وإمنا أيضاً كتصوير لقصة إبراهيم؛ لخلق شــعور 

مامثل لدى هري فيام يخص القدر، وليمنحه انطباعاً عن أّمته الناشــئة بأنها أمة "مميزة".  

وعىل نحو مامثل، ال تزال الصور التي أمر بأن متثله وتجســيد القوة والرثاء التي أبرزها تؤثر 

بنا يف الوقت الحارض.  وبالنســبة للعديد من األشــخاص فإن صورة امللك هري الثامن هي 

أفضل تجسيد لشخصية امللك عامة.

يف بعض األحيان تعّمد القادة استخدام سلطتهم ونفوذهم لتغيري األساليب والسلوكيات 

واملامرســات الدينيــة والثقافيــة يف املجتمعــات، ويف كثري من األحيان يســتمد أكرثها من 

سلوكيات القادة وأساليب بالطهم.  غالباً ما أدرك القادة ذلك بداهة، وسعوا عمداً إىل تغيري 

سلوك شعوبهم من خالل جعل سلوكهم أنفسهم أكرث وضوحاً.

 توســع هذا األمر فيام بعد ليتجاوز تغيري املامرســات الدينية للناس أو إطالق األســامء 

العرصية عىل مواليدهم.  عىل ســبيل املثال، حدثت نقطة تحول كربى يف مســألة استخدام 

التخديــر؛ عندما فّضلت امللكة فكتوريا اســتخدام الكلوروفورم لتســهيل عملية والدة ابنها 

الثامــن عام 1853م.  يف ذلك الوقت كان اســتخدام الكلوروفورم مســألة جدلية للغاية يف 

املؤسســات الطبية، ويف نفس السنة كتبت دورية النسيت الطبية مقاالً ذكرت أنه "ال ميكن 

يف أي حال من األحوال وجود أي مســوغ يربر اســتعامل الكلوروفورم لتخفيف آالم الوالدة 

الطبيعية"،  إال أن استخدام امللكة للتخدير كان مبثابة رسالة قوية ال تستطيع حتى املؤسسة 

الطبيــة مقاومتها.  وبعد أن اســتخدمته امللكة مرة أخرى عنــد والدة طفلها األخري يف عام 

1857م، أصبح اســتخدام التخدير لتخفيف آالم الوالدة واسع االنتشار عىل األقل يف أوساط 

أولئك الذين يستطيعون تحمل تكلفته)٤(.
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الحكومات أيضاً عىل املستويني الوطني واملحيل، توجهت يف بعض األحيان إىل استخدام 

صوٍر من صور اإلقناع األكرث دهاًء للتأثري عىل السلوكيات.

فمقارنًة بني عام ١٩١٠ وأوائل العرشينيات 1920s تزايد عدد الســيارات عىل الطرق يف 

بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية وغريها من الدول عرشة أضعاف تقريباً.  هذا االرتفاع 

يف أعداد الســيارات إضافة إىل تطور وزيادة رسعات السيارات جلبا معهام مشكلة جديدة، 

تتمثل يف : حوادث السيارات؛  ففي بريطانيا عام ١٩٢١م وبعد سلسلة من الحوادث وقعت 

يف منعطف ماين كورنر يف ســوتون كولدفيلد خارج مدينة برمنغهام تولدت ألحدهم فكرة، 

فقد الحظ بأن العديد من الحوادث نتجت عن املد املتزايد للســيارات املرسعة التي تقطع 

املنعطــف، وتصطدم بالســيارات القادمة من الجهة األخرى. كانت الفكرة هي رســم خط 

أبيض يف وســط الطريق.  وقد أثبت هذا اإلجراء فاعليته العالية، وجرى يف غضون ســنوات 

قليلة رسم الخطوط البيضاء عىل الطرق يف أنحاء البالد كافة.  

الخطــوط البيضاء مثال رائع "للحفز" املشــاهد يومياً، مثله مثــل العديد من العالمات 

التي ترشدنا كل يوم أثناء القيادة.  كام أن منطقة التموجات املوجودة خارج حواف الطرق 

الرسيعــة تلفت انتباهنــا عندما ننجرف إىل خارج الطريق أو عندمــا ننحرف نحو الفاصل 

املتوســط بني االتجاهني.  وتشــري عالمات عيــون القط املثبتة عىل الطــرق إىل الفصل بني 

املســارات، وتختلف ألوانها للتنبيه إىل وجود طريق جانبي يتفرع من الطريق الرئييس.  يف 

اآلونــة األخرية، انتــرشت يف العديد من الدول الفتات مضيئة تطلب من الســائقني "تهدئة 

الرسعة"، أو الفتات تقيس الرسعة وتظهرها لتحذير ســائقي املركبات، وتتحول األرقام عىل 

الالفتة إىل اللون األحمر الوامض عند تجاوز الرسعة املحددة.

أيضاً إّبــان حقبة العربات التي تجرها الخيول، تطورت مجموعة مامثلة من أســاليب 

الحفز رغم نســيان غالبيتها اآلن.  أســاليب "الحفز" ليســت مصممــة للبرش فقط ولكن 

للخيول أيضاً.  سائقو املركبات اليوم الذين يجوبون نفق روثرهيث، وهو أقدم طريق نفق 

ميــر تحت نهر التاميز يتعرضون يف بعض األحيان ملشــاكل بســبب التعرجات الحادة عىل 

طول الطريق.  وجزء من السبب يف هذه التعرجات الحادة يعود إىل تجنب أرصفة السفن، 

ولكن كان هناك ســبب آخر ال يتعلق بأمر إنشايئ أو هيكيل؛ فاملنعطفات الحادة صممت 
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أيضاً لحجــب الرؤية البعيدة حتى تحد من اندفاع الخيول يف األنفاق الضيقة عندما يلوح 

لها الضوء من بعيد )٥(.

 

  الشكل)١(

بالنسبة لهذا النوع من "الحفز"، كانت الواليات املتحدة بالذات سباقة فيه، فقد ظهرت الخطوط 

البيضاء عىل الطرق يف عدة واليات بحلول عام 1917م )خطوط بيضاء مدهونة يدوياً عند منعطف 

"الرجل امليت" يف مقاطعة ماركويت بوالية ميشيغان 1917م.  الصورة بإذن من إدارة النقل 

واملواصالت يف ميشيغان(
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الشكل)2(

 افتتح نفق روثرهيث تحت نهر التاميز يف عام 1908م.  تعترب زواياه الحادة املتكررة خطرية اآلن، 

ولكن يف املايض استهدفت جزئياً لتكون مبثابة "حفٍز" ملنع الخيول من االندفاع حني يرتاءى لها الضوء 

يف األفق )الصورة بإذن من بارين موس(

يف أيامنــا هذه أصبحنا نُعد الســيارات وما يتعلق بها من األمور املســّلم بها، إال أنه يف 

العقود القليلة األوىل من بزوغ نجم السيارات كان هناك القليل من املتطلبات عىل سائقي 

الســيارات من أجل تعلم القيادة، ويف كثري مــن األحيان مل تكن قواعد الطريق واضحًة بأي 

شكل من األشــكال.  كانت قواعد السري عىل الطريق الربيطانية – يف أغلب مراحل تطورها 

– والتــي يتوجب عىل الســائقني الجدد كافًة تعلمها عبارة عــن )قواعد( فقط، أو نوع من 

االقراحــات حول الطريقة املثىل لقيادة الســيارة.  وحتى يف الوقــت الحارض حني ُأدرجت 
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أجزاء من قواعد الســري عىل الطرقات يف قانون للســري ُيشــار إليها بعبارة "يجب عليك"، ال 

يزال الكثري منها يحمل جانب النصح واإلرشاد ويعربَّ عنها بعبارات مثل "ينبغي لك".  يا له 

من عمل يومي لشــخص عبقري، أتاح للماليني من الناس السفر بأمان وسالمٍة نسبياً، وكان 

املحــرك لرشيان الحياة يف االقتصاد من خالل عمليــات نقل البضائع والخدمات.  وبطبيعة 

الحال، إذا ما قررت عدم اتباع تلك القواعد فإنك بذلك تعرض حياتك واآلخرين للخطر، وقد 

تقبض عليك الرشطة وتغرمك بسبب "القيادة املتهورة".  ولكن يف الغالب ال تأيت العقوبات 

عىل القيــادة املتهورة من القانون، بل من أصوات األبواق واإلمياءات الغاضبة من ســائقي 

السيارات اآلخرين.

بإمكان سلطات املرور الرد عىل القيادة املتهورة بأساليب وطرق تقليدية أكرث، مثل َسّن 

قوانني جديدة صارمة وفرض غرامات أكرب.  لجأت بعض الدول لذلك بالفعل، ولكن األغلبية 

عىل ما يبدو وجدت أن التلميحات اللطيفة أو أساليب "الحفز" كانت فعالة للغاية يف الحد 

من الحوادث.  وكثرياً ما يتبني أن اســتخدام مثل أســاليب "الحفز" هذه تكون أكرث فاعلية 

من استخدام العقوبات والغرامات )وبالتأكيد حتى مع الخيول!(.  عىل سبيل املثال: أثبتت 

الالفتــات املعنّية بالرسعة فعالية كبرية، ســواء التي تومض مطالبــة "بتخفيف الرسعة"، أو 

تلك التي تومض باللون األحمر عندما يســري السائق برسعة كبرية وباللون األصفر الخافت، 

عند التزام السائق بالرسعة املحددة – وغالباً ما تكون أكرث فاعلية حتى من كامريات مراقبة 

الرسعة والغرامات )انظر الفصل الرابع(.  تطورت "قواعد" السري واإلشارات التنبيهية للطرق 

عىل مدى أكرث من مئة ســنة، ورافقها تطور ملجموعة من األساليب واملقاربات املنبثقة من 

مبدأ الحفاظ عىل ســالمتنا، ومْنِعنا من إيذاء أنفســنا أو اآلخرين – وكلها تقريباً مبنية عىل 

خلق "عادات" جديدة، وعىل تحفيز بعضنا بعضاً للحفاظ عليها.

تاريخيــاً هنــاك قضية واحدة فقط هي ما أقحم علــامء النفس يف الحكومات، أال وهي 

الحــروب.  قــادت الرصاعات التي دارت رحاها يف القرن العرشيــن الحكومات إىل توظيف 

اإلقناع عىل نطاق واســع.  وكثرياً ما كان الفوز "بالقلوب والعقول" ســواٌء للناس يف الداخل 

أو فيــام بــني الحلفاء أو الخصوم ذا أهميــة يف تحقيق االنتصار، مثله مثــل أهمية القنابل 

والرصاص)٦(. اشــتهر مكتب املعلومات الحربية األمرييك – والذي أنشأه فرانكلني روزفلت 
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– بإصدار أكرث من ٢٠٠٠٠٠ ملصق مختلٍف خالل الحرب العاملية الثانية.  وقد اســتهدفت 

تلك الحمالت مجموعًة واســعة من األهداف، كتشجيع الناس عىل رشاء السندات الحربية، 

وحثهــم عىل تناول أطعمة مختلفة وغري مستســاغة ســابقاً، والحض عــىل زراعة "حدائق 

النــرص"، وتعزيز التأهب للقتال ودعم الحلفــاء.  تكللت هذه الحمالت يف الغالب بالنجاح 

الباهــر.  فمثــاًل، تم جمع مليارات الدوالرات من ســندات الحرب األمريكية من الســكان 

ر أن  املدنيــني، ومن ضمنهــا أكرث من مليار دوالر ُجمعت من األطفال وحدهم.  وباملثل، ُقدِّ

إنتــاج ٥٠ مليون مواطٍن للخرضوات املزروعة يف "حدائق النرص" قد تجاوز اإلنتاج التجاري 

للخرضوات.

كان لحمــالت اإلقناع هذه وللســلوكيات التي شــجعت عليها وظيفــة مزدوجة.  فقد 

أوجدت موارد مفيدة من جهة، ولكن األهم من ذلك أنها خلقت شــعوراً بالهدف املشــرك 

ل السلوكيات، إال أن  من جهة أخرى، كان االعتقاد الســائد هو أن املواقف من األشــياء تشكِّ

ل املواقف يف كثري  الدراسات النفسية أظهرت األمر بشكل مغاير؛ فالسلوكيات هي التي تشكِّ

مــن األحيان)٧(، وهو ما يطلق عليه علامء النفــس بالتنافر املعريف، أي عندما يكون هناك 

تناقض بني مواقف الشــخص وســلوكياته.  فمثال، عندما تقوم مبهمة "مملة" مقابل مكافأة 

صغرية، فموقفك غالباً ما يتامىش مع سلوكك )فمثاًل، استنتجَت يف النهاية بأن املهمة ليست 

مملة جداً، وأنها ســاعدتك عىل االســرخاء وصفاء الذهن(.  عىل نحو مامثل، فإن الشخص 

الذي اســتثمر يف ســندات الحرب الحكومية، أو قام "بالحفر والزراعة من أجل النرص"، قد 

يكون أكرث احتامالً يف اإلقبال عىل االعتقاد بقيمة وأهداف الحرب ذاتها.  

بدءاً من الجهود البارعة للملك فردريك العظيم إلقناع األوروبيني بزراعة وأكل البطاطس، 

وصوالً إىل رسم الخطوط البيضاء عىل الطرقات، نستطيع أن نرى أن صناع السياسات – وإن 

كان تحــت وطأة اإلحباط واليــأس يف بعض األحيان – مييلون بصورة دورية إىل اســتخدام 

أدوات غــري ترشيعيــة، محاولًة يف التأثري عىل الســلوك العام.  أثبتــت القوانني والعقوبات 

بشــكل خاص فعاليتهــا املعقولة يف أغلب األحيان يف حمل الناس عــىل التوقف عن القيام 

بأمــٍر ما، إال أنها غالباً ما تكون أقل فاعليــة بكثري يف حث الناس عىل البدء بالقيام بأمٍر ما، 

وبالتأكيد عىل االستمرار فيه.
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بالرغــم مــن ذلك، متيل مثل هذه الُنُهــج إىل أن توضع عىل هامش السياســات، فأعضاء 

الربملانات والرؤســاء ورؤســاء الــوزراء يف جميع أنحــاء العامل، يكافحــون جاهدين من أجل 

استحداث قوانني جديدة، وإزالة القدمية أحياناً.  وقد ناضلوا لزيادة امليزانيات يف العديد من 

املجاالت و – نادراً – لقطعها يف مجاالت أخرى.  ويف األساس كان صناع السياسات من صانعي 

ومحريف القوانني وامليزانيات وقد أتوا أصاًل من دهاليزها.  ومن آٍن آلخر، اقتحم االقتصاديون 

والعلــامء صفوف الربملانات وكبار موظفي الخدمة املدنيــة، يف حني أن علامء النفس وعلامء 

االجتامع، كان من النادر جداً رؤية أي دور لهم خارج نطاق الدعاية يف زمن الحرب.

ما هو الحفز "Nudge"؟
"الحفز" يف األســاس هو وسيلة لتشجيع أو توجيه السلوك، ولكن من دون إلزام أو أمر، 

ويف صورته املثالية دون اللجوء إىل الحوافز املالية العالية أو العقوبات املالية الباهظة.  نحن 

نعــرف معناها ومتر بنا يف حياتنــا اليومية: قد تكون تلميحاً لطيفاً، أو اقراحاً، أو مثل نظرة 

خاطفة عىل كومة من املالبس نأمل من وراءها أن يقوم رشيك حياتنا أو أطفالنا برتيبها.  إن 

مفهوم الحفز يقف عىل النقيض متاماً من االلتزامات أو الرشوط الصارمة أو استخدام القوة.  

العنرص األسايس لهذا املفهوم بالنسبة لكاس سنستاين وريتشارد ثالر منشئي مصطلح الحفز 

"Nudge"، هو تجنب إغالق الخيارات وعدم مخالفة القانون أو املتطلبات الرسمية.  ولكن 

كام سرى فإن "الحفز" عبارة عن مجموعة فرعية من نهٍج أوسع وأكرث عمليًة وتركيزاً سلوكياً 

عىل صنع السياسات.  

حاول التفكر يف كيفية عمل القانون عىل أرض الواقع.  يقوم الربملان أو السلطة التنفيذية 

بتمرير قانون أو قرار، ينص عىل أنه من اآلن فصاعداً ســيكون هناك متطلبات جديدة عىل 

األشخاص، أو الرشكات للقيام بأمر ما بطريقة معينة أو )مينعهم من القيام بأمر ما(.  وعادًة 

ع بالقانون جزاًء أو عقوبًة، مثل الغرامة أو الســجن للذين ال ميتثلون.  ولكن  يربــط امُلــرشِّ

فعلياً ال يوجد تقارب أو صالت بني إقرار القانون والسلوك الفعيل، وميكن القول بأنها تقوم 

عىل منوذج ســاذج للســلوك البرشي؛ فهو يفرض بأن الناس قد سمعوا عن القانون الجديد 

بطريقة ما، وأدركوا أنه ينطبق عليهم، ويفرض بأن الشــخص ســيقوم بعمل الحســابات، 

واملوازنة بني منافع وتكلفة خرق القانون الجديد وبني خطر إلقاء القبض عليه، وســيتوصل 
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إىل نتيجة تحتم عليه االمتثال للقانون.  كام يفرض بأن الشــخص يف ســياق ولحظة ظهور 

املغريات ستتبادر كل هذه األمور والحسابات إىل ذهنه، وأن هذه االعتبارات ستتغلب عىل 

الضغوط واملغريات األخرى.  

يا لها من سلسلة ملحمية من االفراضات.  لذلك من غري املفاجئ أن يكون سن القوانني 

الجديــدة غالباً بعيــداً كل البعد عن الطريقــة املثىل للتأثري عىل الســلوك.  فنجد مثاًل أن 

املواطنــني "ملزمون" مبلء إقراراتهم الرضيبية يف الوقت املحدد ولكن املاليني منهم كل عام 

ال يفعلــون ذلك، وأن علينا أال نرك القاممة خلفنا، ولكن الحدائق واألماكن العامة غالباً ما 

تكون مألى بها.  وحتى التواجد الكبري للمحاكم والنظام القضايئ ميكن القول: إنه دليٌل عىل 

الفشل املتكرر للنهج القائم عىل القانون.  

يف املقابل، يتغري الســلوك يف بعض األحيان بلمســة خفيفة مفاجئة.  فعىل سبيل املثال، 

وضعــت العديد من الدول عىل مدى العقد املايض حظــراً عىل التدخني يف األماكن العامة، 

وكان هناك تخوفات كبرية يف العديد من الدول بأال تحظى القوانني الجديدة بالشعبية، وأن 

تكون غري قابلة للتنفيذ، غري أنها أثبتت يف هذه الحالة نجاحاً باهراً.  مل يخضع حظر التدخني 

عــىل األقل يف اململكة املتحدة للتطبيق بالقوة أو القانون، بل كان يف جوهره حظراً معتمداً 

عىل االمتناع والرقابة الذاتية مبني عىل مبدأ اجتامعي جديد – أو دعم شعبي ضمني – من 

أجل بيئات صحية خالية من التدخني.

استحداث وتغيري اإلعانات املالية والحوافز يؤدي إىل معدالت نجاح متفاوتة ومتشابهة.  

ويف بعض األحيان كانت اإلعانات املالية أو الرضائب التي تبدو بسيطة ذات تأثريات رسيعة 

ومفاجئة عىل السلوك.  فمثاًل أدى استحداث فارق بسيط يف السعر بني الوقود املحتوي عىل 

الرصاص، والوقود الخايل من الرصاص يف اململكة املتحدة، وأماكن أخرى إىل التحول الرسيع 

الســتخدام الوقود الخايل من الرصاص، وكان االنتقال أرسع بكثري مام كان متوقعاً.  وباملثل، 

تبــنيَّ أن طلب الباعة وتجار التجزئة من املســتهلكني دفع ٥ بنســات، كمبلغ ضئيل مقابل 

قيمة األكياس البالستيكية املستخدمة يف حمل البضائع أدى إىل انخفاض استخدامها بشكل 

دراماتييك.  ومن ناحية أخرى، ثبت أن كثرياً من اإلعانات املالية والرضائب األكرب بكثري مثل 

تلك التي تهدف إىل التوفري أو زيادة كفاءة الطاقة بأنها ذات تأثري محدود غالباً.
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عندما ال تســري األمور متاماً كام تتوقعها وتســتمر يف ذلك االتجاه، يكون الوقت قد حان 

إلعــادة النظر يف طريقة تفكريك تجاه العامل من حولك.  وتقريباً كل السياســات الحكومية 

)وسياســات الــرشكات( والتحديات التي تكمــن وراءها تحتوي عىل عنرص ســلويك.  تبدأ 

التحليالت الســلوكية عملها بأن تحلل وتفكك أسباب نجاح بعض السياسات، وأسباب فشل 

بعضهــا اآلخر، وبالقيام بذلك تفتح الباب عــىل مرصاعيه أمام اعتامد ُنُهج بديلة، ورمبا أكرث 

فعالية.

السياسات من المختبرات إلى تطبيق: ثالثة مسارات للبحث:
هناك تاريخ طويل وغني لعلم النفس االجتامعي واملعريف.  وعىل مدى يربو عىل القرن 

من الزمان، سعى العلامء بانتظام إىل دراسة طريقة سامعنا ورؤيتنا ملا حولنا، وكيفية إصدارنا 

لألحــكام وعقد املقارنات، وكيف يتأثر ســلوكنا باألشــياء والناس من حولنــا.  أما التطبيق 

املعارص للعلوم السلوكية بصفة عامة وعلم النفس عىل وجه الخصوص عىل السياسات فله 

طرق ومسارات كثرية، ولكن أبرزها ثالثة:  

أولها: دراســة اإلدراك والتصور التي كشفت تدريجياً، وبشكل جيل كيف "يرى" ويفرس 

البــرش العــامل من حولهم.  وهذا املســار هو حجر األســاس ملا يعرف باســم "علم النفس 

التجريبــي".  وقد أظهرت األبحــاث عىل مدى قرن من الزمان كيف أن حواســنا مضبوطة 

يك ترصد التغريات واالختالفات والصالت الشــخصية.  إننا نرى الحافات واالختالفات األشــد 

صغراً، ولكننا نتغاىض عن رؤية األشــياء التي ال تتغري.  عىل سبيل املثال، أعيننا متثل "شبكة 

سلكية" حيث تعتاد الخاليا املعرضة ملستوى ثابت من الضوء تدريجياً عىل ذلك، وُتقلِّل من 

معدل النبضات العصبية، ولكن إذا ما نظرت عن كثب إىل عني أحدهم ســتالحظ بأن العني 

يف حركة مستمرة.  رشح التأثري الصايف لذلك هو أنه عندما يقع مرأى خط – وأنت يف حافة 

بني الضوء والظالم – عىل شــبكية العني، فإن الحــركات الصغرية للعني تعني أن تلك الخاليا 

يتم تشــغيلها وإيقافهــا، يف حني أن تلك الخاليا املعرضة للضوء أو الظالم باســتمرار تجعل 

الدماغ يركز عىل حافة الخط.  

باملثل، نحن أصبحنا معتادين عىل الضوضاء املســتمرة املحيطة.  وهناك مثال مشــهور 

حــدث يف نيويورك يف إحدى الليــايل، عندما تعطلت حركة القطــارات يف جزء من املدينة، 
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انهالت املكاملات عىل مركز الرشطة من السكان القلقني، يبلغون فيها عن سامعهم ألصوات 

ضجيــج غريب.  ويف املقابل، من املرجح جداً أن نلحظ ذكر اســامئنا حتى يف غرفة مكتظة 

بالناس)٨(. 

الشكل) 3(

نطاقات ماخ*:  كل نطاق عند تغطية النطاقات املجاورة للتحقق يظهر أنه أحد درجات اللون 

الرمادي الصافية، ولكن عند النظر إليها جنباً إىل جنب تبدو كام لو أن لها ظالل.  هذا الوهم البرصي 
متجذر يف طريقة عمل العني والدماغ، حيث يتم الرتكيز عىل حواف األشياء من حولنا)9(

إن لهذا التصور النفيس عميق األثر عىل اتجاهاتنا يف التصميم، وتســعري األشــياء وحتى 

عــىل ما يعجبنا وما ال يعجبنا.  فمثاًل، نحن كمســتهلكني غالباً لســنا ملمــني جيداً مبعرفة 

الســعر الحقيقي ملنتج أو خدمة جديــدة؛  كم يكلف رشاء زوج جيد من مكربات الصوت؟ 

* نطاقات ماخ Mach bands:  وهم برصي ينسب إىل الفيزيايئ إرنست ماخ – املرجم
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كم املبلغ الذي يجب أن أدفعه مثناً للوحة من لوحات بيكاســو؟ كم يجب أن أدفع مقابل 

رشاء الهاتــف املحمــول األكرث أمناً؟ إننا نتعامل بشــكل أفضل بكثري مــع مقارنة التكاليف 

لألشــياء.  وبالتايل، عندما يكون أمامنا عدة أزواج من مكربات الصوت، أو مجموعة مختارة 

من لوحات بيكاســو، فإننا يف الغالب ســنكون قادرين عىل تكوين وإبداء رأي حول األفضل 

من بينها، وإذا ما عرفنا ســعر إحداها ســيكون لدينا تصور جيد عن أسعار األخريات.  هذا 

قني أداة قوية، فإذا كانت معظم مكربات الصوت تباع يف املتجر بثمن  التصور يقدم للمســوِّ

يراوح بني ١٠٠ و٧٥٠ جنيها إســرلينياً، فإن مكربات صوت بســعر ٧٠٠ جنيه تعترب باهظة 

الثمن، وعىل األرجح سنتوجه لخيار أرخص.  أما إذا كانت مكربات الصوت يف نطاق ٥٠٠ إىل 

٢٠٠٠ جنيه إسرليني فإن ٧٥٠ جنيهاً ستبدو فجأة مثناً معقوالً جداً.

املسار الثاين: هو ما يعرف "بعلم النفس االجتامعي" وهو ُيعنى بدراسة كيف تتأثر سلوكياتنا 

بالناس واألشــياء مــن حولنا.  متتد جذور هذا العلم أيضاً إىل ما ال يقــل عن قرن من الزمان، حني 

أظهــرت الدراســات املبكرة أن الدّراجني يقــودون دراجاتهم يف التجارب املختربية بشــكل أرسع، 

ويتمرنون برسعة أكرب يف حلبات االختبار عندما يكون بجانبهم آخرون يعملون نفس األمر.  ولكن 

االنطالقة الحقيقية لعلم النفس االجتامعي التجريبي كانت يف مختربات أمريكا بعد الحرب األهلية.  

وقد غرّيت نتائجها وبشدة من طريقة تفكرينا تجاه أقراننا من البرش – بل وحتى تجاه أنفسنا.

ســمع معظم الناس – وبالتأكيد ليس طالب علم النفس فقط – عن "تجربة االنصياع" 

الشــهرية لستانيل ميلغرام، حيث ُيبدي املشاركون يف التجربة استعداداً إلعدام أحد زمالئهم 

يف التجربــة بالصعق الكهربايئ مبجرد أن ُيطلب منهم فعل ذلك.  ويف "تجربة التعلم" أظهر 

ميلغــرام بأن املواطنني األمريكيني العاديني الذين دعوا من قبل جامعة مرموقة للمشــاركة 

يف هذه التجربة، اســتمروا يف التعامل مع أحد املشاركني يف التجربة التقوه للتو حني أصيب 

بصدمة متزايدة ومتواصلة، وكان يرصخ ويرضب رأســه بالحائط يف الغرفة املجاورة ملحاولة 

إقناعــه بالتوقــف عن فعل ذلك.  وكان الذي دعاهم لفعل ذلك أن شــخصاً يرتدي معطفاً 

أبيض أخربهم بأن "التجربة تتطلب منهم االســتمرار"، وعىل الرغم من أن املشــارك صمت 

بعد ذلك إما أنه أصيب باإلغامء أو مات إال أن أكرث من ثلثي املشــاركني )يف تجربة ميلغرام 

النموذجية( استمروا يف فعل ما طلب منهم)١٠(.
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دراســات ميلغرام نفسها ُبنيت عىل دراسات سابقة أجراها سليامن آش، والتي بّينت أن 

معظم األفراد املشــاركني يف الدراســة اختاروا إجابات عىل أســئلة الدراسة خاطئة بوضوح، 

اقتداًء باختيارات من قبلهم من املشــاركني.  نتائج هذه الدراســات املبكرة، وما أعقبها من 

دراســاٍت كثرية، أظهرت جميعها قوة املوقف )the power of the situation( يف تشــكيل 

الســلوك البرشي.  امتدت تلك الدراســات وتنوعت، فمن تجربة زميباردو الشهرية "اختبار 

ســجن ســتانفورد"، التي أظهرت أن طالب الكلية الصغار املتطوعني يف التجربة أصبحوا إما 

ســاديني أو ســجناء مطيعني تبعاً للدور الذي أوكل لهم )عشــوائياً( يف التجربة، وصوالً إىل 

دراســات التاين وداريل التي أظهرت أن الخاضعني للتجربة من املجموعات جلسوا بال حراك 

يف غرف مليئة بالدخان أو أنهم فشــلوا يف مساعدة معاون مغمى عليه يف الغرفة املجاورة، 

يف حني أن األفراد الذين يجلسون وحدهم قد تدخلوا يف أوضاع مامثلة)١١(.

صعقــت هذه التجارب العامل بأرسه )وأمريكا عىل وجه الخصوص( الســيام أنها أُجريت 

يف أعقاب الفظائع والبشــاعات التي حدثت يف الحــرب العاملية الثانية.  وهذا يدّل عىل أن 

الســلوك البرشي املتطرف ليس انحرافاً أو شــذوذاً، وإمنا هو ســلوك سيظهره معظم الناس 

عندما يكون هناك ســياق أو موقف يســتحثه.  وقد أظهرت نتائج مجموعة من الدراسات 

واألبحاث التأثري والقوة الهائلة "للموقف" أو الســياق عىل السلوك البرشي مبا يف ذلك تأثري 

املحيطــني بنا.  إن صعود وتطور علم النفس االجتامعي التجريبي من مجرد تأمالت نظرية 

للفالســفة، إىل أن وصل إىل مرشوع تجريبي أّدى إىل تحول حاســم وملحوظ يف نهج دراسة 

الســلوك البرشي.  ونتج عن ذلك تداعيــات عميقة يف طريقة تفكرينا يف جميع األمور، بدءاً 

من الحرب والرش وانتهاًء باللطف واملحبة.

ثالثــاً: بحث علم النفس املعريف يف عمليات التفكري الداخيل لدى البرش.  ويعترب معظم 

علامء النفس املعارصين أن العمل الرائد الذي قام به آموس تفرسيك ودانيال كانيامن، منذ 

سبعينيات القرن املايض وبعدها، قد سلط الضوء عىل االختصارات الذهنية التي يستخدمها 

الناس يف اتخاذ القرارات اليومية.  عىل ســبيل املثال، الناس عادًة ال يقدرون معدل السالمة 

يف السفر بالطائرة مقابل السفر بالسيارة، عن طريق قسمة عدد الحوادث التي حصلت يف 

العام الســابق عىل عدد الطائرات، ثم املقارنة بتقســيم الحوادث عىل عدد السيارات خالل 
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نفس الفرة.  وإمنا يســتخدم معظم الناس بدالً من ذلك اختصارات ذهنية من قبيل مدى 

سهولة استحضار وتذكر أمثلة عىل حوادث تحطم الطائرات مقابل السيارات، وهو ما أطلق 

عليه تفرسيك وكانيامن "توافر" االستدالل.  أي كلام كانت قدرة اإلنسان عىل استحضار مثال 

ما أكرث سهولة، كلام كان االستدالل به أكرث ترجيحاً وشيوعاً.  وبالعموم ليس االستدالل باألمر 

اليسء، فهو يقدم لك فكرة جيدة مثاًل عن عدد النمور التي قد تصادفها تجوب شوارع لندن 

أو نيويورك مقابل عدد الحامم.  ولكن عندما يتعلق األمر بســالمة الطائرات مقابل ســالمة 

الســيارات، فإن استخدام توافر االســتدالل قد يقودنا إىل انحراف وضياع شديد عن املقصد 

املنشود.  إن حوادث الطريان نادرة ولكنها ذات أثر مدمر وتلتصق بذاكرتنا، يف حني أن عدد 

الوفيات اليومية نتيجة حوادث الســري مير مرور الكرام بدون أي تعليق أو اهتامم مستمر.  

وهكذا، يشعر معظم الناس أن السفر بالطائرة أكرث خطورة من السفر بالسيارة، بالرغم من 

أن اإلحصاءات – التي اعتمدت بالتأكيد عىل عدد أميال السفر – تشري إىل العكس)١٢(. 

ميكن أن يرتب عىل مثل هذه التقديرات الخاطئة عواقب وخيمة.  فعىل ســبيل املثال، 

يف أعقاب ١١سبتمرب، ارتفعت تقديرات الناس ملخاطر السفر بالطائرة يف أمريكا بشكل كبري 

جداً، ونتيجة لذلك قرر الكثري من الناس يف السنة التالية قيادة السيارة بدالً من الطريان، مام 

أدى إىل زيــادة كبرية يف وفيات الطرق.  ويقدر أن هــذه الزيادة كانت أكرب بكثري من عدد 

القتىل األصيل يف الحادي عرش من سبتمرب ذاته.
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الشكل)4( 

ما تجيد عمله أدمغتنا وما ال تجيده
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هل ميكنك أن ترشح عىل قطعة من الورق ما تجيد عمله أدمغتنا وما ال تجيده؟ أوالً، 

حاول تكويم الورقة عىل شكل كرة وألقها إىل أحد زمالئك، هناك احتامل كبري أن يلتقطها 

بسهولة. وهذا يتم عىل الرغم من حقيقة وجود حسابات معقدة بشكل ال يصدق. فالبد 

لرامــي الورقة من ضبط حركته متاماً ملراعاة وزن املقذوف ومســافة القذف، يف حني أن 

ملتقط الورقة عليه إدارة املهمة األكرث تعقيداً من ناحية الحكم عىل رسعة وحجم ووزن 

املقذوف واملسافة الفاصلة، ومن ثم ضبط رفع اليد إىل النقطة الصحيحة والتقاط الورقة 

يف اللحظة املناسبة متاماً. ولكن لو سألته كيف متّكن من فعل ذلك، من املرجح أنه سوف 

يهــز كتفيه قائاًل "التقطتها وحســب". هذا مثال يومي ملا ميكــن ألدمغتنا "الرسيعة" أو 

التلقائيــة أن تفعله.  وعىل الرغم من عدم وجــود آلة واحدة يف هذا العامل ميكنها تكرار 

تلكم الرمية واملسكة العفويتني، فإننا ال نعترب ذلك باألمر املهم.

يف املقابل، اطرح هذا السؤال البسيط عىل زميلك السابق: تخيل أن تأخذ نفس القطعة 

من الورق ثم تطويها من النصف، ثم تطويها مرة أخرى من النصف، ثم أخرى فأخرى حتى 

مائة مرة. بالطبع ال ميكن يف الواقع طي ورقة مثل هذه ألكرث من ســت أو سبع مرات، قبل 

أن تصبح غري عملية، ولكن تخيل أن باستطاعتك ذلك، ما مقدار الُسمك الذي ستكون عليه؟

اعتدت أن أسأل طاليب ذلك يف بعض األحيان، وكانوا يحّكون رؤوسهم قائلني: "سميكة 

جــداً"، وقد يقول أحدهم رافعاً يديه ليصف االرتفاع: "بهذا االرتفاع، ورمبا أكرث"، ويقول 

آخــر: "ال، قد تكون بارتفاع هذا املبنى!"، وقد يســتدرك أحدهم: "ســوف تكون ضخمة 

أليس كذلك؟ بقدر ُبعد القمر؟"، يف الواقع الجواب أبعد بكثري من بعد القمر والشــمس 

والنظام الشــميس بأكمله. تلك القطعة املتواضعة مــن الورق العادي املطوية مائة مرة، 

سوف متتد عرب مليارات السنني الضوئية إىل ما وراء مجرتنا بأكملها.

هذه العملية الحســابية البســيطة – حتى بالنســبة آللة الجيب الحاسبة – تغلبت 

علينا. غرائزنا األولية كانت خاطئة وغري مالمئة للحســابات األسية، والبد لنا من استخدام 

عمليات التفكري "البطيئة" والواعية يف الحل. أدمغتنا وبالخفاء بارعة يف إجراء الحسابات 

املعقدة اللتقاط ورقة مكومة )التفكري الرسيع(، ولكن عملية حســابية بســيطة للورقة 

املطوية نفشل فيها )التفكري البطيء()١٣(.
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عىل الرغم من أن جذور دراسة تفرسيك وكانيامن متأصلة يف علم النفس، إال أنها أصابت 

قلب فرضيات االقتصاديني حول كيف يزن الناس خياراتهم وكيف يتخذون قراراتهم.  وأصبح 

مــن الواضح الجيل أن الناس عندما يخوضون التجارب أو الخيــارات األكرث إيالماً، أو األكرث 

خطــورًة أو األكرث احتامال، فإنهم غالباً ما يكونون عرضة لألخطاء يف عمليات التذكر والتوقع 

والحكم عىل األمور.  واألهم من ذلك، أظهرت الدراســة أن تلك األخطاء ليســت عشوائية، 

ولكــن ميكن توقعها.  نتائج هذه الدراســة فتحــت األبواب أمام حكــامء االقتصاد وخرباء 

السياســة وحتى املحامني ليس فقط بالتخيل عن النامذج التــي يتبعونها، ولكن لتجديدها 

باستخدام رؤى جديدة ناشئة حول كيف يتخذ الناس القرارات فعاًل.

حصل دانيال كانيامن الحقاً عىل جائزة نوبل، وليست عن فئة علم النفس، ولكن بسبب 

األثر الهائل الذي أوقعته دراساته عىل مجال االقتصاد.  وقد بنى العديد من الناس دراساتهم 

عىل دراسة كانيامن أو حولها.  عىل سبيل املثال، الدراسة التي بينت كيف تؤثر ردود الفعل 

العاطفية بشكل كبري عىل طريقة تفكرينا وإصدارنا لألحكام، أو الدراسة التي وثقت مجموعة 

متنوعة من االختصارات العقلية ومدى تأثريها عىل األداء مبختلف أوضاعه)١٤(. كان هناك 

شــعور بالزمان انتاب متتبعي املراجع واملطبوعات، كام لو أنهم يعيشــون يف الحقبة التي 

اكتشف فيها املستكشفون الفيكتوريون مناطق مجهولة من العامل، معيدين بذلك الحكايات 

عن املناطق غري املستكشــفة أو حول تتبع منابع األنهار العظيمة، إال أن االكتشــافات هذه 

املرة كانت يف مناطق عقولنا الخاصة.  ومتاماً كام كان الحال مع املستكشفني السابقني، كان 

هناك ادعاءات منافســة وبعثات فاشــلة، واتهامات من حني آلخر إلعادة االكتشــاف، لكن 

الروعة والسحر كانا ماثلني يف الحالتني.

اتحــدت هذه املســارات الثالثة إىل حٍد ما يف الســنوات األخرية، عــىل األقل من خالل 

نرشات علم النفس لشــخصيات مثل كيالديني، وثالر، وسنستاين، وأرييل، وكانيامن نفسه.  

وقد لعبت تلك الدراســات واألبحاث دوراً هاماً يف انتشــار الرؤى السلوكية وعلم النفس يف 

مجاالت جديدة ويف قطاع األعامل وحتى يف الحكومات.
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الحكومات والرؤى السلوكية: تعثرات مبكرة:
كانــت العالقــة حتى عهد قريب بني علم النفس والسياســات ضعيفة جداً، بالرغم من 

مرور قرن من البحوث.  وبرصف النظر عن االستخدام املتقطع والجديل للعمليات النفسية 

)PsyOps( أثناء الحروب أو يف الحمالت الدعائية الحكومية الفردية، فقد بقي علم النفس 

كالشقيق السقيم لالقتصاد يف مجتمع صنع السياسات.

كان علم النفس يســتخدم يف بعض األحيان للمســاعدة يف اتخاذ قرارات فنية محددة.  

فمثاًل، اســتخدمت البحوث التجريبية لدراســة الذاكرة يف املســاعدة عــىل تصميم الرموز 

الربيديــة يف اململكة املتحــدة )ويف الرموز الربيديــة بالواليات املتحــدة األمريكية(، وذلك 

عــن طريق دمج الحروف واألرقام عمداً لجعل التسلســل أكرث قابلية للتذكر من األرقام أو 

الحروف لوحدها.  بصورة مامثلة، اســتخدمت الدراســات التفصيلية عن قدرة الناس عىل 

معالجة املعلومات الواردة من القنوات السمعية )الصوتية( أو البرصية، ومن ثم االستجابة 

لها، يف تصميم لوحات التحكم يف الطائرات العســكرية؛ لتحقيق أقىص كمية من املعلومات 

التي ميكن للطيارين استيعابها، واالستجابة لها دون تدخل، ومن أجل تبسيط قمرة القيادة 

للحد من األخطاء القاتلة.

مع ذلك، بقي دور علم النفس هامشــياً يف االتجاه السائد لصنع السياسات.  وهذا بحد 

ذاته أمر الفت للنظر ومستغرب؛ نظراً للدور الكبري الذي يلعبه السلوك يف غالبية مخرجات 

السياسات.  عىل سبيل املثال، قدرت منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظامت أن فقدان 

أكرث من نصف ســنوات الحياة الصحية يف الدول الصناعية يرجع إىل عوامل ســلوكية، مثل 

التدخني والنظــام الغذايئ وتناول املرشوبات املمنوعــة، والعالقات غري املرشوعة وحوادث 

السيارات وما إىل ذلك )ملناقشة مستفيضة انظر الفصل ٨(.  ومع ذلك ليس هذا الذي ننفقه 

بالفعل عىل ميزانيات الصحة، وال حتى ميزانيات البحوث والدراسات)١٥(.

يف أوائــل العقد األول من القرن الواحــد والعرشين )2000s(، ُبذلــت محاولة يف بريطانيا 

إلدخال املزيد من علم النفس والتفكري السلويك يف السياسات.  كنت يف تلك الفرة ال أزال شاباً 

أكادمييــاً محرماً، أدرس يف كلية العلوم السياســية واالجتامعية بجامعــة كامربيدج.  وكنت قد 

شاركت يف بعض جلسات التفكري حول السياسات أثناء السباق االنتخايب النتخابات عام ١٩٩٧م، 
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ولكــن بعدها مبارشة عدت لعاملي وحيــايت يف جامعة كامربيدج، وإن كان ذلك ما اعتربه بعض 

زمــاليئ يف الجامعــة اهتامماً غري صحــي بالعامل الخارجي.  والواقع أن إحــدى املواد التي كنت 

أدرســها يف الجامعة كانت تحمل مسمى علم النفس والسياسات)١٦(. وهذه املادة تستكشف 

كيــف يؤدي علــم النفس إىل فهم أعمق لألســباب الكامنة وراء تحديات السياســات، واقراح 

سياســات بديلة كحلول بل ورمبا حتى أهداف بديلة )ملناقشة مستفيضة عن الرفاهية وما ذكر 

آنفاً انظر الفصل ٩(.  

يف أعقاب فوز توين بلري عام ٢٠٠١م بواليته الثانية وبأغلبية ساحقة، انضممت إىل وحدة 

اإلسراتيجية املنشأة حديثاً والتابعة لرئيس الوزراء، والتي أصبحت الحقاً الوحدة اإلسراتيجية 

لرئيــس الوزراء )PMSU(.  شــكلت الوحدة لتعزيز قدرة داونينج ســريت )مكتب رئيس 

الوزراء( عىل التفكري العميق طويل األمد حول معوقات ومشــكالت السياسات.  عىل الرغم 

من أن األمر بدأ كإعارة من كامربيدج ملدة ١٨ شــهراً، إال أنه قد انتهى يب األمر للبقاء ملدة 

ست سنوات – رمبا يكون هذا مبثابة تحذير أو تشجيع لألكادمييني الشباب اآلخرين)١٧(.

إىل جانب عمل الوحدة اإلســراتيجية لرئيس الوزراء )PMSU( يف مراجعة السياســات 

الرئيســية، كتبنا سلســلة أوراق بحثية ملناقشة السياســات – أو "ِقَطع التفكري" كام تسمى 

داخل الوحدة.  تتمثل أحد مشــاكل السياســات يف أنها ال تلتزم حقــاً بحدود التخصصات، 

ولكن يف بعض األحيان تكون إحدى تلك التخصصات أو وجهات النظر قارصة إىل حٍد كبري، 

وتحتــاج إىل دفعــة إضافية.  اســتناداً إىل هذا االعتبار، صممنا واحدة من أوراق املناقشــة 

اآلنفة الذكر بشــكل رصيح؛ الستكشــاف تداخالت وآثار علم النفس واألدبيات الســلوكية 

عىل السياســات، حتى إننا حظينا بزيارة من دانيال كانيــامن ملكتبنا الكائن حينها يف مبنى 

أدمريالتي آرش للحديث عن ذلك )قبل وقت قصري من حصوله عىل جائزة نوبل(.  

دامئــاً مــا كان هناك قدر من الحــذر والتحفظ تجاه " ِقَطع التفكري".  بالنســبة لنا كان 

الهــدف منها دفع حــدود التفكري لدينا ولدى الوايتهال )الحكومــة الربيطانية(.  ولكن من 

ناحية أخرى، خلق هذا النهج مخاطر محتملة بأن يهاجم أحد الصحفيني أو أعضاء املعارضة 

تلك النقاشات واألفكار يف مهدها ويلحق بها الرضر.  ملعالجة هذه املسألة، عمدنا إىل طباعة 

العبارة التالية يف أســفل كل صفحة: "هذه ورقة دراسية ألغراض البحث واملناقشة وال متثل 
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سياســة الحكومة".  ال يزال بإمكانك رؤية هذه العبارة يف النســخة اإللكرونية من األوراق 

املودعة يف األرشيف الوطني اإللكروين )انظر الفصل ١١، مالحظة ٥(.  

بيت القصيد، مل يكن إطالق ورقة "تغيري السلوك" أمراً مبهجاً )ملزيد من التفاصيل املروعة، 

انظر الفصل ١١(؛ فبعد ترسبها تعرضت الورقة لهجوم صحفي شــديد، مام حدا مبكتب رئيس 

الوزراء الصحفي )داونينج سريت( إىل أن ينأى بنفسه عن األمر.  وبعد فرة وجيزة، ويف خطاب 

مهم لرئيس الوزراء تم إضافة فقرة للخطاب توضح أن ذلك ليس نهجاً ستتبعه حكومته.  

بالنســبة لحكومة ميالة ألن تلعب دور )الدولة املربية = nanny state( – يتوسع فيها 

دور الدولة بشكل عام –  فكرة أننا قد بدأنا "بالعبث يف عقول الناس" تعترب مبالغة شديدة 

 )PMSU( يف دور الدولــة.  رمبا حققنا يف عملنا ضمن الوحدة اإلســراتيجية لرئيس الوزراء

نجاحات كثرية، ولكن ذلك )نهج تغيري السلوك( مل يكن أحدها.  

مع ذلك، مل نتخل عن النهج كلياً.  وبقينا نحاول ضمن مجاالت معينة، مثل تشجيع الناس 

عىل ترك التدخني، فقد كان دور السلوك فيها واضحاً وجلياً، مام جعل هناك بعض امليل نحو 

التفكري النفيس والســلويك.  أيضاً كان للتفكري يف ورقة وحدة اإلســراتيجية )PMSU( تأثري 

محدد آخر، متثل يف تأثريها عىل سياسة املعاشات التقاعدية.  وقد اقتبسنا يف ورقتنا البحثية 

مقطعــاً من ورقة دراســية بعنوان "األبوية الليرباليــة" )libertarian paternalism( يوثق 

التأثــري القوي لعملية ضبط الوضع االفرايض للخيــارات – وذكره كانيامن أيضاً عندما زارنا.  

يف تلــك الفرة كانــت تجري مراجعة كبرية عىل املعاشــات التقاعدية بقيادة طرف خارجي 

اسمه أدير ترينر، اعتقدت بأن الورقة البحثية الخاصة بتأثريات الوضع االفرايض مهمة للغاية 

بالنســبة للمراجعة التي تجري.  وعليه، طبعُت نســخة منها وأرسلتها إىل أدير وفريقه، مع 

مالحظة مكتوبة عىل غرار: "أعتقد بأن هذه الدراسة عىل األرجح أهم دراسة مثرية لالهتامم 

سوف تقرأها فيام يخص املعاشات التقاعدية".  

عندما أُعلنت نتائج مراجعة ترينر، تضمنت توصية بتغيري الوضع االفرايض ملعاشات مكان 

العمل، من وضع االشــراك االختياري )عبء االشراك يقع عىل املوظف( إىل االشراك التلقايئ 

)يتــم إرشاك املوظف ويقع عليه عــبء اإللغاء(.  وعىل الرغم من أن التغيري وِضع ليعمل به 

بعــد عدة ســنوات – وبعد فرة طويلة من إجراء االنتخابــات التالية – تم أخرياً اعتامد هذه 
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السياســة، وكانــت فعالة للغاية كام ســرى يف الفصل ٣.  من الجائــز أن يكون أدير وفريقه 

قــد بنوا مراجعتهــم يف نهاية املطاف عىل الورقة البحثية التي أرســلتها لهم، أو أنهم توصلوا 

إىل اســتنتاجاتهم باســتقاللية.  لكن املؤكد أن التغيريات التي طرأت عىل مدخرات املعاشات 

التقاعدية – ليست فقط يف اململكة املتحدة، بل أيضاً يف نيوزيلندا والواليات املتحدة وأماكن 

أخرى – كانت برهاناً ساطعاً، وواحدًة من أوىل املكاسب الكربى للرؤى السلوكية يف السياسات.  

الجوانــب األخرى التي برزت فيها الرؤى الســلوكية كانت تتعلــق بقضايا مثل: تحقيق 

اندفاعة قوية يف مسألة التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة، وتقديم الدعم لألبوين يف كيفية 

تربيــة األبناء للحد من الجرمية ولتحســني النتائج األخرى، وبعــض األفكار حول "االحرام" 

والحد من اإلقصاء االجتامعي.  

إليك َدفعًة أخرى:
يف نهايــة فــرة إدارة رئيس الوزراء توين بلري، ســنحت الفرصة ملحاولــة أخرية من أجل 

التوصل إىل ُنُهج سلوكية أكرث تطوراً ووضوحاً إلدخالها يف السياسات.  ففي الفرة التي سبقت 

تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد حينها غوردون براون، أجرينا عملية شاملة "ملراجعة 

السياسات" تهدف إىل إتاحة الفرصة للتفكري ملّياً فيام تعلمناه خالل عقد من الزمان قضاه 

بلــري يف الســلطة: ما الذي نجح وما الذي فشــل، ومــا األفكار الجديدة التي رمبا تســتحق 

النظر فيها.  لقد كانت فرصة اســتثنائية؛ فاالنتقال الداخيل للســلطة والرئاســة يف حكومة 

حزب العامل نفســه، أتاح لنا الفرصة إلعادة تنشيط التفكري والجمع بني أفضل اإلصالحات 

الســابقة والُنُهج الجديدة.  اشتملت املراجعة عىل سلسلة من الدراسات واألوراق البحثية، 

واجتامعات مع رئييس الوزراء السابق والالحق والوزراء القادمني واملغادرين، مع أن مجلس 

الحكومة السابق كان "قاب قوسني أو أدىن" من الرحيل.

لهيكلة وصياغة عملية املراجعة تم تشكيل فريق توجيه مصغر، يتكون هذ الفريق من 

بات ماكفادن للتوجيه الســيايس وهو وزير جونيــور* يف مكتب مجلس الوزراء )وكان لفرة 

طويلة مساعداً سابقاً لبلري يف املكتب(، وإيد ميليباند للتوجيه السيايس أيضاً )مساعد سابق 

* الوزير الجونيور )األصغر أو املبتدئ(: هو وزير مبرتبة أصغر يف الحكومة الربيطانية وليس عضواً يف مجلس 

الوزراء وال يحرض اجتامعاته إال عند الطلب – املرجم.
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لغوردون براون، وأصبح الحقاً رئيساً لحزب العامل(، إضافة لقياديت لجانب الخدمة املدنية، 

وكانــت مرجعية الفريق تعود إىل وزيرة شــؤون مجلس الوزراء هيالري أرمســرونغ وإىل 

رئيس الوزراء بالطبع.

كجــزء من ندوات املراجعــة التي عقدت يف الفرة من أواخر عــام ٢٠٠٦م إىل أوائل 

عــام ٢٠٠٧م، طلبنا من روبرت كيالديني مؤلف كتاب: "التأثري: ســيكولوجية اإلقناع" أن 

يأيت مشــكوراً لتقديم ندوة، والتــي أثبتت أنها واحدة من الجلســات األكرث رواجاً، وقد 

عقدناهــا يف غرفة الطعام يف مبنى ١٠ داونينج ســريت )مقــر الحكومة الربيطانية(.  مل 

تكن غرفــة الطعام يف املبنى الحكومــي باملكان األكرث عملية لعقد النــدوات، فطاولتها 

الطويلة والدقيقة بشمعداناتها الثقيلة جعلت من الصعب عليك رؤية الجالسني مقابلك، 

وتجهيــزات الصوت يف الغرفة كانت أقــرب مالءمة للمحادثات الخاصــة منها للعروض 

التقدميية.  مع ذلك، فإن املوقع والتلبيســات الخشبية والفضيات ذات القيمة التاريخية 

واللوحات الفنية كانت دامئاً وأبداً مثاراً لإلعجاب.

روبرت كيالديني كان عظياًم، وكانت أول مرة أقتني فيها كتابه قبلها بسنوات من مكتبة 

هارفارد كوب، يدفعني حينها الفضول لرؤية النصوص التي يستشــهد بها زماليئ يف جامعة 

هارفارد، أثناء تدريسهم ملواد علم النفس، وقد أحببت ما رأيت.  كان الكتاب آنذاك حديثاً 

مــا زال يف طبعته الثانيــة ولكنه ذو طابع كالســييك: مزاوجة ســاحرة وجذابة بني تجارب 

قون – وحتى  علم النفس الشهرية وبني األســاليب والتقنيات اليومية التي يستخدمها املسوِّ

املحتالون – يف التأثري عىل الناس.  وحتى عىل املســتوى الشــخيص، كان كيالديني شخصية 

جذابة.  اعتمد عمله يف هذا الكتاب بشــكل كبري عــىل املوضوع املثري لحد الغرابة أال وهو 

رمي النفايات، وقدم فيه ملحة عامة عن ســتة تأثريات واســعة يجب عىل صناع السياسات 

التفكري فيها.  وشــّدد بشكل خاص عىل "الخطأ الفادح" كام أسامه، املتمثل يف: صّب الركيز 

عىل ماال ينبغي عىل الناس فعله، واملفرض أن ُيرصف إىل ما ينبغي أن يفعلوه.  وقد أوضح 

هذا "الخطأ" باالستدالل بواحدة من قصصه العظيمة: مشكلة أخذ الناس للخشب املتحجر 

الجميــل من املنتــزه الوطني القريب من جامعته يف أريزونــا.  ورشح كيف أن أحد طالب 

الدكتــوراه لديه زار املتنزه الوطني هو ورفيقته الرقيقة.  وعندما رأت اللوحات اإلرشــادية 
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التي تطلب من الناس عدم اقتالع الخشب املتحجر نغزته يف صدره قائلة: "هيا بنا"، وأكملت 

مجادلًة: "دعنا نحصل عىل قطعة ما دام هناك بعٌض منها!".

استمر كيالديني وطالبه يف إجراء سلسلة من التجارب، اختربوا فيها األثر الذي تركه لوحات 

إرشادية متنوعة عىل احتاملية أن يقوم زّوار املتنزه بالتقاط وأخذ قطع من الخشب املتحجر، 

والــذي تركه الباحثون منثــوراً بتباعد عىل طول الطريق وراء اللوحات.  وقد وجدوا بشــكل 

قطعي أن اللوحات املكتوب عليها: "العديد من الزّوار الســابقني اقتلعوا الخشب املتحجر..."، 

جعلت احتامالت أن يلتقط الزّوار تلك األحافري تتضاعف بأكرث من أربعة أضعاف.  لقد وقعوا 

تحــت تأثري تواصل غري مقصود فحــواه أن ما يقوم به كثري من النــاس هو أخذ األحافري )ما 

يعرف بتأثري "املعيار االجتامعي social norm". )للمزيد انظر الفصل ٥()١٨(.

عىل نحو مامثل، أشــار روبرت إىل أحد اإلعالنات التجارية القدمية واملشــهورة جداً التي 

كافحت موضوع رمي النفايات والتي تحرك مشــاعرك املاقتــة لهذا الترصف، ولكن يف الواقع 

عرض هذا اإلعالن زاد من نسبة رمي النفايات؛ ألنه أوحى بأن هذا ما يفعله غالبية الناس.  يف 

املقابل، مع عرض إعالن ســخيف ولكنه فعال عن إعادة التدوير، وأنه الســلوك املتبع لغالبية 

الناس ما عدا حاالت استثنائية نادرة فقط ال تتبعه، ارتفعت نسبة إعادة التدوير٣٠٪.

اندهــش الــوزراء الجونيور* الحــارضون من العــرض التقدميي.  فقــد أمكنهم إدراك 

التأثــريات واألخطاء التي وصفها كيالديني؛ لوجودها يف معارك السياســات التي يخوضونها 

هــم ووزاراتهم.  ومع ذلــك، كان بعضهم قلقاً من مدى مقبولية هــذا النهج لدى العامة، 

تســاءل أحدهم: "أال يعد هذا تالعباً؟" أو كالتشــبيه الذي عرب عنه مســؤول آخر: "ال ميكن 

القــول بأنها كلعبة الكريكيت متامــاً، أليس كذلك؟" كان رد روبرت بســيطا:ً "بالطبع أنت 

تحاول التواصل مع العامة"، موضحاً: "ولكن رســالتك تصبح مشــوهة ومبهمة، فاألمر إذن 

يدور حول التواصل الفعال، ولست تخدم أي طرف بفشلك يف إيصال رسالتك".  

كانــت إجابة موفقًة وبارعة، ولكن كان لها جانب ســلبي كبري عىل جمهور السياســات 

يف ذلــك الوقت؛ فقد جعلتهــم يعتقدون أن األمر يتعلق بالتواصــل فقط.  وبعبارة أخرى، 

كانت مادة مثرية لالهتامم بالنســبة للمكاتب الصحفية يف الوزارات، ورمبا للفرق السياسية 

املشاركة يف االنتخابات، ولكنها ليست حقاً ذات صلة بجوهر العمل الجاد للسياسات.  



البدايات

55 داخل وحدة الحفز

بالطبع كان هناك مشــكلة أساسية أكرث عمقاً، ويتوقف عليها مصري مراجعة السياسات 
التي نجريها برمتها.  ففرة بلري يف الوزارة شارفت حينها عىل االنتهاء، ومل يكن رئيس الوزراء 
القادم غوردون براون وحلفاؤه وبعد سنوات طويلة من االنتظار يف مزاج يسمح لهم بتلقي 
مشــورة يف اللحظات األخرية عن السياســات، ومن عملية مســتلهمة من إدارة بلري.  أيضاً 
ومثلام قال يل أحد الوزراء "كوزير جونيور )مبتدئ(: تتعلم الســري عىل خطى من سبقك – 
فمن الصعب جداً وبعد عرش ســنوات أن تجد نفســك منفتحاً فجأة تجاه أفكاٍر جديدة أو 

أن تأيت بأفكاٍر جديدة".  

تركــت العمل يف مكتب الحكومة ويف الوحدة اإلســراتيجية لرئيــس الوزراء قبل بضعة 
أسابيع من تنحي بلري النهايئ يف عام ٢٠٠٧ واستالم براون زمام السلطة.  كنت أشعر بالتعب 
الشديد بعد ست سنوات من العمل يف الحكومة، كام أن أنصار براون يف ذلك الوقت كانوا 
يعتربوننــي مقرباً جــداً من بلري. وعىل أي حــال، من الجيد للحكومــة الحصول عىل دماء 

جديدة.  

مع أزمة النظام املايل العاملي يف عام ٢٠٠٨م ومشــارفته عىل االنهيار، كان لدى غوردون 
الكثري من األمور للتعاطي معها، ورسعان ما تم نسيان ندوة داونينج سريت، ومسائل منع 
رمــي النفايات ووقف رسقة الخشــب األحفوري.  الغريب أن جريــج بيلز وهو واحد من 
أذىك املســاعدين السياسيني الجدد لرئيس الوزراء براون، كان قد عمل عىل النسخة األصلية 
لوحدة اإلســراتيجية )PMSU( املتعلقة بتغيري الســلوك.  توىل جريج مسؤولية الصحة يف 
الحكومة الجديدة، وبالتايل مل يكن من قبيل الصدفة أن أحد الخطوات املبكرة إلدارة براون 
كانت طرح فكرة تغيري الوضع االفرايض يف مسألة التربع باألعضاء إىل "املوافقة املفرضة" – 
وســيكون مبقدور الناس االنسحاب من التربع إن أرادوا، بدالً من الوضع السابق وهو طلب 
االشــراك ملن أراد التربع.  ولكن حتى هذه الخطوة مل تكن املعركة الصحيحة متاماً، ســواء 
من حيث مناسبة الوقت أو القضية املطروحة.  لذا كان هناك ردود فعل عارمة من العامة 
واملختصني مناهضًة لهذه الفكرة، وتم آنذاك إسكات آخر الهمسات املنارصة لورقة الوحدة 

اإلسراتيجية القدمية، عىل األقل يف بريطانيا)١٩(.

أمــا عىل الضفة األخرى من املحيط األطليس، فإن النهج الســلويك للسياســات كان عىل 

وشك الحصول عىل دعم كبري.
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الحفز يصبح توجهاً سائداً:
... ال ميكننا مواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين ببريوقراطية القرن العرشين ... صحيٌح أن عىل 

الحكومة واجٌب يف قيادة الجهود قدماً نحو استقاللية الطاقة، ولكن يجب عىل كل فرد منا القيام 

بدوره لنجعل بيوتنا ومقار أعاملنا أكرث كفاءًة يف استخدام الطاقة. وصحيٌح أن الحكومة ملزمة بتوفري 

مزيد من فرص النجاح ملساعدة الشباب الذين يقعون يف براثن الجرمية واليأس، لكن البد أن نعرتف 

أيضاً بأن الربامج وحدها ال ميكن أن تحل محل الوالدين، فال ميكن للحكومة أن تطفئ التلفاز وتجعل 

الطفل يقوم بحل واجباته املدرسية، من الرضوري أن يتحىل اآلباء بقدر أكرب من املسؤولية لتقديم 

املحبة واإلرشاد ألطفالهم.

الرئيس أوباما، خطاب القبول، عام ٢٠٠٨م.

كان هناك فرضية مفادها أن الحكومة املركزية غري قادرة عىل تغيري سلوك الناس إال من خالل 

القوانني واللوائح. ستكون حكومتنا أكرث فطنة، وستبتعد عن عتاد املايض البريوقراطي، وستجد طرقاً 

ذكية لتشجيع الدعم ومتكني الناس من اتخاذ خيارات أفضل ألنفسهم.

رئيس الوزراء كامريون ونائب رئيس الوزراء كليغ.

اتفاقية االئتالف، عام ٢٠١٠م. 

بعد مرور خمس ســنوات عىل املراجعة سيئة الطالع التي أجرتها الوحدة اإلسرتاتيجية، 

م مفاجئ كبــري يف تطبيق العلوم  كان هنــاك عىل الجانب اآلخر مــن املحيط األطليس تقدُّ

السلوكية يف السياسات. 

عندما رشع ريتشــارد ثالر عامل االقتصاد يف جامعة شــيكاغو وكاس سنســتاين املحامي 

األكادميي يف جامعة هارفارد يف تأليف كتابهام، كانا ينويان تسميته: "األبوية الليربالية"، متاماً 

مثل اســم الدراسة التي اســتند عليها كتابهام بشكل كبري. من حسن حظهام وحظنا جميعاً 

أن أحد النارشين املحتملني للكتاب اقرتح مسمى "الحفز" كعنوان بديل للكتاب، وهو االسم 
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الذي ُنرش به يف عام ٢٠٠٨م*. هذا يدفعنا للتساؤل: كم من األفكار العظيمة األخرى مدفونة 

تحت وطأة العنوان األكادميي الالئق؟

الكثــري من األفكار التي تناولها كتابهام كانت معروفة ســلفاً يف األدب النفيس، كام رأينا 

يف الفصل الســابق، وساعد بعض املؤلفني من أمثال روبرت كيالديني عىل نرش تلك األفكار 

عىل نطاق أوســع وأشــمل. غري أن ثالر وسنستاين منحا هذه األفكار َدفعًة إضافية كربى يف 

ثالثة أوجٍه عىل أقل تقدير. أوالً: كونهام ليســا من علامء النفس ســاعدهام عىل استخالص 

األفــكار من علم النفس يف منوذج منفتح، وتطبيقها عىل املشــاكل التي تواجه االقتصاديني 

واملرشعــني. ثانياً، دمجا األفكار واألدبيــات القامئة حينها مع األفــكار الحديثة املنبعثة من 

"االقتصاد الســلويك"، مبا فيها اإلقرار الرســمي املتزايد بقوة تأثري الوضع االفرتايض للخيارات 

و "هندســة االختيار" – أو مبعنــى الطريقة املتبعة لعرض الخيارات عــىل الناس)١(. ثالثاً: 

انخراطهام يف السياســات بشــكل مبارش، ال ســيام من خالل صديقهام وزميلهام القديم يف 

جامعة شيكاغو باراك أوباما.

أوباما وسنستاين: "الحفز" قادم إلى واشنطن:
يف خطــوة جذبت اهتامماً واســع النطاق عــنّي الرئيس املنتخب حديثــاً أوباما يف عام 

٢٠٠٨م املؤلف املشــارك يف كتاب "الحفز" كاس سنستاين يف منصب: "القيرص* التنظيمي" 

يف حكومتــه الجديــدة. نعم كانا عىل معرفة ببعضهام يف جامعة شــيكاغو، إال أن كاس كان 

بارزاً منذ فرتة طويلة لدى الكثريين كمفكٍر مفاهيمي ومحاٍم أكادميي، مع قدرته عىل النظر 

إىل القانون والعامل بطريقة جديدة ممتعة. 

كان كاس أيضاً منفتحاً عىل نحو غري اعتيادي تجاه التفكري اإلحصايئ والنفيس. الحظ قبل 

تأليــف "الحفز" بفرتة طويلة كيف ُتبدي املحاكم وعامة الناس كذلك اســتعداداً لدفع مثن 

أكرب، من أجل إنقاذ حياة شخص ما يف سياق معني أكرث من غريه. كان هذا النوع من التفكري 

هــو ما جلبه إىل عامل غريــب ورائع أال وهو: كيف يتخذ الناس عــىل أرض الواقع قراراتهم 

الحقيقية. 

* جاء االقرتاح بإطالق مسمى كتاب: "الحفز" من نارش مل يستمر العمل معه. ريتشارد ثالر.
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يف الوقت الذي التقيته شــخصياً كان سنســتاين يف واشنطن ضمن فريق العمل يف إدارة 

أوباما، بالرغم من أنني ســبق وأن قرأت بعض أعامله عىل مر الســنني. كنت حينها ما زلت 

أحاول التقاط أنفايس بعد مســرية مضنية استمرت ستة أعوام يف الحكومة الربيطانية، أتيت 

للزيارة بصفتي خبري يف السياسات العامة قادم من بيت للخربة صغري، تم استحداثه مؤخراً 

يف بريطانيا يحمل اسم: "معهد الحكومة".

كان مكتب سنســتاين يقع يف مبنى "مكتب أيزنهــاور التنفيذي" غرب البيت األبيض 

مبارشة، ويشــتهر املبنى باســم كعكة الزفاف لبنائه وأعمدته الحجرية املفصلة، واالمتداد 

الفخم والضخم للفسحة املؤدية إىل واجهة املبنى. كان مكتبه مثرياً لإلعجاب؛ كبرياً وسقفه 

عــاٍل، ومجهزاً بأثاث يكافح مللء فراغ الغرفة الكبــرية، ومزيناً بصورة طولية جميلة يظهر 

فيهــا وهو يتحدث بجدية إىل الرئيس خارج البيت األبيض. أما كاس نفســه فهو شــخص 

يتحدث بروية وتأميل بشــكل واضح وتلقايئ، ومــع أنه ميتلك حدة يف الذكاء ودقة عقلية 

متقنة، إال أنه رجل متواضع. ويف رأيي، أن الغرفة ال تناســبه أبداً كام لو أن مســاحتها أكرب 

مام يحتاجه.

بصفته رئيســاً ملكتب املعلومات والشــؤون التنظيميــة )OIRA( ضمن مكتب اإلدارة 

وامليزانية )OMB(، كان كاس سنســتاين يف املكان املناســب بالضبط إلدخال ُنُهج ســلوكية 

علمية أكرث تطوراً إىل قلب الحكومة األمريكية. يف األصل أنشئ مكتب املعلومات والشؤون 

التنظيميــة )OIRA( يف عــام ١٩٨٠م، وكان مرتبطاً دامئاً بالحد من األعامل الورقية واألعباء 

الواقعة عىل املواطنني وقطاعات األعامل نتيجة التنظيامت الحكومية. تعرض املكتب خالل 

فــرتات الحكومات الجمهورية النتقادات، واعترب مبثابة املكابح التي تســتخدمها الســلطة 

التنفيذيــة ملنع اللوائح والتنظيامت الجديدة. ولكــن يف عهد كاس، تحول تركيز املكتب إىل 

كيفية إعادة تشــكيل اللوائح والتنظيامت ليكون لهــا تأثريات أكرب وأعباء أقل. كانت األداة 

الرئيســية لتحقيق هذا التحســني يف فعالية تأثريات اللوائح والتنظيامت هي االستفادة من 

دروس االقتصاد السلويك والرؤى السلوكية.

الهرم الغذايئ من األمثلة االعتيادية التي استشــهد بها كاس، وهو رسم صدر عن وزارة 

الزراعــة األمريكيــة للمرة األوىل يف عــام ١٩٩٢م، ويهدف إىل توجيه عــادات األكل لدى 
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األطفال واآلباء واملدراس التوجيه السليم، ودفع عجالت اإلنتاج واالستهالك األساسية نحو 

نظام غذايئ متوازن وصحي. ومع ذلك، وجد الكثري من الناس أن هذا الرســم محرٌي جداً. 

يجادل كاس بأن هذا مثاٌل واضٌح )حرفياً( للحكومة عندما تحاول أن تكون مفيدة، ولكنها 

يف الواقــع تســبب ربكة أكرب من الفائدة. وهو يرى أن املســألة مل تكــن خطأ يف التوجيه 

ذاتــه، إمنــا مل يكن مفهومــاً. لذلك كان يدعم وبقوة فكرة إعادة تصميم الرســم بشــكل 

يســتطيع الناس فهمــه وإدراكه عىل الفــور – أو رمبا يحتاجون إىل جهد ذهني بســيط 

لتفســريه واستيعابه – وبالتايل قد يؤثر هذا الرســم فعلياً يف سلوك الناس. وهذا ما تم يف 

شــهر يونيو عام ٢٠١١م عندما استبدل رسم "الهرم الغذايئ" برسم "طبق الطعام" البسيط 

)انظر الشــكل ٥(. بالنســبة إىل كاس مل يكن األمر مجرد تفاصيل بسيطة، وإمنا حول مبدأ 

أســايس: إذا أردنا أن تكون اإلرشــادات والتنظيامت الحكومية فعالة البد أن تكون سهلة 

الفهــم بداهة. والزال إىل يومنا هذا مســتمر يف ترديد هذه الالزمة: "الطبق وليس الهرم" 

ويرص عليها.

الشكل)5(

مقارنة ما بني الهرم الغذايئ الصادر عن وزارة الزراعة األمريكية )طبعة ٢005( والطبق الغذايئ 

املبسط )٢0١١(
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 )OIRA( وّثقت التقارير الســنوية الصادرة عن مكتب املعلومات والشؤون التنظيمية

زيــادة مثــرية يف "معدل التكلفــة واملنفعة" الناتجة مــن اللوائح والتنظيــامت الصادرة أو 

املنقحة يف عهد إدارة أوباما. وأشــارت التقارير إىل أن تحســني الجــودة التنظيمية أدى إىل 

تحقيــق فوائد مبليارات الدوالرات يف الواليات املتحدة األمريكية. ويحاجج كاس بأن تقديم 

املعلومات بطرق ميكن أن يفهمها الناس واملســتهلكون العاديون بســهولة أكرث، مّكنهم من 

اتخاذ خيارات أفضل وســاعد يف تحســني أداء األســواق. مثال عىل ذلك: تقديم املعلومات 

املفيــدة من أجل االقتصاد يف اســتهالك الوقود عىل شــكل كمية الغالونــات لكل ميل، أو 

التكلفــة بالدوالر لــكل ميل بدالً من عدد األميال املقطوعة مقابــل الغالون الواحد كام يف 

الســابق. ميكن عىل نحــو مامثل أن يؤدي إعادة ضبط خيــارات الوضع االفرتايض بدقة، أو 

االستخدام الفعال للشفافية إىل وضع تنظيامت أكرث فاعلية، بل وأيضاً أقل أعباًء عىل الناس 

وعىل قطاعات األعامل.

واشــنطن مكان صعب وصارم لخوض املعرتك السيايس. فاالنقســامات الحزبية الحادة 

فيها ال ترتك سوى مساحة بسيطة لالعتبارات والحسابات العلمية الدقيقة مثل: كيف ميكن 

تقديم املعلومات بشــكل أفضل، أو النقاط الدقيقــة الناتجة عن تحليل التكاليف واملنافع. 

لدرجة أن كاس نفســه وصفه أحد املعلِّقني السياسيني البارزين من الحزب الجمهوري بأنه 

"الرجل األكرث خطورة يف أمريكا" بسبب دوره يف إدخال التفكري السلويك املتطور واملتقن إىل 

عــامل اللوائح والتنظيامت. الحال إذن كالتايل: إذا كنت ال تثق يف الحكومة أساســًا وتريد أن 

ترى دورها يتقلص، فآخر يشء ترغبه هو وجود مسؤول ذي فعالية عالية.

حقق مكتب املعلومات والشؤون التنظيمية تحت قيادة كاس بعض النجاحات الفعلية. 

فالتفكري السلويك كان جزءاً ال يتجزأ من عملية ترشيع وإصدار قانون الرعاية الصحية ميرسة 

التكاليف، وإصالح القانون املايل، وسياســات التغري املناخي، وسياســات حامية املســتهلك. 

بالطبع كان هناك حدود سياســية وإدارية ملا ميكن لكاس إنجازه، ولكن اإلنجاز املؤكد حقاً 

الذي حققه هو أنه فتح األعني والعقول يف جميع أرجاء العامل حول ُنُهج ســلوكية أكرث دقة 

ودرايًة تجاه السياســات. وإن كان هناك مكان يف العامل آنذاك عىل اســتعداد لســامع هذه 

الرسالة فلن يكون سوى بريطانيا.
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السباق النتخابات ٢0١0: سياٌق سياسي متغير:
هناك يشء واحد ال يختاره املعارضون السياســيون أثنــاء وجودهم يف مواقع املعارضة، 

ولكنه ميزة متنحهم إياها تلك املواقع، إنها تتيح لهم الوقت واملكان املناســب للتفكري. فهم 

يف بحث دؤوب عن األفكار الجديدة واملثرية لالهتامم، ال سيام تلك التي تتالءم مع أهدافهم 

السياسية وقد تجذب الناخبني أيضاً.

عني ديفيد كامريون شــخصاً اســتثنائياً من حزبه )حزب املحافظني( ليســاعده يف إعادة 

تشــكيل سياســاته وفكرة الناس عنه، وعن الحزب يف سنوات الســباق النتخابات ٢٠١٠م. 

كان ستيف هيلتون رسيع البديهة متفتح الذهن، متمكناً بشؤون اإلعالم والصورة الذهنية، 

وكانت لديه شــكوك عميقة حول سياسات "الحكومة الضخمة*". أما حزب املحافظني فكان 

خارج الســلطة منذ عام١٩٩٧م، ونجح توين بلري تحديداً بســحق سلسلة متعاقبة من قادة 

حزب املحافظني. نتيجة لذلك، كان كامريون والحزب عىل اســتعداد تام للتجديد. ورغم أن 

لــدى بعض الكتل يف حزب املحافظني شــكوكهم تجاه هذا التجديــد، إال أن حنينهم للفوز 

االنتخايب جعلهم يتكيفون مع أفكار هيلتون األكرث تطرفاً.  

كان ســتيف يتحاىش لبس البدل الرســمية ويفضل التيرشتات ورساويل الكاجوال*، متيل 

قامته إىل القرص قلياًل، وبدين إىل حد ما يف ذلك الوقت. وبرصف النظر عن البدل الرســمية 

فإن ســتيف كان يتجنب حتى لبس األحذية الرســمية. وهي عادة جلبها معه فيام بعد إىل 

داونينج سرتيت )مقر رئيس الوزراء – املرتجم(، حيث شوهد الحقاً بالجوارب فقط يف مكتبه 

املجاور لقاعة مجلس الوزراء، التي كانت تعج فيام مىض بوزراء الحكومات املتعاقبة ببدلهم 

الرسمية وربطات أعناقهم. حالقته لشعره وقتها جعلته يبدو كحارس مللهى لييل أقرب منه 

ملستشــار محافظ لزعيم حــزب املحافظني املعارض )رئيس الــوزراء الحقاً(. يف العموم كان 

شخصية ساحرة، عاطفي وذو حس عاٍل، حيوي وخالق ومبدع للغاية. ولكنه قد يكون أيضاً 

متقلب املزاج، ذو حدة متقدة والذع اللسان نوعاً ما. باختصار كان عىل النقيض متاماً لصورة 

العضو التقليدي يف حزب املحافظني الربيطاين. 

* الحكومة الضخمة big government: مصطلح تهكمي يســتخدمه السياســيون املحافظون لوصف الحكومة 

املتدخلة بإفراط يف السياسات العامة أو القطاع الخاص أو تنظيم املسائل الشخصية لألفراد – املرتجم.
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كان لســتيف مع ذلك خلفيتــه املحافظة مبعنى أنه يجمع بني شــكوك عميقة الجذور 

حول الحكومــة مع قناعة قوية برضورة متكني األفراد وقطاعــات األعامل واملجتمعات من 

اتخاذ القرارات ألنفســهم. كان شعاره وحجته التي ينادي بها ويرددها: "املجتمع الكبري، ال 

الحكومة الكبرية".

يف الفرتة التي ســبقت انتخابات عام ٢٠١٠م، سافر ســتيف بصحبة روهان سيلفا وهو 

شــاب المع يعمل مساعداً ملستشــار حكومة الظل، وقبلها كان مســاعداً يف وزارة الخزانة، 

انطلــق االثنــان يف رحلة إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ للبحث عــن أكرث األفكار والعقول 

الجديــدة جاذبيــة ولفتاً لالنتباه يف العرص الحايل. كثرٌي مام اطلعــا عليه رائع للغاية، إال أنه 

ُتــرك جانبــاً ومل يلتفت إليه أحد. كان "الحفز" أحد تلك األفكار التي وجداها مهملة يف طي 

النسيان. إنها فكرة تطرح للحكومات حلوالً وبدائل قابلة للتطبيق يف مجاالت: الترشيع )سن 

القوانني والتنظيامت – املرتجم(، والتفويض )التكليف والوالية السياسية – املرتجم(، وإنفاق 

األموال عشــوائياً لحل املشــكالت. هذه الخالصة تتناغم متاماً مع فلسفة هيلتون وكامريون 

الناشئة. الحقيقة أن استقطاب كاس سنستاين للعمل يف الحكومة من قبل الرئيس األمرييك 

امُللِهــم الجديد حينها )يشــري املؤلف إىل الرئيــس باراك أوباما – املرتجم( ســاعد يف زيادة 

االهتامم بالفكرة وروعتها، ولكن الذي أقنع ستيف وروهان بالفكرة فعاًل هي املحادثات مع 

الرجل الجاد رشيك كاس يف تأليف الكتاب وخبري االقتصاد من جامعة شيكاغو ريتشارد ثالر.

اّطلع روهان أيضاً عىل بعض أعاميل ودراســايت، ومن ضمنها ملخص كتاب: "الشــعوب: 

الرثوة املخفية" والذي نرش يف أواخر عام ٢٠٠٩م، ويف خالصته رسٌد ألفكار السياسات العرش 

الكــربى التي يجب عىل أي رئيس دولة أو رئيس وزراء وفريقي عملهام النظر فيها. ارتكزت 

القامئة جزئياً عىل اســتنتاجات السياســات الخاطئة من الدراســة "مراجعة السياسات من 

عهــد بلري إىل براون"، وأيضاً عىل سلســلة من املراجعات واألعــامل األكادميية األخرى ذات 

العالقة)٢(. يهتم الكتاب كام يتضح من عنوانه، وكام يرد يف بعض األفكار يف القامئة، بالطرق 

التي بسلوكها تتمكن الحكومات من إتاحة املجال بشكل أكرب لطاقات املواطنني؛ يك يتسنى 

لهم مساعدة أنفسهم ومساعدة بعضهم بعضاً. املقرتحات األخرى يف الكتاب جعلت املسألة 

جديــة وتتجاوز بصــورة كبرية تلك األالعيــب يف املعلومات التي متارســها الحكومات عىل 
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املواطنني واملســتهلكني، ومنها االبتكارات الدميقراطية، والرتكيز عىل الرفاهية، والسياســات 

القامئة عىل األدلة. لكن وألهميتهــا وعالقتها مبوضوعنا الحايل، كانت التوصية الخاصة التي 

تعكس أصداء عديدة مثل مراجعة الوحدة اإلســرتاتيجية لرئيس الوزراء )PMSU( وأعامل 

كانيامن واآلخرين، وجلســة عمل كيالديني يف مقر الحكومة بداونينج ســرتيت، كام وردت 

يف الكتاب:

احتضان مبدأ االقتصاد السلوكي:
يقدم االقتصاد الســلويك لصناع السياســات وللمواطنني مجموعة أدوات جديدة وقوية 

تســاعد يف التصدي لتحديات العرص الحارض ويف تحســني نوعية معيشتنا. وبالرغم من أن 

العديد من الرؤى الرئيسية موجودة منذ عرشين إىل ثالثني عاماً، فقد كان صناع السياسات 

بطيئني جداً يف تطبيقها ... ميكن لتطبيق االقتصاد السلويك أن يحقق مكاسب جوهرية فيام 

يتعلق بالبيئة، والجرمية، والسلوك املؤيد للمجتمع، والتعليم، والصحة والرعاية االجتامعية. 

)الشعوب: الرثوة املخفية، ٢٠٠٩م، من هنا(.

باعتامده بشكل كبري عىل كتاب ثالر وسنستاين، كتب روهان مقاالً تحت اسم مستشار 

حكومة الظل جورج أوســبورن. جادل روهان يف املقال بــأن الُنُهج من نوع الحفز بإمكانها 

تحقيــق نتائــج أفضل، وغالباً بتكاليف أقــل، وبتقدير أكرب للشــخص واختياراته من الُنُهج 

والتنظيامت التقليدية. ورضب مثاًل بتسليطه الضوء عىل كيف أمكن تشجيع ترشيد استهالك 

الطاقة يف املنازل، عن طريق إعطاء األرس معلومات عن مســتوى اســتخدامهم، مقارنة مع 

جريانهــم األكرث كفاءة يف ترشــيد الطاقة، أو حتى من خالل األجرام املتوهجة فوق أســطح 

املنازل، والتي تشــري إىل مستوى استخدام الطاقة ملالك املنزل ومستواه لدى اآلخرين )ملزيد 

من التفاصيل عن التأثري االجتامعي، انظر الفصل ٥(.

اجتذب املقال اهتامماً كبرياً، فقد المس املنطقة بني التفكري الجذاب الجنوين إىل حٍد ما 

– يكفي للفت انتباه املعلقني واملهتمني بالشأن العام – وبني التفكري العقالين إىل حٍد يصمد 

أمام التدقيق املتشكك.
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يف تلــك األثنــاء، تواصلت التبعات البليغــة الناجمة عن األزمة املاليــة واملرصفية لعام 

٢٠٠٨م، لتكشــف عن رشوٍخ عميقة يف التفكري االقتصادي والتفكري التقليدي للسياســات. 

أظهرت األزمة أن حتى من ُيســمون خرباء ماليني يف كال الوسطني األكادميي والتجاري، كانوا 

عرضة الرتكاب أخطاء فادحة يف األفكار واألحكام، وكانت عواقبها كارثية. كام أظهرت األزمة 

إخفاقات كارثية مامثلة للهيئات التنظيمية والبنوك املركزية، ويف مناذج السلوك البرشي التي 

تســتند إليها سياساتهم. يف هذا الجو والسياق األشمل، مل يكن من السهل تجاهل انتقادات 

سيلفا وهيلتون وأوسبورن للتنظيامت التقليدية وغض الطرف عن األفق الجديد املتمثل يف 

فكر "الحفز".

التفكير الحكومي بدأ أيضاً في التغيير: 
بالتوازي مع تحريات ســتيف وروهان حول أفكار "الحفز"، حدث تحول يف عمق إدارة 

الحكومة الربيطانية نفســها. فالخبري االقتصادي املؤهل ورئيس الخزانة السابق السري غوس 

أودونيل، والذي كان يشــغل آنذاك منصب رئيس الخدمة املدنية، أصبح مهتاًم جداً بتطوير 

مناذج أفضل وأحدث للسلوك البرشي، عىل األقل من أجل إيجاد تفسري لإلخفاقات الكارثية 

للنامذج االقتصادية املستخدمة عىل نطاق واسع يف عام ٢٠٠٨م.

شــغل غوس أودونيل ســابقاً منصب أمني مجلس الوزراء يف حكومتي بلري وبراون. كان 

يف أواخــر الخمســينيات من عمره طويل القامة قوي البنية. قــِدم غوس إىل مجال الخدمة 

املدنية من خلفية – ليســت متخصصة متاماً – ولكنها ذات صلة نســبية، خلفيته األكادميية 

مستغرقة يف االقتصاد القيايس من جامعتي وارويك وأكسفورد. من أوائل األدوار التي توالها 

يف الحكومة العمل عىل الكتاب األخرض الشــهري التابــع لوزارة الخزانة، والذي يحدد لصناع 

القــرار العقالنيني كيفية القيام بتحليل التكاليــف واملنافع، وفقا ألحدث األفكار االقتصادية 

حينها. تركيبته االســتثنائية التي تجمع الخربة االقتصادية مع الشــخصية اآلرسة، رسعان ما 

جذبت االنتباه إليه ليصبح السكرتري الصحفي ملستشار حزب املحافظني آنذاك جون ميجور. 

وعندما أصبح ميجور رئيساً للوزراء يف أوائل التسعينيات اصطحب غوس معه. فيام بعد عاد 

غوس للعمل يف الخزانة يف منصب الرئيس )كأمني دائم(، قبل أن يتقلد يف األخري منصب أكرب 

موظف مدين يف بريطانيا )أميناً ملجلس الوزراء( يف عهد رئيس الوزراء توين بلري عام ٢٠٠٥م.
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الخلفية العلمية والخربات السابقة لدى غوس جعلت منه الشخص األنسب لالستقصاء، 

والتفكري بشكل خاص يف الدروس البليغة التي ميكن أن تستفيدها الحكومة من أزمة النظام 

املــرصيف واملــايل يف ٢٠٠٨–٢٠٠٩م واقرتابه من حافة االنهيار، الســيام أنه عايش األزمة عن 

قرب بحكــم مناصبه كرئيس للخدمة املدنية وأمني عام ملجلس الوزراء. لقد اتضح بشــكل 

جيل له ولغريه مدى سوء أداء النامذج التي كانت تعتمدها وزارة الخزانة يف األزمة. وأمكنه 

رؤية وصول الخلل بشــكل مبارش إىل عمق الفرضيات األساســية التي اســتندت عليها تلك 

النامذج، وعــىل وجه الخصوص االفرتاضات االقتصادية أو فرضيــات "الرجل العقالين" التي 

كان يدرســها، ودمجها بنفسه يف صلب مناذج وزارة الخزانة. عالوة عىل ذلك، إذا كانت تلك 

النامذج خاطئة بشــكل كبري حول الســلوك البرشي فيام يتعلق باألســواق املالية، فام الذي 

ستفعله تجاه السياسات بنطاقها األشمل؟

كنت آنذاك قد تركت العمل يف الحكومة بعد تنحي رئيس الوزراء توين بلري، وأعمل مع 

اللورد سينسربي عىل إنشــاء "معهد الحكومة". شغل ديفيد سينسربي لفرتة طويلة منصب 

وزيــر العلــوم يف حكومة بلري، ومل يكتف مبنصبــه بل كان أيضاً من املحبــني للخري، وأبدى 

اهتامماً بالغاً يف تقيص ومعالجة العديد من أوجه الضعف يف الحكومة. كان الهدف الرئييس 

إلنشــاء املعهد هو الدراســة والتفكري يف مثل هذه الحالة من اإلخفــاق الحكومي العميق 

والتكنوقراطي* إىل حٍد ما. ولذلك قمنا بإزالة الغبار عن التقرير القديم للوحدة اإلسرتاتيجية 

لرئيــس الوزراء )PMSU( املتعلق بالســلوك البرشي وآثاره عىل السياســات. كانت الفكرة 

األساســية هي تحديث التقرير، واســتقطاب بعض األكادمييني الخارجيني الســتصدار موجز 

يســهل قراءته وفهمه من قبل واضعي وصناع السياســات، مبن فيهم الــوزراء أو الحكومة 

القادمة.

كان لــدى املعهد املقومات واملــوارد الالزمة إلنجاز التقرير بنفســه، ولكن كان الهدف 

من ذلك االســتقطاب هو إصدار يشء يجده صناع السياسات مفيداً – ويستخدمونه فعلياً. 

وهي من الظواهر الســلوكية األساسية التي تنطبق عىل األفراد واملؤسسات عىل حٍد سواء، 

وتتمحــور حول "االلتــزام": يكون األفراد واملؤسســات أكرث مياًل للقيام بــيء ما إذا كانوا 

* تكنوقراطية: مصطلح ســيايس نشــأ بعد الثــورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، يعني تــويل العلامء والتقنيني 

مقاليد السياسة والسلطة الحاكمة – املرتجم.
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مشرتكني فيه سابقاً سواء ساعدوا يف بناءه بأنفسهم أو حتى ولو بإسهام أو التزام بسيط، وهو 

ما يعرف باســم )تأثري إيكيا IKEA(. يف بدايات ترويجه لعلم نفس التأثري، رضب كيالديني 

مثاالً أنيقاً ألحد املطاعم التي كانت تعاين بسبب أن عدداً كبرياً من زبائنهم يقومون بالحجز 

ثم يتخلفــون عن الحضور. فصــدرت تعليامت للموظفني الذين يأخــذون الحجوزات عرب 

الهاتف إلجراء تغيري طفيف يف ظاهره، وهو أن ينتظروا لربهة )سكتة بسيطة( بعد الطلب 

مــن الزبائن :"هال أعلمتنــا إن مل تتمكن من الحضور" تخيل هذه الســكتة يف ذهنك، إنها 

تدفع الزبون مللء فراغها والرد بجواب من قبيل: "بالطبع" أو مجرد إصدار صوت يدل عىل 

املوافقة :"إإممم ... إإممم". والتأثري؟ انخفض عدد الزبائن الذين تخلفوا عن الحضور بدون 

اتصال إىل أكرث من النصف.

كام توقعنا ووضعنا يف حسباننا، فقد أمضينا بعض الوقت يف االتفاق مع مكتب مجلس 

الوزراء عىل أن التقرير سوف يعتمد بالتضامن سوياً. كان غوس أودونيل مرسوراً جداً باألمر 

وداعــاًم له، ولكن كان هناك دعم آخر أىت من ليام برين وزير مكتب مجلس الوزراء آنذاك، 

والذي كان رسيعاً يف إدراك إمكانات هذا النهج.  

لتعزيز فريق العمل وتوسيع قاعدة تخصصاته، انضم إلينا بول دوالن وهو خبري اقتصادي 

من جامعة "إمربيال كوليدج لندن" والتي سميت الحقاً )جامعة لندن لالقتصاد(، إضافة إىل 

اثنني من الباحثني الشــباب وهام إيفو فالف ودوم كينغ. بالنسبة إىل بول فقد صادفته عدة 

مرات عىل مر السنني، وكان يثري إعجايب عىل الدوام بتفكريه العميل الحاد والتجريبي، مبا يف 

ذلك أعامله املتعلقة بالرفاهية والتحيزات السلوكية)٣(. كام أنه قىض بعض الوقت يف العمل 

مع دانيال كانيامن يف جامعة برينســتون، حيث أوىل اهتامماً خاصاً بدراســة وتطوير "تأثري 

التأطــري" )framing effect( و "تأثري الربمجة" )priming effect(. عمل كل من بول دوالن 

وإيفــو فالف عىل وجه الخصوص عىل وضع تصنيف بســيط للتأثريات األكرث قوة املوجودة 

يف أدبيات االقتصاد السلويك، وهذا بالضبط جوهر ما أردنا صياغته يف مراجعتنا. ومن كوادر 

املعهد أضفت لفريق العمل أيضاً مايكل هالســورث وهو واحد من أفضل الباحثني لدينا يف 

املعهد، ليتشكل الفريق يف النهاية من خمسة أشخاص. 
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متثَّــل التحدي الرئيــيس للفريق يف اختصار األعــداد الكبرية من االختصــارات العقلية، 

ســواٌء املختربيــة أو املوجودة يف العــامل الحقيقي، واختصار "األخطــاء" والتأثريات يف قامئة 

قصرية تكون شــاملة ومتينة مبــا يكفي، لتمثل وبإنصاف األدبيــات العلمية وطريقة تفكري 

البــرش فعلياً – ولكن تلك القامئــة كانت ال تزال موجزة جداً، فال ميكن اعتبارها أداة مفيدة 

ودلياًل ارشادياً لصناع السياسات. كان إطار العمل الناشئ لبول وايفو يتضمن أربعة تأثريات 

رئيسية اخترصاها يف "SNAP": تأثري الربوز Salience، تأثري األعراف Norms، تأثري الشعور 

.Priming وتأثري الربمجة ،Affect )العاطفة(

شــعرت بأن إطار العمل "SNAP" ضيــق للغاية، وبالتحديد يشــعرك بأنه ضئيل جداً 

أمــام املجموعة الكبرية واملتنوعة التي يطلق عليهــا العاملون يف مجال اإلدراك االجتامعي: 

"التحيزات النســبية لخدمة املصلحة الذاتية" self-serving attributional biases. )عىل 

سبيل املثال، عندما تسري األمور بشكل جيد فإننا ننسب الفضل ألنفسنا، ولكن عندما تسوء 

فنحــن دامئاً ننســب الخطأ لآلخرين(، وكذلــك أمام التأثريات املرتبطــة املهمة مثل التحيز 

للتفاؤل. كام أن "SNAP" ضعيف نوعاً ما يف بعض التأثريات القوية التي وثقها علم النفس 

االجتامعي، مثل قوة الســلطة )ارجع لتجارب ميلغرام( أو املعاملــة باملثل )ومثالها النزعة 

القوية املوجودة لدينا ملســاعدة شــخص ســبق وأن مّد يد املســاعدة لنا، حتى وإن كانت 

مســاعدته لنا بســيطة ال تكاد تذكر(. قىض مايكل وإيفو عدة أشــهر يف بحٍث متعمٍق يف 

املؤلفــات واألدبيات العلمية لتحديــد التأثريات املثبتة باألدلة القويــة واملتكررة، وتجاُهل 

التأثريات قليلة التكرار، وتجميع تلك التي تبدو متقاربة من بعضها. اســتخدمنا مراجعاتهام 

هذه إلنشــاء مجموعات من التأثريات املتصلة ببعضها، يف محاولة لكتابتها يف ملخص قوي 

ولكن أكرث محدودية، وجدير بأال ينىس ضمن األدبيات واملطبوعات املزدهرة.

واجهتنــا معضلة أخرى أيضاً، فبعض التأثــريات تعود إىل عمليات تدور يف أذهان الناس 

مثــل "تأثري الربوز"، وأمثلته يف كيف نتنبه ألســامئنا يف غرفــة مكتظة بالناس، أو كيف تربز 

تفاحــة حمــراء يف إناء ميلء بالتفــاح األخرض. أما التأثريات األخرى فتعــود بصورة أكرب إىل 

كيفية إعداد وتهيئة البيئة املحيطة بنا، مثل "القيم االفرتاضية" )defaults( أو طريقة إعداد 

وضبط خيار أو مسار ما. من منظور أكادميي خالص، شعرنا أن مزج هذه التأثريات املتباينة 
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معاً غري مالئم نوعاً ما، ولكن من منظور السياســات أو منظور املامرســني املهنيني فإن هذا 

التباين أقل أهمية بكثري. ونظراً لطبيعة جمهورنا املســتهدف، قررنا تجاهل الخطأ والتوجه 

للخيار الثاين. 

تم نرش تقرير إطار العمل النهايئ للتأثريات الرئيسية – اختصاراً "MINDSPACE" – يف 

أوائل عام ٢٠١٠م )انظر الشــكل ٦(. وقد ُصمم لتوفري إطار عمل مبســط ومساعد للذاكرة 

أو مســاعد للتذكر؛ ليساعد صناع السياسات املشــغولني عىل التفكري فيام يؤثر عىل سلوك 

الناس يف ســياق معني. وكذلك كان الهدف منه توسيع نطاق الُنُهج وأدوات السياسات التي 

ميكن اســتخدامها لتحقيق أهداف السياســات العامة، بدءاً من تحســني صحة السكان إىل 

إعــادة التدوير وصوالً إىل دفع الرضائب يف الوقت املحدد. أصبح تقرير التأثريات الرئيســية 

مايندسبيس "MINDSPACE" فيام بعد أكرث تقارير املعهد تحمياًل من املوقع)٤(.

امُلبلِّغ

Messenger

نحن نتأثر بشدة مبن يرسل ويوصل لنا املعلومات.

الحوافز

Incentives

ردود أفعالنا واستجاباتنا للحوافز تتشكل من خالل اختصارات عقلية 

ميكن التنبؤ بها مثل تجنب الخسائر وبقوة.

األعراف

Norms

نحن نتأثر بشدة مبا يفعله اآلخرون.

القيم االفرتاضية

Defaults

إننا "نسري مع التيار" يف تعاطينا مع الخيارات املحددة مسبقاً.

الربوز

Salience

يسرتعي انتباهنا كل ما هو غري مألوف ويبدو ذا صلة بنا.

الربمجة

Priming
تتأثر ترصفاتنا يف الغالب باإلشارات والتلميحات املوجهة نحو الالوعي 

لدينا.

املشاعر

Affect

ميكن لعواطفنا مجتمعًة أن تشكل وبقوة طبيعة أفعالنا وترصفاتنا.
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االلتزامات

Commitments

نسعى ألن نكون متناغمني مع تعهداتنا العامة، ومع الترصفات 

التبادلية )َكردِّ الجميل مثاًل ملن قدمه(.

الذات

Ego

نحن نترصف بطرق تجعلنا نشعر حيال أنفسنا بصورة أفضل.

الشكل)6(

إطار العمل "التأثريات الرئيسية مايندسبيس MINDSPACE" )معهد الحكومة، ٢0١0م(

حكومة عام ٢0١0م تطلق وحدة الحفز:
يف بدايــات صيف عام ٢٠١٠م، مل يخطر يف بايل أن أجد نفيس يف املقعد الخلفي إلحدى 

سيارات األجرة يف باريس، محشوراً بني ستيف هيلتون وروهان سيلفا املستشاَرين السياسيَّني 

لرئيــس الــوزراء الجديد. كانت حكومة االئتالف الجديدة ال تــزال يف أيامها األوىل، وكنا قد 

قدمنا إىل باريس؛ لرنى ما إذا كانت حكومة ميني الوسط برئاسة نيكوالس ساركوزي تشاطرنا 

االهتامم بالُنُهج التي تبنتها حكومة كامريون–كليغ الجديدة يف اململكة املتحدة، ومنها: ُنُهج 

الحفز واملجتمع الكبري والرفاهية. وقد اتضح لنا أنهم ال يوُلون اهتامماً لذلك. 

حينام رشعنا يف وضع خطة إنشــاء أول وحدة حفــز يف العامل موضع التنفيذ، انضم إلينا 

ريتشــارد ثالر قادماً من شــيكاغو لعدة أيــام، حتى إننا مل نعلم حينها ماذا سنســمي تلك 

الوحدة. كان الدور املفرتض أن أقوم به يف ذلك الوقت هو تقديم النصح واملشورة للوحدة 

الجديدة يوماً يف األســبوع أو نحو ذلك، اســتناداً إىل معرفتي بشــؤون الحكومة، ومعرفتي 

الدقيقة بالســلوك والسياسات. كام مل يجد القادة السياسيون غضاضة لكوين عملت بشكل 

وثيق مع توين بلري، ففريق كامريون معجب به متاماً وباالنتخابات الثالثة التي فاز بها. 

من األمور التي ساعدت أيضاً يف بدء العمل أن حزب الدميوقراطيني األحرار وهو الرشيك 

األصغــر يف االئتــالف الحكومي معجبــون أيضاً بنهج الحفز. وكال املستشــاَرين الرئيســيَّني 

ريتشــارد ريفز وبويل ماكنزي لنائب رئيس الوزراء نيك كليــغ املمثل لحزب الدميوقراطيني 

األحرار اســتهوتهام الجوانب الليربالية يف مبدأ "األبوية الليربالية"، وكذلك املذهب التجريبي 

املرتبط بهذا النهج.
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بدأت الخدمة املدنية بالتحرك فعاًل؛ ســعياً منها إىل تفســري رغبات الحكومة الجديدة، 

أو عــىل األقل التوصل إىل حل وســط بني األفكار التي تريدها الحكومــة الجديدة وبني ما 

تعتقــد الخدمة املدنية من منظورها أنها ســتكون أفكاراً جيدة. وبــدأت الدوائر العليا يف 

مكتب مجلس الوزراء يف تحديد الفريق الناشئ وأعضاءه. ففي النظام الربيطاين عىل عكس 

النظــام يف الواليات املتحدة من يقوم عادًة مبثل هذه التعيينات هي الخدمة املدنية وليس 

السياسيون سواء كانت صحيحة أم خاطئة)٥(.

تــم طرح العديد من األفكار عن الوحدة الناشــئة جنباً إىل جنب ملناقشــتها. وكان رأي 

skunk-" روهــان شــديد الوضوح بأن الوحدة البــد وأن تكون عىل غرار )ســكونك وورك

work"( وهو اســم ملجموعة شهرية من العاملني الغرباء عن بعضهم، أنشأتها رشكة لوكهيد 

مارتــن وكلفتها بالخــروج بتصاميم جديدة جذريــاً للطائرات مل تكن لتخطــر ببال الفرق 

العادية. أما رأي قسم من أعضاء الوحدة الناشئة وأكرثهم من وزارة األعامل فهو أن الرتكيز 

األســايس ينبغي أن ينصــبَّ عىل رفع القيود وتخفيف اللوائــح والضوابط التنظيمية، أو أن 

تكــون اللوائح عىل أقل تقدير ذات ملســة حانية وأخف حــدة بعض اليء، عىل غرار تلك 

التي ناضل من أجلها كاس سنستاين يف الواليات املتحدة. كان بقية الفريق ووافقهم إىل حٍد 

ما ســتيف هيلتون وريتشــارد ثالر يرون أن األمر يتعلق بإدخال طرق جديدة للتفكري، من 

شــأنها تخفيف الدور الحكومي، مع توســيع نطاق الحريات والخيارات املتاحة للمواطنني 

بطرق بارعة وتشجيعية.

قضينــا اليوم الذي يســبق زيارتنا لباريس يف داونينغ ســرتيت )مقر رئيس الوزراء( ويف 

مكتب مجلس الوزراء، واجتمعنا مع األمني العام ملجلس الوزراء غوس أودونيل، وكذلك مع 

بعض املوظفني املدنيني الذين تم تعيينهم حديثاً يف الوحدة الجديدة. 

عــىل الرغــم من أن رحلتنــا إىل باريس كانت مبفهوم السياســات ال قيمة لهــا نوعاً ما 

، إال أن قضــاء بضــع ســاعات يف القطار ويف ســيارات األجرة أتاح لنــا الفرصة، للخوض يف 

التفاصيل عن الشــكل الذي يجــب أن تكون عليه الوحدة الجديــدة وعام يلزم فعله. لقد 

نّصت مقدمة اتفاقية االئتالف بني الحزبني اللذين شــكال الحكومة الجديدة يف بيان واضح 

عىل "أن الحكومة الجديدة ستكون أكرث فطنة، وستتجنب أدوات املايض البريوقراطية، وتجد 
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طرقاً ذكية لتشــجيع دعم النــاس ومتكينهم من اتخاذ خيارات أفضل ألنفســهم"، وهذا ما 

ساعدنا عىل وضع اإلطار العام لعمل الوحدة. واتفقنا جميعاً عىل أن الهدف األويل للوحدة 

سيكون تجربة بعٍض من أبرز األفكار، وأكرثها إثباتاً ووضوحاً الواردة يف املؤلفات واألدبيات 

بشكل عام ويف الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص. وهذا ميكن أن يحقق بعض املكاسب 

الرسيعة للنهج الجديد يف وقت مبكر، مام يساعد عىل توطيده وإرساء قواعده. فمثاًل ظننا 

أن نسخة من النهج الناجح "تعزيز االختيار" )promoted choice( الخاص بالتربع باألعضاء 

يف والية إيلينوي األمريكية ميكن أن يعمل بشكل جيد يف اململكة املتحدة، دون الحاجة إىل 

اللجوء ألســلوب "املوافقة االفرتاضية" )presumed consent( الذي اقرتحته حكومة براون 

الســابقة، ثم تخلت عنه يف مواجهة املعارضة الشــعبية له. وإذا كتــب لهذه النُُّهج النجاح 

فسيكون مثاالً واضحاً عىل النهج املختلفة لالئتالف الحكومي، وبالطبع من املأمول أن يكون 

سبباً يف انقاذ حياة بعض األشخاص. 

كانــت معايرينــا األخرى لألولويات املبكرة هي: أن تكون املســألة مــن أولويات رئيس 

الــوزراء أو نائبــه، وأن يكون التدخــل عىل األرجح ُمــدراً للدخل أو موفــراً لألموال )نظراً 

للضغــوط الواقعة عــىل امليزانيات(، وأن يكون التدخل قابــاًل لالختبار املنهجي والتجريب، 

مع وجود بيانات إدارية جيدة ميكن اســتخدامها للقياس واملقارنة. لكل هذه األســباب، تم 

تحديد التدخالت املتعلقة بالرضائب وجمع الغرامات كهدٍف أويل إذا كان ذلك ممكناً.

ما يثري الدهشة أن املناقشة حول اختيار مسمى للوحدة الجديدة استغرقت وقتاً طوياًل.  

أوالً، تم اتخاذ قرار بعدم تســميتها "وحدة"، متاشــياً مع حرص الحكومة الجديدة بشــكل 

عــام عىل تقليص الحكومة ال التوســع فيها خصوصاً يف مركزهــا)٦(. ويف نفس الوقت، كان 

بعــض كبار املوظفني املدنيني ســعداء بالتعاطي مع فكرة أن أمر هــذا النهج يندرج تحت 

كنف شــخص أو مكون آخر ســواهم. بدت فكرة "الفريق" لطيفة وبدياًل سلساً عن مسمى 

"الوحدة"، وذات داللة أكرث نفاذية وانفتاحاً عىل إرشاك خرباء من خارج الحكومة.

كان اختيار اســم للفريق هو األكرث صعوبة. وقع الرتشــيح األّويل عىل اســم فريق تغيري 

الســلوك، ولكن هذا ولَّد شعوراً داخلياً بعدم االرتياح لدى رجل االقتصاد من جامعة شيكاغو 

ريتشارد ثالر، وتساءل بغريزته األمريكية: هل حقاً الدور الرئييس للحكومة هو "تغيري" سلوك 
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الناس؟ كام ُطرح مســمى فريق االقتصاد الســلويك، ولكنه مســمى ضيق األفق تجاه القاعدة 

الواســعة من تخصصاته ومجاالته )لو استقر هذا االســم ألصيب عامل النفس دانيال كانيامن 

باإلحباط الشديد(. كان مسمى فريق العلوم السلوكية احتامالً آخر )حاز عىل إعجاب ستيف 

متامــاً( ولكن فيه مخاطرة باإلســاءة إىل الطبقة املخملية يف املجتمــع الحكومي، الذين يرون 

السياســات كشــكل من أشــكال الفن. كام أن كلمة علوم تبدو قاســية بعض اليء للجهات 

األخرى يف مبنى الحكومة رقم ١٠. أيضاً كان هناك مخاوف جدية حول اختصار أوائل حروفها 

.)BS( ففيها مخاطرة بأن يتعرض موظفو الفريق للتهكم عند تعريف أنفسهم بفريق –

بحلول أواخر شــهر يوليو من عام ٢٠١٠م، كان فريق الرؤى الســلوكية جاهزاً لالنطالق. 

كان مــن املفــرتض أن يكون الفريق صغرياً – ال يتجاوز ســبعة أو مثانية أشــخاص مبيزانية 

ســنوية يقل إجامليها عن ٠.٥مليون جنيه إســرتليني. كان األمر أشــبه بشقيقة صغرى عىل 

شــاكلة شــقيقتها التي تكربها بكثري الوحدة اإلسرتاتيجية لرئيس الوزراء "PMSU" )أثر باٍق 

من سنوات حكومة بلري(، وسيكون مقرها أيضاً إىل جانبها يف مبنى أدمريالتي آرش، ويتألف 

طاقم الفريق من خليط عينتهم الخدمة املدنية، فقسم أىت من الوحدة اإلسرتاتيجية لرئيس 

الوزراء )PMSU( والقســم اآلخر ينتســب لــوزارة األعامل من املكتب التنفيذي لتحســني 

اللوائح التنظيمية )BRE(. أخرياً، من املقرر أن مُتنح لهذه الوحدة الجديدة صالحية الدخول 

إىل مبنــى رقم ١٠ )مقــر رئيس الوزراء( ومكتب نائب رئيس الــوزراء عرب مجلس توجيهي 

خاص يرأسه أمني عام مجلس الوزراء شخصياً.

عىل أية حال، كان هناك تغيري إضايف وحيد كان له تأثري ميسني بشكل شخيص. ففي نهاية 

الرحلة إىل باريس تولدت لدى روهان وســتيف بواعث قلق شديد بشأن من سيتوىل قيادة 

الفريق الجديد، كام أن ريتشــارد ثالر شاركهام نفس املخاوف. فمن اختارته الخدمة املدنية 

لرئاســة الفريق يشــغل منصب نائب مدير يف الحكومة ومل يكن يعرف الكثري عن االقتصاد 

السلويك أو علم النفس، وليس هذا باألمر الغريب عىل وزارة الخدمة املدنية الربيطانية؛ فلها 

تاريخ عريق يف إسناد مسؤوليات عن شؤوٍن متخصصة ألناس ال يعرفون الكثري عنها. وهناك 

اعتقاد ســائد بأن الخبري العام الذيك ميكنه تعلم طريقة عمل أغلب الشــؤون والتخصصات، 

إذا كان هذا االعتقاد صحيحاً فليس من الواضح ســبب الرغبة يف اســتبعاده بعد مرور ١٨ 
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شــهراً، وبعد أن تعلم كل ما يتعلق بذلك الشــأن ... الشخص املعني كانت نائب مدير متتاز 

بالكفاءة والطموح، أُحرِضت من املكتب التنفيذي لتحسني اللوائح التنظيمية )BRE(، ولكن 

مل يكن لديها ال الخلفية عن األدبيات السلوكية وال العالقة الجيدة مع ستيف وروهان، وهي 

مشــكلة أخرى عطفاً عىل مزاج ســتيف الحاد. كام أن خلفيتها العلمية ســاعدت يف ترسيخ 

عمــل الفريق وبقوة يف مجال تخفيف القيود التنظيمية، وهو من أبرز اهتاممات ومصالح 

وزارة األعامل، ولكن أداءها كان أقل بكثري تجاه طموحات وتطلعات رقم ١٠ )مكتب رئيس 

الوزراء( األشمل واألوسع نطاقا)٧(.

منــذ خروجنا من محطة قطار ســانت بانكــراس يف لندن، ابتدأ روهان العمل بشــكل 

جــدي عىل محاولة إقناعي بقيادة الفريق الجديد، وكان من الواضح أنه ناقش األمر ســلفاً 

مع ســتيف. كان اتفاقي معهم هو تقديم املشــورة للفريق يوماً يف األســبوع، ورمبا يومني 

إذا اســتدعى األمر مع مواصلة عميل يف "معهد الحكومــة". أما العودة للعمل يف الحكومة 

لقيادة الفريق حتى وإن كان ألربعة أيام يف األســبوع فهذا يعني التنحي عملياً عن منصبي 

يف املعهد، كام أنني ســبق أن أمضيت وقتاً طوياًل يف العمل مببنى رئاســة الوزراء )رقم ١٠( 

ســنوات حكم بلــري. لكنني كنت أعرف بــأن روهان عىل حق، فمغامــرة الفريق كبرية إما 

نكســب كل يشء أو نخرس كل يشء. لقد كان برنامجاً شــديد املخاطرة؛ فريق صغري، وفكرة 

جديــدة، وتحديات جنونية، وخدمة مدنية متشــككة، وسياســات ائتالفية معقدة. مل تكن 

هنــاك أي بوادر نجاح للبناء عليها، ومن املرتقب أن يفشــل األمــر برمته، إن مل يكن هناك 

شــخص عىل رأس الفريق لديه عالقات قوية مع الالعبني الرئيســيني يف رئاســة الوزراء، ويف 

مراكز الحكومة األخرى. ألجل ذلك وافقُت عىل قيادة الفريق، وإن كان عىل ســبيل اإلعارة 

مــن املعهد. أثناء فــرتة الصيف واتتني فكرة االســتمرار بالعمل يف املعهــد ليوم واحد كل 

أســبوع، ولكن كان حري يب أن أدرك صعوبة ذلك، فبحلول شهر أكتوبر تخليت عن خيااليت 

وعدت إىل رشدي متفرغاً متاماً للعمل يف الفريق. 
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قمنا سويًة بوضع أهداف للفريق، وهي مهمة كانت ُتعد كمهمة مستحيلة. 

يتوجب علينا مع فريقنا املكون من سبعة أشخاص: 

 - تحويل جانبني عىل األقل من الجوانب الرئيسية للسياسات إىل الُنُهج السلوكية.

 - نرش الوعي حول الُنُهج السلوكية يف أنحاء الوايت هول )الحكومة الربيطانية(.

 - تحقيق عوائد ال تقل عن عرشة أضعاف تكلفة الوحدة الناشئة.

 )BIT( وإذا فشلنا يف تحقيق هذه األهداف، ذكرنا بكل وضوح أن فريق الرؤى السلوكية

ســيتوقف متاماً يف الذكرى السنوية الثانية النطالقته. كان القرار بوضع إيقاف الفريق بعد 

ســنتني هو الخيار االفــرتايض االبتدايئ، مبنٌي عىل خربيت الخاصة مــع الحكومة، إضافة إىل 

الرغبة يف خلق شــعور باإللحاح والزخم. ولقد شــهدُت الكثري من الوحدات التي أنشــأتها 

الحكومات السابقة تفشل يف تحقيق أهدافها، إال أنها بقيت مرتنحة يف مكانها لعدم وجود 

من يوقف عملها. سيكون لدينا بهذه الطريقة هدف واضح ومحدد املدة. كام أنها ستمكننا 

من العيش وفقاً ملبادئنا التي نســعى لها؛ فنحن بهــذه الخطوة تحولنا بفعالية عن الخيار 

االفرتايض املعتاد للفرق الحكومية إىل حالة مؤقتة، حيث يجب عىل الحكومة أن تفعل قرار 

استمرارنا، وهذا عائد إىل رئيس الوزراء واألمني العام ملجلس الوزراء )للمزيد من التفاصيل 

حول القيم أو الخيارات االفرتاضية انظر الفصل ٣(. يف حال مل ينجح الفريق، كنت ســأعود 

للعمل يف "معهد الحكومة" وسيكون قد مر زمن كاف قبل االنتخابات لتتالىش ذكرى فريق 

الرؤى السلوكية )BIT( وينساها الناخبون واملعلقون السياسيون.

مرحلة التعيينات يف الفريق مع غروب شمس ذلك اليوم تشعرك حقيقة وكأنها مشهد 

ســيناميئ من فيلم "الدزينة القذرة"؛ اســتقطاب مجموعة من املقاتلني املخرضمني لديهم 

مجموعــة غري عادية مــن املواهب وشــعارهم: "ال يشء لدينا لنخــرسه"، ثم طلب منهم 

القيام مبهمة يرجح األغلبية فشــلها، وعىل الرغم من أن أعضاء فريقنا مل يسقطوا يف الواقع 

خلف خطوط العدو ومل تطلق النريان تجاههم، إال أنهم سيشــعرون كذلك من حني آلخر. 

لحســن الحظ، لدى الخدمة املدنيــة الربيطانية العديد من الشــباب املوهوبني خاصة يف 

الوحدة اإلســرتاتيجية لرئيس الوزراء القدمية، ولكن معــدل الدوران الوظيفي املرتفع كان 
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يثــري القلق قلياًل ملرشوع مدته ســنتان، ومرتبــط ارتباطاً وثيقاً بالرقــم ١٠ )مكتب رئيس 

الوزراء(. الالفت يف األمر وهي شــهادة جدارة بحق الفريق، أن العديد من املعّينني األوائل 

كانوا ال يزالون يعملون يف الفريق بعد مرور خمس ســنوات، من بينهم محلل السياســات 

املتألــق واملفعم بالحيويــة روري غاالغر، القادم للفريق من الوحدة اإلســرتاتيجية لرئيس 

الوزراء )PMSU( ويحمل شــهادة الدكتوراه من جامعة كامربيدج، وحالياً يقود أعاملنا يف 

أســرتاليا وسنغافورة، ومنهم أيضاً ســام نجوين، وهو ثاين شخص تم تعيينه يف الفريق عىل 

اإلطالق، شــاب اقتصادي موهوب قدم من وزارة الداخليــة الربيطانية، وحالياً يقود عملنا 

فيام يتعلق بشــؤون التوظيف والنمو. وُتعــزى النجاحات التي توالت بعد ذلك إىل جهود 

أولئك املعّينني األوائل يف الفريق)٨(.

تغري بعض أعضاء الفريق الحقاً مع تطور األساليب والرتكيز املبكر. فبحلول شهر نوفمرب 

مــن عام ٢٠١٠م، انتقــل نائب املدير األســايس إىل موقع آخر، وحّل محله أوين ســريفس 

نائب مدير الوحدة اإلسرتاتيجية )PMSU(، والذي ميتلك خلفية يف السياسات اإلسرتاتيجية، 

وحاصــل عىل درجة جامعية يف العلــوم االجتامعية من جامعة كامربيــدج. هذه الوضعية 

قدمت درســاً هاماً ومبكراً لفريق الرؤى الســلوكية )BIT( وللفرق املشــابهة التي قد تتبع 

نهجهــا. من األهمية مبكان انتقاء املزيج املناســب من املهــارات واملوظفني. فبتواجد أوين 

معنــا، رشعنا يف انتقاء وصقل فريق من شــأنه أن ميكننا من إدخال نــوع جديد من الُنُهج 

إىل السياســات. كنا بحاجة إىل فريق يعرف املؤلفات واألدبيات السلوكية، وقادر عىل توزيع 

األســاليب القوية ضمن فئــات ملعرفة "ما الذي يجدي نفعاً" منهــا، ومن يعرفون طريقهم 

بــني كل تلك التعقيدات السياســية واإلدارية للحكومة. عىل ســبيل املثال، اســتقطبنا لورا 

هاينــز الحاصلة عــىل درجة الدكتوراه من جامعة كامربيدج عىل ســبيل اإلعارة من مكتب 

التدقيق الوطني )NAO(، وبعد ذلك الرائع مايكل ســاندرز من جامعة بريســتول، انضم 

الحقاً لجامعة هارفارد، لقيادة عمليات البحوث والتقييم والتحليل لدينا. أما مارين أشفورد 

وهي عضوة أخرى يف الفريق فســتواصل التعامل مع الرشكات وقطاع األعامل؛ للعمل عىل 

نرش نهج فريق الرؤى السلوكية االبتكاري، من خالل وحدة شقيقة أنشأناها تحت مسمى: 

"فريق رشاكات مكتب مجلس الوزراء"، والذي اليزال يعمل حتى وقتنا الحارض.   
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 الشكل)7( 

صورة جامعية لفريق الرؤى السلوكية يف فناء مبنى وزارة الخزينة يف أوائل عام ٢0١4م. بحلول ذلك 

الوقت، منا عدد أعضاء الفريق ليصل إىل حدود ١8 شخصاً، أو ما يكافئ حوايل ١4.5 بدوام كامل. الطفل 

املوجود يف الصف األول هو ابن فيليسيتي ألقيت، وهي تتوىل شؤون األسواق االستهالكية يف الفريق 

,ومل ينخرط الطفل يف أي تجارب سلوكية عىل حد علمي. عضو الفريق روي غاالغر مل يظهر يف الصورة؛ 

ألنه كان معاراً ملساعدة حكومة سنغافورة ووالية نيو ساوث ويلز يف أسرتاليا عىل تطبيق النهج السلويك  

كام أن إنشــاء الحكومة لفريق مــواٍز ينصبُّ تركيزه بوضوح عىل تخفيــف وإلغاء القيود 

التنظيمية بشــكل عام تحت مسمى: "فريق تحدي الروتني" ساعدنا يف عملنا. فمع قيام فريق 

تحدي الروتني بســرب أغوار ما يربو عــىل ٢٠٠٠٠ من القواعد واللوائــح التنظيمية التاريخية، 

متكن فريق الرؤى الســلوكية من الرتكيز عىل الجوانــب التي ميكننا أن نضيف فيها قيمة أكرب. 

ميكن لفريق تحدي الروتني االتصال بنا عند الحاجة، ولقد كنت معهم يف جلسة "قاعة النجوم" 

الخاصة بإلغاء القيود التنظيمية؛ للنظر يف الجوانب التي ميكن أن تساعد فيها الحلول السلوكية. 
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بالعــودة إىل شــهر يوليو من عام ٢٠١٠م، عندما كان ال يــزال الكثري مام أوردناه آنفاً يف 

مجاهل املستقبل، كان فريق الرؤى السلوكية أو وحدة الحفز كام سامها الجميع الحقاً، هو 

األول مــن نوعه يف العامل الذي يطبق العلوم الســلوكية بطريقة منهجية عىل مجموعة من 

السياســات يف قلب الحكومة. كان فريق الرؤى الســلوكية يحظى بتأييد ودعم املستشارين 

السياسيني الرئيسيني املحيطني برئيس الوزراء ونائبه، ومن غوس أودونيل أكرب موظف مدين 

يف بريطانيا، كام يحظى باملشــورة الحكيمة من ريتشــارد ثالر، فضاًل عن الشعور والتمنيات 

الطيبــة التي أبداها عدد قليل من األكادمييني اآلخريــن. ولكن يف املقابل اصطف –أو عىل 

األقل مل يكرتث أو غري مدرك أو متشــكك– ضد الفريق الربملان املكون من ٧٠٠٠٠ موظف 

مدين يف الحكومة الربيطانية، وكذلك ٤٥٠٠٠٠ موظف مدين يف جميع أنحاء اململكة املتحدة، 

وخمســة ماليني موظف حكومي، وبالطبع وســائل اإلعالم وعامة الشعب. عوداً إىل تجربة 

الواليات املتحدة األمريكية، نجد أن السياســات املســتنرية ســلوكياً وبفضل مهارات السيد 

كاس، تم تبنيها بهدوء وتوسيع نطاقها بشكل متدرج ومتزايد. ولكن حتى هناك، ما برحت 

فكرة تطبيق االقتصاديات الســلوكية عىل السياســات تواجه عالنيًة بعض اآلراء السياســية 

الوقحة. إن تطبيق منوذج أفضل للسلوك البرشي عىل السياسات فكرة لطيفة للغاية، إال أن 

بطون الكتب التاريخية مليئة باألفكار اللطيفة التي مل تنجح أو مل ُيعمل بها.

كثرياً ما ُنســأل من قبل الحكومات واملنظامت األخرى، العديد منها نقدم لها النصح واملشــورة يف 

الوقت الحايل، حول املكونات الرئيسية إلنشاء وحدة حفز فاعلة أو ما شابه ذلك، فلخصناها لهم وفقاً 

:)apples( للحروف االستهاللية لكلمة تفاح باللغة اإلنجليزية

الدعم اإلداري Administrative support: احرص عىل أن يكون لديك مؤيد وداعم رفيع املستوى 

من "داخل املنظومة". بالنســبة لنــا، كان من الرضوري أن نحظى بدعم أمني عــام مجلس الوزراء، وهو 

أكــرب موظف مدين يف اململكة املتحدة، والذي وافق شــخصياً عىل ترأس املجلس التوجيهي لفريق الرؤى 

الســلوكية. وكانت هذه إشــارة ذات مدلول قوي لباقي الحكومة، وأعطتنا نفوذاً قوياً عندما كنا يف أمس 

الحاجة إليه.

الدعم الســيايس Political support: الحكومات املتعاقبة هي أيضاً مبثابة مشاريع سياسية. وما وجدناه 

من اهتامم ودعم كبريين من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومساعديهم املقربني، ُيعزى له الفضل األكرب يف 

تسهيل انطالقة فريق الرؤى السلوكية يف عام ٢٠١٠م. أنت تحتاج عىل أقل تقدير إىل التفكري يف طريقة َتواُفق 

الُنُهج السلوكية مع الرواية السياسية التي تتبناها الحكومة، ومع قدراتها – ومع عموم الناس.
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الحفز يصبح توجهاً سائداً

النــاس People: إن الحصول عــىل املزيج الصحيح من الخربات واملهــارات أمر يف غاية األهمية. 

فأنت بحاجة إىل خربات يف ذات املجال )انظر أدناه(، ولكن وبذات القدر من األهمية تحتاج إىل وجود 

أشــخاص خاضوا تجارب متمرســة مع الحكومة واملنظامت الكبرية، وإىل عالقات شــخصية مع أولئك 

الذين سوف تحتاج إىل وقوفهم بجانبك كحلفاء.

املوقع Location: كام يف الحياة عموماً لتنجح يجب أن تكون يف املكان املناســب والوقت املناسب، 

كذلــك يف الحكومــة ولكن بقدر أكرب. ال تعتمد عىل الحظ أبداً، فهنــاك أماكن معينة يصطدم فيها الناس 

ببعضهم بانتظام، وتعقد يف تلك اللقاءات الكثري من األعامل والصفقات بدون ســابق ترتيب. يف اململكة 

املتحدة هذه األماكن تشــمل ردهات مبنى رئاســة الحكومة رقم ١٠، ومبنى الربملان والشــوارع املحيطة 

مببنــى الحكومــة الوايت هول. اخرت موقعاً قريباً ال يبعد عن املكاتب الفاخرة )املقرات الكربى( بأكرث من 

٢٠ دقيقة. 

التجريب Experimentation: عليك تبني األساليب التجريبية، فستحتاج إىل أن تثبت للمشككني 

بأن النهج الجديد الذي تتبعه ناجح، كام تحتاج إىل قياس مدى التأثري الذي يرتكه. ولكن األكرث أهمية 

من ذلك كله، عليك اتباع منطق االختبار والتعلم والتكيف؛ فالعلوم الســلوكية مناســبة بشــكل جيد 

للُنُهج التجريبية، ولكن استجابات وردود أفعال البرش معقدة، ويصعب التنبؤ بها متاماً.

املعرفــة Scholarship: ُكن عىل معرفة باملؤلفات واألدبيات الســلوكية وبتفاصيل التحديات التي 

تتعامل معها. ومبا أن الجميع لديه إملام ولو بسيط بعلم النفس، فأنت بحاجة إىل فريق يعرف حقاً ما 

د الخرباء األكادمييني املحليني  الذي يتحدث عنه، ويكون عىل اطالع متصل بأحدث األفكار والنتائج. حدِّ

ل فريقاً استشارياً من أولئك الخرباء.  ذوي الصلة، وشكِّ

الشكل)8( 

)apples( املكونات األساسية إلنشاء وحدة حفز فاعلة – التفاح
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تغيير العالم بحفزة بين حين وآخر:
يف البيئــة الحكوميــة كام هو الحال يف الحياة عموماً، يجب أن متيش أوالً قبل أن تتمكن 

مــن الهرولة واالنطالق. وقد أنشــئ فريق الرؤى الســلوكية )BIT( لغــرض إحداث فارق 

ملموس، ويف حال نجاحهم يف هذا الهدف، يقوم الفريق يف نهاية املطاف بتحويل السياسات 

واملامرسات القامئة يف مجموعة مختارة من األقسام واملجاالت إىل النهج السلويك. من الجيد 

القول بأنك تعتزم تغيري طريقة عمل يشء ما، أو تغيري كيفية سري العمل يف إحدى الوزارات 

أو الرشكات التجارية، ولكن قولك هذا أو نيتك الحسنة التي أفصحت عنها، ليست بالرضورة 

إسرتاتيجية جيدة تقنع من يتولون إدارة العمل عىل أرض الواقع.

لدى الوزارات الحكومية الكبرية واملؤسسات التجارية الكربى الكثري والكثري من التشعبات 

والتفريعات املتحركة. وليس باألمر الهني عىل اإلطالق أن تخرب رئيســًا لوزارة حكومية كربى 

أو ملنظمــة كبرية، برغبتك يف إجراء بعض التغيريات يف الطريقة التي يديرون بها عملياتهم. 

لنأخــذ عىل ســبيل املثال رئيســاً ملصلحة الرضائب يف بلد متوســط الحجم، ســيكون لديه 

موظفــون ترتاوح أعدادهــم من ٥٠٠٠٠–١٠٠٠٠٠ موظف، وهو مســؤول عن جمع مئات 

املليــارات من الجنيهات كإيرادات تعتمد عليها كل الوزارات األخرى يف الحكومة. فام يبدو 

لك بأنه ال يعدو عن كونه "قلياًل" من التغيريات اإلبداعية، يعّد بالنسبة ألولئك الذين أمضوا 

سنوات عمرهم يف الحرص عىل اســتمرار دوران عجلة عملهم وصيانتها أمراً بالغ الخطورة، 

أشبه ما يكون بإلقاء الحىص يف تروس آلتهم الكبرية. هم يعرفون حق املعرفة أن الدعم الذي 

ميدك به رعاتك من كبار املسؤولني السياسيني سيتبخر، يف حال أدت التغيريات التي تحدثها 

إىل ســري العمل عىل نحو خاطئ، أو إىل عــدم تحصيل الرضائب، أو ارتكابك لألخطاء. وعىل 

األرجح هم من سيتحملون عناء إصالح ما تكرس.

بأخذ جميع هذه االعتبارات يف الحســبان، بدأ فريق الرؤى الســلوكية وبشكل مقصود 

العمــل عىل إجراء تغيريات صغرية ومتواضعة نســبياً. ســعينا أن تكــون هذه التغيريات يف 

الرســائل املوجهة ووسائل االتصال مع الجمهور؛ الختبار ما إذا كانت هذه البدائل املستنرية 

سلوكياً ستنجح بشكل أفضل من السابق، مع إدخال النهج السلويك إليها أم ال، وإن مل تحقق 

املرجو منها فســنتجه للعمل عىل عمليات التغيري الداخــي يف الحكومة، مثل التزام رئيس 

الوزراء بتخفيض استخدام الطاقة يف الوزارات والدوائر الحكومية.
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يف أيامــه األوىل، اســتند فريــق الــرؤى الســلوكية وبشــدة عــىل إطار مايندســبيس 

MINDSPACE"" للتأثريات الرئيســية ليساعده يف توجيه عمله، وإليصال الندوات وورش 

العمــل الكثرية التي عقدهــا الفريق إىل كربى الدوائر الحكومية، من أجل نرش الوعي حول 

هذا النهج الســلويك وقدراته. كان بناء القدرات هذا مهم لتوســيع الدعم للنهج، ولتحديد 

الفرص واألفكار القابلة إلجراء التدخالت عليها داخل الوزارات الحكومية، وكذا لبناء قدراتهم 

الخاصة عىل اســتخدام الُنُهج ألنفســهم داخل إداراتهم. ولكن بعد مرور الســنة األوىل أو 

نحوهــا وما تخللها من معارك متصلبــة لتطبيق النهج والكثري من ورش العمل واملحادثات، 

طورنا إطار عمل مبســٌط أكرث لالســتخدام اليومي. وســيكون هو إطار العمل املعمول به 

لتنظيــم هذا الباب من الكتاب، والذي نأمل أن يســاعدك كقارئ عىل تذكر واســتخدام ما 

تعلمته بطريقة أكرث سهولة. 

الظهور األول إلطار العمل املبســط كان يف سلســلة من الندوات والحلقات الدراســية 

 )East Coast( التي أقيمــت عام ٢٠١١م يف جامعة هارفارد ويف منطقة الســاحل الرشقي

للواليات املتحدة، وكنوع من التقدير البسيط لذلك املكان، أصبح إطار العمل الجديد ُيعرف 

باســم إطار إيســت )EAST(، متاماً مثل إطار مايندسبيس. وحتى يسهل تذكر إطار إيست 

)EAST( تم عزوه ألوائل الحروف االســتهاللية لعدة كلامت، فإذا أردت الحث عىل سلوك 

ما، عليك التفكري يف جعله:

.Easy سهاًل - 

.Attract ًجذابا - 

.Social ًاجتامعيا - 

.Timely َحسن التوقيت - 

ال يغطي إطار إيســت )EAST( الفروق الدقيقة لألدبيات الســلوكية كافة، ولكنه يوفر 

نقطة انطالق جيدة. يقيض أعضاء فريق الرؤى السلوكية الكثري من الوقت يف قراءة أحدث 

البحوث األكادميية ودراســة املؤلفات واألدبيات، وتوصلــوا إىل أن أطر عمل من قبيل إطار 

إيســت )EAST( ميّكن من االنخراط الرسيع يف املشــكالت الناتجة حديثاً للتعامل معها – 
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وهو نوع من القامئة املرجعية العقلية التي ميكن إجراءها رسيعاً؛ للتمكن من تحديد بعض 

األفكار البسيطة لتجربتها مبكراً.

تكشف دراســة الســلوك البرشي أن العديد من قدراتنا كبرش تعتمد عىل االختصارات 

 )EAST( العقلية أو االســتدالالت. إنها تجعلك أيضاً تكن االحرتام لتلك االستدالالت. إيست

أحد هذه االستدالالت العقلية، وكغريه من االستدالالت سيغيب عنه بعض الجوانب، إال أنه 

سيساعدك يف اختصار الوقت والجهد.
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الفصل الثالث

سهل:
جون شــاب يف أواخر العرشينات من عمره. أنجز دراسته بالشكل الالئق ولديه وظيفة 

يحبها. ترّقى برسعة يف العمل إىل أن وصل إىل منصب مســاعد مدير. يقدم صاحب العمل 

وهــو تاجر تجزئة كبري مزايا جيدة براتب تقاعــدي كبري. وهو يتذكر تفاصيل انضاممه أول 

مرة ملعاشات التقاعد، والندوة التي أقاموها للموظفني يف العام السابق بهذا الشأن. حسب 

االتفاق مقابل كل جنيه يضعه جون يف معاشــات التقاعد يضع صاحب العمل جنيهاً مثله، 

وتضيــف الحكومــة مبلغاً إضافياً عىل اإلجاميل. كان األمر مغريــاً وال يحتاج إىل تفكري وهو 

يعرف ذلك جيداً. املشكلة الوحيدة أن جون مل يوقع فعلياً.

كســائر البرش يعلم جون بأنه يتوجب عليه البدء باالدخار ملعاشــه التقاعدي، وهو أمر 

يرغب فيه بشــدة. لقد رأى وعايش كيف عاىن أجداده من شــح املال.  وبالرغم من مزاح 

واحد أو اثنني من زمالئه بعبارات مثل "متتع باملال ما دمت شــاباً"، إال أنه يعلم علم اليقني 

بأن ادخار القليل من املال اآلن ســيكون له عظيم األثر مستقباًل. ولكن من ناحية أخرى مر 

به بعض العناء ويتطلب بعض املعامالت الرســمية والوثائق، ومل يشــعر بوجوب القيام به 

فوراً. فال يزال هناك متســع من الوقت وسنني طويلة تفصله عن التقاعد. كان عقله الباطن 

ينظر لألمر كيشء ميكن القيام به يف املســتقبل. وظل يفكر "نعم، ســأقوم بذلك يف الغد، أو 

رمبا يف األسبوع القادم"، فهذا األسبوع كان مزدحاًم بعض اليشء، وهكذا.

حدث يشء ما يف عام ٢٠١٢م، حيث كتب له رب عمله خطاباً يقول فيه: نتيجة للتغيري 

الطفيف الذي ُأدخل عىل قانون معاشات التقاعد، فإننا مضطرون إللحاقك تلقائياً يف برنامج 

معاشات التقاعد، املقدم من الرشكة إال إذا أرشت بخالف ذلك. األمر سهل ومبسط، إذا كان 

ال يرغب يف االنضامم للربنامج يف الوقت الحارض كان عليه فقط أن يطلب خالل شــهر ترك 

الربنامج، وسيتلقى إشعاراً آخر لاللتحاق يف غضون عامني. ما حدث هو أن "الوضع االفرتايض 

default" ُقلَب؛ من الوضع السابق الذي يتعني فيه عىل جون تنشيط خيار االنضامم "متكني" 
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الفصل الثالث

)opt in( إن أراد الدخول يف برنامج معاشات التقاعد، إىل وضع ينضم فيه جون تلقائياً إىل 

 opt( "برنامج معاشات التقاعد املقدم من الرشكة وإن أراد االنسحاب ينشط الخيار "تعطيل

out(. قرأ جون الخطاب، وأجرى محادثًة قصريًة حول الرتتيبات الجديدة، أحس بعدها بنوع 

من االرتياح، فلم يتوجب عليه فعل أي يشء لالنضامم، وانتهت ترتيبات انضاممه تلقائياً.

مل يكن جون وحده، ففي غضون ستة أشهر من التغيري، بدأ أكرث من مليون مدخر جديد 

يف االنضامم لربامج معاشــات التقاعد، وهذا فقط يف الــرشكات الكبرية يف اململكة املتحدة. 

وباختصــار اختــار أكرث من ٩٠٪ من املوظفني املؤهلني عدم االنســحاب مــن الربنامج. كام 

ارتفعت نســبة املدخرين ملعاشــاتهم التقاعدية من العاملني يف كربى الرشكات من٦٠٪ أو 

تزيد قليــاًل –حيث كانت تراوح لعقود– إىل أكرث من٨٠٪ )نزلت النســبة املئوية اإلجاملية 

بسبب أولئك الذين مل يكونوا مؤهلني عىل الفور للحصول عىل املعاش التقاعدي، كالعاملني 

املتواجديــن يف إجازات طويلة(. بحلول تباشــري عام ٢٠١٥م، أدى هذا التغيري البســيط يف 

الوضــع االفــرتايض إىل ادخار أكرث من خمســة ماليــني موظف إضــايف يف اململكة املتحدة 

ملعاشاتهم التقاعدية)١(.

:"default" قوة الحفزة البسيطة – تغيير الوضع االفتراضي

النتيجــة املذهلة التي اســتعرضناها آنفاً ُتنبئك عن قوة مجرد "حفزة" بســيطة لتغيري 

الســلوك، وكيف تغلبت عىل مشكلة سياســات تجّرع هزميتها أجيال من صناع السياسات. 

فعىل مدى أكرث من نصف قرن، كافح صناع السياسات عىل جانبي املحيط األطليس من أجل 

حل مســألة: كيف ميكن إقناع املزيد من الناس باالدخار ملعاشات التقاعد؟ وعىل الرغم من 

أن اإلعانات املالية التي تقدمها الحكومات لربامج معاشــات التقاعد تصل إىل عدة مليارات 

– أكرث من ٢٠ مليار جنيه إسرتليني )٣٠ مليار دوالر( سنوياً يف اململكة املتحدة و١٠٠ مليار 

دوالر يف الواليــات املتحدة األمريكية – إال أن ماليني الناس كام يبدو يفضلون عدم االدخار. 

كان األمر محرياً مام دفع العديد من الخرباء إىل االســتنتاج بأن هناك شيئا عميقاً يف الثقافة 

األنجلو–سكسونية ضد االدخار، نحن يف هذين البلدين نفضل فقط أن نعيش يومنا وننفق 

املال يف الحارض)٢(.



سهل

89 داخل وحدة الحفز

عــىل مدى عقود من الزمن، كانت األداة الرئيســية التي ُوظفت يف البلدين عىل جانبي 

املحيط األطليس من أجل تشــجيع الناس عىل االدخار، هي اســتخدام اإلعفاءات الرضيبية 

الســخية واإلعانــات املاليــة الحكومية. ومع ذلك، اســتمر الكثري من النــاس كام قال أحد 

االقتصاديــني البارزين يف: "ترك املال عىل الطاولة")٣(. وكشــف تحليل حديث أجراه الخبري 

االقتصادي من جامعة هارفارد )راج شيتي( مقدار التكاليف غري الفعالة ملثل هذه اإلعانات 

الرضيبية. اســتخدم شيتي يف تحليله بيانات أوروبية، أظهرت أن كل دوالر واحد من أموال 

دافعي الرضائب تضخه الحكومة، كإعانات لتشجيع الناس عىل مزيد من االدخار ملعاشاتهم 

التقاعدية أدى إىل زيادة شحيحة للغاية يف ادخار املوظفني، مقدارها سنت واحد فقط )٣(.

كان التأثري الرئييس لهذه اإلعانات الضخمة ال يعدو مجرد تشجيع أقلية صغرية –رمبا ١٥٪– 

من املدخرين الحذقني عىل نقل اســتثامراتهم السابقة إىل أكرث برامج الرضائب فاعلية. ويف 

املقابــل، ثبت أن تغيري الوضع االفــرتايض إىل "تعطيل" التي يختارها املدخرون عند رغبتهم 

االنســحاب من االنضامم التلقايئ للربنامج، أدى بني عشــية وضحاهــا إىل زيادات كبرية يف 

االدخار، وانخفاض بسيط جداً لالدخار يف أماكن أخرى.

ق وبســهولة عــىل "التثقيف املــايل". فقد أظهرت  كــام أن تغيــري الوضع االفرتايض تفوَّ

مجموعة واسعة من الدراسات أجراها ديفيد اليبسون وشلومو بينارتزي وغريهام من خرباء 

االقتصاد السلويك، أن التثقيف املايل – رغم أن املنتمني للقطاع املايل وبعض السياسيني كثرياً 

ما ينادون به – له تأثريات متواضعة جداً. وأظهرت هذه الدراســات بأن نشاطات التثقيف 

املايل كالندوات املعنّية باالدخار مثاًل، ولَّدت شــعوراً لدى املشــاركني بزيادة معرفتهم حول 

االدخــار، وأنهم يعتزمــون ادخار املزيد. ومع ذلك، فإن هذا التحفيز لنوايا املشــاركني عىل 

ادخار املزيد، قد فشــلت ترجمته بشــكل عام إىل زيادات فعلية يف املدخرات. مقابل ذلك، 

تغيــري الوضع االفرتايض – حيث إن االنضامم التلقايئ وإتاحة الخيار للناس باالنســحاب من 

برامج االدخار يف املســتقبل، بداًل من إتاحة خيــار االنضامم ملن أراد –كان له تأثريات كبرية 

عىل سلوكيات االدخار عىل املدى املتوسط إىل الطويل.

ومــع ذلك، هل هذا مــا يريده الناس حقاً؟ هــل نحكم بذلك ملجــرد أن تغيري الوضع 

االفرتايض قد نجح. شعر صناع السياسات عىل جانبي املحيط األطليس بقلق كبري، من أن أناساً 
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كرث ســيعرتضون عىل فكرة تسجيلهم تلقائياً يف برامج معاشات التقاعد. "ليس األمر كذلك" 

يجيب ديفيد اليبســون، أســتاذ االقتصاد يف جامعة هارفارد وواحد من تلك الساللة النادرة 

من االقتصاديني األكادمييني، الذين يتميزون بذكاء متفرد، ولكنهم أيضاً مفهومون ومنطقيون 

بالنســبة للبقية، ويكمل: "إنه يحظى بشعبية واسعة؛ حيث تشري بيانات الستطالع الرأي يف 

الواليات املتحدة إىل أن ٩ من كل ١٠ موظفني ممن عايشــوا التغري الجديد لربامج معاشات 

التقاعــد، يدعمون التغيــريات يف الوضع االفرتايض لخطة التقاعــد )401k(. بل حتى ضمن 

األقليــة الصغرية ممن فعلوا خيار )تعطيل( ومارســوا حقهم يف االنســحاب بعد انضاممهم 

تلقائياً، فإن ما يزيد عىل ٧ من كل ١٠ منهم ال يزالون يعتقدون بأن ضبط القيمة االفرتاضية 

عىل )تعطيل( أفضل من الخيار )متكني(")٤(.

فضــاًل عن كونه فعاالً للغايــة، فإن تغيري الوضع االفرتايض بحيــث ينضم املدخرون إىل 

الربنامج تلقائياً، يثبت أن باســتطاعتنا يف كثري من األحيان تحقيق أفضل النتائج، من خالل 

التسهيل عىل الناس لفعل أمور يودون فعاًل القيام بها، لو كانت مبسطة وأكرث وضوحاً.

إذا رغبت في حث اآلخرين على فعل شيء، اجعله سهاًل:
أصبــح هــذا القول من أقوال ريتشــارد ثالر املفضلــة. فالتعامل مع الوزيــر تلو اآلخر، 

والتحدي يف السياســات يعقبه مبارشة تحٍد آخر، كان ال بد عاجاًل أم آجاًل – عادة عاجاًل – 

أن يحرضك شــعاٌر تردده. إنك إن أردت من أحٍد أن يفعل شيئاً – كدفع الرضائب، أو إعادة 

التدوير، أو تعيني موظفني إضافيني – فأفضل يشء تفعله كبداية هو أن "تجعله سهاًل".

إنه مبدأ بســيط جداً وشــديد الوضوح، وال يتطلب بتاتاً حتى مجــرد ذكره. ومع ذلك، 

كانت الحكومات والباحثون يف شتى أنحاء العامل بطيئني يف إدراك أهمية هذا املبدأ السلويك 

األسايس. 

يف االقتصــاد هنــاك عبارة توضح هذا املفهوم البســيط أال وهــي: "تكاليف االحتكاك" 

)friction costs(. هذه العبارة املســتعارة من الفيزياء تســاعد عىل تفســري ملاذا النامذج 

"املثالية" أحياناً قد ينبثق عنها توقعات متعارضة مع مشاهدات العامل الحقيقي الفوضوي. 

بالنســبة ملن درس الفيزياء فكلامت "حساب، وتجاهل اآلثار االحتكاكية ..." مألوفة لديهم 
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للتبسيط. وقد انترش يف أوساط االقتصاديني تبسيط مامثل لجعل العامل أكرث طواعية للنامذج 

الرياضية الرائعة. 

ولكن يف حقيقــة األمور ويف العامل الواقعي للناس ويف البريوقراطية املعاشــة، االحتكاك 

مسألة مهمة جداً. فمثلام يحدث عند دفع جسم ذي ثقل )حقيقي( عرب طاولة )حقيقية(، 

فرسعــان ما تتوقف نتيجــة االحتكاك، كذلك الدافع البرشي للقيــام بيشء رسعان ما يكبح 

ويتوقف عندما يواجه العناء واملشــقة. بالتايل فإن جون – الشــخصية املذكورة يف افتتاحية 

هذا الفصل – كان ينوي حقاً البدء باالدخار، وأن يكســب "املال عىل الطاولة"، ولكنه فقط 

مل يســتطع الوصول إليه؛ ألنه يتطلب جهداً وأعامالً ورقية مملة، وكان أقل جاذبية وإلحاحاً 

بالنظر إىل األمور األخرى التي ميكنه فعلها يف الســاعات القادمة أو اليوم التايل. إن تكاليف 

االحتكاك ليســت قضية هامشــية، بل عىل العكس غالباً ما تشــكل كل الفرق بني حدوث 

األشياء من عدمها، سواًء متثل االحتكاك يف حجر يتدحرج من منحدر هل يكمل أم يتوقف، 

أو متثل يف نجاح سياسات من فشلها. 

:)friction( "من سرقة الدراجات النارية إلى االنتحار – قوة "االحتكاك
يف عام ١٩٨٠م، ســنت جمهورية أملانيا االتحادية )أملانيــا الغربية( غرامات فورية عىل 

سائقي الدراجات النارية الذين ال يرتدون الخوذات. كان الدافع األسايس من وراء ذلك هو 

الحــد من إصابات الــرأس، ولكن كان لها تأثري غري متوقــع ودراماتييك )مفاجئ( يف جانب 

مختلــف كليًة، أال وهو الرسقات؛ ففي أعقــاب التغيري، انخفضت رسقات الدراجات النارية 

بنسبة ٦٠ يف املائة واستمرت كذلك)٥(.

قد تظن أن الشخص الذي يعتزم رسقة دراجة لن يأبه كثرياً بهذا التغيري يف القانون، فكل 

ما عليه أن يتذكر إحضار خوذة معه أو رسقتها أيضاً. ولكن يبدو أن معظم املجرمني مل يفعلوا 

ذلك، فقد شــكلت لهم عناًء وأعباًء إضافية تتطلب الرتوي وإعادة النظر، ال سيام أن راكبي 

الدراجــات يحملون خوذاتهم معهم يف الغالب بدالً من تركها عىل الدراجة. وباختصار، نتج 

عن ســن قانون لبس الخوذة "احتكاك" وعواقب وخيمة كبحت من يقوم برسقة الدراجات 

النارية.
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أجرى بات مايهو وزمالؤه الباحثون يف علم الجرمية –الذين درســوا التأثري الســابق– تقصياً 

حــول ما إذا تحول اللصوص ببســاطة إىل انتهاج أشــكال أخرى من الجرميــة. نعم، فقد وجدوا 

أدلة عىل حدوث ارتفاعات طفيفة يف رسقة السيارات والدراجات الهوائية، ولكنها ال تكاد تذكر، 

مقارنــًة باالنخفاض يف رسقات الدراجات النارية الذي بلغ ١٠٠,٠٠٠دراجة. مل تكن تلك الظاهرة 

أملانية خاصة؛ فقد وّثق مايهو وزمالؤه انخفاضات مامثلة يف أماكن أخرى. وشهدت والية تكساس 

انخفاضاً بنســبة ٤٤ يف املائة يف رسقات الدراجــات النارية يف الفرتة من ١٩٨٨م إىل ١٩٩٠م بعد 

اشــرتاط ارتداء الخوذ، كام شهدت بريطانيا وهولندا يف السبعينيات )1970s( انخفاضات مامثلة 

يف الرسقات، بلغت نحو الثلث أو أكرث بعد تغيري القوانني لتلزم الراكبني بارتداء الخوذ)٦(.

ال يقتــر التأثري الكبري لالحتــكاك –أو العناء– عىل اللصــوص املحتملني، أو املدخرين 

املحتملــني للمعــاش التقاعدي كام رأينــا يف بداية الفصل. لدى البرش نزعــٌة متأصلة ألخذ 

الطريق األقل قدراً من املقاومة، سواء عند أخذ الطريق األقر عرب الحديقة، أو عند اتخاذ 

القرار ملا ستشــاهده عىل التلفاز، أو حتى ماذا ستتناول من طعام. حاول أن تضع طبقاً من 

الفواكه املتنوعة يف املكتب، أو حتى يف املنزل، ثم انظر يف نهاية اليوم ما الذي تبقى. سيكون 

الربتقال هو االحتامل األرجح، فقط لوجود بعض العناء يف تناوله مقارنة بالتفاح، واألســهل 

منهام سيد الراحة املوز. 

حتى القرارات األكرث خطورة يف الحياة تتأثر باالحتكاك. ميكنك أن تدرك ببداهة وتتفهم 

ملاذا ُيرتك الربتقال يف وعاء الفاكهة، بل حتى ملاذا ال يبادر العامل أبداً للتســجيل يف املعاش 

التقاعدي عايل القيمة بســبب االنزعاج من ملء االســتامرات. ولكن ماذا عن آخر قرار قد 

يتخذه املرء: ماذا لو قررت إنهاء حياتك؟

يف أوائل الســتينيات )1960s( بدأت معدالت االنتحار يف انجلرتا وويلز باالنخفاض. كان 

تقلب املعدالت من ســنة ألخرى أمراً مألوفاً، لذا فأول انخفاض كبري مل يالحظه أحد. ولكن 

بدءاً من عام ١٩٦٣م انخفض معدل االنتحار بني الرجال والنســاء عىل مدى ســبع ســنوات 

متتالية. لقد انخفض معدل االنتحار بحوايل ٣٠ يف املائة يف أقل من عقد من الزمن. هل كان 

ذلك نتاج تفيش عالقات الحب غري املقيدة بالزواج؟ ولكن إذا كان األمر كذلك، ملاذا مل نشهد 

مثل هذا االنخفاض يف بلدان أخرى خالل نفس الفرتة؟ ما الذي حدث؟ 
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جاء الجواب عندما قام الباحثون بتقســيم االنخفاضات حسب طريقة االنتحار)٧(. تبني 

أن انخفاض معدالت االنتحار كان يف نوع معني من طرق االنتحار: التســمم بأول أوكســيد 

الكربــون. حتى بدايات الســتينيات )1960s( يف بريطانيا، كان أحد أكرث الطرق شــيوعاً يف 

االنتحار هو: "وضع الرأس داخل الفرن" والغاز مفتوح، عندما تضع رأسك داخل الفرن فإن 

أول أكسيد الكربون املنبعث من الغاز سيتسبب يف قتلك بهدوء. ولكن يف أوائل الستينيات 

بدأت تتغري مصادر الغاز يف األفران املنزلية بعد اكتشــاف غاز بحر الشــامل قبالة ســواحل 

بريطانيا، وخالفاً للغاز الســابق املشتق من الفحم، فإن "الغاز الطبيعي" الجديد املستخرج 

من بحر الشامل يحوي مستويات ألول أكسيد الكربون أقل بكثري. وعند وضع رأسك داخل 

الفرن بوجود غاز بحر الشامل الجديد والذي ال يختلف ظاهرياً )ليس ألول أكسيد الكربون 

رائحة( فمن املمكن أن تصاب بصداع – ورمبا تتعرض لخطر انفجار املطبخ – ولكن من غري 

املرجح أن يتسبب يف قتلك.

قــد تظن أن قــرار االنتحار باعتبار كــرثة الطرق لفعل ذلك ال ميكــن تغيريه، حتى بعد 

اكتشاف أن وضع الرأس يف الفرن حيلة مل تعد تجدي نفعاً. يبدو جلياً من خالل االتجاهات 

يف الشــكل ٩ أن قلة قليلة من األرواح املسكينة – غالبيتها من النساء – وجدوا طرقاً أخرى 

إلزهــاق أرواحهــم. ولكن النتيجة الســاحقة لعدم فعالية طريقة االنتحــار هذه متثلت يف 

انخفاض معدل االنتحار اإلجاميل؛ فغالبية أولئك الذين حاولوا قتل أنفسهم باستخدام الفرن 

مل يحاولوا االنتحار بطرق أخرى.
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الشكل)9(

اتجاهات معدالت االنتحار لكل 100000 نسمة يف إنجلرتا وويلز، من 1955–1971 والتي تشمل وال 

تشمل استخدام أول أكسيد الكربون

إذن االحتكاك أمر ذو أثر بالغ، حتى مع القدر القليل من الجهد اإلضايف أو العناء، وغالباً 
ما تكون تأثرياته أكرب بكثري مام يخطر عىل بال صناع السياسات واملواطنني.

التبسيط يقلل العناء ويزيل االحتكاك:
كام رأينا فإن االحتكاك والعناء لهام بالغ األثر عىل الســلوك. هذه الرؤية البسيطة تفتح 
البــاب يف وجــه العديد من تدخالت السياســات – وكذلك تتيح للرشكات إما اســتخدامها 
االستخدام األمثل أو إساءة استخدامها. فالرشكات ال تألو جهداً يف سبيل تسهيل األمور عليك 
لحثــك عىل عقد صفقة جديدة، كالحصول عىل هاتف محمول، أو تجربة منتج جديد ملدة 
عــرشة أيام مجاناً، أو الخروج من صالة العرض بســيارة جديدة. ولكن عند إرجاع املنتج أو 
إنهــاء الصفقة فإن معظم الرشكات لن تجعل األمر ســهاًل عليك. وعندما يتعلق األمر بدفع 
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األقســاط أو تجديد االشرتاك فسيســعون بكل قوة أن تحدث بشكل تلقايئ، يريدون بذلك 
ضامن أن االنســحاب وإنهاء االشــرتاك يف الصفقة يتطلب جهداً إضافيــاً يف حني أن تجديد 
االشــرتاك ســهل للغاية. إذا كنت راضياً متاماً عن املنتج فال توجد مشكلة يف هذه الطريقة، 
ولكــن إن مل تكن متأكداً من املنتج وتريد حقــاً تجربته وتضع يف اعتبارك أن تلغي الصفقة 
خــالل فرتة التجربة، فترفك هــذا يف كثري من الحاالت ترٌف خاطئ؛ ألنك وقتها ســتقع 

تحت تأثري االحتكاك، وسيعمل ضدك بقوة – ورمبا بقوة أكرب بكثري مام كنت تتوقع.

باعتبارك مســتهلك عري، مــن املؤكد أنك عىل علم بهذه النوعيــة من العروض التي 
أرشنا إليها آنفاً، إال أنها الزالت تعمل بنفس الطريقة. عىل سبيل املثال، السيد أوين سريفس 
نائبي يف وحدة الحفز يكره عىل وجه الخصوص نوعية العروض الخاصة، التي تلزمك يف حال 
الرتاجع بعد إمتام عملية رشاء املنتج أن تتقدم مبطالبة الســرتجاع مالك املدفوع، وكونه من 
األشــخاص املقتصدين وذوي العزمية فقد جرب تلك العروض مرات قليلة. يكفي أن نقول: 
هنــاك الكثري من االحتكاك يصاحب عملية اســرتداد "املدخرات". وكام أظهرت لنا األبحاث 
يف هذا الشــأن، ســيتمكن االحتكاك وإن َقل من التغلب عىل معظم الناس. وبالتايل، ميكن 
لبائــع التجزئة أو الرشكة املصنعــة تقديم تخفيضات كربى عىل الســعر املقرر، رشيطة أن 
تكون املطالبة باسرتجاع األموال تنطوي عىل القليل من الجهد املبذول. ويف الواقع، لن يلجأ 
غالبيتنا إىل تلك املطالبة عىل اإلطالق، عىل الرغم من أن تسهيل عملية اسرتجاع األموال هي 

ما ساعد يف إقناعنا بإجراء الصفقة يف املقام األول.

كام ميكن للرشكات أن تتخلص من االحتكاك بطرق تعود بالنفع العظيم عىل املستهلكني. 

مثــاًل، بإمكان الصيدليات التيســري عىل املرىض فيام يتعلق بالوصفــات الطبية املتكررة عن 

طريق اإلرســال بالربيد لدفعة جديدة من الدواء تلقائياً قبل نفاد دفعة الوصفة الســابقة. 

ميكــن لهذا اإلجراء أن ُيجّنب كاًل من املريض والطبيب الكثري من عناء الحصول عىل وصفة 

طبية جديدة، ويوفر عىل الجميع عرشات املاليني من الجنيهات.

ســنعود يف فصٍل الحٍق إىل مســألة كيــف تتعامل الحكومات واملراقبــني مع مثل هذه 

املامرســات – الجيد منها والســيئ – وكيف يترفون تجاهها نيابة عن املســتهلكني، ولكن 

دعونا اآلن نؤكد عىل هذه القاعدة األساسية: إذا كنت ترغب يف التشجيع عىل سلوك معني 

البد من تبسيطه وجعله سهاًل، أما إذا أردت تثبيطه فاجعله أكرث صعوبة.
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من الالفت لالنتباه أن العديد من تدخالت السياسات وتدخالت الرشكات وقطاع األعامل 

تتعرث عند أول وأهم خطوة أساســية وهي: التواصل. فالفائدة املرجوة وراء ســن قانون، أو 

تقديم منفعة، أو تنظيم حملة إعالمية عامة تهدف إىل التأثري عىل الســلوك، تتضاءل ويقل 

أثرها حني ال يعلم بها أحد. وباملثل، ال تتوقع تأثرياً كبرياً إذا كانت املعلومات املقدمة مكثفة 

جداً، ومعقدة بشــكل محري يجعل الشــخص املوجهة إليه ال يعلم تحديداً ما املطلوب منه. 

عليه، فإن التطبيق األســايس ملعنى "اجعله ســهاًل": هو الحرص عــىل أن تكون املعلومة أو 

الرسالة أو الطلب واضحة وسهلة الفهم.

يف آخر خطاب أو رسالة استلمتها من الحكومة أو من إحدى الرشكات الكربى، هل كان 

واضحــاً لك ما ورد فيهــا أو ما طلب منك القيام به؟ أم توجــب عليك قراءتها ثالث مرات، 

وبعد كل ذلك ظلت غري واضحة متاماً بالنسبة لك؟ إذا كان الطلب يختص بدفع فاتورة ما: 

هل طريقة الدفع كانت واضحة، أم هناك ثالثة عناوين مختلفة وعدة أرقام هواتف، وكانت 

تفاصيل "طريقة الدفع" مخبأة يف مكان ما خلف الفاتورة؟

يظــن الكثــري من الناس أن هــذه التفاصيل تافهــة. وهم يجزمون أن كبار املســؤولني 

الحكوميني أو قادة الرشكات التجارية ال يعريونها اهتامماً، وال يشــغلون أنفسهم بها. ولكن 

يف الحقيقة يتوجب عليهم ذلك؛ ألن اآلثار املرتتبة عليها كبرية وجوهرية. تظهر الدراســات 

املختربية أن الرسالة سهلة القراءة ليست فقط أكرث قابلية للفهم، وإمنا هي أيضاً أكرث قابلية 

لالعتقاد بصحة مضمونها. لتوضيح ذلك مبثال بسيط، من املرجح أن يعتقد املواطنون بصحة 

البيان أو الخطاب عندما ُيكتب بالخط العريض بدالً من كتابته بالخط العادي.

نحن يف فريق الرؤى الســلوكية – متاماً مثل الكثري من املواطنني والرشكات عندما تكون 

الطرف املتلقي للرســائل – واجهنا الكثري من االتصال، والرســائل الرسمية التي تبدو كام لو 

أنهــا ُكتبت من قبل لجنة مــن املحامني أو اإلداريني الفنيــني )ويف الغالب ذلك ما حصل(. 

واملراســالت املتعلقــة بالغرامات خري مثال عىل ذلك؛ فغالباً ما ُيســتخدم فيها لغة املحاكم 

والقانــون مبفردات من قبيل )حجــز "distraint"( وهي مفردة يعجز حتى معجم التدقيق 

اإلماليئ عن إدراك معناها ناهيك عن غالبية الناس.
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أجرينــا اختباراً تجريبياً عىل اآلثار املرتتبة عىل تبســيط مثل هذه النوعية من الرســائل 

والنصوص ومحتوى املواقع اإللكرتونية، ووجدنا أن الرسائل الرضيبية املكتوبة بلغة إنجليزية 

بســيطة ومبطلب سهل وواضح من البداية، ميكن أن تكون أكرث فعالية بنسبة ٢٠٠ إىل ٣٠٠ 

يف املائة من النســخ األصلية للرسائل التي قارناها بها. وبشكل عام، اكتشفنا أن "خري الكالم 

ما قل ودل". عىل سبيل املثال، وجدنا يف الرشكات التجارية أن عمليات النقر )للحصول عىل 

مزيد من املعلومات( عىل الروابط يف رسائل الربيد اإللكرتوين املرسلة لهم من جهة حكومية 

كربى، من املمكن زيادتها بنسبة ٤٠ إىل ٦٠ يف املائة عن طريق تقليل حجم النص يف الربيد 

اإللكرتوين. وعىل نحو مامثل، وجدنــا تزايداً ملحوظاً يف عمليات االلتحاق بالربامج املتنوعة 

– سواٌء الخاصة باإلقالع عن التدخني، أو مهارات الشباب، أو برامج التوظيف – عند ترتيب 

  .)website landing pages( وتبسيط صفحات الهبوط* يف مواقع اإلنرتنت

حتــى مع تســلحنا بهذه األدلــة والتجارب، مل نتمكــن عىل الدوام من إقنــاع الوزارات 

املعنيــة بأهمية التبســيط والرتتيب. وقد تطلب منا األمر يف إحدى الحاالت ثالث ســنوات 

حتــى نتمكن من تغيري خطــاب واحد فقط )يا لنا من مجموعة مثابــرة(، وإن كان خطاباً 

يســتقبله من ٨ إىل ١٢ مليون شــخص ســنوياً. ويف بعض األحيان تعزي اإلدارة املعنية عدم 

أخذها بالتبســيط إىل أســباب شــبه قانونية؛ حيث تكون صياغة النموذج محددة فعاًل يف 

الترشيع الخاص. والســبب األكرث شيوعاً هو إلقاء املالمة للمشــكلة عىل أنظمة تكنولوجيا 

املعلومات القدمية حيــث كانت صعبًة وباهظة الثمن لتتغري، ويف بعض األحيان ألن العقد 

مــع مــزود تكنولوجيا املعلومات كان مكتوباً بشــكل يسء، مام يجعــل أي محاولة للتغيري 

باهظة التكاليف. وبطبيعة الحال أحياناً يكون االعرتاض ألســباب سياسية سواء كانت كبرية 

أم صغرية؛ كانت تلك الوزارة املعنية يف حالة حرب ذلك الشــهر مع مركز الحكومة ومل تكن 

يف حالة تسمح لها باالمتثال لطلب مقدم منا ونحن أحد أذرع مكتب رئيس الوزراء.

كثــرياً ما يتندر الناس برداءة خــط األطباء، ولكن من الناحية الطبيــة ال مجال للمزاح. 

ففي اململكة املتحدة وحدها اآلالف من األخطاء الطبية ســنوياً تنجم عن القراءة الخاطئة 

لخربشــات األطباء يف ســجالت املــرىض. فمثاًل، هناك فرق شاســع يبلغ ألــف ضعف بني 

* صفحــات الهبــوط )landing pages(: هي صفحات اإلنرتنت التي يصل إليهــا العميل بعد ضغطه عىل رابط 

إعالين، وتتضمن عادًة تفاصيل عن السلعة أو الخدمة املعلن عنها - املرتجم.
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"ميكروغرام" "وملليغرام" ولكن عند الترسع أو الخربشة املخترة من السهل الخلط بينهام. 

عالوة عىل ذلك، أظهرت الدراســات الســابقة أن بقية الطاقم الطبي يف الغالب سوف يتبع 

ما يعتقــد بأنها تعليامت الطبيب، حتى وإن كانت تلك التعليامت قد ُتعرض حياة املريض 

للخطــر )أفضل مثــال يوصف تأثري "امُلبلِّغ" الــذي أرشنا إليه يف تقرير التأثريات الرئيســية 

.)"MINDSPACE" مايندسبيس

قام دوم كينغ، وهو كاتب مشــارك يف تقرير مايندسبيس وأستاذ الجراحة يف كلية لندن 

اإلمرباطوريــة حالياً، بتتبع أســباب حدوث هــذه األنواع من األخطاء بشــكل روتيني. لقد 

أحس أن باســتطاعته املساعدة يف فعل يشء حيال تلك األخطاء املتكررة، وإنقاذ الكثري من 

األرواح رمبــا أكرث مام يف وســعه إنقاذه طوال مســريته كجراح يف غــرف العمليات. وبدعم 

ومتويل بسيط من فريق الرؤى السلوكية، أجرى دوم تجربًة بإعادة تصميم السجالت الطبية 

للمرىض لتقليل األخطاء، وتســهيل قراءة ما كتبه األطباء وخاصة املتعلق بالوصفات الطبية. 

هذه التغيريات جعلت النامذج الجديدة للســجالت تبدو شــبيهة بتلك النامذج التي يقوم 

بتعبئتها الشــخص يف مركز مراقبــة الحدود عند دخوله لبلٍد ما – خانــات مربعات لكتابة 

حرف واحد أو رقم واحد يف كل مربع، واإلجابة عىل األســئلة املعتادة بإحاطة الخيار )انظر 

أدناه(. كام ُصمم النموذج بشكل ميكنك من رؤية اسم املريض عىل الدوام حتى وإن كنت 

يف الصفحة الثالثة أو الرابعة؛ يك ال تكتب املعلومة يف السجل الخاطئ من غري قصد.

 

الشكل)10(

تقليل األخطاء الطبية، بتسهيل قراءة كتابات األطباء
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يف تجربــة أجريت عــىل اثنني من املستشــفيات، وعمل مقارنة بني النــامذج الجديدة 

لســجالت املرىض والنامذج القدمية لرصد األخطاء )مثل القراءة الخاطئة للدواء أو الجرعة( 

وكذلك املعلومات الناقصة أو غري القابلة للقراءة )مثل: اسم الطبيب إذا احتاج أحٌد الرجوع 

إليه للتحقق أو االستفسار(. يف املحصلة كان التحسن هائاًل فيام يخص الدقة.

الخطوة التالية من خطوات تبســيط الرســائل ووســائل االتصال األخرى هي تبســيط 

العمليات. إن تغيري القيمة االفرتاضية )أو الخيار االبتدايئ( لجعل األمور أسهل وأكرث سالسة، 

كام حصل يف برامج املعاشات التقاعدية، هو مثال رصيح عىل نوعية التدخالت األكرث شموالً 

التــي تدور حــول التخلص من البريوقراطيــة وعناء األعامل الورقية. وكــام حصل الحقاً يف 

الواليات املتحدة األمريكية، كان الحد من األعامل الورقية هو املحور األســايس لعمل كاس 

سنستاين يف البيت األبيض، وكان مطمحه األسايس هو توفري مليارات الساعات كل عام من 

مجموع أوقات املواطنني األمريكيني، التي يرفونها عىل األعامل الورقية)٨(. إن فوائد الحد 

من مثل هذا العناء الزائد متتد إىل أبعد بكثري من مجرد تقليل حنق الناس وتوفري أوقاتهم، 

وقد متكنا من إثبات ذلك، سواٌء نحن يف فريق الرؤى السلوكية أو غرينا من الباحثني.
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مثة مثاٌل قوي من واقع الحياة اليومية عن التدخالت وأثرها، يتعلق بتعبئة اســتامرات 

االلتحاق الجامعية يف الواليات املتحدة األمريكية)٩(. فقد ُقدمت خدمة مجانية لألرس ذات 

الدخل املنخفض التي لديها أبناء يقرتبون من ســن الدراســة الجامعيــة، تتمثل يف التعبئة 

املســبقة الســتامرات االلتحاق الجامعية باســتخدام بيانات الدخل والرضيبة الخاصة بهم 

املتوفرة لدى الحكومة. وجد الباحثون أن ملء االســتامرات مسبقاً، والذي ال يستغرق أكرث 

من دقائق معدودة وال يكلف ســوى بضعة دوالرات، زاد نســبة االلتحاق بالجامعات من 

هــذه األرس ذات الدخــل املنخفض بحوايل الربع )ارتفاعاً من ٣٤ يف املائة ســابقاً إىل ٤٢ يف 

املائة(، كام زادت نسبة الحصول عىل املنح الدراسية بنحو الثلث٩. ووجد الباحثون أيضاً أن 

تقديم املعلومات اســتجابة للمعايري الحكومية مل تتأثر عىل اإلطالق. يبدو جلياً أن التدخل 

كان لــه عظيــم األثر من حيث التكلفــة؛ إذ ميكن ملء الكثري من النامذج مســبقاً بتكلفة 

مساوية لتكلفة منحة دراسية جديدة عالية الثمن أو تكلفة برنامج توعوي. 

رسعان ما تعلمنا من عملنا يف فريق الرؤى السلوكية أن نأخذ مثل هذه االحتكاكات عىل 

محمٍل جاد إىل حد الهوس تقريباً، وأن أصغر املشــاق والعناء اإلضايف ميكن أن تحدث فرقاً 

كبرياً. مثاًل يف واحدة من سلسلة الرسائل الصادرة عن دائرتنا الرضيبية، هيئة صاحبة الجاللة 

نه من  لإليرادات والجامرك HMRC، أُعطي دافع الرضائب عنواناً عىل شــبكة اإلنرتنت ميكِّ

إيجاد استامرات الرضائب إلكاملها، فإذا قام املستلم بكتابة العنوان يف املتصفح يتم توجيهه 

إىل صفحة موقع الهيئة وفيها اســتامرة الرضائب بشــكل واضح. كل ما عليه حينها أن ينقر 

فقط عىل االستامرة، وبالطبع تعبئتها بعد ذلك. اتضح أن معدل شخص واحد فقط من كل 

خمسة أشخاص استلموا تلك الرسائل قام مبلء االستامرة ودفع رضائبه نتيجة لذلك. أجرينا 

اختباراً تجريبياً إلدخال تغيري طفيف، حيث قارنت التجربة بني تأثري الرســالة األصلية وتأثري 

رســالة أخرى مطابقة تقريبــاً، إال أن الرابط عىل اإلنرتنت يوجه الناس إىل االســتامرة مللئها 

مبارشة بدالً من التوجه إىل الصفحة التي تحتوي عىل االستامرة ضمنها. مبعنى آخر، اخترنا 

عــىل الناس نقرة واحدة، وإن كان ذلك عىل حســاب مجموعة من حــروف النص الزائدة. 

والنتيجة؟ ٢٢ يف املائة زيادة يف نســبة األشخاص الذين أكملوا استامراتهم الرضيبية تجاوباً 

مع الرسائل املرسلة إليهم)١٠(.
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بالطبــع ســيكون أمراً رائعاً لو كان باإلمكان ظهور االســتامرات وهي مملوءة مســبقاً، 

بإمكانــك تخيل تأثري القيام بذلك – ملء أكرب قدر ممكن من املعلومات عن الشــخص من 

املصــادر األخرى للمعلومات – إذا كان مجرد إحداث تغيري بســيط، كاالســتغناء عن نقرة 

واحــدة أدى إىل زيادة معدالت االســتيفاء الرضيبي بنســبة تتجــاوز ٢٠ يف املائة. ال ريب 

أن هــذا درس حرٌي بكثري من الســلطات الرضيبية أن تتعلمه وتســتفيد منه، وأن تســخر 

التكنولوجيا للمســاعدة يف هذا الشأن. إننا بحاجة إىل إعادة تصميم النظم اآللية الرضيبية، 

بحيــث تتكفل بالجزء األكرب من األعــامل نيابة عن دافعي الرضائب. ويف رأينا أن الكثري من 

الحاالت التي تعتربها الســلطات الرضيبية احتياالً وتهربــًا رضيبياً، يف حقيقتها ال تعدو عن 

كونها نظرة للناس بأن لديهم شــواغل واهتاممات أفضل يودون قضاءها، بدالً من الخوض 

يف تعقيدات استامرات الرضائب.

بعيــداً عن األعامل الورقية وتعقيداتها، هناك أنواع أخرى من العناء واالحتكاكات. ففي 
شــأن املســاهمة يف إنقاذ الحياة عىل كوكب األرض ال جدال وال ريب أن األمر يتوقف عىل 
ترشــيد أو حفظ الطاقــة، أو عىل األقل الحد مــن االنبعاثات وتوفري النــزف املايل لجيوب 
املواطنني. املثال األبرز عىل ذلك يف املناطق الباردة يتمثل يف تشجيع الناس عىل عزل الغرف 
ــْندرات يف منازلهم. فاملنازل عادًة تفقد ما يقــارب ٢٥ يف املائة من حرارتها  العلويــة أو السَّ
عن طريق األســطح غري املعزولة، ومن ٣٠ إىل ٤٥ يف املائة من خالل الجدران غري املعزولة. 
يكلــف عزل الدور العلوي أو إضافة العازل يف تجويــف الجدار بضع مئات من الجنيهات/

الــدوالرات، ولكنه يقلل عىل الفور من قيمة الفواتــري. من هذا املنطلق، يبدو األمر كام لو 
أنه من املسّلامت وأن أصحاب املنازل سيختارون فعله بداهة، ال سيام أن فرتة اسرتجاع رأس 
املال املدفوع لعزل الدور العلوي تستغرق عادًة من سنة إىل سنتني، وبالنسبة لعزل تجويف 
الجدران من ســنة إىل أربع سنوات، حسب نوع املبنى. بعبارة أخرى، ينال املستهلك فائدة 
عىل اســتثامره يف العزل ترتاوح بني ٢٥ و١٠٠٪ ســنوياً. إنها صفقة متميزة بكافة املقاييس 

واالعتبارات. 

عــالوة عىل جميع ما تقــدم، أنفقت كثري من الحكومات املليــارات لدعم وتعزيز مثل 
هــذا العزل. ويف ضوء ذلك، كان من العجيــب واملحري أنه ال يزال هناك أناس مل يركبوا مثل 
هــذا العــزل يف منازلهــم، وأن وزارة الطاقة يف حكومتنا الربيطانية تطلــب املزيد من املال 
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لزيادة الدعم الحكومي للعزل. إذن كيف نقنع أولئك األشخاص وما هي العوائد املجزية يف 
نظرهم؟ بعد النظر ملياً يف املســألة والتحدث مع املختصني وأصحاب املنازل، خلصنا إىل أن 
املشــكلة تتعلق بالعناء واملشقة أكرث من تعلقها باملال. وعىل وجه التحديد، مل يتقبل الناس 

فكرة إخالء محتويات أدوارهم العلوية.

للتأكد من أن هذه هي اإلشــكالية حقاً، كام ذكرنا ذلك بإيجاز يف التمهيد لهذا الكتاب، 
أجرينا تجربة مع جهة تجارية لتقديم عروض ألصحاب املنازل يف مناطق مختلفة من لندن، 

ضمن منشور إعالين الختيار واحد من العروض الثالثة التالية:

- خدمة عزل املنزل بتكلفة موحدة ولكن منخفضة.

 - خدمة عزل املنزل بخصم إضايف كبري يف حال قام أحد جريانك بطلب نفس الخدمة معك 
)الفكرة تكمن يف أن تركيب العازل ملنزلني يف نفس املوعد أرخص لهام، وأقل تكلفة عىل 

الرشكة، وأنك تكون أكرث مياًل للموافقة عىل عزل منزلك إذا اشرتك جارك معك(.

 - خدمة عزل املنزل مصحوبة بخدمة إخالء محتويات الدور العلوي، وإن كان ذلك بتكلفة 
إضافية كبرية عام لو كان عزالً فقط. 

مل تكن هذه التجربة مثالية من الناحية املنهجية؛ فاملنشورات قدمت يف مناطق محلية، 

نعم منفصلة عن بعضها ولكنها متشــابهة، وبالتايل فالعينة مل تكن عشوائية بصورة مثالية، 

كــام أن إجاميل أعداد املنازل كان صغرياً. ومع ذلك تظــل نتائج التجربة مذهلة. فباملقارنة 

مع العرض األسايس مل يحدث الخصم اإلضايف فارقاً يذكر، حازت الفكرة بالتأكيد عىل إعجاب 

النــاس إال أن الزيادة يف األخذ بها كانت قليلة وليســت ذات داللــة إحصائية. ويف املقابل، 

كان مستوى اإلقبال عىل عرض العزل مع إخالء الدور العلوي أعىل بثالث مرات، بالرغم من 

تكلفته اإلضافية التي تبلغ بضع مئات من الجنيهات. 

مل تكن هذه التكلفة اإلضافية غري ذات شأن يف قرار أصحاب املنازل، والدليل أن اإلقبال 

كان أعىل بكثري )حوايل خمســة أضعاف العرض األســايس( عندما تم يف وقت الحق تقديم 

خطة إلخالء الدور العلوي بتكلفة من شــأنها خفض الســعر. ولكن التجربة أثبتت وبقوة، 

عىل أقل تقدير عىل مســتوى األقلية من األرس التي مل تعزل منازلها، أن ســعر العزل مل يكن 

هو العائق، وإمنا يف الحقيقة هم مل يســتطيعوا تحمل عناء ومشقة إخالء أدوارهم العلوية. 
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بالتأكيد هذا إشــعار وتذكرة مهمة لنا يك نفتش بعناية عن العوائق الســلوكية الحقيقية يف 

وجه السياسات، قبل افرتاض أن الحل يتمثل يف زيادة كربى وغري مسبوقة للدعم الرضيبي

وضع المطبات في الطريق:

يف بعــض األحيان يكــون تعظيم وزيادة االحتكاكات هي الحــل األمثل – مثلام يحصل 

عندما نحاول تشــجيع الناس عىل االمتناع عن فعل يشء ما، أو حثهم عىل التفكري ملياً قبل 

اإلقدام عىل يشء قد يندمون عليه فيام بعد. وفقاً ملا كشــفه دانيال كانيامن، فإن الكثري من 

القــرارات التي نتخذها يف الحيــاة تصدر عن "النظام ١" لدينا، أو الجزء املربمج من أدمغتنا 

املامثــل لعمل الطيار اآليل. ويف بعض الحاالت قد يكون الدور الذي يقوم به مختص الحفز 

ز" ببســاطة شــديدة هو وضع مطب أو عرثة يف الطريق إلحداث هزة للشخص يف  أو "امُلحفِّ

"النظام ٢" لتنشيطه يك يعود للعمل والتفكري.

يف الواقــع، إضافة مطــب أو عرثة يف الطريق ليســت مجرد اســتعارة قولية؛ فمطبات 

 ،)sleeping policemen( الرسعــة، أو كام يطلق عليها يف بريطانيا رجــال الرشطة النامئون

وكذلك الوصالت ذات األسطح الخشنة املوجودة عىل الطرق قبل التقاطعات تهدف إىل هز 

الســائق غري املنتبه؛ ليخفف من رسعته أو االنتباه أكرث، خصوصاً عند االقرتاب من املناطق 

السكنية أو التقاطعات املزدحمة.

مــن األمثلــة األخرى عىل مثل هذه املطبات: ســن فرتة انتظار إلزامية ما بني تســجيل 

املنتجات املالية والتريح بتداولها، واشــرتاط وجود فرتة تأخري )حتى وإن كانت ٣٠ دقيقة 

فقــط( بني قيام املتجر بتقديم إقــراض أو ائتامن رخيص التكلفــة للعميل وبني قدرة هذا 

العميل عىل اســتخدام بطاقته االئتامنية، ومن األمثلة أيضاً: إقرار تدابري للتحقق من سلوك 

املقامريــن كإلزامهــم بالتوقف املؤقت عن اســتخدام آالت القامر بعد فــرتة معينة، ومنها 

اإللزام بأال تباع منتجات بعينها كالسجائر مثاًل إال من أماكن مخصصة ومرح لها. 

حتى حاالت االنتحار كام رأينا ســابقاً تتأثر مبدى سهولة أو صعوبة فعل ذلك. قد يكون 

االنخفــاض الكبري يف معدالت االنتحار نتيجة التغريات يف مســتويات أول أكســيد الكربون 

حدث عن طريق الصدفة، ولكن ميكن اســتخدام الفكر والبصرية إلحداث تغيريات متعمدة 
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ومدروســة من شــأنها خفض معدالت االنتحار. عىل ســبيل املثال: فرضت عدة دول قيوداً 

قانونية عىل عدد األقراص التي ميكن رشاؤها دفعة واحدة من الباراسيتامول واألدوية ذات 

االستخدام اليومي املشابهة. بالطبع ليس باستطاعتك أن توقف الشخص املّر والعازم عىل 

فعــل ذلك من الذهاب إىل عــدة صيدليات، واحدة تلو األخرى لــرشاء العديد من أقراص 

الدواء، إال أن هذه التدابري أســفرت يف اململكة املتحدة لوحدها عن تناقص حاالت االنتحار 

بســبب ابتالع الباراســيتامول بحــوايل ٧٠ حالة يف الســنة )انخفاض بنســبة ٤٢ يف املائة(، 

وانخفاض أكرب بنســبة ٦١ يف املائة من املرىض الذين يحتاجون إىل زراعة كبد نتيجة األرضار 

الناجمة عن اســتخدام الباراســيتامول)١١(. وباملثل، هناك دالئل عىل أن بيع هذه الحبوب 

مغلفة يف أرشطة، بدالً من أن تباع ســائبة يف زجاجة أو عبوة، من شأنه أن يخفض معدالت 

االنتحار أيضاً؛ بحكم أنها تتطلب عند تناولها إخراجها من مغلفاتها واحدة تلو األخرى. من 

هنا يتضح أن قلياًل من االحتكاك ليس بالرضورة أمراً سيئاً يف كل األحوال.

الخالصة: اجعله سهاًل – أول مبدأ من مبادئ الحفز "101 حفز":
من الغريب أن العديد من االكتشافات املبكرة للخرباء واملختصني بالسلوك والرتويج لعلم 

النفس، مل تكن مهتمة جداً مبدى قوة وتأثري االحتكاكات والعناء أو املشقة اليومية)١٢(؛ رمبا 

ألنها كانت تبدو واضحة جداً كام وثقها بعض الشخصيات الرائدة يف هذا املجال، ولكننا يف 

بعض األحيان نغض الطرف عن أهمية اليشء الذي نِسُمه بالوضوح)١٣(.

تجدر اإلشارة إىل أن العامل من حولنا عىل أقل تقدير وسلوكياتنا فيه تتشكل عىل الدوام 

وفقاً ملبدأ "اجعله سهاًل". فمن السهل حقاً االنضامم إىل صالة األلعاب الرياضية أو االشرتاك 

مبجلة. وعىل العكس، ميكن أن يلزمك جهٌد جباٌر يك تنهي عضويتك، أو تلغي اشرتاكك رغم 

أنه "من حيث املبدأ" يبدو ســهاًل مبا فيه الكفاية )أو كام بدا لك عند االشــرتاك(. وعىل نحو 

مامثــل، ادخــل ألي متجر مختص لتأســيس عقد لخدمة هاتف جديد، وســيكون لديك يف 

غضون دقائق، أما عندما تطلب إنهاء الخدمة ونقل رقم هاتفك، فسوف تجد نفسك عالقاً 

عىل الهاتف ملدة ساعة ...
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ميكن للحكومات والرشكات واألرس كذلك استخدام بعض صور االحتكاك ألسباب وأغراض 

ســامية، ال سيام يف مجال الحد من الجرمية ميكن اســتخدام أحد أشكال االحتكاك "تحصني 

املســتهدف" )target-hardening(. ألول وهلة قد يبدو من الســخف االعتقاد بأن إغالق 

النافذة أو إحكام القفل قد يحدث فرقاً كبرياً ومينع الرسقة؛ فإذا ما أراد اللص اقتحام املكان، 

فهل مبقدوره ذلك مبجرد كرس الزجاج أو اســتخدام العتلة؟ نعم هذا صحيح "ومنطقي" يف 

كال الحالتني، لكن األدلة تثبت أن إغالق النافذة وإحكام القفل تحدث فرقاً كبرياً. انظر مثاًل 

إىل مقبس ســامعات األذن املوجودة عىل منت الطائرات تجدها تختلف عن تلك التي لديك 

يف املنزل. عىل أية حال أنا واثق بأنك ال تنوي أخذها، ولكن إذا كانت الفكرة خطرت يف بالك 

فقد تكون نظرت إىل مقبس السامعات وفكرت "يا للعناء".

العــامل التجاري ميء باألمثلــة عىل احتكاكات أزيلت، وأخرى أضيفت بهدف تشــكيل 

ســلوكنا، بعضها نتيجة طبيعية لثــورة التطور املعارصة، وبعضها اآلخــر متعمدة ومخطط 

لها، ولكن حتى عىل املســتوى الشخيص باستطاعتنا استخدام نفس تلك الُنُهج عىل أنفسنا. 

يعجبك أال يخلو املنزل من الشوكوالتة، ولكنك تخىش من تناول الكثري منها؟ ملاذا ال تضعها 

يف علبة عىل رف مرتفع يتطلب منك التمدد للوصول إليه، ثم فتح العلبة قبل أن تتمكن من 

الحصول عىل ما تريد؟ مبعنى آخر لتكن الشــوكوالتة موجودة حواليك، ولكن احرص عامداً 

عىل إضافة بعض االحتكاكات اإلضافية. تريد أن تدخر مبلغاً لشــأن يخصك؟ فكر يف النقل 

التلقايئ املنتظم للمبلغ إىل حســاب آخر، ثم ضع املزيد مــن االحتكاك عن طريق نقله إىل 

حساب ال يكون لديك فيه بطاقة مرفية. 

كذلك الحال يف السياسات أيضاً؛ يتعني عىل صناع السياسات أال ينسوا أبداً طرح السؤال 

التايل: "هل باســتطاعتنا أن نجعل األمر أســهل؟" قد يكون مــن الصعب بعض اليشء عىل 

املســؤولني خلف الكواليس تصميم نظم آلية صحية أو رضيبية، تجعل ملء النامذج عملية 

أسهل، ولكنه عادة ســيؤيت أكله. واألفضل من ذلك حاول أن تستغني عن النامذج بأكملها، 

اجعل األمر ســهاًل، وأزل االحتكاكات. وبالتأكيد أعِط مبدأ "اجعله أســهل" الفرصة الكافية 

واالهتامم الالزم، قبل أن تنفق ملياراً إضافياً أو اثنني عىل اإلعانات الرضيبية.
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جذاب!
افرتض أنك عىل وشك الذهاب إىل السوبرماركت )السوق املركزي(، بالطبع ليس باملكان 

وال العمل املفضل للقيام به، إال أنك تشعر مبتعة ما جّراء ذلك. وعند التفكري ملياً تجد بأنك 

كثــرياً ما تذهب إىل هناك ورمبا أكرث مام تقتــي الحاجة. وعىل الرغم من أنك قد ال تدرك 

ذلك حق اإلدراك، إال أن الســوبرماركت الحديث أمنوذج رائع من مناذج الهندسة السلوكية، 

.)attraction( "وبالتحديد تستقي من املبدأ السلويك "الجذب

حتــى قبل أن تدخل الســوبرماركت، تبدأ األفكار واالنطباعــات بالتدفق داخل عقلك، 

يخطر لك تفكري باألطعمة الطازجة أو يأتيك شــعور بســيط بالجوع. وحتى إن مل ترد تلك 

األفكار عىل بالك شــخصياً، مجرد اقرتابك عرش خطوات من باب السوبرماركت، ينضح أمام 

عينيك بوضــوح اللون األخرض وبقية األلوان الزاهية للخرضوات والفواكه الطازجة. ومبجرد 

أن تلتقط عربتك "بســهولة" ومتــي تجاه ذلك املكان األخرض، يلفــت ناظريك حزمة من 

علب البرية. تختلس النظر برسعة إىل ســعرها، ولكنك قد قررت مســبقاً أنها صفقة جيدة. 

يتــالءم وضع هذا الصندوق الثقيل بشــكل جيد عىل القاعدة املســتوية للعربة، فال خوف 

من ســحق الفواكه الطازجة التي أنت عىل وشــك أن تبتاعها. بعدها تلتقط بعض الخضار 

ومكونات السلطة، منتجات خرضاء المعة حتى إنها غسلت مسبقاً )ال وجود ألي أثر للرتبة 

التي جاءت منها(، ثم الجزر فالخيار فالربوكيل معاً، مثل صدى يرتدد يف ذهنك من مرحلة ما 

قبل املدرسة فصاعداً يرشدك كيف تختارها وتجمعها. اآلن يأيت دور الفاكهة، تجمعها بصورة 

مشابهة للمنتجات الخرضاء والحمراء والصفراء، وجميعها بألوان مضيئة بتباين تقريباً عكس 

بعضها بعضاً. ما أن تضعها يف عربتك حتى تشعر بأن جزءاً من دماغك أضاء قلياًل هو أيضاً 

بتأثري ما جمعت من منتجات صحية نرضة وطازجة.

تسري لألمام عرب املمرات متوجهاً إىل املحاسب عند بوابة الخروج، تلقي نظرة إىل عربتك 

تجدها تفيض بالبضائع. بكل األحوال الطابور ليس طوياًل فهناك شخص واحد فقط أمامك. 

وأنــت يف الطابور تنظر إىل الرف بجانبك متســائاًل ما هذا؟ مجلــة تخطف ناظريك، تبدو 
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الفنانة بريتني ســبريز يف حال مزرية، طفــل العائلة املالكة، ماذا؟ تلتقط املجلة وتضعها يف 

العربــة. ترى العلك فتقرر أنــك تحتاج بعضاً منه، إنك تريد أن تطيب رائحة نَفســك بعد 

تناول الغداء. كل هذا وأنت جئت يف األساس لرشاء بضعة أغراض فقط ...

زيارة سبورتاكوس لداوننغ ستريت )مبنى الحكومة(:
مل أكن قد التقيت سبورتاكوس قبل أن ندعوه لندوة يف داوننغ سرتيت. كان أبنايئ كباراً 

عىل أن يشــاهدوا برنامجه عــىل التلفاز. بدا وهو يرتدي بدلة رماديــة أنيقة مختلفاً بعض 

اليشء عن شــخصيته التلفزيونية، ولكن حتى بالبدلة ميكنــك أن تدرك أنه يتمتع بعضالت 

مفتولة وتحركات حادة – كان بطل أوروبا يف الجمباز ألكرث من مرة.

الشكل)11( 

"شخصية سبورتاكوس" التي أداها املمثل ماغنوس شيفينغ )الصورة بإذن من دانيال يس. 

غريليوبوس( 
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اعتقــد مارين أشــفورد، وهو أحد أعضــاء فريقنا وميتلك خلفية قوية يف التســويق، أن 

بإمكاننا تعلم يشء من سبورتاكوس مل نكن لنتعلمه من مؤلفات وأدبيات الصحة العامة. كان 

ســبورتاكوس – اسمه الحقيقي ماغنوس شــيفينغ – الشخصية الرئيسية للربنامج التلفزيوين 

"Lazy Town – مدينة الكساىل" من تأليفه وبطولته. كانت الفكرة الرئيسية بسيطة تتمثل 

يف: إنشــاء برنامج ترفيهي موجه لألطفال الصغار يهــدف إىل أن يجعل منط الحياة الصحية 

ممتعاً "وتلقائياً". 

خالل العرض، كان األطفال يتنقلون باســتمرار، ويقومون بأشــياء ليحاكيها نظراؤهم يف 

املنازل الجالسون عىل األرائك للعب والنشاط، مام يكسبهم املرونة واللياقة البدنية. كام أن 

األطفال يف الربنامج ُيعاد شــحنهم ليستعيدوا طاقتهم وحيويتهم عن طريق تناول )الفواكه 

والخرضوات( أو كام تســمى يف الربنامج: "الحلوى الرياضية". ميكنك تصور املشهد: األطفال 

يركضــون جيئة وذهاباً، ميــددون أذرعتهم ويدورونها، يلوحون بالجــزر ويقضمون التفاح. 

كانــت مهمة ســبورتاكوس يف الحياة تتلخص يف اللعب ضد املســوقني التجاريني يف لعبتهم 

الخاصــة والتغلــب عليهم فيها؛ لجعل منط الحيــاة الصحية ممتعاً، وجذابــاً، وطبيعياً قدر 

اإلمكان. ال أظن أنني قد رأيت شــيئاً من هذا القبيل أو قريباً منه يف مبنى داوننغ ســرتيت 

– ويف غرفة الطعام تحديداً. 

عــرف ماغنوس بأنه ســيجدف ضد التيار وأنه يقف أمــام مقاومة ضخمة. أحد مقاطع 

الفيديو التي عرضها كانت إثباتاً بشكل فكاهي جربه مع أشخاص بالغني يف السوبرماركت. 

ففــي مقطــع، أُعطي البالغون دقيقتني مللء عربة التســوق بأكرب قــدر ممكن من الطعام 

الصحــي، وبإمكانهم عند االنتهاء الحصول عليه مجانــاً. اندفعوا برسعة يف املمرات ميلؤون 

عرباتهم، ولكن قبل مي فرتة طويلة أوقفوا اندفاعهم وبدأوا بإعادة منتجات أدركوا أنها مل 

تكن صحية عىل اإلطالق. بعد انتهاء الدقيقتني وعند فحص العربات، كان القليل منها مليئاً 

باملنتجات الصحية بالكامل، وأكرثها بقي يحوي منتجات غري صحية باملرة. 

بعــد ذلــك ُطلب من البالغــني القيام باملهمة مــرة أخرى بطريقة مغايــرة، فهذه املرة 

يفعلونهــا وهم معصوبو األعني، وســيكون الهدف ملء عرباتهــم بأطعمة غري صحية. من 

املثــري للدهشــة أن البالغني كانوا جيدين جداً يف فعل ذلك، حتــى إن العربات امتألت عن 

بكرة أبيها قبل انتهاء الوقت.
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كان مقصد ماغنوس أن يرينا بأننا نعيش يف عامل متكن املســيطرون فيه عىل التســويق 
والتوريد من جعل منط الحياة غري الصحي ســهاًل )انظر للفصل ٣( وجذاباً عىل حٍد ســواء. 
 ،)obesogenic environment( "يســمى ذلك يف األدبيات األكادميية: "بيئة محفزة للبدانة
وينســب هذا املصطلح يف األســاس إىل الخبري يف الصحة العامة بويد ســوينبورن. سرنى يف 
الفصل القادم املزيد من هذه القوى واسعة التأثري، ولكن دعونا اآلن نطلع أكرث عىل األفكار 

البسيطة التي تجعل اليشء أكرث أو أقل جاذبية.

الجانبان األساسيان للجذب:
هنــاك عنرصان أساســيان "للجــذب"، وكالهام موجــودان يف كل ممر مــن ممرات أي 

سوبرماركت تزوره عىل هيئة منتجات تتنافس عىل الفوز باهتاممك. 

أوالً، أن يجــذب املنتــج انتباهك. فالدماغ يتلقى آالف اإلشــارات يف كل ثانية: بأي منها 
تهتم؟ ما املهم وما الفارغ وعديم األهمية؟ أي املنتجات والخطابات ورسائل الربيد اإللكرتوين 
توليها اهتاممك وتضعها أولوية يف ذهنك عىل قامئة "تحتاج االستجابة"؟ ُيرجع علامء النفس 
املعريف ذلك الــدور إىل "البقعة املضيئة االنتباهيــة" )attentional spotlight( يف الدماغ، 
والتــي تقوم فكرتها عىل أن العقــل الواعي ميكنه االهتامم أو الرتكيــز فقط عىل مجموعة 
محــدودة جداً من بني الكــم الهائل من املحفــزات واملثريات التي ُتعــرض عليه. ويف هذا 
املجال الصغري من البقعة املضيئة االنتباهية لدينا، نحن نســتخدم أدمغتنا لدمج مجموعة 
مــن املعلومات األكرث تعقيداً، بالضبط كام يقوم عقلك اآلن بتحويل األشــكال الخطية التي 
تراها عىل هذه الصفحة إىل كلامت وجمل، ويستخرج املعنى املراد لها. وأثناء قيامك بذلك، 
ال يزال بإمــكان عينيك رؤية الصفحة بأكملها، بل يف الواقع رؤية الكثري من الغرفة وراءها. 
ولكن هذا املجال البرصي األوسع موجود عىل "جهاز املراقبة فقط" يف الدماغ. نعم ستالحظ 
إذا مــا بدأ الضوء يومض أو تحــرك يشء ما، ولكن كل ذلك خارج نطــاق انتباهك الواعي. 
عىل ســبيل التوضيح، تفحص الصفحة القادمة وانظر إن كان باســتطاعتك رؤية مثلث، هل 
وجدتــه؟ أرأيت كيف كان تجاوب عينيــك رسيعاً؟ هذا ألن عقلك ميكنه إجراء فحص فعال 
للصفحــة بأكملها يف نفس الوقت، إذا كان يبحث عن رمز بســيط. لكن حاول أن تعرث عىل 
كلمة معينة مثل " الســلع"، وســتجد أنك مضطر ألن تســتخدم البقعة املضيئة االنتباهية 

لتتفحص السطور؛ ملعرفة الرموز والخطوط التي تشكل معاً الكلمة املنشودة.
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تعلمت محالت الســوبرماركت كيفية ترتيب الفواكه والخرضوات عىل الرفوف يف مجاميع 

متباينة من األلوان املتعاكسة – مثاًل حمراء اللون مقابل الخرضاء – ليك تبدو بارزة بشكل كبري. 

ويف الواقــع، قد تالحظ أثر التطور هنا أيضــاً: األلوان الزاهية للفواكه الناضجة تجذب انتباهنا 

إن كانت وسط بحر من اللون األخرض، تناغم جميل بني إرث نبات يرغب يف انتشار بذوره يف 

األرض وبني إرث أسالفنا األوائل الراغبني يف تناول غذاء ناضج. وباملثل، تعلمت معظم محالت 

الســوبرماركت أن تتأكد من أن الفواكه الطازجة ذات األلوان الزاهية "أفضل صفقات الرشاء" 

تأرس ناظريك، حتى قبل أن تدخل إىل املتجر، وهذا اســتدعاء الالوعي يف دماغك ليســاعد يف 

جذبك إىل الداخل، وتوجيهك نحو أجود السلع املوجودة هناك. إذا كنت ترغب يف التأثري عىل 

السلوك، فيتعني عليك غالباً القيام بأمر مامثل: فقبل أن تحظى بفرصة لإلقناع أو التشجيع عىل 

سلوك ما ال بد من جذب االنتباه أو استدعاء شكل من أشكال املشاركة األساسية.

ثانياً، إذا متكنت اإلشــارة أو املنتج أو الخيار من النفاذ إىل عقولنا، كيف سيتم تقييمها؟ 

وســتدرج تحت أي تصنيف: نعم أو ال أو رمبا؟ هل هي ذات قيمة جيدة؟ هل ســأعجب 

بها؟ عقولنا تقّيم األشــياء واألشــخاص بشــكل رسيع جداً وال شــعوري إىل حــٍد كبري وفقاً 

ألبعاٍد رئيســية قليلة. وثقت ســوزان فيســك، رمبا تكون الخبرية الرائدة يف العامل يف مجال 

اإلدراك االجتامعي، كيف يصنف الناس عىل الفور األشياء واألشخاص اآلخرين وفقاً لبعدين 

رئيســيني: رد الفعل العاطفي اإليجايب أو السلبي )الدافئ أو البارد(، والكفاءة. ويعتقد بأن 

ردود األفعال هذه تكمن بشــكل عميق يف تطورنا النشــويئ، مام ميكننا من متحيص وغربلة 

التهديدات والفرص. عىل سبيل املثال، رمبا تصادف شخصاً مسناً "وتشعر" أو تترصف تجاهه 

"بدفء" )إيجابية( مع أنه قد ال ميتلك قدراً عالياً من الجدارة، ولكنه ال يشكل تهديداً، فرمبا 

متد له يد املســاعدة، يف حني أن رؤية شــخص مرشد حاماًل زجاجة يف يده قد تشعرك أيضاً 

بأن كفاءته متدنية، إال أنه يثري لديك ردة فعل أكرث برودة. كذلك الحال، عندما تلمح زمياًل 

لك يف العمل "تشعر" تجاهه بالدفء والكفاءة – ترى فيه شخصاً ميكن أن يساعدك ويقف 

معك. ويف املقابل، قد تكون لك ردة فعل مختلفة تجاه زميل آخر مع وجود الكفاءة نفسها، 

إال أن شــعورك نحوه يتســم بالربودة – يحذرك عقلك منه وتراه منافساً لك ومصدر تهديد. 

أظهرت ســوزان فيســك أن ردود الفعل الرسيعة جداً هذه تحدث أيضاً تجاه املجموعات 

واألعراق وحتى الجنسيات. 
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تربز نفس ردود األفعال هذه عند النظر إىل منتج أو غرض ما. فعىل سبيل املثال، عند رؤية 

سيارة فيات قدمية نوعاً ما رمبا تشعر تجاهها "بالدفء" – إنها جذابة – ولكنك ال "تشعر" بأنها 

ذات "كفاءة" عالية. من الناحية األخرى، رمبا تتســم مشاعرك "بالربود" تجاه سيارة املرسيدس 

ولكن كفاءتها عالية املســتوى. ردود األفعال الرسيعة هذه تقدم ملحة عن الكيفية التي تتنقل 

فيهــا عقولنا برؤيتها عن العامل من حولنا. يعرف املعلــن التجاري املاهر هذه التأثريات جيداً، 

ويســعى إىل تطويع ســامت املنتجات وكل ما يرتبط بها ليجعلنا نشعر تجاهها بشعور أفضل. 

مثاًل، ســوف يســعى إىل خلق ارتباط ذهني يف عقلك بني يشء تشــعر نحوه بإيجابية، كنجم 

سيناميئ أو شخص ذي وجه جميل وغرض، أو منتج يريد منك االهتامم به أو رشاءه.

 الشكل)12( 

كجزء من برنامجها الهادف لحث الناس عىل الحركة والنشاط، مولت مؤسسة فيك هيلث يف مدينة 

ملبورن عماًل فنياً رائعاً، ُرسم عىل درج محطة ساوثرن كروس للقطارات، والتي مير بها ما يقارب 

800000 راكٍب كل يوم. وقد أدى وجود العمل الفني إىل زيادة نسبة من يستعمل الدرج بنحو 20 

يف املائة خالل ساعة الذروة، وزيادة النسبة بأكرث من 140 يف املائة خالل بقية اليوم. لألسف، مل يبق 

هذا العمل الفني سوى شهر واحد فقط )أغسطس 2014(. استبدل بعدها بصورة عمالقة ملرشوب 

رائج )الصورة بإذن من سلطات مدينة ملبورن( 



جذاب

113 داخل وحدة الحفز

ميكنــك حتــى أن تطبق نفس هــذا النهج عىل ذاتك ويف حياتــك الخاصة؛ هل تريد أن 

متارس التامرين الرياضية بشــكل أكرب مام تفعل؟ ال تنظر لها كمهمة روتينية فحســب، وال 

متارسها ملجرد اإلحساس بأنها "واجب" عليك فعله. حاول بدالً من ذلك أن تدمج معها شيئاً 

من شــأنه أن يجلب لك املتعة، كأن متارس امليش مع أحد األصدقاء، أو تختار طرقاً تعرب بك 

أماكن ذات مناظر جذابة أثناء مامرسة رياضة الجري أو ركوب الدراجة. أظهرت الدراسات 

أن األطفــال هم الفئة األكرث قابلية لالنخراط يف األنشــطة الرياضيــة واملداومة عليها، حني 

ُتقدم لهم كفرصة لرؤية الطبيعة أو العامل الخارجي، عوضاً عن تقدميها كنمط صحي. وهناك 

احتامالت بأنك ستجد هذه الطريقة مناسبة لك أيضاً.

تحاول محالت السوبرماركت وتجار البيع بالتجزئة أن يشدوا انتباهنا بعدة طرق، بعضها 

واضح وضوح الشمس كامللصقات والالفتات املضيئة، وبعضها اآلخر غامض وغري ملحوظ مثل 

كيفيــة وضع املنتج أحمر اللون بجوار األخــرض أو األزرق مع األصفر، بحيث تبدو األغراض 

املعروضة أكرث بهاًء ولفتاً لألنظار. الروائح واإلضاءة واملوقع كلها تأثريات لها وقع أيضاً عىل ما 

نالحظــه. فمثاًل األصناف املوضوعة يف نهاية املمرات تتفحصها أعيننا تلقائياً وتجذب انتباهنا 

أثناء الدوران يف زوايا املمرات. وعند وضعها يف نهاية ممرات الســوبرماركت تتزايد مبيعات 

املرشوبات غري الكحولية بنســبة ترتاوح بني ٥٢-١١٤ يف املائة واملرشوبات الكحولية بنســبة 

تــرتاوح بــني ٢٣-٤٦ يف املائة)١(. هذا التأثــري يف مبيعات املرشوبات غري الكحولية ونســبة 

الزيادة فيها تســاوي التأثري الناتج عن عروض التخفيضات يف أســعارها بنسبة من ٢٢-٦٢ يف 

املائة لفئات األحجام املختلفة – ال عجب أن يتهافت املنتجون إىل الدفع بســخاء لقاء وضع 

منتجاتهم يف املواقع الرئيســية يف نهاية املمرات. هذه التأثريات ليســت كبرية فحسب وإمنا 

تســتمر مع مرور الوقت، فعروض املبيعات املؤقتــة مثاًل ميكن أن تؤدي إىل زيادة فعلية يف 

استهالك تلك املنتجات، وحتى بعد توقف تلك العروض يستمر أثرها ملدة ستة أشهر)٢(. 

هنــاك نهج بســيط آخر لجذب انتباه الشــخص يدعــى: الشــخصنة )أو إضفاء الطابع 

الشــخيص(. فحســبام تم إثباته يف خمسينيات القرن املايض )1950s(، مييل الناس إىل سامع 

أسامئهم عندما يجري ذكرها أو ينادى عليها حتى يف الغرف الصاخبة )وهو ما يطلق عليه: 

"أثر حفل الكوكتيل" cocktail party effect(. عليه، يتضح جلياً السبب يف أن يعمد التجار 

واملسوقون إىل وضع اسمك يف الخطابات ورسائل الربيد اإللكرتوين التي يرسلونها لك.
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أثر االنتباه والبروز والشخصنة في دفع الضرائب والغرامات:
تنطبق األمثلة الســابقة والدروس املســتفادة من "الجــذب!" أو اليشء "الجذاب" عىل 

الحكومــات أيضاً. ميكنك أن تــرى تطبيقاتها يف الدعاية والرتويج وملصقــات التجنيد إّبان 

الحربــني العامليتني األوىل والثانيــة، مثل امللصق الذي انترش يف عــام ١٩١٤م، وعليه صورة 

كتشــرن يحدق بك ويوجه إصبعه تجاهك مع عبارة: "أيها الربيطاين ]اللورد كتشــرن[ يريدك 

أنــت!". وعىل الجانب اآلخر من املحيط األطليس، صورة مطابقة تقريباً للعم ســام مشــرياً 

بإصبعــه ومعلناً: "أريدك أنت أن تنضم للجيش األمرييك!". قد ال تكون العبارتان صحيحتني 

مــن الناحيــة النحوية، ولكنهام صورتان علقتا يف األذهان حتــى بعد مرور قرن من الزمان. 

لضامن فعالية مثل هذا "الحفز" )كال امللصقني يبحث عن متطوعني( أو أي نداء آخر يحث 

عىل فعٍل ما، فذلك يســتدعي أوالً جذب انتباهنا؛ كال امللصقني يحوي كلمة "أنت" مكتوبة 

بأحرٍف كبرية جداً، ومعها نظرة عني مبارشة وإشــارة باإلصبع تجاهك، بالتأكيد كل هذا من 

شــأنه أن يســتحوذ عىل انتباهنا. ومع ذلك، ليس من الواضح مدى فعالية هذه امللصقات 

فيام يخص الجانب الثاين من "الجذب!" – هل سيكون املضمون أو العرض األسايس للملصق 

جاذباً أم ال. إذا نظرنا إىل اإلعالنات املعارصة للجيشني عىل جانبي املحيط األطليس، نجد أنها 

تركــز عىل أنها فرصة للمغامرة واإلثارة أكرث من كونها مطلباً أو نداًء للواجب، ونتيجة لذلك 

من املرجح أن تكون أكرث فعالية )بالنسبة للجمهور العرصي عىل أقل تقدير(.

هناك مثال بســيط يســتند بشــكل كبري عىل "الجذب!" يظهر يف واحدة من سلسلة 

التجارب التي أجريت باالشــرتاك بني فريق الرؤى الســلوكية )BIT( وخدمات الرضائب 

واإليــرادات يف اململكــة املتحــدة )HMRC(. ففي النظام الربيطاين كــام يف العديد من 

البلدان األخرى، يكون لألطباء وغريهم من مهن الخدمة العامة مصدران للدخل. يف حالة 

األطباء يحصلون عىل راتبهم الرئييس من املستشــفى أو العيادة التي يعملون بها، ولكن 

يف الغالب كثري منهم يكســبون نقوداً إضافية جراء العمل الخاص. يتم احتســاب وخصم 

الرضيبة عىل أســاس رواتبهم األساسية من املصدر )مبدأ الســهولة!(، ولكن ُيفرتض بهم 

كأي مهنــة أخــرى أن يفصحوا عن دخلهم اإلضايف ألغــراض رضيبية. من غري املفاجئ أن 

هذا ال يحصل دوماً.
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عقدنــا يف هذه التجربة مقارنة بني مجموعة مختلفة من الرســائل أرســلت لعينة من 

األطباء؛ ملعرفة فعاليتها من حيث االســتجابة والتفاعل معها، وهل أمثرت الحقاً عن تحسن 

يف مدفوعات الرضائب. وكام يتضح من الشــكل ١٣، مل يكن إرسال رسالة تذكريية عامة من 

هيئــة اإليرادات )HMRC( تحث فيها عىل اإلفصاح عن مصادر الدخل اإلضافية ذا فعالية 

مؤثرة؛ حيث اســتجاب لها ٤ يف املائة فقط. ويف املقابل فإن إرســال رســالة موجهة تحديداً 

إىل األطباء والعاملني يف املجال الصحي، تشــعرهم بأنهم غالباً ما يحققون أرباحاً وإيرادات 

إضافية، أدى إىل زيادة االســتجابات بخمســة أضعاف، إىل ما نســبته ٢١ يف املائة. كام أننا 

اختربنا أيضاً رســالة أخرى مصممة لتســرتعي انتبــاه القارئ، وتدفعه دفعــاً نحو الترصف 

ن أيضاً إشارة محددة إىل األطباء: )"نحن  بطريقة معينة. محتوى هذه الرسالة كسابقتها تضمَّ

نعلــم أن العديد مــن األطباء يحصلون عىل مصدر دخل إضايف"(، ولكنها نوهت بأســلوب 

لبــق إىل أن هيئة اإليرادات )HMRC( اعتربت عدم االســتجابة يف املرة الســابقة من باب 

"الســهو"، أما تجاهل هذه الرسالة فســيؤخذ عىل محمل الجد وأن الترصف مقصود. وكام 

اتضح لنا، أســفرت هذه الرســالة عن زيادة يف االستجابات مبا يقارب تسعة أضعاف. جربنا 

 )HMRC( أيضاً ُنُهج مشابهة عىل املجموعات املهنية األخرى التي اشتبهت هيئة اإليرادات

يف أنهــم "مقتصدون يف قــول الحقيقة" وغري رصيحني يف اإلفصاح عــن أرباحهم الحقيقية. 

مل تكن االســتجابة للرســائل املعّدلة مقصورة عىل األطباء –وجدنا أيضاً ارتفاعات مامثلة يف 

املدفوعات املتصلة باملجموعات املهنية األخرى )مثل املهنة املقربة من الجميع؛ السباكني(.

لقد وجدنا أن التلميحات واإلشــارات حتى العابرة منها لها تأثري ومردود كبري. يف تجربة 

أخرى قادها روري غاالغر وأجريت يف مدينة ســيدين األســرتالية بالتعاون مع سلطات والية 

نيــو ســاوث ويلز، أدخلنا تعدياًل عىل الرســالة التي ُتذكر الناس بدفــع املخالفات املرورية 

املتأخرة، واإلضافة الرئيسية متثلت يف وضع دمغة يف أعىل الرسالة بعبارة: "ادفع اآلن" باللون 

األحمر. هذه اإلضافة فقط ودون اللجوء ألي إجراءات أخرى أدت إىل زيادة نسبة التسديد 

مام يقارب ١٤ يف املائة ســابقاً إىل ١٧ يف املائة بعدها، بزيادة تقدر بحوايل ١٠ ماليني دوالر 

يف الســنة، وبنفــس القدر من األهميــة أدت إىل تجنيب املواطنني دفــع ٤ ماليني دوالر يف 

الســنة كعقوبات تأخري إضافية، وحالت دون إلغاء أو تعليــق رخص القيادة لحوايل ٨٠٠٠ 

قائد مركبة. وقّدر التوفري يف تكاليف الطباعة لوحدها ٨٠٠٠٠ دوالر يف الســنة؛ نتيجة عدم 
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الحاجة ملزيد من املراســالت اإلضافية. من الناحية املوضوعية، فحوى الرسالة املراد إيصاله 

مل يتغري، وإمنا إبراز الكلامت الرئيســية باللون األحمر ساعد يف جذب انتباه الناس، ودفعهم 

للترصف الصائب لحفظ املال والوقت عليهم وعىل الدولة. 

 الشكل)13(  

ثالثة مناذج مختلفة لرسائل تم إرسالها إىل األطباء، تطالبهم باإلفصاح عن مصادر دخلهم الرسية 

ألغراض متعلقة بالرضائب

أحــد التحديات الكربى التي واجهتها الســلطات الرضيبية متثــل يف كيفية إقناع وحمل 

الناس ابتداًء عىل فتح الخطاب لقراءة الرسالة. فقد تبني أننا ال نضع املظروف رسمي الشكل 

ذا اللون البني يف أعىل قامئة درج الوارد لدينا – عىل املحملني الحريف واملجازي. وباالســتناد 

إىل املؤلفــات واألدبيات األوســع نطاقــاً، ومنها تجربة أيرلندية يف وضــع ملصق مالحظات 

عىل مقدمة الظرف للحصول عىل االنتباه املنشــود، ظننــا أن بإمكاننا اختبار هذه الفرضية 

مبنهجية أكرث.
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أرســلنا حوايل ٥٠٠٠ رســالة من رســائل هيئة اإليرادات )HMRC( يف مظاريف بيضاء 

اللــون بدالً مــن املظاريــف الُبنِّية، وخربش أحدهم ملحوظة شــخصية عــىل الظرف من 

الخارج: "ديفيد" أو أياً كان اســم الشــخص املرســل إليه "يتوجب عليك حقاً فتح الرسالة". 

وقد رفع اســتخدام املظروف الجديد من معدالت االســتجابة وإكامل املتطلبات يف أوساط 

غري املستجيبني السابقني من نسبة ٢١.٨ يف املائة، وارتفع ليصل إىل ٢٦.٠ يف املائة – بزيادة 

مقدارها ٤.٢ نقطة مئوية. لقد كانت التكلفة بسيطة إلنجاز ٥٠٠٠ ظرف بتلك الطريقة. ويف 

الواقع، كانت هيئة اإليرادات )HMRC( متشككًة بجدوى هذه التكاليف اإلضافية، ولكنها 

عندما حسبت معدل العائد عىل االستثامر، وجدت أنه بلغ أكرث من ٢٠٠:١. يف الحقيقة قد 

ال نحتاج إىل الخربشة عىل ظهر كل مظروف نرسله، ولكنه بيان ومثال قوي حول أهمية كل 

التفاصيل الدقيقة وأنها قد تحدث الفرق.

مهــام كان عليه جامل الظرف، فلن يكون فعاالً إذا ما بقي محبوســاً أســفل كومة من 

األوراق األخــرى. يف عملنــا مع دائرة املحاكم يف اململكة املتحدة )اســمها الرســمي: دائرة 

صاحبــة الجاللــة للمحاكم والهيئات القضائيــة(، تتبعنا طريقتهم يف جبايــة الغرامات غري 

املدفوعة كاملة، وصوالً إىل املرحلة التي يقوم فيها مأمور التنفيذ يف املحكمة بزيارة الشخص 

املعنــي. مهمة محزنــة فرضتها الرضورة، ولكن واحدة من املالحظــات التي أدىل بها روري 

وبقيــة الفريق معه، بعد عودتهم من الزيارات بصحبة مأموري التنفيذ متثلت يف ردة فعل 

الشــخص مستحق الغرامة بعد إبالغه؛ تدل عىل االندهاش واملفاجأة. ال شك وال ريب أنهم 

تلقــوا العديد من الرســائل التي تبلغهم مبا عليهم من مســتحقات ماليــة، وبحكم العادة 

تجاهلــوا قــراءة غالبيتها. ويف الواقــع كان هناك أكوام من الربيد غــري املفتوح يف صناديق 

األبواب األمامية لكثري من املنازل، فال عجب يف أنهم كانوا متفاجئني. تساءلنا عام إذا كانت 

هناك طريقــة أخرى لجذب انتباه هؤالء الناس، قبل أن تصل األمور إىل مأموري التنفيذ يف 

املحاكم – وهي نتيجة وخيمة جداً لألطراف املعنية كافة.

كام هو الحال يف كل مرة نســتخدم فيها نهجنــا يف تغيري العامل من حولنا بحفزة واحدة 

من حني آلخر، كثرياً ما نالحظ أن هناك قلة من املســؤولني ذوي استقاللية يف الفكر يؤدون 

بهــا أعاملهــم بطريقة مختلفة نوعاً ما عن الســائد. ويف دائرة املحاكم، كان مســؤول دعم 

الغرامــات قــد الحظ أن مجرد لفت انتباه الناس إىل حقيقــة أن مأمور التنفيذ يف املحكمة 
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عىل وشــك زيارتهم، كان لها صدى جيد يف حثهم عىل تســديد املدفوعات. وفعل ذلك عن 

طريق رسائل نصية أرسلها للناس املعنيني، إال أنه مل ميتلك أي دليل حقيقي عىل هذا التأثري 

غري حدســه وإحساســه الغريزي، ففي النهاية كان مجرد فرد واحد يعمل يف منشأة عدلية 

واحدة. لذلك عملنا مع دائرة املحاكم الختبار فرضيته هذه، فأرسلنا رسائل نصية قصرية إىل 

عينة عشــوائية من املدينني قبل عرشة أيام من موعد زيارة مأموري التنفيذ لهم؛ نحذرهم 

فيها أنهم إن مل يبادروا بدفع املســتحقات فســيتم إرســال مأمور التنفيذ يف املحكمة لهم. 

أجرينا بعد ذلك مقارنة بني املبالغ املدفوعة من مجموعة األشــخاص الذين تلقوا الرســائل 

النصيــة مع املبالغ املدفوعة من مجموعة أخرى تلقت فقط الخطاب التحذيري النهايئ عن 

طريق الربيد )املجموعة التي تلقت الرســالة النصية تلقــت أيضاً نفس الخطاب الربيدي(. 

أثبتت الرســالة النصية فعالية عالية وتضاعف املبلغ املدفوع، وأدى ذلك بالتايل إىل تجنيب 

قلة من الناس زيارة مأمور التنفيذ يف املحكمة لهم، وتوفري ذلك القدر التافه من املال الذي 

يحّصلــه مأمور املحكمة، نظراً إىل أنه نادراً ما يحصل عــىل صفقة جيدة من األغراض التي 

يصادرها ثم يبيعها.

اختربنا أيضاً إدخال بعض التعديالت الطفيفة عىل النص املرســل، كإضافة تذكري باملبلغ 

املســتحق الدفع، وكان التأثري أكرث فعالية ولكن بصورة هامشــية، والنتيجة مل تكن موثوقة 

متامــاً )أجرينــا التجربة مرتني للتحقق من النتائج(. غري أن إضافة اســم الشــخص يف بداية 

الرســالة النصية كان أكــرث فعالية بكثري، وأدى إىل مضاعفة املبالــغ املدفوعة ثالثة أضعاف 

مقارنة بتلقي الخطاب املكتوب لوحده)٣(.

ختاماً، اختربنا أيضاً اســتخدام صورة لجذب انتباه الناس. وقد أظهرت التجارب السابقة 

يف عــامل التجارة ويف اإلعالنات خصوصاً أن إضافة صورة شــخٍص ما ميكن أن يكون لها تأثري 

كبــري. مثاًل، صورة المرأة مبتســمة عىل دعوة للحصول عىل قــرض، تدفع الناس ألن يكونوا 

أكرث مياًل إىل قبول العرض. نجحت تلك العروض بشــكل جيد خصوصاً مع الرجال، ومنها ما 

أثبت فعالية تتجاوز فعالية أحد العروض التي تقدم تخفيضاً يف ســعر الفائدة عىل القرض 

بأكرث من نقطة مئوية يف الشهر)٤(. وباملثل، أثبتت الصور فعاليتها البالغة يف جذب االنتباه 

أوالً، والتربعــات تاليــاً لصناديق اإلغاثة يف حــاالت الكوارث، أكرث بكثري مــن رسد الحقائق 

واإلحصاءات الجافة. وعادًة ما تتضاعف التربعات مبجرد عرض صورة طفل واحد فقط)٥(.
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إحــدى التحديات التي كانت تواجهها هيئة الرضائب، كانت تتعلق تحديداً باألشــخاص 

الذيــن تخلفوا باســتمرار عن دفــع رضائب ســياراتهم. ويف اململكة املتحــدة، يتم تحديد 

األشخاص الذين مل يقوموا بدفع املستحقات الرضيبية عن طريق كامريات مرورية مخصصة 

تتحقق تلقائياً من أرقام لوحات السيارة مع السجالت الرضيبية للسيارة. يدفع معظم الناس 

رضائبهــم عندما يطالبون بذلك، ولكن هناك أقليــة يحجمون عن الدفع، حتى بعد أن يتم 

تحديدهم شخصياً والكتابة لهم أكرث من مرة. لذا ُطلب منا املساعدة يف التعامل مع هؤالء 

املحجمني عن الدفع. فهل ميكن للحفز أو لقليل من الرؤى السلوكية أن تساعد حقاً يف حالة 

من هذه النوعية من اإلحجام املستمر عن الدفع؟

يف تعاملنــا مع هذه الحالة جربنا نهجــني: األول، طبقنا نهجنا القيايس املتمثل يف إعادة 

كتابــة موضوع الرســالة بلغة إنجليزية ســهلة وواضحة: "ادفع مســتحقاتك الرضيبية وإال 

ستخرس سيارتك". كان هذا هو املضمون العام للرسالة القياسية ولكن بطريقة أقل مبارشة. 

وقد أدى ذلك إىل تحســن طفيف يف املدفوعات – بحوايل ٢ نقطة مئوية )أو زيادة بنســبة 

٥ يف املائــة(. نهجنا أو باألحرى ســالحنا الثــاين، تضمن صورة للســيارة مأخوذة من إحدى 

اللقطــات األصلية لكامريات املــرور. وكانت هذه الطريقة أكرث فعالية بكثري، مام زاد معدل 

املدفوعــات مبقــدار ٩ نقاط مئوية )أي زيادة بنســبة تتجاوز ٢٠ يف املائــة(. كانت الهيئة 

املســؤولة عن الرخص مــرسورة جداً بتلك النتيجة؛ فحتى وإن كانــت الزيادة ببضع نقاط 

مئوية فهي ترتجم عىل أرض الواقع إىل مبالغ مالية كبرية. 
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الشكل)14( 

ثالثة مضامني مختلفة لرسائل مرسلة إىل األشخاص املحجمني باستمرار عن دفع رضائب سياراتهم

في الحياة أشياء نهتم لها – وتشد االنتباه – أكثر من الغرامات والتهديدات:

لدى الحكومات تشــكيلة واســعة من الغرامات والعقوبات؛ الســتخدامها يف استدراج 

وإقناع مواطنيها األكرث عزوفاً أو نسياناً، وحملهم عىل تغيري سلوكياتهم. نحن نظن أن هذه 

التدخــالت أقرب ألن تكون "دفعــاً" أو ضغطاً أكرث من كونها حفــزاً. وكام رأينا ميكن لهذه 

التدخالت أن تتحســن بشــكل ملحوظ بقليل من مزيج "الحفز" والرؤى الســلوكية. ولكن 

توافر مثل هذه العقوبات بيد الحكومات يعني أنها نوعاً ما ستهمل الطرق األخرى األفضل 

بال ريب يف جذب انتباه الناس والتأثري عىل سلوكهم.

هنــاك مثــال تقليدي واضح عىل اســتخدام مبــدأ "الجذب!" كبديل عــن الغرامات أو 

العقوبات يف حث ســائقي السيارات عىل الحد من الرسعة. ويف الواليات املتحدة األمريكية 

لوحدها ميوت أكرث من ١٠٠٠٠ شخص سنوياً نتيجة حوادث السيارات املتعلقة بالرسعة، مع 
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ما يلحقها من خســائر اقتصادية تقدر بحوايل ٤٠ مليار دوالر، ناهيك عن املأساة اإلنسانية 

والتكاليــف البرشيــة جراء ذلك. ويف تعاطيهــا مع هذه املعضلة، ركزت الرشطة لســنوات 

عديدة عىل اســتخدام كامريات كشــف الرسعة أو التعقب بســيارات الرشطة؛ للقبض عىل 

الســائقني املتجاوزين ومنحهم غرامات للرسعة)٦(. وكان التكتيك األســايس املتبع إىل فرتة 

أواخر الثامنينيات )1980s( هو اســتخدام ســيارات الرشطة املتخفيــة والكامريات الخفية؛ 

للقبض عىل الســائقني املرسعني عىل حني ِغرة. قد يكون هذا جيداً لجمع الغرامات، إال أن 

الدراســات أظهرت أن مثل هذا النهج الخفي مل يكــن جيداً يف الحد من الرسعة أو القيادة 

غري اآلمنة.

قارنــت إحدى الدراســات املبكرة بــني فعالية زيــادة دوريات الرشطة عــىل الطريق، 

ث يدوياً مرة  وفعالية وضع الفتة تقدم لســائقي السيارات العابرين للطريق إحصائيًة، ُتحدَّ

يف األســبوع عن نســبة الســائقني الذين تقيدوا بالحد األقىص للرسعة )انظر للفصل التايل 

للمزيد عن التأثــري االجتامعي(. تبني أن زيادة دوريات الرشطة أقل فعالية بعرشة أضعاف 

مــن فعاليــة الالفتة)٧(. تكرر األمر يف بلدان أخرى وأتت النتائج مشــابهة عموماً، مام أدى 

يف كثــري من الحــاالت إىل اللجوء إىل تغيري اإلســرتاتيجية املتبعة. يف اململكــة املتحدة عىل 

سبيل املثال، انتقلت الرشطة من استخدام كامريات الرسعة املخفية إىل استخدام الكامريات 

الظاهرة للعيان، واستخدام مادة عاكسة صفراء فاقعة اللون لجذب انتباه السائقني يف الليل، 

مــع وجــود لوحات تحذيرية متكررة عىل جانب الطريق. عــىل الرغم من أن األمر كان وال 

زال مثــار جدل ونقــاش – فالكثري من الناس ينجذب إىل فكرة العقــاب والجزاء – تحولت 

اإلســرتاتيجية من الرتكيز عىل القبض والعقوبات إىل جــذب االنتباه والتحذير، وخصوصاً يف 

التقاطعات والطرق التي تعرف مبدى خطورتها.

ســمح التطــور التكنولوجي يف العقود األخرية بانتشــار الالفتات التي تعطي الســائقني 

معلومــات فورية حــول رسعتهم يف القيادة. وأظهرت الدراســات فعالية تلك الالفتات، مام 

أدى إجامالً إىل خفض متوســط الرسعة بنحو أربعة إىل مثانية أميال يف الســاعة أو بنســبة 

١٠ إىل ١٥ يف املائة، عىل الرغم من أن الســائقني ما إن يتجاوزوا تلك الالفتات حتى تتســلل 

رسعتهم تدريجياً نحو االرتفاع مرة أخرى. ويبدو أن فعالية تلك الالفتات تزداد بشكل خاص 

عندما تقرتن بتلميحات إضافية، تجعل السبب وراء املطالبة بعدم اإلرساع أكرث وضوحاً، مثل 
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اللوحات التي تذّكر الســائقني بالقرب من املدارس أو دخول منطقة مأهولة بالســكان، أو 

االقرتاب من تقاطع خطر.

أُجريت دراسات مستفيضة حول ما إذا كانت فعالية وتأثري مثل هذه الالفتات املعلوماتية 

تنخفض مبرور الوقت، وهو شــاغل رئييس لكثري من النقاد. وأظهرت الدراســات أنها تبقى 

فعالــة عــىل الرغم من فقدانها لجزء من تلك الفعالية مع مرور الوقت. عىل ســبيل املثال، 

ثبــت أن وضع الفتات معلومات الرسعة يف مناطــق املدارس يف أجزاء من الواليات املتحدة 

األمريكية قد خفض متوسط الرسعات مبقدار ٥.١ ميل يف الساعة يف األسابيع القليلة األوىل، 

وبعدهــا بعام واحد ظلت الالفتات فعالة يف تخفيض متوســط الرسعــات مبقدار ٣.٦ ميل 

يف الســاعة. بحثت دراســة أخرى يف مدى فعالية الفتات معلومات الرسعة عند التحول من 

طريق رسيع )رسعته القصوى ٥٥ ميل يف الساعة( إىل طريق مناطق سكنية )رسعته القصوى 

٣٥ ميل يف الســاعة( عرب املرور مبجموعة من األحياء، وثبت أن متوســط الرسعات انخفض 

بحوايل ٦ إىل ٨ أميال يف الساعة، واستمر هذا التأثري بعد أكرث من عام)٨(.

هنــاك طريقــة أخــرى لجعل العرض املقــدم أكرث جاذبيــة، وغالباً مــا يعمل بها يف 

العــامل التجاري، ونادراً من قبل الحكومات، وهي اســتخدام مفهوم اليانصيب. من املثري 

لالســتغراب أن الحكومات رسيعة جداً يف تغريم مواطنيها جراء تأخرهم عن الســداد أو 

عدم التزامهم، لكنها ال تكافئهم إطالقاً عىل السداد يف الوقت املحدد أو االلتزام. جزء من 

الجواب – وقد طرح بشــكل مثري لالهتامم يف مجموعات الرتكيز – يعود إىل أن كثرياً من 

املســؤولني يشعرون أن مواطنيهم ليسوا بحاجة ألن تتم مكافأتهم مقابل " فعلهم اليشء 

الصحيح". ولكن من ناحية أخرى، إذا كانت املكافأة ليست تلقائية )يحكمها نظام الفعل 

ورد الفعل( وإمنا تســودها روح املودة واالمتنان، عندها سيبدأ الناس يف الشعور اإليجايب 

بصورة أكرب حيالها.
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الشكل)15( 

يف كوبنهاجن استخدم بييل هانسون وطالبه طريقة بسيطة ولكن فعالة من طرق "الجذب!" للحد من 

رمي النفايات يف غري أماكنها املخصصة. وبإذن من سلطات املدينة، صبغوا حاويات النفايات بألوان 

زاهية )خلطوها يف وقت سابق(، ورسموا خطوات عىل األرض تقود إىل الحاويات بألوان زاهية مامثلة.

استخدم هانسون طالبه بعد ذلك للقيام بدراسات رصدية، ووجدوا أن التغيريات أدت إىل زيادة يف 

النفايات داخل الحاويات بحوايل 45 يف املائة. يجري حالياً تجربة رسم الخطوات يف اململكة املتحدة 

بأسلوب مامثل، وكذلك كجزء من تجربة مشرتكة بني فريق الرؤى السلوكية ووالية فيكتوريا يف اسرتاليا 

للحث عىل امليش من خالل تتبع الخطى املرسومة عىل الدرج بداًل من استعامل السالمل املتحركة

واحدة من التطبيقات الرائعة لنهج اليانصيب عىل أرض الواقع تم تجربتها يف الســويد، 

ومرة أخرى ُبني التطبيق عىل منوذج الحد من الرسعة. فبدالً من استخدام كامريات الرسعة 

فقط اللتقاط وتغريم سائقي السيارات املرسعني، استخدمت أيضاً لرصد وتسجيل السائقني 

املتقيدين بالحد املســموح للرسعة، وإدخالهم يف سحب عىل جائزة يانصيب. كانت الفكرة 

أن جائزة اليانصيب ســتمول من اســتقطاع جــزء من قيمة الغرامات التي ستســجل عىل 
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املرسعــني. وعىل مــدى فرتة إجراء التجربة البالغة ثالثة أيام يف طريق متعدد املســارات يف 

مدينة ستوكهومل، أفادت التقارير بأن متوسط الرسعات قد انخفض من ٣٢ إىل ٢٥ كيلو مرت 

يف الساعة)٩(.

ومع ذلك فإن اســتخدام اليانصيب يف ســياق الخدمة العامــة محل خالف ومثار جدل 

واعرتاض. وكنا قد اقرتحنا اســتخدام اليانصيب يف عدة مناســبات ســابقة، ولكن يف كل مرة 

ال ننجــح يف تحقيــق مبتغانا. مع أخذ هذا بالحســبان، قررنا املحاولــة من جديد والبحث؛ 

عّلنا نجد مجاالً من مجاالت الخدمة العامة يســاعد فيه اســتخدام اليانصيب. وهناك أمثلة 

نادرة إلمكانية ذلك، فعىل سبيل املثال اشرتك عدد من املجالس املحلية يف لندن يف تسجيل 

األشخاص للدخول يف السحب عىل جائزة يانصيب قدرها ٢٥٠٠٠ جنيه إسرتليني، رشيطة أن 

يحولوا مدفوعات رضيبة املجلس )الرضيبة املحلية( إىل نظام اإلســتقطاع املبارش، وهذا من 

شأنه أيضاً أن يوفر عىل املجالس الكثري من املال والجهد. أشارت التقديرات اإلرشادية إىل أن 

الوفورات املتحققة كانت أكرث من عرشة أضعاف تكلفة الجائزة املمنوحة)١٠(.

الختبار ما إذا كان اســتخدام اليانصيب يف ســياق القطاع العام ميكن أن يكون وســيلة 

فعالة ومقبولة لجعل ســلوك معني أكرث جاذبية، كنا بحاجة إىل يشء يبعث عىل امللل قلياًل 

ولكنه يظل مهاًم. كانت الحكومات املحلية يف ذلك الوقت متر مبرحلة رصاع مع تغيري نظام 

تســجيل الناخبني، حيث تحول من تسجيل "األرسة الكاملة" )ميكن لشخص واحد يف املنزل 

تســجيل الجميع( إىل نظام يتوىل فيه كل فرد املسؤولية بشكل أكرب. كانت الحجة وراء هذا 

التغيــري أنه يحد من التزوير واالحتيال، ولكنه أنتج أيضاً أعامالً إضافية لحث بعض الناخبني 

املحليني عىل التســجيل يف نظام التســجيل اآليل، مع احتامل أال يســتطيع بعضهم الوصول 

إليه )مثــل الطالب أو بعض أصحاب الدخل املنخفض(.  رأينا يف هذه الحالة فرصة لتجربة 

أســلوب اليانصيــب، وعملنا عليها مع بيرت جــون من كلية لندن الجامعيــة. أجرينا تجربة 

للمقارنة بني فعالية ثالث ُنُهج: رسالة قياسية من املجلس تذكر الناس بالتسجيل للتصويت، 

ورســالة مشابهة ولكن مشمولة بعرض للدخول يف سحب عىل جائزة يانصيب بقيمة ١٠٠٠ 

جنيه إســرتليني، ورســالة أخرى مامثلة ولكن قيمة الجائزة ٥٠٠٠ جنيه إسرتليني. وبالفعل 

صنعت الفرق؛ فجائزة اليانصيب البالغة ١٠٠٠ جنيه إسرتليني أدت إىل زيادة نسبة الناخبني 

املسجلني ١.٥ نقطة مئوية إضافية )من ٤٤.٨ إىل ٤٦.٣ يف املائة(. ومن املثري لالهتامم نجاح 
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جائزة ٥٠٠٠ جنيه إسرتليني بشكل أفضل ولكن ليس كثرياً، ورفعت معدل التسجيل بحوايل 

١.٩ نقطة مئوية.

بناًء عىل هذه النتيجة، عملنا مع وزارة الخزانة الربيطانية؛ لرنى إن كنا نســتطيع القيام 

بعمل مشــابه لتجارب ستوكهومل ولتجربة تســجيل الناخبني، ولكن عىل نطاق أوسع بكثري 

يختص بدفع الرضائب. كان هناك نظام قائم يفرض غرامة مببلغ ١٠٠ جنيه إســرتليني عىل 

األشخاص املتأخرين يف سداد رضائبهم، أدى هذا اإلجراء إىل االندفاع عىل اإلقرارات الرضيبية 

قبــل انتهاء املهلة املحددة بيوم، ويف بعض األحيان يكون االندفاع ســاحقاً مام يتســبب يف 

انهيار النظام اآليل، ويجعل العمل البرشي عملية صعبة للغاية. كانت حجتنا تتلخص يف أنه 

من خالل الحفز اللطيف والتشجيع، ينبغي أن يدخل يف سحٍب عىل اليانصيب أولئك الذين 

قدموا إقراراتهم الرضيبية يف وقت مبكر، بحيث ُتستقطع أموال الجائزة من الغرامات التي 

ترتاكم من املتأخرين يف الســداد. اقرتحنا إعطاء الناس ميزة الدخول اإلضايف يف السحب عن 

كل أســبوع يقدمون فيه إيراداتهم مبكراً )مام خلق سلســلة طبيعية من املواعيد النهائية 

املبكــرة، وهذا جزء إضــايف من الحفز(. وعىل غــرار تجربة ســتوكهومل، يكمن جامل هذه 

الطريقة يف أن أثرها العام سيكون محايداً من الناحية املالية؛ إذا كان النجاح ساحقاً )أي إذا 

قدم كثري من الناس إيراداتهم يف الوقت املحدد( فســوف تنخفض تبعاً لذلك قيمة الجائزة 

)عىل الرغم من إلحاحنا بوجوب تقديم جائزة بقيمة أساسية لتحقيق الحد األدىن من الثقة 

والجذب(.

اقرتبنا جــداً من تنفيذ فكرة اليانصيب، ولكن يف اللحظة األخرية أعرب كبار الوزراء عن 

قلقهم من أن يفوز بها شــخص ثري، فتنقلب النظــرة لها إىل نظرة الظلم واإلجحاف. فبعد 

كل يشء، النظــام الرضيبي الربيطاين ال يفرض إمتام اإلقــرارات الرضيبية عىل الجميع، ومن 

يقومــون بذلــك مييلون ألن يكونوا من ذوي الدخل املرتفع. ومبا أن عىل الوزراء مســؤولية 

دميوقراطيــة تجــاه الجميع، فمن الصواب اًن يتخذوا مثل هــذه القرارات يف نهاية املطاف 

)انظــر للفصل ١١(. ومع ذلك تبقى الفكــرة جيدة، وأنا عىل يقني بأن إحدى الحكومات يف 

بلٍد ما ستجربها يف القريب العاجل.
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 التكريم، الصدمة، حب االستطالع، المتعة:
البد أن تتحىل الحكومات بصفات االســتقامة واألمانة والعدل، ولكن ال ينبغي أن يحول 

ذلك دون النظر يف بعض الدوافع األخرى التي من شأنها جعل املواطنني أكرث إنسانية. 

فالحوافــز غري املالية من املحركات املؤثرة جداً للســلوك البــرشي، وغالباً ما تكون أكرث 

تأثــرياً مبراحل من الحوافز املالية. فمثاًل إنجاب األطفــال يف املجتمع الحديث ال وجاهة له 

إذا نظر له الفرد من الناحية املالية، ويف الواقع أن التكلفة اإلجاملية التي يتكبدها الوالدان 

جراء إنجاب وتنشــئة الطفل تصل عادًة إىل مئــات اآلالف من الجنيهات. من الواضح البني 

أن الحوافز املالية ليست هي العامل املحرك لدى معظم الناس للرغبة يف إنجاب األطفال.

أحد الُنُهج املتبعة يستخدم أسلوب "استبدال الهدف" )goal substitution( أو اإلضافة 

عليه. ونستخدم هذه التقنية لعمٍل نؤديه، ونعلم أننا "ملزمون" بتأديته بطريقة أكرث سحراً 

أو جاذبيــة. وهو ما مياثل رش ذرات من الســكر عىل الدواء املــر. يقدم العامل النفيس دان 

أرييل تجربته الشــخصية كمثال قوي عىل ذلك، وكيف كان يخطط لألفالم التي سيشاهدها 

يف املساء بعد كل جلسة طبية مؤملة وصعبة ومتكررة كان مير بها أثناء فرتة عالجه. قد تظن 

بأن إنقاذ حياتك الخاصة يكفي كدافع لالســتمرار يف العالج، ولكن ثبت يف كثري من األحيان 

أنه ال يكفي، خصوصاً مع انخفاض معدالت إمتام املرىض لخططهم العالجية. اســتخدم دان 

األفالم كوسيلة لجعل جلسة العالج أكرث جاذبية ووجد أنها قد أجدت نفعاً.

يف هذا الســياق، فإن أحد األمثلة املفضلة لدي حينام فكرت الحكومة يف حل مشــكلة 

واجهتهــا وفقاً لهذه الطريقة، عندما واجهت شــعبة تابعة لســالح الجو األمرييك معارضة 

شــعبية عارمة، احتجاجاً عىل تحليق طائراتها فوق أو بالقرب من األحياء السكنية. خطرت 

ألحد األشــخاص فكرة ذكية بنرش وتعميم معلومات أكرث تفصياًل يف أوســاط الســكان حول 

مختلف الطائرات التي ســتحلق يف أجوائهم. وعىل الرغم من أن ذلك مل يقلل من مســتوى 

الضجيــج، فإنه وبكل تأكيد غرّي من ردود األفعال تجاهه، وتفســري ذلك كام ســيخربكم أي 

متخصــص يف علم النفــس املعريف: أن معظم اإلدراك والتصورات تفســريية يف املقام األول. 

فمثــاًل: "انظر – إنها طائرة إف ١٥ الجديدة" تعطي إحساســاً مختلفاً كلياً عن: "إنها طائرة 

دموية أخرى تحلق فوق رؤوسنا".
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واليشء باليشء يذكر، مبا أن املعارك الجدلية مستمرة حول توسعة املطارات عىل امتداد 

اململكة املتحدة وغريها من البلدان، فإنني أميل لالعتقاد بإمكانية استخدام أسلوب مشابه 

مع الســكان املترضرين املحتملني؛ إلقناعهم بفوائد إنشــاء مدرج أو مطار جديد من خالل 

إعطائهم قسائم سنوية سخية للرحالت والعطالت حول العامل من املطار نفسه. وعىل غرار 

نهج ســالح الجو األمرييك، مــن املمكن أن يحدث ذلك تغرياً كبرياً يف كيفية الشــعور تجاه 

الضجيج، وتكون النظرة أكرث إيجابية من الهدف املادي فحســب. رمبا عند ســامعك لهدير 

طائرة قوي ســتفكر "هذه عطلتي إىل باربادوس هذه الســنة!"، وبدالً من النظر إىل نتائج 

التوسع كمصدر استفزاز وإزعاج ُينظر لها كرافد لإليجابية واملصلحة الشخصية.

ال تــزال معظــم الحكومــات تعتمد "التكريــم" بأحد أشــكاله املتعــددة – وهو أحد 

االستخدامات النادرة والرصيحة للمكافآت غري املالية من قبل الحكومات. قد يكون التكريم 

عىل هيئة ميداليات )أوســمة( للشــجاعة يف القتال، أو جوائز مدنية للشخص لقاء تقدميه 

تربعاً ســخياً أو أي نوع من املســاهامت الكربى يف املجتمع. وحتى إن مل يكن التكريم هو 

الســبب وراء ترصف الناس بتلك الطريقة، فإن منح مثل هذا التكريم يبدو أنه يخّلف عىل 

إثــره قوة تحفيز إضافية وقوية)١١(. بشــكل عام، الجنــود ال يقاتلون من أجل املال، وعىل 

األرجح أن دوافعهم تشــمل الرغبة يف املغامرة والرشف والقيام مبا هو صحيح، والقتال من 

أجــل زمالئهم ووحداتهم العســكرية وعوائلهم وأوطانهم. وعــىل الرغم من قوة تأثري مثل 

هذه القوى املحفزة وتأكيدها واملصادقة عليها من خالل التكريم، إال أن الكتب االقتصادية 

العادية ال تكاد تذكر يشء عنها. حتى يف السياسات ينظر لها بدون تردد عىل أنها معتقدات 

بالية من املايض بدالً من اعتبارها شكاًل مهاًم من أشكال "الجذب!".

الحمالت اإلعالنية هي املجال الوحيد الذي تطلق فيه الحكومات العنان لنفســها بحرية 

أحياناً، عىل األقل مبســاعدة من ِقبل املنظامت غري الحكومية والوكاالت اإلبداعية. وبالتأكيد 

يعــّد أســلوب "الصدمة" )Shock( هــو األداة املفضلة التي تســتخدمها الحكومات لجذب 

االنتباه يف نواٍح كثرية، ابتداًء من تشجيع الناس عىل الزواج، وتجنب تعاطي املخدرات، وصوالً 

إىل الحث عىل ربط حزام األمان. ومن شبه املؤكد أن بعض تلك الحمالت كانت فعالة للغاية، 

ولكن لســوء الحظ، نادراً ما يتم تقييمها عىل مســتوى وظيفي يتجاوز مسؤول خزانة عادي 

حديَث عهٍد بالوظيفة، فام بالك إذا كان هذا املَقيم صِلف التفكري )ومعه كل الحق يف ذلك(.
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بعــض تلك الحمالت كانت متطورة جداً. عىل ســبيل املثــال، وجد العاملون يف حمالت 

تشــجيع الناس عــىل تركيب وصيانة أجهزة الكشــف عــن الدخان يف حقبــة الثامنينيات 

والتســعينيات أن لديهم مشــكلة كبرية يف الحملــة اإلعالنية. فإذا كان اإلعــالن هادئاً جداً 

فســوف يفشــل يف جذب انتباه الناس، ناهيك عن تحفيزهم لرشاء وتركيب وصيانة جهاز 

الكشــف عن الدخان، ولكن يف املقابل إذا كانت الحملة اإلعالنية شديدة الوضوح وصادمة 

فســترضب الوتر الحساس يف الدفاعات النفسية لدى الناس –  "هذا ال ينطبق عيّل وال عىل 

عائلتي". وبعد اجراء تجارب واسعة وجدوا طريقاً متوسطة، بحيث تحتفظ الرسالة املوجهة 

بطابعها الصادم والقوي، مع إزالة صور األشخاص التي أثارت التفكري الدفاعي البسيط "أوه، 

لست أنا ذلك الشخص" أو "ذلك الطفل ليس طفيل". عوضاً عن ذلك، تظهر يف اإلعالن رسالة 

مكتوبــة بخط طفل بجانب لعبة محرتقة، يقــول فيها: "نيس بابا أن يغري البطاريات ...". ما 

من شــك أن العديد من األرواح ُأنقذت وأن املعدل اإلجاميل لإلصابات الناتجة عن الحرائق 

تقلص إىل حد كبري؛ جراء االنتشــار الواســع ألجهزة كشف الدخان – عىل الرغم من صعوبة 

عزل تأثري كل حملة إعالنية عىل حده ملعرفة أكرثها نجاعة.

وهناك حمالت أخرى اشــتغلت عىل عواطف وانفعاالت برشية أخرى مع اتباعها منحى 

أكرث دهاًء من الصدمة املجردة. إحدى هذه الحمالت كانت تشــجع الناس يف الدول النامية 

عىل غســل أيديهم عن طريق إثارة االشــمئزاز من فكرة تناول الطعام قبل غســل اليدين، 

وأثبتــت الحملــة فعالية عالية عىل الرغم من أن جزءاً بســيطاً من اإلعــالن ركز فعلياً عىل 

غســل اليدين بحد ذاته. وباملثل، ُيعتقد بأن حمــالت مكافحة التدخني املصورة التي تظهر 

األورام والدهــون التي تقطر من الســجائر وعىل املالبس ذات فعاليــة كبرية للغاية. ومن 

املثري لالهتامم أن ينعكس انطباٌع بأن االشــمئزاز الناجم عن صورة قطرات الدهون البد أن 

يكــون ذا تأثري أقوى من التهديد باملوت )والذي ميكن القول بأن دفاعاتنا النفســية تحمينا 

مــن التفكري فيــه(. ويف اآلونة األخرية قامت حمــالت مامثلة أيدها األطبــاء، مجادلني بأن 

عبــوات املرشوبات الكحوليــة يجب أن تحتوي ملصقاً يوضح الســعرات الحرارية بدالً من 

عدد "وحدات" الكحول التي تحويها، والفكرة تكمن يف أن بعض األفراد )يجهلون كم تشكل 

فعليــاً كمية الكحول من رضر صحي( مام قد يخفــض من كمية تناولها عندما يدركون بأن 

كوباً من هذه املادة يعادل قطعة من الكعك.
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تستخدم بعض الحمالت حس الدعابة واملتعة لجذب االنتباه، وأفضلها تلك التي تحوي 

شــعاراً إعالنياً مكتوبــاً بحبكة محكمة. وقد أصبحــت إعالنات الخدمة العامة األســرتالية 

مشــهورة بشــكل خاص لحس فكاهتها، فضاًل عن التخفيف من حدة اإلعالن. عىل ســبيل 

املثــال، ُيظهر إعالٌن ملكافحة الرسعــة يف القيادة صورًة المرأة جميلة رافعة إصبعها الصغري، 

كداللــة عىل قصور جنيس للســائق املرسع. ويهدف أحد اإلعالنــات الحديثة إىل الحد من 

اإلفــراط يف تناول الكحول، يلعب بظرافــة عىل وتر: ال رضورة إليجاد عذر لتناول كأس آخر 

لعدم وجود كأس آخر.

يف اإلعالن التجاري )عيون الثعبان(، يظهر شخص يجيب زمياًل له يحثه عىل تناول كأس 

آخر من املرشوب، مبيناً أنه ال يستطيع بسبب تناوله للمضادات الحيوية، وعندما يلحُّ عليه 

ة يف العني من قبل ثعبان، كان قريباً منه  أكرث يوضح له بأن حالته تلك بســبب تعرضه لعضَّ

جــداً والتصق به – هنا تعود اللقطة التصويرية إىل الوراء، وتعرضه يف حالة يرىث لها واضعاً 

قطعة من القامش عىل عينه وهناك ثعبان ملتف حول عنقه. وهذا شكل فعال من أشكال 

"التحصني النفيس" psychological inoculation – تهيئة املتلقي لهذا الســؤال وللحقيقة 

املتمثلــة يف أنــه ال يحتاج أن يجيب عىل ســؤال: ملاذا ال ينبغي له تناول الكحول؟ تســتند 

الرسالة الختامية لهذا اإلعالن أيضاً عىل املبادئ النفسية، فيوضح أن ٦١ يف املائة من الشبان 

األسرتاليني ال ُيفرطون يف تناول الكحول )انظر الفصل التايل للمزيد عن التأثري االجتامعي(.
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الشكل)16( 

هذا "التحوير" املستخدم يف حملة مكافحة التدخني لعب دوراً كبرياً يف إثارة االشمئزاز؛ فقد اهتم 92 

يف املائة من املدخنني بهذا اإلعالن – وهي أعىل نسبة اهتامم تحصدها أي حملة مامثلة )بإذن من 

هيئة الصحة العامة يف إنجلرتا(

تعتــرب الفكاهة واملتعة وحب االســتطالع من قوى الحفز والتغيــري االجتامعي املهملة، 

ولكــن هذا الحــال بدأ يف التغري. فمثاًل أحد مكونات حملة الســيدة األوىل ميشــيل أوباما 

ملكافحة البدانة يف الواليات املتحدة األمريكية والتي أظهرت نتائج واعدة، هي عقد اتفاقية 

ملدة سنتني تسمح باستخدام شخصيات شارع السمسم يف الرتويج ألكل الفواكه والخرضوات. 

وثبت حديثاً وبالدليل القاطع أن إدخال املتعة والرتفيه بشكل أكرب يف برامج وخطط الحث 

عىل األغذية الصحية ميكن أن يزيد وبشــكل كبري جداً من اســتهالكها – وميكن أن يحدث 

نفس اليشء مع األغذية غري الصحية. وجدت كريســتينا روبرتو وزمالؤها يف مخترب هارفارد 

ألبحاث علم نفس الغذاء والصحة للمستهلكني )PEACH( أن ربط شخصية من شخصيات 

شارع السمسم بقطعة من الفاكهة أو الخضار، يزيد بشكل كبري من احتاملية اختيار الطفل 

لتنــاول تلك الفاكهة أو الخضار – كام يولد لديهم شــعوراً بأن طعمهــا أفضل. رمبا ال تنال 

الفكرة استحســان مؤيدي االتجاه األصويل، ويرون أنه ُيفــرتض أن يفضل األطفال األطعمة 
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الصحية "بشــكل فطري"، ولكن أنصــار الرباغامتية )املذهب العميل( البد أن يحتفلوا بهذه 

النتائج)١٢(. إننا حسب هذه النتيجة مل نجد الطريق إىل حفز السلوك لدى الطفل فحسب، 

وإمنا وجدنا وســيلة لتغيري أمناط االستهالك بطريقة ميكنها تحريك سوق بأكمله )ملزيد من 

النقاش حول هذا املوضوع، انظر الفصل ٧(.

ُوجدت دراســٌة حديثة أجريت يف مدارس هولندا أن استهالك األطفال من خبز الحبوب 

الكاملة األســمر – والذي مل يكن ثلثه ســوى دقيق أبيض – ميكن أن يزيد بالضعف تقريباً، 

إذا ما تم تقطيعه عىل أشــكال مســلية. وأظهرت دراســات أخرى أن مثل هذه اإلجراءات 

ذات فعالية، خاصًة بني األطفال من ذوي الدخل املنخفض، حيث تكون الحاجة أشــد)١٣(.

ومــن املرجح أيضا أن كثرياً مــن التوجهات الحديثة يف الواليــات املتحدة األمريكية تهدف 

رية، عن طريق الرتويج ملرشوبات بديلة ممتعة  إىل التنفري من اســتهالك املرشوبات الســكّ

ورائعة، وتكون أقل رضراً عىل الصحة.

بــدأت هذه األفكار بجذب االنتباه واالهتامم الفعيل، لكــن تطبيقها عىل أرض الواقع ال 

يزال يف بداياته. عىل ســبيل املثال، هناك أبحاث جارية مثرية لالهتامم عن حب االســتطالع، 

وهل ميكن أن يكون محفزاً فعاالً يف أمور كحث الناس عىل التوجه إىل صالة األلعاب الرياضية 

كثرياً، أو االلتزام بالذهاب للمواعيد الطبية. هل ستكون أكرث التزاماً مبوعد العملية الجراحية، 

إذا وعدت أن تتلقى يف املوعد إجابات عىل بعض األســئلة التي تثري اهتاممك، أو إذا أخربت 

بــأن املريض الذي أجرى العملية قبلك ترك رســالة موجهة لك )وأن بإمكانك أنت أيضاً ترك 

رسالة لشخص آخر(؟ تقنيات األلعاب )التلعيب Gamification( هو مجال آخر من مجاالت 

االهتامم الحالية، ويهدف باستخدام األلعاب ومحتوى الفيديو إىل: تشجيع الناس عىل مامرسة 

التامرين بصورة أكرب، وتعليم األطفال الرياضيات، والتصدي للتعصب والتطرف، واملســاعدة 

يف الخيارات الوظيفية، والحد من تعاطي املخدرات والكحول يف الجيش.

الخالصة – الجذب!
رأينا يف الفصل الســابق كيف أن تقليل االحتكاكات وسيلة فعالة يف متهيد الطريق نحو 

تبســيط "وجعل األمور ســهلة" عىل الناس؛ ليتمكنوا من فعل ما ينوون حقاً فعله لكنهم مل 

يحاولوا ذلك. مع ذلك قد ال يكون إزالة االحتكاكات كافياً يف كثري من الحاالت والسلوكيات؛ 
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فتلــك الصخــرة ما تزال عالقــة يف الطريق ومل تتدحرج متاماً، وذلك الشــخص لن يتقدم أو 

يتحرك دون حصوله عىل حفزة إضافية لطيفة.

ينطوي مصطلح "الجذب!" يف ســياق العلوم الســلوكية عىل عنرصين مرتبطني ببعضهام: 

العنرص األول، هو ما يتعلق بالنفاذ إىل األخرين وجذب االنتباه، وال يوجد أي تعقيد كبري حول 

هــذا املبدأ، ولكن الحكومات وأحيانــاً الرشكات وقطاعات األعامل ال تزال ُتغّيبه وتتغافل عن 

أهميته. قد يكون األثر الناتج عن سّن قانوٍن أو تطبيق عقوبٍة ضئياًل أو معدوماً باملرة، إذا مل 

يتمكن الشخص أو الكيان من معرفة الهدف من وراء سن ذلك القانون أو فرض تلك العقوبة.

لجــذب االنتباه حول يشٍء ال بد من إظهاره بوضــوح بلغة علم النفس، يجب أن يكون 

بارزاً. وميكن زيادة الربوز ليشء ما من خالل التخصيص )إضفاء الطابع الشخيص( أو املالءمة 

أو التبايــن والتضاد )إبرازه بشــكل مختلف عــن خلفيته(. فتغيري لون املظروف املرســل، 

واســتخدام صور ميكن أن تصل إىل دواخلنا وتالمســنا عىل املســتوى العاطفي، ومراســلة 

الشــخص باسمه الحقيقي، كل ذلك من شأنه أن يزيد من تأثري التواصل أو التدخل املزمع. 

ويف العادة، هذه األساليب تزيد االستجابات بعض اليشء بنسب تصل إىل ١٠ أو ٢٠ يف املائة. 

ويف بعض األحيان، ميكن أن يكون التأثري كبرياً للغاية عند الجمع بني تلك األساليب، كام مر 

بنا ســابقاً يف مثال الرســائل املعّدلة التي تطالب بسداد الرضائب غري املدفوعة، حني بلغت 

زيادة التأثري حوايل عرشة أضعاف الرسائل العامة األصلية. وكذلك مثال الالفتات التي تظهر 

للســائقني معلومات فورية حــول رسعتهم، ومقارنتها بالرسعة املحــددة وكيف أثبتت أنها 

فعالة أكرث من زيادة عدد دوريات الرشطة، وأن تأثري هذه الالفتات "الذكية" يســتمر حتى 

مع تقادم الزمن، خاصة تلك املوجودة حول التقاطعات الرئيســية، حيث يعرف الســائقون 

غالباً بأن عليهم إبطاء رسعاتهم ولكنهم ال يدركون مداها.

العنــرص الثاين، هــو رضورة أن يكون املقــرتح أو العرض جذاباً بحد ذاتــه أو عىل األقل 

مقنعاً. نعم ميكن أن يكون اســتخدام الحوافز املاليــة فعاالً يف الجذب، لكنه يبقى يف األخري 

عامــاًل واحداً فقط ضمن عوامل كثرية. من األهمية مبكان التدقيق يف: عّمن تصدر الرســالة 

 .)١٤()messenger effect( أو النصيحة أو الدعوة – ما يطلق عليه "تأثري امُلبلِّغ" أو املرِســل

إّن مشاهدتك ألحد السياسيني عىل األخبار وهو يشري عليك برضورة أن يحصل أطفالك عىل 
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التطعيم واللقاحات رمبا يكون له أثر بسيط، أما مشاهدتك لرئيس الخدمات الطبية أو أحد 

كبار األطباء مرتدين املعطف األبيض، وحول أعناقهم سامعة طبية يشريون عليك باألمر ذاته، 

فذلك أدعى وأرجح بكثري لألخذ به. ميكن للحوافز غري املالية مثل حب االستطالع واملتعة أن 

تكــون أيضاً محفزات قوية؛ فاألميال الجوية مثــاًل، وما يتصل بها من برامج وخطط، ناجحة 

بشــكل جيد، والفضــل يف ذلك يعود يف جانب منــه إىل صعوبة تحويلها إىل ســيولة مالية. 

تســتهوينا املشاركة يف "لعبة" لجمع النقاط وإحراز التقدم، ومنيل إىل االنجذاب نحو األشياء 

التي توصف بالنادرة أو املرتبطة بأشــخاص نكــن لهم االحرتام والتقدير. وبالطبع نحن أيضاً 

مندفعــون لفعل الصواب من أجل اآلخرين، كمســاعدة أطفالنا عىل بــذل الجهد والنجاح، 

وتطوير وتفعيل ذواتنا )انظر الفصل ٥ عن التأثري االجتامعي، والفصل ٩ عن الرفاهية(. 

حتى عندما نســتخدم الحوافز املالية، ما يزال بوسعنا اســتخدام الرؤى السلوكية معها 

لتضفــي عليها تأثرياً أقوى. فمثــاًل، بدالً من أن يكون الحافز املايل شــاماًل للجميع يف الفئة 

املســتهدفة، ولكنه صغري وانتشــاره محدود، رمبا يكون الناس أكرث حامساً تجاه فرصة الفوز 

بجائــزة أكــرب يف اليانصيب )نظــام القرعة(. وعىل نحــو مامثل، مبا أننا نــويل اهتامماً كبرياً 

بالحارض أكرث مام نفعل مع املســتقبل، ميكن أن يكــون للحافز أو)العقوبة( التي يعمل بها 

يف أول املــدة – أي متيــل إىل الحارض – أثٌر أكرب بكثري عاّم لو كانت يف املســتقبل مع نفس 

املستوى من التكلفة )ملزيد من املناقشة انظر الفصل ٦(.

عــىل األرجح، فإن "الجذب!" من بني جميع الرؤى الســلوكية هو األكرث اســتخداماً من 

قبل الرشكات واملســوقني، وبطرق قد تحّد يف بعض األحيان من ســعة االنتشار أو تصل إىل 

حد االزعاج. ومع ذلك، وبرصف النظر عن اإلملام الصحيح بهذا النهج، فإنه ال يزال وألسباب 

وجيهة ُيستخدم عىل نطاق واسع. 

بخالف اســتخدامه من قبل الرشكات والقطاع الخاص، فــإن قلة من الحكومات فكرت 

جدياً يف "الجذب"، باستثناء حمالت محدودة جداً، مثل تشجيع الناس عىل ترك التدخني، أو 

حثهم عىل مامرسة الرياضة أكرث، ناهيك عن االستغراق بشكل أوسع يف الدوافع واالنفعاالت، 

التي من شــأنها توجيه الســلوك البرشي والتأثري عليه. وحتى يف الــرشكات وقطاع األعامل 

التجاريــة، فإن التفكري املتعمق خارج نطاق التســويق التجاري حــول ما يحفز الناس حقاً، 
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ويجذب انتباههم فعلياً هو أمر نادر بشــكل مدهش. عىل ســبيل املثال، ينزع املديرون إىل 

الرتكيــز أكرث مام يلزم عىل املكافآت الخارجية وال ســيام املاليــة منها، ويقل الرتكيز عىل كل 

العوامــل األخرى املتبقية التي من شــأنها تحفيز الناس عىل تــويل وظيفة ما أو عىل العمل 

بجد. وهذا بحد ذاته يوضح التأثري الســلويك؛ فاملديرون عند النظر ألنفســهم وما يحفزهم 

يفكرون يف مجموعة واســعة من العوامل ساهمت يف تحفيزهم مثل الرضا الوظيفي، ولكن 

عند التفكــري باآلخرين مييلون إىل إغفال هذه العوامل الجوهرية، وعوضاً عن ذلك يركزون 

بشــكل مبالغ فيه عىل األجور واملكافآت. كان مــن األجدى بهم يف كثري من األحيان النزول 

من أبراجهم العاجية، وتقديم الشكر والعرفان لهم بدالً من القلق بشأن العالوات السنوية.

"الجذب!" مثله مثل ُنُهج الحفز األخرى، ســيكون أكرث فعالية حني تطالب الشــخص أو 

تذكــره بالقيــام بأمر يعلم أن من واجبه القيام به يف كل األحــوال، مثل تهدئة الرسعة عند 

اقرتابه من املدارس أو تســديد غرامة متأخرة. "الجذب!" هــو بالتأكيد أداة مفيدة البد أن 

تكون من ضمن ترسانة النهج لديك، لعدة اعتبارات ليس أقلها مساعدتك يف تشكيل سلوكك 

الخاص عندما تريد ذلك، سواء كان ذلك بوضع ملصق مالحظات عىل الباب أو كتابة تذكري 

يف دفرت يومياتك، أو مكافأة نفسك عندما تنهي جزءاً من عمل تحت يديك.
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اجتماعي:
تصور أنك يف يوم شتاٍء بارد، والرياح ترضب ضفاف النهر أثناء نزولك من الحافلة وامليش 

باتجــاه املكتــب الذي تعمل به. كنــت يف كامل حضورك الذهني وأنــت تتجه إىل املدخل 

الرئيــي للمبنى حيث وجهتك. وعنــد محاولتك الدخول من البــاب املتأرجح الذي يفتح 

باالتجاهني، تجد عليه الفتًة تطلب منك اســتخدام األبواب الدوارة املجاورة بدالً منه. تفكر 

أثناء اقرتابك لدفع الباب الدوار متســائاًل يف غموض: هل ســيكون الباب مشدوداً، أم سيأيت 

شــخص ويدفعه من الجانب املعاكــس فيصطدم الباب بقدمك كام يحصــل أحياناً؟ ولكن 

حينها فقط يقوم شــخص أمامك بدفع الباب املتأرجح، متجاهاًل الالفتة املعلقة عليه والتي 

ملحها رسيعاً كام يحدث عادة، تالمس وجهك هبة هواء دافئ منبعثة من داخل املبنى فتتبع 

ذلك الشخص يف الدخول)١(.

إن ســلوك من حولنا له تأثري قــوي عىل ترصفاتنا، ويكاد يكون من املســتحيل أال نتبع 

توجهات حشــد من الناس ونحن وســطه. نحن نضحك ضعفي ما اعتدنا أن نضحك عندما 

نشــاهد برنامجاً كوميدياً مع شــخص آخر، نحن نأكل أكرث كلام ازداد عدد الزمالء املنضمني 

معنا حول طاولة العشاء، إننا منيل غالباً إىل استخدام الدرج أو الدخول عرب األبواب الدوارة 

إذا كان الشخص الذي أمامنا يفعل ذلك. 

ســواء كنت شــخصاً ماهراً يف فن الحفز أو ما زلت تتعلمه، فأنت بحاجة إىل فهم ذلك 

الطيف الواســع من املؤثرات عىل السلوك. انظر لهذه املؤثرات نظرتك ألطفالك أو طالبك، 

جميعهــم مثريون لالهتامم ومتميزون، كلٌّ بطريقته الخاصة. وإذا كان عيّل أن أختار واحداً 

من هذه املؤثرات العديدة عىل السلوك يثري اهتامماً استثنائياً، فسيقع اختياري عىل التأثري 

االجتامعي. قد يكون خياري هذا متوقعاً بحكم أنني كنت أدرس علم النفس االجتامعي يف 

جامعــة كامربيدج، ولكن لعيّل أمتكن من متريــر قليل من هذا االهتامم إليك قبل أن منيض 

قدماً يف املسألة.
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الجنــس البرشي كام بّينا يف الفصــل )١( مخلوقات اجتامعية بشــدة، يؤثر بعضنا عىل 

بعض باســتمرار. حاول يف اجتامعاتك القليلة القادمة أن تراقب لغة الجســد للناس حولك 

بتفحص أكرب، الناس يف الواقع يقتفي بعضهم أثر بعض، فإذا مال أحد الجالسني يف االجتامع 

بجسده إىل الخلف ووضع يديه وراء رأسه، فهناك احتامل كبري أن يفعل شخص آخر اليشء 

نفســه، خاصة إذا كان الشــخص الذي ابتدأ بالحركة شخًصا ذا سلطة أعىل أو منصب رفيع. 

أو حاول أن تلمس أنفك أو تفركه بلطف، أو متسح جانب فمك كام لو أنك تزيل شيئاً منه 

وأنت ترمق أحدهم مبارشة قبل فعلك ذاك أو أثناءه، وستجد أن ذلك الشخص ويف غضون 

دقيقة أو نحوها ســيفعل مثلك عىل األرجح. نحن بحق متناغمون جداً فيام بيننا. إن هذه 

التأثريات أو العادات االجتامعية قد تنترش عىل مســتوى املؤسســات بأكملها، أو حتى عىل 

مســتوى األمم. وإذا كنت تريد فهم ســلوك البرش الفهم السليم، فال بد لك أن تفهم شبكة 

التأثري هذه التي تتدفق باستمرار بني أفراده.

استكشاف ونقد األعراف االجتماعية: 
إن أردنا مثاالً من حياتنا اليومية عىل قوة التأثري االجتامعي نجده يف حالة رمي النفايات؛ 

تخيل أنك تهمُّ بركوب ســيارتك فتجد أحدهم قد وضع نرشة إعالنية تحت مساحة الزجاج 

األمامي، هل ستقوم بإزالتها واالحتفاظ بها لرميها الحقاً إن مل تجد حاوية نفايات قريبة، أم 

تلقيها عىل األرض؟

تصور املشــهد معي، رمبا تظن يف نفســك مثل غالبية الناس بأنك لن تلقيها عىل األرض، 

ولكن عندما تنظر من حولك يف موقف الســيارات وتجد العرشات من النرشات ملقاة عىل 

األرض، ماذا تفعل حينها؟ من املرجح أن تلقيها أنت كذلك. 

الدراسات التجريبية التي بحثت مثل هذه الحالة، وأجراها علامء مثل روبرت كيالديني 

وآخريــن غريه، وجدْت أن الناس أكرث عرضًة إللقاء النرشة اإلعالنية عىل األرض عندما تكون 

مليئًة مســبقاً بها، وأن االحتامالت لفعل ذلك تتضاعف مبا يقارب مثاين مرات عن احتامالت 

فعلها لو كان موقف السيارات خالياً من النرشات. قد ال نرغب أو نوافق عىل رمي النفايات، 

لكن عندما يرتاءى لنا أن الكثري من الناس حولنا يفعلون ذلك فنحن نلحق بالركب.
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هذا النموذج القوي من التأثري االجتامعي مبعثه ما يسميه كيالديني: "العرف االجتامعي 

الوصفــي" )descriptive’ social norm( أو "الترصيحــي" )declarative(، أي مــا نــرى 

اآلخرين يفعلونه أو ما تشري وترصح األدلة بأنهم يفعلونه. ونحتاج إىل التفريق والتمييز بني 

هــذه األعراف االجتامعية الوصفية وبني األعراف االجتامعية "الزجرية" )injunctive( التي 

تعني: ما يفرتض بنا فعله أو ما ينتظره مّنا اآلخرون ويستحسنون مّنا فعله)٢(. إذن، الفرق 

بينهام شاســع وجوهري. عادًة ما يكون مجال عمل رجال القانون والسياســيني واملديرين 

داخل هذا اإلطار املتعلق بإنشــاء وفرض املعايري االجتامعية الزجرية ولسان حالهم: هذا ما 

يفرتض بك فعله. أظهر بحٌث لكيالديني أنك إذا واجهت وضعاً يتنافس فيه املعيار الزجري 

ضد العرف الوصفي، فإن العرف الوصفي – ما يفعله اآلخرون – هو الرابح عىل األرجح.

ميكننا أن نرى بالشــواهد العديدة أن اتباع ســلوك اآلخرين عمل مربر ومنطقي. عندما 

يهــرب ويرصخ الجميع، فمن املرجح والصواب أن تفعل الــيشء ذاته، حتى قبل أن تعرف 

ما الذي يجري بالضبط، رمبا يهربون من منر يالحقهم أو موجة تســونامي أو هجوم لجيش 

غازي. أياً كان السبب فمن األفضل معرفة التفاصيل الحقاً. وباملثل عند زيارتك ملكان جديد، 

فرمبــا تكــون فكرة جيدة أن تختار مطعــاًم مكتظاً، خاصة بالســكان املحليني األكرث دراية، 

وتبتعد عن املطاعم الخالية.

هنــاك نقطة أساســية البد من االنتباه لهــا، وهي أننا يف أغلب الحاالت ال نرى ســلوك 

اآلخرين مبارشة، ولكننا نستنتجه من آثارهم. عىل سبيل املثال، يف حالة رمي النفايات نحن 

مل نــَر الجميع وهم يلقونها فعلياً، ولكن الحقيقة املاثلة أمامنا أنها ملقاة عىل األرض تخربنا 

بأنهــم قد فعلوا ذلك. وبصورة مشــابهة عند الخروج للميش، فإن دروب املشــاة املطروقة 

واآلثار عليها، تنبئنا بأن الكثري من الناس مروا منها حتى وإن مل نرهم رأي العني. كانت وما 

زالت دروب املشــاة املطروقة دلياًل مفيداً بأننا نســري يف االتجاه الصحيح للوصول لوجهتنا، 

ســواء ضفة نهر قريب كانت أو مدينة مجاورة، وأن املسار الذي نسلكه هو الطريق اآلمن 

التخاذه.

ال يزال هذا النمط من االستدالل االجتامعي قوياً يف هذا العرص الحديث مثلام كان دوماً، 

ورمبا أكرث قوة من أي وقت مىض. مثاًل، التوصيات عىل الســلع التي تعرضها مواقع التسوق 
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اإللكرتوين وتظهر لنا مشــرتيات اآلخرين أو ما استعرضوه، لها بالغ األثر يف سلوكنا، كام أنها 

مفيدة بشــكل عام. أتريــد رشاء كامريا تصوير؟ كثري من الناس يشــرتون معها هذا الحامل 

اليدوي ثاليث القوائم. تريد رشاء قرص الدي يف دي هذا؟ الكثريون استعرضوا هذه املجموعة 

من األقراص، والتي تكلف تقريباً نفس القيمة، إال أنها تحتوي عىل مواسم املسلسل الثالث 

جميعهــا وليس واحداً فقط. من الواضح أن ســلوك اآلخرين يحــوي الكثري من املعلومات 

املفيدة، خاصة عندما ال نكون موقنني متاماً مام يجب القيام به.

تؤكد الدراســات املنهجية التي أجريــت عىل اختيارات املســتهلكني أن هذه التأثريات 

االجتامعية قوية للغاية ومتيل ألن تكون ذاتية التعزيز. عندما يختار الطالب األغاين املوسيقية 

مــن عىل موقع إلكرتوين يقدم معلومات عن األغاين التي حازت إعجاب اآلخرين، فإن ذلك 

يؤدي إىل تأثر اختياراتهم مبا يســمى "تأثري التحول" )tipping effects( بشكل كبري، مقارنًة 

 )feedback( مع اختياراتهم التي ال تتم وفق تلك الطريقة. وحتى التقييامت أو التعليقات

ذات املستوى املنخفض عىل املوسيقى التي حازت اإلعجاب، لها أثر يف تضخيم شعبية بعض 

األغــاين وخمد بعضها اآلخر. بالتأكيد أن الجودة تلعــب دورا؛ فاألغاين التي ُتصنف بصورة 

مســتقلة أنها جيدة جداً مييل إليها االختيار أكرث، وتلك املصنفة بصورة مســتقلة أنها سيئة 

جــداً يكــون اإلقبال عليها أقل. ومع ذلــك، دلت التجارب املكررة أن األغنية التي ســتحوز 

الشــعبية األكرب بــني األغاين، تعتمد اعتامداً كبرياً عىل أيها أبكــر حصوالً عىل التوصيات من 

الزائريــن للموقع، وأن التقييــامت )feedback( تخلق ديناميكيــة "الفائز يحصل عىل كل 

يشء"، عــىل األقــل يف هذه الظروف البحثيــة والتجريبية، مع أن األغنيــة الفائزة اعتمدت 

بشكل كبري عىل ما حصلت عليه من توصيات يف التعليقات األولية)٣(.

أمــا يف "العامل الحقيقي"، فعــادًة ما تضاف مصادر أخرى للمعلومــات، مثل مراجعات 

الخرباء للمساعدة يف تكوين تلك األحكام األولية. ولكن ُبعد ذلك التأثري االجتامعي – النظر 

إىل خيــارات اآلخرين – هو مــن يضخم تلك التباينــات يف اآلراء. ال عجب إذن، أن روبرت 

كيالديني وهو من أوائل الخرباء واملروجني للـــتأثري االجتامعي، يؤكد يف النسخ الالحقة من 

كتابه وبشكل صارخ عىل صفحة الغالف األمامي أن ٢٥٠,٠٠٠ نسخة بيعت من الكتاب.
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ميكــن أن يكون ملثل هــذا التأثري االجتامعي جانب مظلم أيضــاً. وجميع علامء النفس 

االجتامعي يعرفون من هي كيتي جينوفيز، املرأة التي هوجمت بوحشية وقتلت يف ساعات 

الصباح األوىل يف إحدى ضواحي نيويورك عام ١٩٦٤. لقد أيقظ رصاخها يف الشارع ومقاومتها 

الطويلــة العديــد من جريانها، وبعضهم شــهد أحداث مقتلها كاملــة، ولكن مل يحاول أحد 

مســاعدتها أو حتى االتصال بالرشطة. نتيجة لهذه الحادثة، ولد مصطلح "ضياع املسؤولية" 

)diffusion of responsibility(، كــام قــادت إىل بعٍض من أشــهر التجارب يف مجال علم 

النفس، من أجل تفســري سبب عدم تدخل أحد لوقف الجرمية. أظهر التان وداريل يف هذه 

التجارب كيف أن مجموعة من األشــخاص الغرباء عن بعضهم، ســينظر أحدهم إىل اآلخر 

لتحديد ما الذي يجري وما سيكون رد فعلهم تجاهه)٤(. مثاًل، يف تجربتهام الشهرية "الغرفة 

املمتلئــة بالدخان"، ُيطلب من املشــاركني يف التجربة تعبئة االســتامرات يف غرفة االنتظار، 

وحينها يبدأ الدخان مبلء املكان. وجد الباحثان أن الشــخص إذا كان مبفرده فبشــكل مؤكد 

تقريباً سيســعى من تلقاء نفسه إىل التحقق من األمر، مثل الذهاب للغرفة املجاورة إلخبار 

شــخص ما بأن هناك مشكلة، ولكن عندما تواجدت مجموعة من مثانية أشخاص انخفضت 

احتامالت أن يفعلوا شيئاً، بل عىل العكس غالباً سوف يسرتقون النظر فيام بينهم، يف محاولة 

ملعرفــة ما يجري ولكن بدون اتخاذ أي خطوات عمليــة. بالضبط كام كان الحال يف جرمية 

قتــل جينوفيز، تطلع املشــاركون يف التجربة إىل ردود أفعال بعضهم بعضاً ليقرروا بشــأن 

كيفية ترصفهم مع الحدث. هل هذه حالة طارئة بالفعل؟ بالتأكيد هناك شــخص آخر قام 

باالتصال؟ طاملا مل يقم أي شخص آخر بفعل يشء أعتقد أن األمور عىل ما يرام ...

تجــارب التان وداريل املتعلقة بتدخل املارة واملتفرجني خلقت حالة عىل الرغم من أنها 

مصطنعــة إال أنها معقولة؛ حيث كان الناس غري متأكديــن مام يجري مع عدم وجود قائد 

واضح للمحتشــدين أو تلميحة مبارشة تدلهم عىل " الترصف الســليم". وكمسألة اعرتاضية، 

دامئاً إذا كنت بحاجة للمساعدة وأنت وسط مثل هذا الوضع املزدحم، فأفضل طريقة هي 

أن تشري أو تنظر إىل شخص بعينه وتقول له: "أنا بحاجة إىل املساعدة!".

يف كثري من أمورنا الحياتية، تزيل عادة التلميحات اآلنية أو املعرفة املســبقة الكثري من 

هــذا الغموض، مام مينحنا إحساســاً قويــاً مبا يفعله اآلخرون وما "يفــرتض" بنا فعله. نحن 

عــىل علم بأننــا من املفرتض أن نلتزم الهدوء يف املكتبات العامــة، ونتحدث بصوٍت عاٍل يف 
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الحفالت، وأن نلزم الجانب األمين من الســلم الكهربايئ إن أردنا الوقوف يف لندن )والجانب 

األيرس يف سيدين(، ونتوجه بالشكر ملضيفينا عىل العشاء. كام نعلم بأنه ال ينبغي لنا التجول 

عاريــن يف املكتب، أو التعليق عىل أشــكال أجســام اآلخرين، أو رضب النــاس يف كل مرة 

يزعجوننا فيها. نحن نطلق عىل هذه مســمى: املعايــري االجتامعية – الربامج أو "العادات" 

ل دور املجتمعات واالقتصاديات. التي ُتفعِّ

استخدام األعراف االجتماعية في السياسات العامة:
األعراف االجتامعية والســلوك االستداليل من أفعال اآلخرين قوى مؤثرة عىل سلوكياتنا، 

ولكنها أيضاً عرضة للخطأ عىل األقل يف االستدالل نفسه. 

لنفرتض أنك طالب يف الســنة األوىل بالجامعة يف بيئة غريبة عليك، وتحاول فهم قواعد 

اللعبة، حالتك نوعاً ما تشــبه حالة املشــاركني يف تجارب التان وداريل. إنها املرة األوىل التي 

تبتعــد فيها عن املنزل وتنتظرك مجموعة من الســلوكيات الجديــدة عليك، والتي تتضمن 

مجموعة من السلوكيات غري املقبولة والقامئة فيها تطول وتتتابع.

البــد أن والديك قد أوصياك بأن "تتوخى الحــذر" وأن تكون "متعقاًل". كام أن معلميك 

قد نصحوك بتجنب تعاطي املخدرات، وباحرتام الغري وباالعتدال يف ســلوكياتك. والســؤال 

املنطقي هنا: ما هو معيار االعتدال؟ الحقيقة هي أن املؤثر الرئيي عىل ســلوكك ســيكون 

استشعارك وفهمك ملا يفعله اآلخرون، ولكن كيف ستعرف ماهية أفعالهم؟

أثناء جلوســك يف غرفتك مســاًء تحاول تصفح كتبك املدرســية، فإذا بك تســمع صوت 

رصاخ وضحك يف ســاحة الســكن الجامعي الخارجية. إنه صوت اعتدت ســامعه كل مساء 

ومنه اســتنتجت أن تناول الكحول واالحتفال جــزء ال يتجزأ من حياة الطالب )يف الثقافات 

الغربيــة(. لكن ما ال تســمعه هو كل أولئك الطالب من أمثالــك الذين يحاولون القراءة يف 

غرفهم. من املؤكد أن الطالب وبشــكل منتظم يبالغون يف تضخيم مقدار مامرسات الطالب 

األخرين يف تناول الكحول والعالقات وتعاطي املخدرات.

هذا األمر مهم وجوهري، فمثل هذه التقديرات املنحرفة بدورها تؤثر بقوة عىل السلوك 

وبطريقة ذاتية التعزيز. عىل سبيل التوضيح، إذا كانت تقديراتنا لحجم الجرمية يف البلد أو 
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حجم الثقة واالعتامدية عىل املواطنني اآلخرين، تســتند إىل عدد قليل من األمثلة الواضحة 

للغاية من الجرائم أو الســلوكيات الســيئة، فمن املحتمل أن هذا ســيغري ســلوكنا بشكل 

مختلــف مل نكن لنختاره )انظر للفصل ٩ حول الرفاهيــة االجتامعية(. فإذا متكنت قلة من 

القضايا املشــهورة من إقناعنا بأن كل األشخاص البالغني هم من املتحرشني باألطفال، حينها 

لن نســمح ألطفالنا بأن يغيبوا عن أنظارنا أو يستكشــفوا العامل مــن حولهم. إن تقديراتنا 

للمخاطر قد تتصادم بشــكل يسء مع معايشــة الواقع، وســينتهي بنا املطاف إىل الشــعور 

بالخوف الشــديد عىل أطفالنا من الغرباء مع إهامل األخطار الحقيقية الجدية عليهم، مثل 

برك الســباحة يف منازل الجريان أو التســمم بأول أكسيد الكربون الناتج من أجهزة التدفئة 

غري املطابقة للمقاييس، أو مخاطر قيادتنا املتهورة داخل األحياء السكنية.

هذه الرؤية تســلط الضوء عىل درس أسايس نستطيع االستفادة منه أثناء تقديم النصح 

واملشــورة للطالب، وأيضاً يف الحمالت التوعوية بشكل عام التي تستهدف السلوك. بالطبع 

الحقائق واملعلومات الواقعية املتعلقة باألرضار البالغة التي يخلفها اإلفراط يف تناول الكحول 

عىل الكبد، أو أن عدم استخدام وسائل الوقاية يعرض حياتك وحياة رشيكك لخطر اإلصابة 

باألمراض املنقولة جنســياً، لها دور مؤثر يف الســلوك، ولكن غالباً ما يتالىش ذلك التأثري أمام 

التقديرات الخاطئة التي نعكسها يف أذهاننا لترصفات وأفعال اآلخرين.

إن إعطــاء الطالب، وغري الطالب، معلومات أكرث دقة حــول ما يقوم به اآلخرون، ميكن 

بدوره أن يخفف من السلوكيات غري الصحية أو الخطرية. وميكن أن يتفاوت هذا التدخل من 

مجرد تقديم معلومات واقعية مــن قبيل: "الغالبية العظمى من الطالب يتناولون الكحول 

باعتــدال" إىل معلومــات نوعية أكرث مثل: "ســيعتقد رشيكك بأنه من الطبيعي اســتخدام 

الواقــي الذكري". عىل ســبيل املثال، أظهرت دراســة أجريت يف بعض جامعــات الواليات 

املتحدة األمريكية أن محاولة التشجيع عىل استخدام الدرج بوضع الفتات بجانب املصاعد، 

توضح بأن اســتخدام الدرج وسيلة جيدة ملامرسة الرياضة مل ُتجِد نفعاً. يف مقابل ذلك، فإن 

وضع الفتة مكتوب عليها: "معظم الناس يســتخدمون الــدرج" كان له بالغ األثر، وزاد من 

استخدام الدرج بنسبة ٤٦ يف املائة)٥(. عالوة عىل ذلك، استمرت مستويات استخدام الدرج 

عالية حتى بعد إزالة الالفتة فيام بعد.
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يف تدخل ضمن أشهر سلسلة من التدخالت املبكرة لفريق الرؤى السلوكية، كان استخدام 

األعراف االجتامعية هو صميم ذلك التدخل. الفكرة كانت بســيطة: إخبار دافعي الرضائب 

املتأخرين عن السداد بالحقيقة التالية: تسعة من أصل عرشة من دافعي الرضائب يسددون 

مســتحقاتهم يف الوقت املحدد. وحتى ننســب الفضل ألهله، اســتندت هــذه الفكرة عىل 

أعــامل روبرت كيالديني املتعلقة باملعايري االجتامعية، عىل األقل عرضه التقدميي يف داوننغ 

ســرتيت يف عام ٢٠٠٦م. كام أن النســخة األوىل من التدخل صيغت من قبل ستيف مارتن 

رشيــك بوب)*( يف اململكة املتحــدة. مل يبدأ فريق الرؤى الســلوكية التجربة األوىل يف هذه 

السلســلة، بل بدأها موظف مدين يدعى نيك داون، والذي كان مســؤوالً بحكم عمله عن 

تحصيل ما قيمته ٦٠٠ مليون جنيه إســرتليني من رضائب الدخل الشخيص مستحقة الدفع 

لهيئة اإليرادات )HMRC(. أرســل نيك آالف الرســائل إىل املتأخرين عن السداد، والحقهم 

الســتكامل اإلفصاح عن عوائدهم ودفع ما كان مســتحقاً عليهم. تساءل نيك مستلهاًم من 

عمــل كيالديني، عام إذا كان باإلمكان تضمني النهج القائم عىل املعايري االجتامعية يف بعض 

رسائل التذكري بالدفع الصادرة عن هيئة الرضائب.

أظهــرت النســخة األوىل نتائج واعدة، لكنهــا مل تكن تجربة عشــوائية منضبطة توافق 

املتطلــب العلمــي للتجربة، مام تركها عرضة لالنتقاد الذي متحــور حول صعوبة عزل تأثري 

الرســائل املعّدلة التي أرســلها نيك عن تأثري التغيريات األخرى التي ظهرت يف نفس الوقت. 

لذلك عمل فريق الرؤى الســلوكية مــع فريق نيك؛ من أجل التوصل الختبار أثر الرســائل 

املستندة عىل األعراف االجتامعية بشكل أكرث منهجية، واستكشاف ما إذا كان إدخال مزيد 

من التغيريات عليها قد يجعل أداءها أفضل.

اتخذنا اإلجراءات الالزمة إلعارة شخص من الفريق للعمل مبارشة ضمن هيئة اإليرادات 

)HMRC(، وذلــك لطأمنتهم عىل ســري العمل، وليصبح مبقدورنا إعــداد التجارب وتحليل 

البيانات بشكل صحيح. فتم بدعٍم حذٍر من رئيس هيئة الرضائب ترتيب إعارة باحث شاب 

وموهوب للهيئة يدعى مايكل هالســورث، والذي ســبق أن شارك معنا مبعهد الحكومة يف 

إعداد تقرير التأثريات الرئيســية مايندســبيس "MINDSPACE". هذا اإلجراء جعل هيئة 

الرضائــب تشــعر بالراحة واالطمئنان؛ فالشــخص الذي يجري هذه التجــارب يعمل تحت 

* بوب: االسم املخترص لروبرت، واملقصود هنا روبرت كيالديني – املرتجم.
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مظلتهــا، وهذا يعني أن البيانات التي تحتاج للتحليل ســتبقى داخل منظومة الهيئة، ولن 

يعرضها لالصطدام بأي عوائق قانونية. كان هذا االنتداب عىل األرجح هو مفتاح نجاح تلك 

التجارب، وهو عىل النطاق األوســع درٌس هامٌّ لكل من يسعى إىل نرش ُنُهج جديدة يف عامل 

مغلق وآمن للرضورة، كعامل جمع الرضائب.

من املؤكد أن إضافة سطر واحد )رصيح( وهو: "تسعة من أصل عرشة من دافعي الرضائب 

يسددون مستحقاتهم يف الوقت املحدد"، قد رفع معدل السداد بنحو ١.٥ نقطة مئوية، وهو ما 

يكافئ حوايل ٤.٥ يف املائة، كل هذا برسالة ُبسطت وُجردت من الحشو )مبدأ: "اجعله سهاًل"(. 

قــد ال تبدو لك الزيادة كبرية، ولكن إذا كنت تعمل يف مجال جمع مئات املاليني من الجنيهات 

أو الدوالرات، وكان هامش التكلفة لتدخلك صفراً يف األساس، فهذه زيادة قّيمة جداً يف الواقع.

كام أن عمل كيالديني وزمالئه قدم لنا أيضاً أفكاراً حول الرسائل التي قد تؤثر يف الناس 

بشــكل أفضل؛ فعمله يشري إىل أن اإلنسان يتأثر بشكل أكرب بسلوك من يراه مقارباً ومامثاًل 

لــه أكرث من تأثره بســلوك بقية الناس عموماً. عىل ســبيل املثال، يكــون النزالء أكرث عرضة 

لتكرار اســتخدام مناشــف الفندق أكرث من مرة، وبالتايل املساهمة يف توفري الطاقة الالزمة 

للغسيل املتكرر، إذا قيل لهم: إن النزالء السابقني قد فعلوا ذلك، بدالً من قول: الناس بصورة 

عامة تفعل ذلك. عىل هذا األســاس اختربنا إرسال عبارة: "معظم الناس يف منطقتك املحلية 

يدفعون رضائبهم يف الوقت املحدد"، ووجدنا بأن معدل الســداد ارتفع جراءها بأكرث من ٢ 

يف املائة مقارنة بالرسالة األصلية. 

وبطريقة مامثلة، فإن القاعدة املشهورة: أنه كلام زادت النفايات امللقاة عىل األرض، كلام 

ترجح إلقاء الشــخص للمنشور اإلعالين عىل األرض، لها اســتثناء غري مشتهر نوعاً ما؛ حيث 

إن احتامل رمي النفايات يف بيئة نظيفٍة متاماً إال من ورقة منشــور واحدة فقط ملقاة عىل 

األرض، أقل من احتامل رميها يف مكان ال توجد به أي مخلفات عىل اإلطالق. فورقة املنشور 

امللقــاة هذه ُتنبهنــا وتذكرنا بأن رمي النفايات هو االســتثناء، وأن التخلص منها بالشــكل 

الصحيح هو القاعدة. ســاعدتنا هذه النتيجة يف صياغة الرســالة عىل النحو التايل: "معظم 

الناس الذين عليهم ديون واجبة الدفع مثل التي عليك قاموا بدفعها بالفعل "معيار الديون" 

)debt norm(. كان استخدام هذا املعيار أكرث فعالية من املعيار االجتامعي املحيل، وبدمج 
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النهجني يف نهج واحد يوضح للشخص املستهدف بأن معظم الناس يف منطقته قاموا بالفعل 

بدفع ما عليهم، وأنه واحد من القالئل الذين مل يدفعوا. نتج عن هذا الدمج ارتفاع يف معدل 

الســداد ٥.٤ نقطة مئوية، أو ما يعادل زيادة مثرية لإلعجاب يف معدل السداد بنسبة 16 يف 

املائة، مقارنًة برســالة اإلحاطة األساســية. ليس ذلك باألمر اليء ملجرد إضافة سطر يف نص 

رسالة سيتم إرسالها يف كل األحوال.

أحد األمور التي كانت تشغل بالنا، بغض النظر عن فعالية الرسائل املنقحة من عدمها، 

هي أال تحظى هذه الرســائل بالقبول لدى متلقيها. ولكن الوقائع أثبتت أن رســائل فريق 

الرؤى السلوكية املنّقحة ارتبطت حقاً بانخفاض كبري يف الشكاوى، وأحد التفسريات املحتملة 

لذلك هو أن الناس يفضلون وصول رســالة مختــرصة ومهذبة؛ تذكرهم بأنهم مواطنني أكرث 

حكمًة مام كان يظن بهم، بدالً من أساليب التهديد.

 

الشكل)17( 

معدالت دفع الرضائب من قبل األفراد املتأخرين يف السداد بعد ميض شهر واحد )23 يوم عمل( من 

تلقيهم خمس نسخ مختلفة من رسائل التذكري. استخدام مقياس 23-يوم؛ ألنه الحد األقىص املتبع 

من قبل هيئة الرضائب قبل إرسال مزيد من رسائل التذكري أو رسائل التنفيذ مع مزيد من التكاليف 

اإلضافية املتكبدة
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:)Reciprocity( التبادلية
املعايــري االجتامعية هي واحدة مــن عدة مؤثرات اجتامعية متعــارف عليها تؤثر عىل 

ســلوكنا. أحد تلك املؤثــرات القوية األخرى يكــون التبادلية، وهي ترسي حتى يف أبســط 

الترصفات كطلب يتوجه به شخص آلخر.

تخيل لــو أن الراكب الغريب عنك، املجاور لك عىل منت القطار ترك حقيبته دون رقابة 

عنــد ذهابه إىل املرحــاض، وأثناء غيابه أىت شــخص آخر بكل ثقة، والتقــط الحقيبة وهّم 

بالرحيل وهي معه، هل ستتدخل؟ 

قــد تأَمل أن هذا ما ســتفعله، ولكن لو أنك رصيح مع نفســك فأنــت تعلم بأنك غالباً 

لــن تفعل. تظهر الدراســات التجريبية أن معظم الناس، يف أمريكا الشــاملية عىل األقل، ال 

يتدخلون.

من ناحية ثانية، تخيل لو أن ذلك الراكب طلب منك االنتباه لحقيبته أثناء غيابه، حينها 

هل ستتدخل؟ بكل تأكيد يف الغالب. ويف الواقع، تشري الدالئل التجريبية أنك ستتدخل عىل 

األرجح حتى لو مل يقل لك أي يشء عىل اإلطالق، ولكنه ببساطة لفت انتباهك وابتسم قبل 

أن يخطو مبتعداً.

أحــد املجاالت التي ُيّتبع فيها هذا النوع من الطلــب املبارش أو التبادل االجتامعي هو 

املستخدم من قبل الجمعيات الخريية، آملني منكم أن تقدموا لهم بعض املال. وأبسط صَوره 

يتمثل يف: نرش املتطوعني يف نوايص الشوارع، يطلبون من الناس بشكل مبارش تقديم العون؛ 

ألن الجمعيات الخريية أدركت فعالية هذا األســلوب. ومثة نهٌج آخر تبني لبعض الجمعيات 

الخريية بأنه قد يكون فعاالً جداً يتمثل يف: "منح" يشء للمتربعني املحتملني؛ من أجل حثهم 

عىل الرشوع يف التبادل والتعامل باملثل، ولكن عىل مستوى أوسع وأشمل. ميكن أن يتضمن 

ذلــك تقديم هدية بســيطة مثل قلم أو فلس واحد يوضع داخــل الظرف مع الطلب. كثري 

من الناس وأنا شخصياً من ضمنهم يجدون هذا النهج مزعجاً، ولكن ميكن أن يكون فعاالً.

يف عام ٢٠١٠م صادف أن حكومة االئتالف ورئيس الوزراء بشــكل خاص، كانوا شديدي 

الحامســة تجاه العمل الخريي والتشــجيع عىل البذل والعطاء؛ لذا أقمنا عدداً من التجارب 
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ملساعدة الجمعيات الخريية يف هذا املجال. كنا مهتمني مبحاولة إيجاد طرق فعالة لتشجيع 

الناس عىل البذل والعطاء، ويف الوقت ذاته تكون أقل إزعاجاً. أجرينا سلســلة من التجارب 

باالشــرتاك مع مايكل ســاندرز )الذي انضم يف وقت الحق إلينا يف فريق الرؤى الســلوكية 

كرئيس للبحوث( بغرض استكشــاف طرق، ميكن من خاللها التشجيع عىل العطاء، وُتحقق 

نتائــج تفوق أعظم نهج متعارف عليه لتشــجيع العطاء، وهو زيــادة اإلعفاءات الرضيبية. 

توصلنا إىل أن الُنُهج الفعالة لتشجيع العطاء غالباً ما تتضمن التأثري االجتامعي.

إحدى تجاربنا كانت داخل وزارة حكومية كبرية، وانطوت عىل محاولة زيادة اإلقبال عىل 

خطط التربعات املســتقطعة من الرواتب، وهي تعني: عندما يقرر الناس االشرتاك يف خطة 

للتربع املنتظم، بحيث يخصم تلقائياً من رواتبهم الشهرية لصالح إحدى املؤسسات الخريية. 

كام أن صاحبة الشــأن وأعني املؤسســات الخريية تفضل مثل هذا الشكل من العطاء؛ ألنه 

يحقق االســتمرارية واالنتظام يف التربعات، ويخلق اتصاالً مبارشاً مع املانحني. أما بالنســبة 

للامنحني، فهذه الطريقة تيرس عليهم عملية التربع بأقل جهد ممكن، وهي أيضاً ذات كفاءة 

رضيبيــة أكرب. ويف الواقع، يتضخم األثر الرضيبي ألي هبة تبــذل أياً كان مقدارها. التدخل 

األســايس الذي أردنا تجربته إىل جانب التبســيط وجعل األمر سهاًل، كان تجربة سلسلة من 

رســائل الربيد اإللكرتوين البديلة، يرســلها أشــخاص يعملون يف نفس الوزارة املستهدفة إىل 

زمالئهم يف العمل.

وجدنا أن ٢.٩ يف املائة من املوظفني اختاروا االنضامم لخطة التربعات املســتقطعة من 

الرواتب، بعدما تلقوا رسالة عرب الربيد االلكرتوين من أحد زمالئهم تطلب منهم دعم جمعية 

خريية بهذه الطريقة، سواء كانت تلك املؤسسة الخريية جديدة عليهم أو سبق وأن دعموها 

مــن قبل. كانــت هذه النتيجة يف حد ذاتها مثريًة جداً لإلعجــاب، بالنظر إىل وجود ٧٠٠٠٠ 

موظــف يف الوزارة، ودلياًل عىل كرم وســخاء املوظفني. ومع هذا، عندما تضمنت الرســالة 

صورة للمحتاجني، فإن عدد الذين قرروا الدعم واالنضامم إىل الخطة زاد بأكرث من الضعف 

لتصل النسبة إىل ٦.٤ يف املائة.

ليك نثبت فعاليتنا وتأثرينا يف هذا املجال، كان ال بد أن نجرب مثل هذه الُنُهج لتشــجيع 

العطــاء والتــربع يف بيئة القطاع الخاص؛ لــرى مدى نجاعتها من عدمهــا. لذا يف مجموعة 
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تجريبية عقدت داخل بنك اســتثامري خاص، اخترب مايــكل مدى فعالية مجموعة متنوعة 

من الُنُهج املختلفة، والتي تهدف إىل تشجيع موظفي البنك عىل التربع مبا يعادل راتب يوم 

واحد ملؤسسة خريية يرشحها البنك. تلقت مجموعة املقارنة )أو املجموعة املرجعية( بريداً 

إلكرتونياً عاماً حول الخطة وبعض املعلومات عنها، وأدى ذلك إىل إعالن نسبة محرتمة منهم 

تصل إىل ٥ يف املائة عن تربعهم براتب يوم واحد. أما اســتضافة أحد )صغار( املشــاهري يف 

املكتب للرتويج للخطة، فكان من شأنه رفع النسبة لتصل إىل ٧ يف املائة، ولكن أكرث الطرق 

فعالية كانت وببساطة مجرد توزيع علبة صغرية من الحلويات عىل املوظفني بجانب نرشة 

توضيحية عن الخطة. كان إرســال بريد إلكرتوين من الرئيس التنفيذي للبنك يحمل الطابع 

الشــخيص )تطرقنا له يف "الجذب" أعاله( وســيلة فعالة للغاية أيضاً، يف حني أن الجمع بني 

الربيد ذي الطابع الشــخيص وعلبة الحلويات قد أدى إىل نتيجة مذهلة يف نســبة املتربعني 

براتــب يــوم واحد وصلت إىل ١٧ يف املائــة. يف املجمل، أمثرت هــذه التجربة عن أكرث من 

٥٠٠٠٠٠ جنيه إسرتليني للمؤسسة الخريية )انظر الشكل ١٨(.

اتســم أســلوبا الحلويات والربيد اإللكرتوين ذي الطابع الشخيص بالقوة والفعالية؛ ألنها 

خلقت شــعوراً لدى املوظفني باالتصال الشــخيص والتبادلية. اخرتنا الحلويات لسبب إضايف 

فضاًل عن إثارة ديناميكية التبادلية أال وهو: أن دراســة سابقة بني األطباء أظهرت أن تقديم 

الحلويات لشخص ما يتسبب يف تعديل مزاجه، وعندما يكون الشخص معتدل املزاج يكون 

منفتحاً أكرث يف تفكريه)٦(. رمبا كال التأثريين عِمال معاً يف تقوية هذا األسلوب.

االلتزام، تأثير العيون والوجوه الشاخصة:
مثة مؤثٌر وثيق الصلة بالتبادلية االجتامعية أال وهو االلتزام االجتامعي، وسنعرف املزيد 

عنه يف الفصول القادمــة، لكن لركز اآلن عىل ماهيته وملاذا يرتبط بالتأثري االجتامعي. جزء 

من قوة التبادلية )التعامل باملثل( أنها تؤدي بنا إىل االلتزام مع شخص آخر، مهام كان قدر 

ذلك االلتزام. عىل ســبيل املثال، إذا دعاك أحد أصدقائك إىل العشــاء فسينتابك شعور عام 

ببعــض االلتزام لدعوته يف املقابل، إن مل يكن لتناول العشــاء فعىل األقل لتناول فنجان من 

القهوة أو كوب من الشــاي. مبعنى آخر، عندما يســاعدنا أحد أو يعطينا شيئاً، ففعله ذلك 

يرتك فينا إحساساً بأننا مدينون بالتزام تجاههم.
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قد يظهر هذا الشــكل القديم والعميق للتبادلية وااللتزام، وكأنه من بقايا املايض التليد 

إذا نظرنا له وفق مقاييس اقتصاديات الســوق الحديث، حيث األشياء تباع وتشرتى وتصاغ 

العقــود لتوثيقها. ولكن هذه املبادئ مبا لها من منطقيــة ومنطية متأصلة بعمق يف عاداتنا 

وتفكرينــا، إىل حــد أكرب بكثري مام يدركه معظمنا، فإنها ال تزال تشــكل األســاس لكثري من 

االقتصاديات الحديثة ذاتها. عندما يســاعدنا أحد، فإننا نشــعر "طبيعياً" بالتزام حي تجاه 

ذلك الشخص أو املؤسسة.

غالبــاً ما ُينظــر إلدارات الخدمات العامة وكذلك لبعض الــرشكات التجارية ذات الصلة 

بأنها جهات تســاعد الناس، خاصــة عندما يبذلون جهداً إضافياً يف تلك املســاعدة، وميكن 

استثامر الرغبة املوجودة لدى الناس يف التبادلية والتعامل باملثل؛ الستدعاء الشعور بااللتزام 

— وطرح طلب أو ســؤال بســيط عليهم. عىل سبيل املثال، ال شــك أن إيجاد السبل املثىل 

لتطويــر الخدمــة أو العمل التجاري يعد من املعلومات الثمينــة للغاية، والوقت الطبيعي 

لتطلب من شخص ما أن يزودك برأيه حيال ذلك، هو بعد حصوله عىل الخدمة التي تقدمها 

له مؤسســتك. بعد أن يرصف الطبيب الدواء للمريــض مبارشة، يعد هذا هو الوقت املثايل 

ليطلب من املريض محاولة اإلقالع عن التدخني أو مامرسة الرياضة بشكل أكرب. الغريب يف 

األمر، أن إدارات الخدمات العامة ضعيفة جداً يف هذه الناحية، ويف دعوة الناس ملثل هذه 

االلتزامات. لكنهم عندما يقومون بها كام سرى يف الفصول القادمة، فيمكن أن تكون وسائل 

فعالة جداً "ملساعدة الناس عىل مساعدة أنفسهم".
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النسب املئوية ملوظفي البنك الذين ُشجعوا بأساليب وُنُهج مختلفة عىل التربع براتب يوم واحد لجمعية 

خريية. سجل الجمع بني نهجي الربيد االلكرتوين ذي الطابع الشخيص وهدية علبة الحلويات أكرث من ثالثة 

ا ونرشًة عن الخطة أضعاف التربعات، باملقارنة مع املجموعة املرجعية الذين تلقوا بريداً إلكرتونياً عامًّ

نحن مخلوقات اجتامعية بشدة، إىل درجة أن مجرد اإليحاء بوجود شخص أو مراقبته لنا 

فإن ذلك يؤثر عىل سلوكنا. أشارت عدة دراسات إىل أن نظرات العيون أو الوجوه الشاخصة 

لنا تجعلنا نترصف بشكل أكرث استقامة وأمانة. وبالتايل، تبني أن امللصقات التي تحوي وجوهاً 

تنظر إلينا، تزيد بشكل كبري من احتاملية أن ميتثل الناس ملا ُيطلب منهم، مثل رفع أطباقهم 

يف املقصــف بعد انتهائهم مــن األكل، أو دفع مثن مشــرتياتهم يف صندوق األمانة املخصص 

للمحاســبة يف بيئــة غري خاضعة للرقابــة، يف حني كانت الصور والرســائل األخرى ذات تأثري 

بسيط.
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مل ُيجِر فريق الرؤى السلوكية أي دراسة منهجية باستخدام هذا النهج، ولكن بعد مناقشة 

هذه القاعدة املبنية عىل أدلة موسعة مع زمالئنا يف هيئة اإليرادات )HMRC(، قرروا أنها 

مقنعــة مبا فيه الكفاية؛ لتكون األســاس الذي تبنى عليه حملتهــم الوطنية التي تهدف إىل 

تشجيع الناس عىل اإلفصاح عن دخلهم بالكامل. كان يف مخيلتنا أمٌر أكرث دقًة وإحكاماً، إال 

أنك قد فهمت املقصود )انظر الشكل ٢٠(.

اللمسة اإلنسانية أو الشخصية:
عطفــاً عىل نجــاح التجربة مع البنــك االســتثامري )املذكورة أعــاله( يف جمع األموال 

للمؤسســات الخريية التي رشحها، استدعى البنك مايكل ساندرز مرة أخرى ملتابعة دراسته 

البحثية يف العام الذي تاله، مام أتاح له فرصة اختبار مزيد من التغيريات يف استخدام التأثري 

االجتامعي لتشجيع العطاء. وسبق أن أثبتنا أن إضافة دعوة من زميل )معرفة شخصية( مع 

الطلب، كان غاية يف الفاعلية عىل الصعيد الحكومي؛ فَحرصنا عىل اختبار ذلك يف الســياق 

التجــاري. رتبنــا هذه املرة أن يتلقى املوظفون رســالة بريٍد إلكرتوين من شــخص يعمل يف 

أحــد أقســام أو مجاميع البنك، يركز فيها عىل أنهم اختريوا للتــربع والعطاء. وخالفاً للمثال 

الحكومي، رســالة الربيد اإللكرتوين هذه مرسلة من شخص يعرفه الفرد املرسل إليه أو عىل 

األقل يعرف من يكون. كان تأثري هذا التدخل مذهاًل؛ حيث أسفر عن موافقة ما يربو عىل 

واحد من كل ثالثة أشــخاص تلقوا الرســالة عىل التربع براتب يوم لصالح الجمعية الخريية، 

وهو ما يوازي زيادة بأكرث من الضعف عن تأثري أفضل التدخالت الســابقة من العام الذي 

قبله، ويزيد بحوايل سبعة أضعاف عام تحقق يف مجموعة املقارنة، والذين تلقوا خالل نفس 

الفرتة نرشة تعريفية ورسالة بريٍد إلكرتوين اعتيادية.



اجتامعي

151 داخل وحدة الحفز

 الشكل)19(

يف اململكة املتحدة، أدرجت هيئة اإليرادات )HMRC( صورة عيون يف حمالتها لعام 2012م استناداً 

عىل األدلة السلوكية بأنها تساعد عىل زيادة األمانة

ال يقترص تأثري اللمســة الشــخصية عىل ميــدان التربع والعطاء فحســب؛ فالعديد من 

جوانب النشــاط الحكومي – والخدمات التجارية أيضاً – تشــتمل عــىل التفاعل والتبادل 

اإلنســاين، وغالباً ما يكون عىل شكل طلب أو حث الشخص عىل القيام بأمر ما. بالرغم من 

ش العنرص اإلنساين وُيقىص من املعادلة. وهذا خطٌأ وبرصاحة أكرث مخجل  ذلك، كثرياً ما ُيهمَّ

نوعاً ما. تناول فريق الرؤى الســلوكية هذه املســألة وأوضحها بشــكل جيد يف واحدة من 

الدراسات املفضلة لدي.

قمنــا بالكثري والكثري من العمل يف محاولة منا إلعــادة العاطلني عن العمل إىل ميادين 

العمــل بأرسع وقت ممكن )ملزيد من التفاصيل عن النمــو، انظر الفصل ٨(. الحظنا أثناء 

عملنا عــىل هذا املوضوع أن مستشــاري مراكز العمل، الذين يتمثل دورهم يف مســاعدة 

العاطلــني عىل العودة إىل العمل، يتجهون يف بعض األحيان إىل تســجيلهم يف معارض فرص 

العمل املحلية أو ملتقيات التوظيف. كام يرســل املستشارون يف بعض األحيان رسالة نصية 
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مفيــدة إىل الباحثني عــن العمل لتأكيد حجوزاتهم يف تلك الفعاليات، ولكن شــخًصا واحًدا 

فقط من كل عرشة أشــخاص يحرض فعلياً. افرتضت إليزابيث كريكامن وهي عضو يف فريق 

الرؤى السلوكية أن إضفاء ملسٍة شخصيٍة من شأنه إحداث فرق.

وكانت توقعاتنا يف محلها؛ فإضافة اسم املستلم يف بداية َنص الرسالة، زاد نسبة الحضور بحوايل 

٥ نقــاط مئوية أو ما يكافــئ ١٥ يف املائة، بالضبط كام توقعنا. عطفاً عــىل نتائج عملنا يف مكان 

آخر مع أســلوب إضفاء الطابع الشــخيص )انظر "الجذب!" أعاله(. ماذا حني يضيف املستشارون 

أسامءهم أيضاً؟ ارتفعت النسبة إىل ١٨ يف املائة. وكيف يكون الحال إذا كتب املستشار عوضاً عن 

النص القديم العبارة التالية: "لقد حجزت لك مكاناً يف الفعالية ... حظاً موفقاً!". ارتفعت النســبة 

إثرها ارتفاعاً مبهراً إىل ٢٧ يف املائة، أي بزيادة تقارب ثالثة أضعاف )انظر الشكل ٢٠(.

مــا يعجبني يف تجربة من هذا النوع ليس فقط كونها نجحت بشــكل جيد، وأنها ذات 

تكلفة منخفضة بأقل حٍد ممكن، ولكن ملا تحمله من طابع إنساين. فالُنُهج السلوكية ليست 

مجرد حفز معنوي لســحب عائــدات رضيبية أكرث أو للمســاعدة يف تحقيق بعض النتائج 

القّيمــة وبعيدة املنال. إنها يف أفضل صورها تدور حول فهمنــا ملن نكون، وكيفية ارتباطنا 

وتواصلنــا فيام بيننا بصورة أفضل، إنهــا بكل رصاحة تتمحور حول تصميم الخدمات للبرش 

ال حول "األيكونات" )econs()٧(. فكر يف األمر عىل هذا النحو: تخيل بأنك الشــخص الذي 

سيتلقى ذلك التأكيد حول الحجز يف معرض فرص العمل – فام هو مضمون الرسالة النصية 

الذي ترغب أن تستلمه؟ وكيف تعتقد أن يكون شعور العاطل عن العمل الذي أتته الرسالة 

النصية مقارنًة بأقرانه اآلخرين؟ أال تظن بأنه ســيذهب إىل املقابلة الشخصية شامخ الرأس 

وثقته بنفسه أقوى قلياًل؟)٨(.

تجنب ارتكاب "الخطأ الفادح":

يف ندوته التي عقدها يف داوننغ سرتيت عام ٢٠٠٦م، كانت لدى روبرت كيالديني رسالة 

واحدة أصابت يف العمق وتراً حساســاً، وتســببت ببعض الضحك العصبي يف قاعة الطعام 

مببنــى الحكومــة؛ فقد تحدث من منظــوره الخاص كيف أن صناع السياســات يف كثري من 

األحيان ال يتجاهلون قوة املؤثرات واملعايري واألعراف فحسب، وإمنا يف الغالب يستخدمونها 

عن غري قصد بطريقة تأيت بنتائج عكسية )انظر الفصل ٢ أيضاً(.
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 الشكل)20( 

ارتفاع نسب الباحثني عن عمل يف ملتقيات فرص العمل حسب رسالة التذكري النصية التي يتلقونها

وقال كيالديني: إن صناع السياسات وبسبب تعجلهم يف إقناع زمالئهم أو جمهور الناس 

مبدى خطورة قضية معينة، كثرياً ما يتســببون عن غري قصد بتعزيز ذلك السلوك ذاته الذي 

كانوا يحاولون ردعه. حملة عىل ســبيل املثال تعنى بالتحذير من جرائم الطعن بالسكاكني، 

ينتهي بها املطاف إىل إيصال رســالة فحواها أن معظم الشــباب يحملون السكاكني. وحملة 

للحد من التهرب الرضيبي أو ملناهضة وسائل الغش للحصول عىل املنافع، قد توصل رسائل 

غري مقصودة بأن الجميع يفعل ذلك. مثل تلك الحمالت أو األحاديث والخطب كانت أشبه 

ما تكون بوضع الفتة عىل جدار أســمنتي مرتفع مكتوب عليها: "ال ملامرســة ألعاب الكرة" 

– نعم املضمون جيد وواضح، ولكنه يدفع الشــخص نحو الفكرة دفعاً؛ حسًنا مبا أنك ذكرت 

ذلك اآلن فيا لها من مساحة كبرية لقذف الكرة تجاهها.
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يف الســنوات التي أعقبت تلك الندوة، توقفُت عن حساب عدد حاالت "الخطأ الفادح" 

الذي ذكره روبرت كيالديني لكرثة ما شاهدته بنفي. ويف معظم تلك الحاالت مل يتم تقييم 

اآلثار الناتجة عنها ولكننا نعرف ما يكفي عن مدى قوة املعايري االجتامعية الوصفية لنحكم 

أنهــا كانت كارثية. مــن األمثلة عىل تلك الحاالت: ملصقات تخــرب موظفي مكاتب الهجرة 

بالقبض عىل بعض زمالئهم ومعاقبتهم لبيعهم تأشريات عمل )"فكرة مل تخطر عىل بايل أبداً 

– وأتساءل كم يا ترى ربحوا من ذلك زماليئ "(، والفتات يف عيادات األطباء الجراحية توضح 

عدد املرىض الذين تغيبوا عن مواعيدهم خالل الشــهر الفائت )"... لذا لست الوحيد الذي 

سيفعل ذلك"(، والحمالت الوطنية التي تتحرّس عىل انخفاض عدد النساء الكيل يف املجالس 

العليا إلدارات الرشكات )"حســناً، لدينا امرأة عضو يف مجلس إدارة رشكتنا، املكون من اثني 

عرش عضواً، وقياساً عليه وضعنا جيد للغاية"(.

لألســف، تقــع أيضاً بعض املؤسســات يف املجتمع عن غري قصد يف "الخطــأ الفادح" أو 

مه. وسائل اإلعالم إحدى تلك املؤسسات بإبرازها ألحداث وقصص الجرائم والتهديدات  تضخِّ

والخــداع، وإن كانت تردد أن غايتها من ذلك الصالح اإلنســاين. ال عجب إذن يف أن غالبية 

الناس يف اململكة املتحدة وغريها من الدول بسبب ما يصوِّره لهم اإلعالم، ال يزالون يشعرون 

بأن الجرائم آخذة يف االرتفاع )عىل مســتوى أوطانهــم عىل أقل تقدير(، بالرغم من أن كل 

املقاييس املوثوقة واملعتربة وثقت انخفاضها خالل العرشين ســنة املاضية. وباملثل، غالباً ما 

توحي النظم الرقابية ونظم الرعاية االجتامعية من دون قصد بأن معظم الناس ليسوا أهاًل 

للثقة، بحكم أنها ُنظم مبنية أساساً عىل االفرتاض، وما يرتبط به من عمليات رقابة وتحقق، 

بأن الناس محتالون ويخرقون القانون. تشري األدلة املبنية عىل املعايري االجتامعية إىل أن مثل 

هذه اإلشارات من املحتمل أن تزيد من مستويات الغش واالحتيال.

ومع ذلك، ميكننا يف كثري من األحيان االلتفاف عىل تلك الحمالت وآثارها الســلبية. خذ 

مثاًل الحمالت الهادفة لزيادة وجود النساء يف مجالس إدارات الرشكات، وهي قضية تحظى 

بتأييد واســع النطاق من النشــطاء ومن رؤساء الحكومات عىل حٍد ســواء، ولكنها غالباً ما 

تجســد مثاالً صارخاً عىل "الخطأ الفــادح". عادًة يف مثل هذه الحمــالت الرامية إىل زيادة 

وجود العنرص النســايئ يف مجالس اإلدارات تكــون اإلحصائيات هي محورها وحجر الزاوية 

فيهــا، من قبيل: "أليس من املؤســف أن ٢٥ يف املائة فقط من أعضاء مجالس اإلدارات هم 
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من النساء؟" )وأقل يف بعض الدول(. مؤسف حقاً، ولكن من املحتمل أيضاً أن تؤدي الرسالة 

املســتهدفة عىل غري مرادها إىل تطبيع الوضع وتعّود الناس عليه. من الناحية األخرى، ماذا 

لــو تناولت الحمالت هذا املطلب مــن خالل إحصائية ال تقل صحة عن ســابقتها: "٩٠ يف 

املائة من الرشكات لديها نســاء يف مجالس إدارتها"، تكون اإلشــارات املرسلة حينها مختلفة 

جداً. وبالفعل، بعد خوض مناقشات مع إريس بوهنيت الخبرية يف شؤون عدم املساواة بني 

الجنسني، وإمييل والش املستشارة الخاصة لوزير األعامل يف اململكة املتحدة، أُعيدت صياغة 

أجزاء من حملة اململكة املتحدة؛ لتشجيع زيادة النساء يف مجالس اإلدارات بهذه الطريقة.

"الخطأ الفادح" الذي كشــفه كيالديني شــاهٌد واضح عىل مدى األهمية والفائدة التي 

تجنيها الحكومات والرشكات من اإلحاطة بالرؤى الســلوكية، ولو بالقدر القليل. حتى لو مل 

يكن اهتامٌم نشــط باســتخدام ُنُهج الحفز يبقى من املهم معرفتها، عىل األقل لتعرف أين 

تعرثت من غري قصد منك، وتسببت يف حشد تلك الُنُهج ضد أهدافك.

الخالصة: سلوكيات اآلخرين تشّكل وتضّخم أفعالنا:
تبنّي أن إحدى أقوى األدوات غري املســتخدمة يف ُجعبة صناع السياسات، هي وببساطة 

استقراء ورصد ترصفات وأفعال اآلخرين بكل دقة. ومبا أن السياسات العامة تتامىش عموماً 

مــع مــا يقوم به أغلبيــة الناس بالفعل – مثل دفــع الرضائب وعدم إيــذاء الغري– فيمكن 

استخدام وتطبيق هذه األداة عىل نطاق واسع.

مع ذلك، فإن لهذه األداة قيوداً واضحًة أيضاً. فمحاولة جعل املعيار االجتامعي انعكاساً 

ومرجعــاً لن ُتجدي كثــرياً، عندما يقوم أكرثية الناس بالفعل "الخاطئ". عىل ســبيل املثال، 

تعاين معظم الدول الصناعية من مشكلة البدانة، ومن َثّم من املرجح أن تأيت النتائج عكسية 

جــّراء انعكاس هذه املعايري االجتامعيــة الخاصة. ويف الواقع، هناك أدلــٌة محددٌة عىل أن 

البدانة "ُمعدية"؛ فعندما تزيد أوزان من حولك فالبد أن يزيد وزنك، كام يتغري منظورك ملا 

هو صحي أيضاً)٩(. وميكن لهذا الوضع أن يســتثري بعض املسائل الشائكة، ومنها اللجوء يف 

بعــض األحيان إىل إغراءات "الحفز"، بعرض أرقــام وإحصائيات مغلوطة ملنع ازدياد الوضع 

م ألولياء  سوءاً. يف الواليات املتحدة األمريكية، لعدة سنوات مل تكن منحنيات الوزن التي تقدَّ

األمور لرسم مدى منو أطفالهم، هي منحنيات الوزن الفعلية لألطفال األمريكيني، وإمنا كانت 
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عبــارة عــن توزيعات "لألوزان الصحيــة"، وكان الدافع لهذا الترصف هــو القلق من تفاقم 

مشكلة البدانة بدرجة كبرية إذا استخدم األهايل منحنيات الوزن الفعلية لألطفال األمريكيني 

)ملزيد من النقاش حول أخالقيات الُنُهج السلوكية، انظر الفصل ١١(.

إن مفهــوم كلمة "اجتامعي" يف ســياقنا هذا أوســع من مجرد املعايــري االجتامعية، بل 

تشــمل أيضاً احتضان اللمسة اإلنســانية والشخصية يف تصميم الخدمات. وهذه اللمسة يف 

أبســط صورها ليست أكرث من مجرد استخدام االسم الرصيح للشخص، ولكن امتدادها أكرث 

من ذلك بكثري، فنحن كائنات اجتامعية بعمق. وفهم التأثري االجتامعي ليس من شأنه فقط 

املســاعدة يف تحقيق نتائج أفضل مثل دفــع الرضائب يف الوقت املحدد أو حث الناس عىل 

الذهــاب إىل مقابالت العمل، بل لها أيضاً آثار أعمق بكثري، ســنعود ونلقي الضوء عليها يف 

الفصول الالحقة، وخاصًة فيام يتعلق باألثر عىل الرفاهية االجتامعية.

للمرء أن يتساءل عام إذا كانت التأثريات الناتجة عن الحفز عموماً، واملعايري االجتامعية 

عىل وجه الخصوص، تقترص عىل ســياق ثقايف بعينه، وهو تســاؤل مرشوع وقد دار بخلدنا 

أيضــاً وبحثنــاه. ومنذ عهد قريب، طلب البنك الدويل من فريق الرؤى الســلوكية النظر يف 

ســبب انخفــاض معدالت دفع الرضائــب يف بلد معني من بلدان أمريكا الوســطى. مل نكن 

متأكديــن مــام إذا كانت الُنُهج التي طورناها يف اململكة املتحدة قد تنفع يف ســياق وطني 

مختلف. حاولنا بقيادة ســاميون رودا وســتيوارت كيتل تجربة مجموعــة من البدائل عىل 

شــكل رســائل مكتوبة، ال تختلف كثرياً عن املذكورة ســابقاً يف هذا الفصل. استندت بعض 

تلك الرســائل عىل استدعاء الفخر واالعتزاز الوطني، وأخرى عىل التهديد بعمليات التدقيق 

واملراجعة، وهكذا. ولكن ما أصاب الجميع بالدهشــة رمبا، أن األسلوب الذي أثبت فعاليته 

كان املستند عىل – ما خّمنته أنت – املعايري االجتامعية.

عــىل الرغم مــن أن الثقافات والعادات يف جميــع أنحاء العامل قد تختلــف، إال أننا يف 

جوهرنــا وحقيقتنا نحن جميعاً كائنــات اجتامعية. نحن نتأثر مبا يفعله اآلخرون من حولنا 

)املعايــري االجتامعية الترصيحية(، وخاصة بســلوكيات من نعرفهم أو نشــعر بأنهم مثلنا، 

مدفوعــني بالرغبة يف التبادلية واملعاملــة باملثل، وحتى إننا نتأثر بفكرة مراقبة اآلخرين لنا. 

لــذا فعىل أقل تقدير، يجب أن يكون صانعو السياســات عىل دراية بهذه التأثريات، فإذا مل 
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تحوجهم الرضورة املســتقبلية إىل اســتخدامها بفعالية، فال أقل مــن تجنب خلق حفٍز غري 

مقصود يعمل ضد أهدافهم املعلنة.

ختاماً، واجبنا كمواطنني أال نقلل من قوة التأثريات االجتامعية عىل ســلوكنا. من املمكن 

أن يكــون مفيداً جداً الحصول عىل اآلراء والتعليقات )feedback( ملا يفعله اآلخرون، مثل: 

عندما تقرر أين ســتمكث أو ماذا ستشــرتي، ولكن ينبغي أيضاً أن نتبني وندرك متى تكون 

اســتدالالتنا حول ســلوكيات اآلخرين خاطئة، وأن نحجب العوامــل األخرى التي نهتم لها، 

وقد تؤثر يف حكمنا. لدي اثنان من أبنايئ سيغادران املنزل لاللتحاق بالجامعة خالل العامني 

املقبلني، وأكره أن ينتهي بهام الحال إىل تناول الكحول بشكل مفرط أو قيادة السيارة برسعة 

جنونية، ملجرد أنهام يظنان بأن ذلك ما يفعله كل أقرانهام.
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التوقيت المناسب:
هناك سبب منطقي وراء حرص تجار التجزئة عىل معرفة ما إذا كنت يف انتظار مولودك 

الجديد، وســينقبون جيداً يف بياناتك الرشائية للحصــول عىل تلك املعلومة. إن وجود طفل 

حديــث الوالدة أمٌر غاية يف الروعة، ولكنه أيضاً يعني رشاء الكثري من األشــياء التي مل تكن 

لديك من قبل، وحتاًم سوف يختل روتني ونظام حياتك بالكامل. أما بالنسبة لباعة التجزئة، 

فهــذا وقت هبوب رياحهم ويريدون اغتنامها؛ فأنت بحاجة إىل الذهاب للتســوق، ومبا أن 

عاداتك الســابقة والروتني الذي اعتدته قد أصابه الخلل، فقد يســهل إقناعك بالتحول عاّم 

ألفته من املنتجات والعالمات التجارية وحتى محال بيع التجزئة للكثري من السلع، وليست 

فقط املتعلقة مبتطلبات الطفل. إنها فرصة كبرية بالنســبة للمحل الذي اعتدت عىل ارتياده 

بانتظام، وفرصة أكرب للمحل املنافس له، إذا أمكنه معرفة اللحظة املوافقة واملنتج املناسب 

الستاملتك تجاهه)١(.

أمــا الحكومات، فــال يعنيها يف يشء أمر بقــاءك أو تحولك عن املحل الــذي تبتاع منه 

بضائعك، ولكنها مهتمة جداً بإقناعك وحملك عىل تغيري سلوكياتك، ومنها سلوكك إن كنِت 

أمــاً أثناء فرتة حمــل طفلك. يدرك املختصــون يف مجال الصحة العامة ولســبب وجيه أن 

التدخني وتناول الكحول أثناء الحمل– عىل ســبيل املثال– ميكن أن يؤثران بشكل كبري عىل 

صحة الطفل عىل املديني القصري والطويل. وأكرث من هذا، يؤثران أيضاً عىل مستقبله؛ سواٌء 

مــن جهــة تحصيله العلمي أو اســتعداده لجنوح األحداث أو فرصــه يف التوظيف. الدافع 

الحكومي يف هذه املســألة كبري وكبري جداً، باإلضافة إىل الرغبة يف حصول األم وطفلها عىل 

حيــاة أفضل. فبخالف ذلك، قد ينتهي الحال بأن يتحمل املجتمع بأرسه تكاليف طفل يعاين 

من متالزمة الجنني الكحويل.
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الشكل)21( 

قامت العديد من الدول يف الوقت الحارض بإضافة ملصقات تحذيرية عىل املرشوبات الضارة وغريها 

من املنتجات، تهدف إىل تقديم تنبيهات يف الوقت املناسب للحد من السلوكيات الخطرة

ما هو الوقت األنسب للتدخل؟ يف هذه الحالة، إن كان التدخل بعد والدة الطفل فمن 

الواضــح أن الوقت قد فات. هــل يجب أن يكون التدخل يف املرحلة املدرســية قبل وقت 

طويل من أن يصبح الطلبة اليافعون آباًء وأمهات؟ كام يبدو أن تقديم النصح يف هذا األمر 

للمراهقــني بعيد كل البعد عن الصواب؛ فلرمبا تفصلهم ســنوات عديدة قبل التفكري مجرد 

التفكري بإنجاب طفل. بالنسبة ملعظم حديثي السن املنتظرين قدوم مواليدهم، فإن مراكز 

الرعايــة الصحية األولية هي املكان الطبيعي لتقديم النصح يف شــهور الحمل األوىل، ولكن 

حتى تلك املراكز محدودة الفعالية. ورمبا ال تتواصل بعض األمهات الشــابات مع أخصائيي 

الرعاية الصحية إال قبل وقت قصري من والدة أطفالهن.

مثــة نهٌج بديــل يتمثل يف: متابعة التثقيف الصحي عىل أوســع نطاق، ووضع ملصقات 

تحذيرية عىل املنتجات محتملة الرضر لتحذير الشــباب والنســاء الحوامل من استخدامها. 

لكن حتى هــذه امللصقات فيها جوانب قصور خطرية أهمها: أن معظم الناس ال يقرؤونها، 

وكذلــك مخاطر التخفيضات املصاحبة لها، ويف بعض الحاالت قد ال تدرك املرأة بأنها حامل 

من األســاس. وهناك مســألة إضافية تتعلــق بحقيقة أن قلة من األكرثيــة تتعرض حياتهم 

للخطر نتيجة هذه املامرســات؛ تجــد مثاًل أن املدخنني الرشهني يقللــون دوماً من الخطر 

املحدق بهم شــخصياً – فهم يعرفون أن التدخني خطري، ولكنهم يعتقدون أن ســواهم من 

املدخنني اآلخرين هم من سيموتون جّراء هذه العادة السيئة )انظر أيضاً الفصل ٤(.
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متى تحل اللحظة المناسبة؟
ُحسُن التوقيت مسألة جديرة بتمييزها قبل أن نواصل، وهي مسألة مهمة من عدة جوانب: 

أواًل: التوقيت مهم من ناحية ســببية بسيطة. فمن األفضل غالباً التدخل يف وقت مبكر؛ 

"درهم وقاية خري من قنطار عالج" قول مأثور قديم لكنه جيد ومستقيم املعنى. أما يف علم 

السلوك بشكل خاص فال يوجد يشء حول ذلك، ولكن هناك عمليات نفسية لديها مثل هذا 

النوع من الحركية املبكرة.

ثانياً: حتى عندما ينشأ سلوك أو عادة جديدة، يظهر أن هناك بعض اللحظات الحاسمة 

أو الفاصلــة يكــون فيها التدخل أكرث ترجيحاً يف إحداث التغيريات عىل الســلوك. وهذا هو 

الســبب وراء رغبة تجار التجزئــة يف معرفة ما إذا كنت تنتظر مولــوداً، ألنه يحدد الوقت 

املناســب الذي تكون فيه إمكانية إقناعك برشاء منتجات جديدة أكرب، ورمبا تبديل عاداتك 

الرشائية األخرى كذلك.

ثالثاً: هناك مجموعة من املســائل املرتبطة مبا يطلق عليه علامء النفس واالقتصاديون، 

عىل نحو متزايد: "التفضيالت املتناقضة زمنيا" )time inconsistent preferences(. فمثاًل، 

تريد فعاًل أن تحصل عىل جســم الئق وتفقد بعض الوزن الزائد – ولكن شــهيتك يف الوقت 

الراهــن مفتوحة بعض اليشء، وهناك بعض الكعك يف املطبــخ ... والنتيجة معروفة. هناك 

أيضاً مســألة مذهلة متعلقة بتصور وإدراك الزمن ذاته، وكيف يقســم املســتقبل واملايض 

إىل أجزاء ذات مغزى من الناحية النفســية، ال كقطع متســاوية يف الســاعة. لحسن الحظ، 

من املمكن تصميم تدخالت ميكنها أن تســاعد الناس عىل الترصف بطرق أكرث اتســاقاً مع 

تفضيالتهم األساسية، والفرار من فخ الرغبات اآلنية.

سنســتخدم هذا التقسيم الفضفاض لتنظيم أقســام هذا الفصل، بالرغم من أن جميع 

جوانب التوقيت الثالثة ميكن أن تجتمع كام ســرى ســويًة للمســاعدة يف صياغة وتشكيل 

تدخل أكرث فعالية.

التدخل المبكر قبل نشوء مسار أو عادة ما:
يعترب الرســم املعربِّ عن ظاهرة "التطبع" )imprinting( أحد أشــهر الرسوم التوضيحية، ويدل 
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بشكل قاطع عىل أهمية التوقيت يف علم النفس. وعىل مدى يتجاوز قرناً من الزمان تم توثيق كيف 

أن بعض األنواع الحية، والطيور أكرثها شــهرًة، تتعلق بعد والدتها بأول كائن متحرك أكرب منها تراه 

أمامهــا. أظهر كونراد لورنز كيف أن صغار اإلَوز تتطبع بهذه الطريقة لتتبع إنســان مييش، أو حتى 

تتطلــع إىل يشء جامد، وتفضلهــا عىل أن تتبع إوزة أخرى تراها الحقاً )انظر أدناه(. ميكن ملثل هذا 

النوع من االرتباط أو التفضيل أن يكون حارضاً يف حياة األشخاص البالغني بشكل قوي ومستمر.

 الشكل)22( 

وثق كونراد لورنز كيف أن العديد من أنواع الكائنات الحية متر بفرتات حرجة، من املمكن أن 

تتعلم أثناءها بناء ارتباطات وعالقات محددة، ومبجرد انقضاء تلك الفرتة املحدودة يكون ما تعلمته 

"مختوماً" أو "مطبوعاً" فيها بشكل دائم. وقد ُمنح جائزة نوبل يف عام 19٧٣م عىل أعامله يف هذا 

املجال. )مصدر الصورة: جيتي إميجيز(
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يعترب البرش بشكل عام أكرث مرونة وقابلية للتعلم، ولكن بالرغم من ذلك يبدو أن بعض 
اآلثار املشابهة موجودة ولو بشــكل صوري. عىل سبيل املثال، أظهرت الدراسات الطولية)*( 

أن الوضعيــة التــي تكون فيها األم تعاين من اكتئاب ما بعد الوالدة يف فرتة األشــهر الســتة 

األوىل من حياة الطفل، ترتبط مع انخفاض ملحوظ يف معدل ذكاء ذلك الرضيع عند بلوغه 

ســن الحادية عرش، مع عدم إغفال جميع العوامل األخرى. ويعتقد أن االختالل يف التفاعل 

الرسيــع، أو "التجانس" )meshing(، بني األم وطفلها يف وقــت مبكر يعيق تطور املهارات 

االجتامعية للرضيع، واندماجه يف بيئته املحيطة بشــكل قد يرتك أثراً دامئاً. وباملثل، يبدو أن 

األطفال الذين تفتحوا عىل أكرث من لغة واحدة يف صغرهم، وإن تأخروا يف اكتساب اللغتني 

مبكراً، فإنهم يكتسبون فيام بعد طالقة مميزة يف اللغتني تستمر طوال الحياة.

مثل هذه "الفرتات الحرجة" ذات أهمية بالغة ســواٌء يف مرحلة الطفولة أو الِكرَب أيضاً. 

معظمنا تعرض الكتســاب عادات ســيئة من مصدر ما يف وقت ما خالل مسريتنا يف الحياة، 

مثل القيادة الرسيعة أو اســتخدام مفردات ولغــة معينة، ووجدنا صعوبة يف التخلص منها 

فيام بعد. بهذا املعنى، من املهم التدخل قبل ترّسخ تلك العادات واألمناط السلوكية املتكررة 

واالرتباطات.

خري مثال يف عامل السياســات يتأىت من برنامج يعرف باسم الرشاكة بني املمرضني واألرس 

)NFP(، والتــي وضعهــا يف األصل واختربهــا ديفيد أولدز يف الواليــات املتحدة األمريكية. 

يتضمن الربنامج مامرســًا ملهنة التمريض يســاعد ويدعم األم الشابة املعرضة للخطر، وذلك 

مــن مرحلة ما قبل الوالدة إىل أن يكمل الطفــل عامه الثاين. وهو برنامج موثوق جداً ثبت 

أنه يقلل من العنف ومن ســوء معاملة الطفل، ويحسن مســتوى التحصيل العلمي، حتى 

إنه تســبب يف انخفاض معدل اإلساءة لألطفال عند ســن ١٥ عاماً، مقارنة بأطفال يف نفس 

العمر ومن خلفية مامثلة مل يشاركوا يف الربنامج )يف الواليات املتحدة األمريكية عىل األقل(.

"التصاميم  كتاب  تعريف  حسب  والتقنية(،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  املصطلح:  )ترجمة  الطولية  الدراسة   *

البحث  تصميم  وسائل  أحد  هي   :٢٠٠١ شاديش،  وليام  املعمم"،  السببي  لالستدالل  التجريبية  وشبه  التجريبية 

مثاًل(  األشخاص  )دراسة  املتغريات  املتكررة عن نفس  العوامل واملالحظات  تتضمن دراسة ورصد  العلمي، بحيث 

خالل فرتات زمنية قصرية أو طويلة )متكررة طولياً(. غالباً ما يكون هذا النوع من أنواع الدراسات الرصدية )الدراسة 

باملالحظة( - املرتجم.
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مثة تفصيٌل رائع يف برنامج )NFP( ولكنه أقل شهرة، الحظه أولدز أثناء قيامنا بالتعريف 

بالربنامج يف اململكة املتحدة، وهو أن الربنامج أفاد بشــكل أفضل بكثري مع األمهات اللوايت 

ينجــن طفلهن األول. ويف الواقــع، مل يتضح أن له أي تأثري عىل اإلطالق عىل األمهات اللوايت 

ينجــن الطفل الثاين أو مــن يليه؛ ألن العادات يف جوهرها كانت قد تأسســت بالفعل مع 

الطفل األول. هذا التفصيل ليس هامشــياً أبداً، فالربنامج مكلف جداً، لذا من املهم للغاية 

التأكد من أنه يركز عىل األشــخاص املناســبني ويف الوقت املناسب، وأنه موجه ملن سيحدث 

لهن فرقاً كبرياً – األمهات الشابات يف مولودهن األول.

بشكل عام، ميكن أن نتخذ عبارة مثل: "تعلم اليشء أوالً، ومن ثم تعلمه بشكل صحيح" 

كشعار استفتاحي. وأحد األمثلة عىل ذلك لها ارتباط بكثري من صانعي السياسات )واآلباء!(، 

فمــن املهم إبداء تعليقــات وردود فعل )feedback( تصحيحية يف وقت مبكر من نشــوء 

سلوك إشكايل، إذا قام شخص بخرق القانون أو ارتكب "خطأ" ما ومل َيلق أي رد فعل تجاهه، 

فقد يصبح ذلك الســلوك راســخاً فيه خالل وقت قريب. وعند فرض عقوبة عليه يف وقٍت 

الحٍق، قد يستلزم الحال أن تكون صارمًة جداً؛ ليكون لها أي تأثري ولو بسيط.

لتوضيح ذلك، افرتض أن شــخصاً رشع يف نشــاط تجاري بسيط للمرة األوىل. من ضمن 

األشــياء الكثرية التي يتوجب عليه تعلمها األمور املحاســبية واإلقــرارات الرضيبية الخاصة 

بذلك العمل التجاري ككل )أو به إن كان يعمل لحسابه الخاص(. سيكون هناك الكثري من 

األمور واألحداث التي تستوجب االلتفات نحوها، لكن تركيزه األسايس سينصب عىل األعامل 

نفســها ال عىل اســتيفاء إقراراته الرضيبية يف الوقت املحدد. وقد وجدْت العديد من دوائر 

اإليــرادات والرضائب أن أصحاب الرشكات واملشــاريع الجديدة عندما يســددون رضائبهم 

يف الوقت املحدد يف الســنة األوىل، فإنهم يســتمرون عىل هذا املنوال يف قادم السنني. وإذا 

دوا أنفســهم عىل االحتفاظ بســجالت جيدة منذ البداية، فسيكون تقديم إقراراتهم  مل يعوِّ

الرضيبية يف وقتها املحدد أصعب بكثري يف املســتقبل. اعتاد مفتشــو الرضائب واملحاسبون 

عىل زيارة املشــاريع واملؤسسات الصغرية، قبل أيام قليلة من نهاية السنة الرضيبية لهم أو 

بعدهــا مبارشة، محملني بحقائب مليئــة باإليصاالت وبعض األوراق مصحوبة بنظرة حانية 

مرتسمٍة عىل وجوههم. دفع هذا عدداً من السلطات الرضيبية األذىك إىل تعلم الدرس، وأن 
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األجدى هو بذل الكثري من الجهد ملساعدة وتشجيع املؤسسات الصغرية يف سنتها األوىل عىل 

الوفاء بإقراراتها الرضيبية األوىل بشــكل صحيح ويف وقتها املحدد، وهذا يعود عليهم بالربح 

الوفري مع مرور الوقت.

لقد شاهدنا هذا التأثري بالدليل الواضح يف التجارب التي أجريناها. ومّر معنا يف الفصل 

السابق كيف أن بعض الحفز البسيط ميكن عادًة أن يكون فعاالً يف تشجيع الناس عىل دفع 

رضائبهم يف الوقت املحدد. ولكن عندما حللنا بيانات التجارب بعناية وجدنا أن تأثريات مثل 

هذا الحفز كانت متفاوتة بني املواطنني. وبشــكل عام، كان تأثري الحفز يف أوساط األشخاص 

الذين اعتادوا ســابقاً دفع رضائبهم يف الوقــت املحدد، أكرث فعالية بحوايل ضعفني إىل ثالث 

أضعاف من تأثريه يف أوســاط املتأخرين عن دفع رضائبهم يف الســنوات الســابقة. بالطبع 

احتفظ الحفز ببعض التأثري عىل املتأخرين السابقني عن الدفع، لكن التأثريات كانت تخف 

باستمرار – خاصة يف حالة صياغة الحفز بعبارات لطيفة.

تكمن املشــكلة بالنسبة للسلطات الرضيبية عىل األقل، يف أنه مبجرد أن يعتاد األشخاص 

عىل التأخر يف دفع الرضائب أو عدم دفعها عىل اإلطالق ســيكون من الصعب حملهم عىل 

التغري؛ فلقد اعتادوا عىل تلقي الكثري من رسائل املطالبات، وبدالً من أن يجدوا حفزاً خفيفاً 

فعات" القوية كالغرامات مثاًل. إذن،  يساعدهم عىل إصالح أوضاعهم، يتلقون سياًل من "الدَّ

فليس من املستغرب وهم مثقلون بكل ذلك أال يكون ملكاملة هاتفية جديدة أو حفز إضايف 

سوى أثر بسيط، ومع ذلك فاللياقة والتهذيب يف الخطاب أمر مطلوب.

بنفس املنطق نصحنا وزارة الداخلية أن تكتب للناس قبل موعد انتهاء تأشريات دخولهم 

للبــالد، بدالً من االنتظار إىل أن تنتهــي صالحيتها، ثم حينها فقط نحثهم عىل اتخاذ اإلجراء 

الالزم. وحينام تم العمل بهذه النصيحة ونفذت كتجربة عشــوائية منضبطة تبني أنها فعالة 

حقاً، وأدت إىل زيادة عدد األشــخاص املســجلني الذين غادروا البلد بحوايل ٢٠ يف املائة)٢(.

مــن األفضل الوصول للناس قبل أن يعتادوا عىل عــادة تجاهل القانون – وبالطبع، قبل أن 

يكتشــفوا أن العديد من آليات اإلنفاذ لذلك القانون بعيدة كل البعد عن الكامل. كام أنها 

بشكل عام أرخص ُكلفة.



داخل وحدة الحفز 166

الفصل السادس

ختاماً، فإن الدرس املســتفاد من هذه املسألة غالباً ما ينطبق بشكل جزيئ عىل السلوك 

اليومــي. ورأينا يف الفصل الخامس عندما يتعرض النــاس ملوقف غري مألوٍف كيف يرمقون 

بعضهم بالنظرات ملعرفة ما هو الســلوك "السوي" يف ذلك املوقف. لهذه الرؤية نتائج غاية 

يف العملية فيام يتعلق بالتوقيت املناســب للتدخالت، ال سيام التدخالت التي ُتعنى بسلوك 

الحشود. وكام أدرك وتعّلم العديد من قوات الرشطة ومعلمي املدارس وأولياء األمور، والذين 

تقع عىل عواتقهم املســؤولية عمن تحت أيديهم من برش، بأن من املهم التأســيس املبكر 

"للطريقة الصحيحة التــي عليهم اتباعها". بالتايل، من األفضل يف العموم واألكرث فاعلية، أن 

تتدخل الرشطة يف حوادث العنف التي تحدث مســاًء يف مركز املدينة بأرسع وقت ممكن؛ 

فهو مكان مزدحم عادة باملحتفلني املخمورين. فاستباق األمر مبكراً قبل أن يستفحل بإشارة 

تحذيرية باإلصبع أو إمياءة بالرأس، كفيلة بوقف الســلوك العدواين قبل أن يصبح راسخاً أو 

منترشاً بني الحشــود، وعامًة ســيكون التدخل أكرث فعالية من تركه حتى نشوب االشتباكات 

أو املعارك ثم محاولة السيطرة عليها. وباملثل، رسعان ما يتعلم العديد من املعلمني والقادة 

أنه من األفضل لهم اتباع قاعدة: "الشد والجذب"؛ افرض السلوك الجيد الذي تريد أن تراه 

يف وقت مبكر، وعادة ستجد فيام بعد بأنه ميكنك أن ترخي الحبل وتكون أكرث اسرتخاء. 

لحظات فاصلة في تحفيز أو إعادة تشكيل سلوك راسخ:
لدينا الكثري من الخيارات يف العديد من جوانب الحياة حول كيفية الترصف أو ما يجب 

القيــام به، وتكون هــذه الخيارات يف بعض األحيان عن وعــي وإدراك منا، ولكن يف أغلب 

الحاالت يكون هناك يشء ما يحفزنا التباع هذا "السيناريو" أو ذاك.

لنأخــذ مثاالً بســيطاً: الصدق واألمانة؛ يف كثــري من الحاالت ســيصب قليل من اإلهامل 

والنســيان أو الكذب األبيض، أو حتى الغش الرصيح يف صالحنا عىل املدى القصري عىل األقل. 

وملواجهــة مثل هذه الســلوكيات قد يكون من الصعب وامُلكلف بنــاء بريوقراطيات وأنظمة 

مة للتحقق من صدقنا وقولنا للحقيقة. أما مواجهتها بالطرق املعتادة فتمثلت يف زيادة  مصمَّ

التكلفة املرتتبة عىل انعدام الصدق واألمانة، رمبا من خالل فرض العقوبات والغرامات الكبرية، 

ولكــن يبقى أن أثرها الصايف بعيد كل البعد عن اإلحكام. قد يشــجع كرب العقوبة عىل مزيد 

من الصدق، ولكنها تخلق أيضاً حاجة إىل استحداث آليات قضائية معقدة ومكلفة للتأكد من 
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أننا ال نعاقب األبرياء. وحتى عندما يتم بناء مثل هذه النظم، فغالباً ما تشعرك بأنها تتسبب 

باملعاناة واملتاعب الجمة لألشــخاص الصادقني، يف حني ال تزال بعيدة جداً عن إثبات كفاءتها 

العالية يف اصطياد املخادعني، إال إذا أمكننا "حفز" الناس فقط ليكونوا صادقني ...

لنتأمل ما يحدث يف املحكمة عند استدعاء الشاهد لإلدالء بشهادته؛ فأول ما يطلب من 

الشــاهد عند استقراره عىل منصة الشهود أن يرفع يده ويقسم مييناً عىل قول الحقيقة، ثم 

يتم استجوابه بشأن شهادته.   

نحن نعلم من خالل اطالعنا عىل الدراسات األخرى أن الناس يحبون أن يكونوا متناغمني 

مع تسلســل األحداث، مام يشري بقوة إىل: أن جعل الناس يتعهدون بقول الحقيقية قبل أن 

ُيدلوا بشــهادتهم فكرة جيدة. لكن الحظ معي ما الذي ال نفعله؛ فنحن ال نســتدعي الناس 

لإلدالء بشهادتهم أوالً، ومن ثم بعد أن ينتهوا منها نسألهم إن كانوا يقولون الحقيقة.

يبدو من الســخف ســؤال الشــهود عن قول الحقيقة بعد اإلدالء بالشــهادة، لكن هذا 

بالضبط ما نفعله يف كثري من الدوائر الحكومية )والرشكات أيضاً(، خاصة عندما نطلب من 

الناس تعبئة النموذج ثم يف نهايته نطلب منهم التوقيع عليه لتأكيد صحة ما ذكروه.

وحتــى نكون منصفني، هناك عدد قليل من األســباب املختلفة التي تجعلنا نطلب من 

النــاس التوقيع عىل النامذج يف النهاية. أحد األســباب املهمــة للتوقيع هو لتأكيد هويتك، 

وأنــك قبلــت أو قرأت أو وافقت عىل ما ورد يف النموذج. ولكن الســبب الثاين املهم وهو 

األغلب أن التوقيع هو للتأكيد عىل أن ما كتبته صحيحاً. ولهذا يكون التســاؤل: ملاذا وضع 

التوقيــع يف النهاية؟ ماذا لو طلب منك توقيع إقرار املصداقية قبل البدء يف تعبئة النموذج 

وليس بعد الفراغ منه؟

اختــرب كل من دان أرييل، وماكس بازرمان، وزمالؤهام هذه الفكرة يف الواليات املتحدة 

األمريكية ضمن سلسلة من الدراسات املختربية، ووجدوا أن الناس كانوا حقاً أقل مياًل للخداع 

عند توقيعهم إقرار املصداقية مســبقاً، ال بعد أن تتاح لهم الفرصة للكذب والخداع)٣(.كام 

قاموا باختبار هذه الفكرة يف دراســة رائعة عىل أرض الواقع حول تأمني الســيارات؛ حيث 

جــرت العادة أن يطلب من ســائقي املركبات تقدير عدد األميــال التي يتوقعون قطعها يف 

الســنة القادمة، أو عدد األميال التي يقطعونها عادًة يف ســنة. وكلام زاد عدد األميال التي 
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تقطعهــا كلام زادت قيمة التأمني، لذا فلدى الســائقني دافع يبعث عــىل "بخس التقدير". 

ولكن عندما وضعت خانة التوقيع يف أعىل النموذج، أقر السائقون بزيادة يف املتوسط ٢٤٢٨ 

مياًل إضافياً، أو زيادة بنسبة تفوق ١٠ يف املائة بقليل. وهذا بدوره يكلف السائق زيادة يف 

رسوم التأمني قدرها ٩٧ دوالراً يف املتوسط، وهو مبلغ كبري بالطبع. إن توقيع السائقني عىل 

إقرار املصداقية قبل إدخال عدد األميال جعلهم أكرث صدقاً بشكل ملحوظ)٤(. 

كثرياً ما يركز صانعو السياســات بشــكل مبالغ فيه عىل: "ما هو" – التدخل املطروح – 

مام يتســبب يف أنهم يولون اهتامماً بســيطاً للســؤال األهم، وهو: "متى" )و "أين"(. تخيل 

مثــاًل أنك تهدف إىل تشــجيع املزيد من األفراد عىل الذهاب إىل أعاملهم مشــياً أو بركوب 

الدراجات أو وسائل املواصالت العامة. هناك الكثري من األساليب ملساعدتك يف مبتغاك هذا، 

مثل تخصيص مســارات للدراجات )السهولة(، أو التأكيد يف خطابك عىل أن كثرياً من الناس 

يذهبون للعمل ســرياً عىل األقدام )االجتامعي(، أو تطوير وسائل املواصالت العامة؛ لتغدو 

أكــرث راحة وارتياداً للطــرق )الجذب(، لدرجة أن بعض الحكومات مّولت فكرة استشــارية 

تويص بالنقل ذي املسار األحادي املبارش للعامل )وجهة واحدة(، بهدف تشجيع املزيد منهم 

عىل ترك سياراتهم يف املنازل. مع األسف؛ الكثري من هذه اإلسرتاتيجيات مل تكن فعالة جداً، 

ولكن هناك اســتثناء واحــد كبري – بني األفراد الذين انتقلوا للتو إىل منازلهم. باســتطاعتك 

معرفة الســبب، فإذا كنت قد انتقلت حديثاً ملنزل جديد فإن عاداتك يف الذهاب للعمل مل 

تتشكل متاماً، وستكون أكرث انفتاحاً عىل مقرتحات لخيارات بديلة، مام لو كنت معتاداً عىل 

قيادة سيارتك عند الذهاب للعمل عىل مدى السنوات الخمس املاضية.

أحــد تطبيقات التدخل يف الوقت املناســب مــن حياتنا اليومية، هــو تقديم املعلومات 
للمستهلكني عند الرشاء، أو قبل لحظة الرشاء مبارشة. يفضل غالبية الناس رشاء األجهزة التي 
تستهلك طاقة أقل وتكلفة تشغيل أقل. ويف معظم الدول تحتوي األجهزة الحديثة عىل تصنيف 
 ++A أو +A للطاقــة ملصق عليهــا، ولكن ليس من الواضح يف الحال كيفية مقابلة التصنيف
أو حتى A+++ مع تكلفة الجهاز )ملزيد من النقاش حول جعل هذه التقييامت سهلة الفهم، 
انظر الفصل ٧(. اســتناداً إىل األبحاث السابقة التي قامت بها مؤسسة "غرينودج" يف الرويج، 
أجرى فريق الرؤى الســلوكية تجربة بقيادة مرشــدنا البيئي ماركــوس بيلينور وبالرشاكة مع 
متجر تجزئة كبري يف اململكة املتحدة، تهدف إىل التعبري عن كفاءة الطاقة يف األجهزة بوضوح، 
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من حيث التكلفة املتوقعة لتشــغيلها عىل مدى العمر االفرتايض النموذجي للمنتجات )عادًة 
حوايل تســع ســنني()٥(. من املؤكد أنه عندما تحتوي امللصقات عىل هذه املعلومة اإلضافية، 
مييل املســتهلكون لرشاء منتجات ذات تكلفة أعــىل قلياًل ولكن أكرث كفاءة، عىل األقل يف فئة 
املنتجات ذات تكاليف االســتخدام املرتفعة مثل مجففات الغســيل. مــن الواضح أن فعالية 
التدخل تستند كليًة إىل توفري تلك املعلومة للمستهلك حينام يفكر يف رشاء املنتج من عدمه .

مثال آخر مهم يأيت من دول الرفاه)*(: هل من املهم ضبط توقيت تلقي الناس للمعونات 
الحكومية؟ بالنسبة ألشكال النفقات اليومية قد ال يبدو السؤال بتلك األهمية، ولكن الكثري 
مــن النفقات ليســت يومية وإمنا نفقــات "متكتلة". يجب أن تدفع اإليجار نهاية الشــهر، 
ولكــن احتــامل تبديد املال عىل إغراءات الرشب، أو ارتيــاد املطاعم لتناول األكل قد يكون 
يومياً. بعض أشكال النفقات أكرث انتظاماً، مثل دفع مثن خدمات وصيانة السيارة أو تسديد 
رضائبك. من االبتكارات التي تحظى بشــعبية متزايدة يف نظــم الرفاه والرعاية االجتامعية 
هي فكرة اســتخدام املزايا لتشجيع أنواع معينة من السلوكيات، من خالل ما يعرف باسم: 
"التحويــالت النقدية املرشوطة" )CCTs(. نفذت عدة بلدان عىل ســبيل املثال نظم مبنية 
عــىل "مكافــأة" األبناء وأولياء أمورهم عنــد املواظبة عىل الحضور إىل املدرســة، وكلام زاد 

الغياب، تفقد بعض املزايا التي تعود بالنفع عليك.

َمنــح أحُد هــذه النوعيات من الربامج، معموٌل به يف مدينــة بوغوتا يف كولومبيا، أمواالً 
إضافية كل شهرين للعائالت الذين تزيد نسبة حضور أبنائهم يف املدارس الثانوية عن ٨٠ يف 
املائة عىل األقل من إجاميل الحضور. أظهرت التحليالت أن هذا الربنامج كان فعاالً يف تعزيز 
الحضــور، ولكن النقطة الوحيدة املخيبة لآلمــال متثلت يف أن العديد من األطفال ال يزالون 
يرتكون مقاعد الدراســة كلياً بنهاية العام الــدرايس، أو يخفقون يف النجاح وإمتام تعليمهم، 
أو الحصول عىل شهادة الثانوية العامة. أحد التفسريات لذلك: أن العديد من األرس، بالرغم 
من املدفوعات اإلضافية، فشــلت يف إعادة التســجيل يف شهر ديســمرب )نهاية العام( حني 
احتاجــوا لتلك املكافآت. وعليه، أعيدت هيكلة الربنامج،؛ بحيث يتم حجز ثلث املدفوعات 
اإلضافية للحضور يف حساب مرصيف، يفرج عنه كمبلغ مقطوع يف شهر ديسمرب، عندما يحني 

* دولــة الرفاه: مصطلح يعني أن الدولة تلعب الدور األســايس يف حامية وتوفري الرفــاه االقتصادي واالجتامعي 

ملواطنيها خصوصاً من ذوي الدخل املنخفض – املرتجم.
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وقت التســجيل للعام القادم. وقد أدى هذا إىل زيادة هائلة يف معدالت االلتحاق باملدارس 
ومعدالت الحصول عىل شهادة الثانوية العامة)٨(.

برمجة الالوعي )الالشعور(: حفز بعيد جداً:

وجــد علامء النفس يف ســبعينيات ومثانينيات القرن املــايض )1970s و1980s( أن من 
املمكــن "برمجــة" ردود أفعال واســتجابات الناس ال شــعورياً تجاه الكلــامت أو األفكار. 
فاألشــخاص الذين خضعوا ألحد التجارب كانوا "يرون" كلمة تومض أمامهم عىل الشاشــة، 
يليها عىل الفور تقريباً عامل تشــتيت "يخفيها" ويظهر يف منط عشوايئ. وجد علامء النفس 
الذيــن أجروا التجربة من أمثال أنتوين مارســيل من جامعة كامربيــدج أن بإمكانهم ضبط 
التوقيت الفاصل بني ظهور الكلمة وإخفائها، لدرجة أن الشــخص مل يعد قادراً عىل إخبارك 
مبا هي الكلمة التي رآها، أو حتى مل يكن متأكداً من أنه قد رأى شــيئاً، ولكن مع ذلك بقي 
باإلمكان ظهور تأثري لتلك الكلمة عىل سلوكه. عىل سبيل املثال، إذا كانت الكلمة غري املرئية 
"خبز"، فإن الشخص املشارك يف التجربة سيتفاعل الحقاً مع كلمة قريبة الصلة مثل "زبدة" 

بشكل أرسع من كلمة غري ذات صلة مثل "ممرض")٦(.

جذبــت هذه النتائج الكثري من االهتامم والجدل؛ ألنها أشــارت إىل الطريقة التي ميكن 
لســلوكيات الناس أن تتأثر بدون وعي وشعور منهم، ومثالها اللقطات الرسيعة التي تضاف 
إىل األفــالم لتحملنا عىل رشاء منتج معني. وباملثل أشــارت تجــارب أحدث بأنه ميكن حث 
الناس ليكونوا إما أكرث أو أقل عوناً وفائدة مع اآلخرين، مثل تجربة عىل املشــاركني ملعرفة 
هل يساعدون اآلخرين بالتقاط أشياء أوقعوها وإعطائهم إياها أم ال، وذلك حسب الصورة 
التي شــاهدوها قبلها عىل شاشــة التوقف يف الغرفة؛ بعضهم شاهد صورة تعرب عن النقود 
)عالمات الدوالر $ مثاًل(، وبعضهم شــاهد صورة محايدة )صورة أســامك مثاًل()٧(. ويبدو 
أن املشــاركني الذين شــاهدوا عالمات الدوالر كانوا أقل مياًل ملساعدة اآلخرين، من املمكن 
أن عالمات الدوالر تســببت يف برمجة الشــعور باالعتامد عىل الذات، أو فكرة "الوقت من 

ذهب"، أو شعور "األنانية" وهو أكرثها إثارة للجدل.

تأثريات التحضري أو الربمجة من هذا القبيل تؤثر عىل سلوكنا بعدة أوجه غري مدركني لها 

متاماً. فرمبا نســمع كلمة أثناء خوضنا ملحادثة ما فنستحرض فكرة يف أذهاننا، أو نشم رائحة 

الخبز أثناء ســرينا يف الشارع فيوقظ شــعورنا بالجوع، ونتوقف لرشاء الطعام حيث إننا قد 
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فوتنــا أصاًل وجبة قبلها. ولكن الربمجة ال يجب أن تكون موجهة لالوعي لتكون فعالة، ومّر 

معنا آنفاً مثال الحث عىل املصداقية، أو كام يحدث عند استخدام أسلوب إسقاط "املرايس"، 

ومثالــه عندما تدخل مطلبك املايل برقم كبري قبــل البدء يف التفاوض عىل صفقة أجرك. إنه 

لســؤال مهــم ذلك الذي يتعلــق بالحكومات، وهل يجب أو ال يجــب أن تخوض يف مجال 

استخدامات التحضري وبرمجة الالوعي )انظر للفصل ١١(.

لنا عليها  إحدى النتائج األخرية والالفتة التي تبني قوة التدخل يف الوقت املناســب، تحصَّ

من بعض األعامل التي أوكلت إلينا يف مجال التوظيف. طلب منا النظر فيام ميكننا فعله من 

أجل تقليص الفجوة بني البيض وبقية األقليات العرقية عىل مســتوى التجنيد يف إحدى أكرب 

دوائر الخدمة العامة، وهي الرشطة. لتفهم الســياق الذي نحن بصدده، فإن قوات الرشطة 

الربيطانية تحرص منذ عدة ســنوات عىل زيادة عــدد املجندين لديها من األقليات العرقية؛ 

ليصلوا إىل مســتويات تعكــس أو تقارب متثيلهم يف املجتمع بصفــة عامة. ومع ذلك، عىل 

الرغــم من جهودهم والتغيريات العديدة التي أدخلوها، مبا فيها التقديم واالمتحان املركزي 

اآليل عــن طريق اإلنرتنت )وبالتايل ميكن وصف اآللية املتبعة بأنها عمياء ال متيز عرقياً(، إال 

أن الفــروق يف معدالت التوظيف بني املجموعات ما زالــت كبرية. الجدير باملالحظة بوجه 

خاص أن معدل النجاح يف وســط املتقدمني من األقليات العرقية لهذا االمتحان الذي أجري 

عرب اإلنرتنت كان أقل بحوايل الثلث، مقارنًة مع معدل النجاح للمتقدمني البيض، بالرغم من 

أن النية كانت استخدامه للمساعدة يف تقليص الفجوة ولكنها اتسعت.

 بحث املسألة مبزيد من التفصيل كٌل من ساميون رودا، والذي يقود أعامل فريق الرؤى 

الســلوكية املتصلة بشــؤون الجرائم، باالشــرتاك مع إليزابيث لينوس التي كانت تعمل عىل 

علــم النفــس التنظيمي يف الفريق. تكاثرت النظريات حول ســبب حــدوث هذه الفجوة؛ 

ظن البعض أن الســبب ال بد أن يكون له عالقة بإجادة اللغة اإلنجليزية، وبدا سبباً معقوالً 

يف الظاهــر، وجادل آخرون بأن األمر يتعلق بالقدرة املعرفية، وأن مســتوى االختبار يتعني 

تخفيضــه لرفع أعــداد املجتازين من مجموعات معينــة. أما ســاميون وإليزابيث فاعتقدا 

أن الدافــع والتوقعات قد تكــون جزءاً أصياًل من القصة، لذا اختربنا إدراج ســطر إضايف يف 

التعليامت املرســلة إىل املتقدمني عــرب الربيد اإللكرتوين، وذلك مبســاعدة من إحدى قوات 

الرشطة اإلقليمية. أضفنا ســطراً مبارشة قبل الرابط الــذي بالنقر عليه يتم إجراء االمتحان، 
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نطلب فيه من املتقدمني التوقف لربهة، والتفكري يف سبب رغبتهم يف االنضامم إىل الرشطة، 

وملاذا األمر مهم ملجتمعاتهم. ومل نحدث أي تغيريات إضافية.

هذا الحث املوجه يف الوقت املناسب مل يحدث أي فارق لدى املتقدمني البيض، ولكنه عزز 

أداء املتقدمــني من األقليــات العرقية بصورة كبرية. وارتفع معدل نجــاح األقليات العرقية من 

حدود ٤٠ يف املائة ليصل إىل ٦٠ يف املائة، مام أدى إىل إزالة الفروقات يف الِنسب مع البيض كلياً.

مل نخترب إرسال رسائل للمتقدمني للرشطة يف أوقات أخرى، ولكننا نشك كثرياً أن تحدث نفس 

النتيجة املذهلة لو أرســلنا لهم رســالة تحفيزية مامثلة، قبل أســبوع من االمتحان سواء أكانت 

رســالًة خطية أو عرب الربيد اإللكرتوين. وبكل تأكيد، ميكننا الجزم بأنها لن تحدث فرقاً لو ُأرسلت 

بعد االختبار ُمرفقة مع النتائج. بكل وضوح، ميكن للحث يف وقته املناسب أن يحدث فرقاً كبرياً.

الشكل)2٣( 

نسب األفراد الذين يقومون بزيارة صفحة اإلقالع عن التدخني عىل الشبكة العنكبوتية للتسجيل 

يف: "برنامج اإلقالع عن التدخني"، بحسب الوقت من اليوم وحسب تعقيدات التسجيل عىل املوقع 

اإللكرتوين. أكرث وقت من املحتمل أن يسجل الناس فيه هو منتصف النهار ومنتصف املساء. وكانت 

صفحة املوقع املبسطة أكرث فعالية خصوصاً يف الصباح )بيانات فريق الرؤى السلوكية(
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اختياراتنا المستقبلية – "التفضيالت المتناقضة مع الزمن":
أظهرت سلســلة من الدراسات أن ما نختاره ألنفسنا كخيار مستقبيل يختلف يف الغالب 

اختالفــاً كبرياً عام نختاره ألنفســنا يف الزمن الحارض. وقد اختار حــوايل ثالثة أرباع العامل 

)الدمناركيني( الفاكهة بدل الشــوكوالتة، عندما كان من املقرر تســليم الجائزة يف األســبوع 

التايل، ولكن األغلبية اختاروا الشــوكوالتة عندما يتم عرض الخيارات مبارشة وقت تســليم 

الجوائــز)٩(. عىل نحو مامثل، يختار معظم الناس الوجبة الصحية الخفيفة بدل الوجبة غري 

الصحيــة الخفيفة، كخيار لوجبتهم القادمة يف وقت الحق من اليوم – خاصة إذا كانوا للتو 

قــد تناولوا الطعام – ولكن العكس صحيح عندما يتم ســؤالهم مبارشة قبل تجهيز الوجبة 

الخفيفة. ويبدو أن اليشء نفســه ينطبق عىل األشكال األخرى من االستهالك؛ فغالبية الناس 

يختارون مشاهدة فيلم "غزير باملعرفة" )مثل فيلم قامئة شندلر( عىل مشاهدة فيلم ضئيل 

الثقافة )مثل فيلم أربع زيجات وجنازة(، عندما يقررون اختيار ما سيشــاهدونه األســبوع 

املقبل، ولكن العكس يحصل عند التفكري يف مساء ذلك اليوم)١٠(.

نحن عىل حد تعبري داين جيلربت:"ميالون ألن نكون عالقني يف حارضنا". عندما ننتهي من 

تناول وليمة غداء عامرة يف عيد امليالد، ندفع الصحن بعيداً ونقول – وبكل جدية – "أنا لن 

آكل مرة أخرى أبداً"، مع أن احتامالت أن نتناول وجبة خفيفة قبل نهاية اليوم كبرية. يربط 

 ،)hyperbolic discounting االقتصاديون السلوكيون هذا األمر مبا يسمى: )الخصم املفرط

أي أن الثمن أو املنفعة كلام أوغلت يف املســتقبل، كلام أصبحت أصغر يف أعيننا، وال تكافئ 

الثمن أو املنفعة الفورية. نحن نعلم أيضاً أن منحنى الخصم هذا أو االنخفاض ليس سلساً 

ومنتظاًم، ولكنه سيهوي بشكل أكرب وأكرث حدة عند وصوله للحدود التي تستخدمها عقولنا 

لتقسيم املستقبل. مثاًل عندما تكون يف يوم االثنني فإنك تنظر ملوعد بعد ثالثة أو أربعة أيام 

بأنــه موعد قريــب جداً، ولكن عندما تنظر وأنت يف يوم الجمعة ملوعد بعد ثالثة أو أربعة 

أيام، فإنك تراه بعيداً ومن زمن آخر؛ ألنه سيكون يف األسبوع التايل)١١(.

التناقــض يف تفضيالتنا ينطبق عىل املايض أيضاً؛ فعند ســؤال النــاس عن املبلغ الذي 

كانوا ســيدفعونه مثنــاً لغرض معني، مثل كوب تذكاري أو قلم، فهــم يعطون رقاًم بقيمة 

أقــل مام لو كان الطلب بعــد منحهم ذلك الغرض، وهو ما يعرف باســم: "تأثري التمّلك" 
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)endowment effect(، وإن بــدا وكأنــه إســرتاتيجية للتفاوض عىل الســعر ولكنه ليس 

كذلــك، بل هو تصنيف عقيل لليشء الذي مــا إن منلكه حتى نقّيمه بأكرث مام قّيمناه من 

قبل. هذا واحد من األسباب التي تجعل منازل الكثريين منا مليئة بالقطع واألغراض التي 

كان حرٌي بنا رميها منذ فرتة طويلة. وإذا أتيح لنا رؤية نفس النوعية من األغراض يف منازل 

اآلخرين، فإننا نعتقد بدون شك أن عليهم التخلص منها.

كــام أن التناقض الزمني يتفاقم بفعل الحقيقة امللموســة بأن ضبــط النفس مثله مثل 

الســلعة الثمينة؛ ُيســتنزف باالستخدام. وتظهر الدراســات املختربية بأن الناس أكرث عرضة 

الختيــار تناول كعكة شــوكوالتة، بدالً من وجبــة خفيفة صحية بعد مشــاركتهم يف مهمة 

تتطلب ضبط النفس)١٢(. ويبدو أن تأثريات مشابهة تؤثر عىل إصدار األحكام املهنية أيضاً؛ 

ففي دراســة شهرية حالياً، وجد دانزيجر وآخرون أن القضاة أصدروا حوايل ٦٥ يف املائة من 

أحــكام إطالق الرساح املرشوط املواتية يف بداية اليــوم، وتناقصت إىل أن وصلت ملا يقارب 

الصفر آخر الصباح، وبعد اســرتاحة الغداء عاودت األحكام اإليجابية االرتفاع مرة أخرى إىل 

٦٥ يف املائة، قبل أن تهوي بنهاية اليوم)١٣(. وأظهرت الدراســات الحديثة نتائج مامثلة مع 

املجموعات املهنية األخرى، ووجدت إحداها أن غســل وتعقيــم اليدين للعاملني يف مجال 

الرعاية الصحية يتناقص حدوثه عىل مدار ١٢ ساعة، وهي عدد ساعات نوبة العمل اليومية، 

مع تســارع االنخفاض كلام كانت النوبة أكرث ارهاقاً. عــالوة عىل ذلك، كلام قرصت أوقات 

االســرتاحة ما بني نوبــات العمل، كلام كان معدل االنخفــاض أرسع)١٤(. وباملثل، ُوِجد أن 

األطباء يصفون املضادات الحيوية ملرضاهم بشــكل أكرث مع تثاقل ســاعات الصباح، ولكن 

يعود املعدل لوضعه الطبيعي إىل حد ما بعد فرتة الغداء، قبل أن يتصاعد مرة أخرى يف فرتة 

ما بعد الظهرية، إىل أن ينتهي بزيادة بنحو ٢٠ يف املائة عام كان عليه بداية اليوم)١٥(. حتى 

تقول ال ملريض تدرك عدم حاجته للمضادات الحيوية، أو لتســتمر يف غسل وتعقيم يديك، 

فإنك  تحتاج لجهد وأي جهد. لقد شهدنا نحن أيضاً يف فريق الرؤى السلوكية تأثريات مشابهة 

مــن خالل تحليلنا للبيانات، مثل االحتامل املتغري بأن يحرض األخصائيون االجتامعيون طفاًل 

لدار الرعاية حسب أيام األسبوع. إن ما يطلق عليه علامء النفس: "اإلجهاد الناتج عن اتخاذ 

القرارات" له آثار واسعٌة جداً، وغالباً ما تكون أقوى وأكرث انتشاراً مام نظن وندرك.
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مع ذلك كله، لســنا عاجزيــن متاماً عن مواجهة رغباتنا الفورية، أو االســتنزاف البطيء 

الناجــم عن إجهاد اتخــاذ القرارات. وقد أظهرت الدراســات أن معظم النــاس عىل دراية 

"بالتناقــض الزمني" )time inconsistency( الخاص بهم، وســوف يلزمون أنفســهم كلام 

سنحت الفرصة إلزاماً متعمداً بفعل "الترصف الصحيح". أظهرت التجارب مثاًل أن املّدخرين 

غالبــاً ما يختــارون منتجات مالية تضع قيــوداً عىل الوصول إىل حســابات التوفري العالية، 

ويفضلونها عىل املنتجات املالية التي تسمح بالسحب من الحساب يف أي وقت كان. وعىل 

نحو مامثــل، غالباً ما يحاول املدخنون الراغبون يف اإلقالع عن التدخني، وكذلك األشــخاص 

اآلملون يف خسارة أوزانهم الزائدة، تجنُّب البيئات التي ترتبط بتلك العادة أو تجذبهم إليها، 

مثلام فعل أوديسيوس يف األساطري اليونانية، حينام أراد االستامع إىل أغاين السريينات)*(. إن 

أردنا النجاة علينا ربط أنفسنا بصاري السفينة باملعنى املجازي.

ميكن لصانعي السياســات، والرشكات بالطبع، املســاعدة كثرياً يف هــذا األمر من خالل 

تقديم املنتجات والخدمات التي تســمح للناس بتشكيل خياراتهم للمستقبل، ومساعدتهم 

عــىل مقاومة لحظــات الضعف أمام اإلغراءات، والتي قد يندمون عليها الحقاً. عىل ســبيل 

املثــال، تقدم العديد من الواليات وأندية القــامر يف الواليات املتحدة األمريكية للمقامرين 

خيار االستبعاد الذايت من املقامرة )عىل الرغم من أن عدم وجود قيود صعبة يف هذا الخيار 

قــد تجد فيه الرشكات وأندية القامر األخــرى إغراًء ال يقاوم للوصول إىل أولئك املقامرين(. 

األداة الرئيســية املســتخدمة عادة يف خيار االســتبعاد الذايت هي طرح ما يســمى: "وسيلة 

االلتزام" )commitment device( للفرد، وهي يف جوهرها شــكل من أشــكال التعاقد، أو 

بوصــف أكــرث دقة "اتفاق" )ألنها غري ملزمة قانوناً(، ميكن للفــرد من خاللها تقييد خياراته 

املستقبلية.

إن أردنــا مثاالً من حياتنا اليومية عىل "وســيلة االلتزام" فهو الزواج؛ شــخصان يلتزمان 

بأن يكونا مهتمــني ومخلصني لبعضهام مدى الحياة، أو لفرتة من الوقت عىل األقل. وهناك 

* أســطورة يونانية تقول: إن الســريينات )عرائس البحر( ينشــدن أغاين ســاحرة بأصوات ال ميكن وصفها، ومن 

يذهب اليهن يبقي بجوارهن مدي الحياة أو يقدنه إىل االصطدام بالصخور والهالك، ما عدا أوديسوس؛ فقد نجى 

بسفينته عن طريق وضع الشمع يف آذان مرافقيه وربط نفسه يف صاري السفينة يك يسمع غناءهن دون الذهاب 

إليهن، كانت النتيجة أن غضبت الحوريات وقمن باالنتحار – املرتجم.
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شــكل آخر من وســائل االلتزام أقل شــدة، وهو قطع الوعد أو وضع رهان، كأن تقول: "إذا 

ع عليه الذي أعرف بأنك  رأيتني أدخن يف العام املقبل سأعطيك قميص كرة القدم، ذاك املوقَّ

تريده". هذا النوع من الوعود يشــكل األساس الذي تقوم عليه املنصة )stickk.com( عىل 

الشــبكة العنكبوتية، والتي ُقدم من خاللها أكرث من ربع مليون التزام، واســتخدمها الناس 

ملســاعدة أنفسهم عىل اإلقالع عن التدخني أو املخدرات أو مشاهدة اإلباحية، وكذلك ألجل 

االلتزام بتحسني الذات اإليجابية، مثل الحصول عىل الجسم الالئق أو خسارة الوزن الزائد أو 

تعلم لغة جديدة. يف وقت كتابة هذه السطور، يّدعي املوقع أنه قد ساعد الناس عىل إمتام 

أكرث من ٣٠٠,٠٠٠ تدريب، وحاَل دون تدخني أكرث من ٢,٥٠٠,٠٠٠ سيجارة.

قّدم إيان أيريس، املؤسس املشارك ملنصة stick، خالل حديثه يف ندوة أقيمت يف داوننغ 

ســرتيت أفكاراً حول ما جعل وســيلة االلتــزام خاصتهم فعالة. هو يعتقــد بأهمية وضوح 

الهدف، وأن املعاقبة ذاتية التوجيه من شــأنها أن تسبب "الرضر" حقاً، كرضر تربعك لحزب 

سيايس متقته بشدة. كام سلط الضوء عىل أهمية اختيار نوعية الرشيك الذي يساعدك عىل 

إنفاذ االلتزام، بحيث يكون قريباً منك مبا فيه الكفاية؛ ملعرفة إن كنت يف طريقك للنجاح أم 

ال، ولكن ليس بالقرب الشــديد بحيث يســمح لك بالتحرر من التزاماتك. من هذا املنطلق، 

فهو يســتنتج مثاًل أن دخولــك يف عقد التزام مع زوجتك أو مع زوجــِك بعدم التدخني، أو 

مامرســة مزيد من التامرين الرياضية مل يكن ناجحاً بشــكل خاص؛ بسبب أنهم مييلون إىل 

الســامح لك بالتحرر من التزامك عندما تخفــق يف الذهاب إىل صالة التامرين الرياضية، أو 

عندما تتســلل إىل الخارج لتدخني ســيجارة بعد يوم مرهق. وكان من األفضل لك بدالً من 

ذلــك اختيار زميل عمل أو صديق )ليس مقرباً جداً(، والذي ُيحتمل لقربه منك نوعاً ما أن 

يقبض عليك متلبســاً عندما تخلف تعهداتك، ولكنه أيضاً سيسعى لعدم قربه الشديد منك 

إىل انفاذ الصفقة أو العقاب الذي التزمت به. 

إن مســاعدة الناس عىل معالجة هذا التناقض الزمني مينح الحكومات مجموعة متنوعة 

من التدخالت املمكنة يف السياســات. ومن أمثلته: البحث عن أفضل الطرق لتشجيع الناس 

عىل مزيد من العطاء والدعم املتبادل، والتربع الخريي عىل وجه الخصوص، وهو أحد األمثلة 

ذات العالقة باهتامم رئيس الوزراء ديفيد كامريون بتعزيز "املجتمع الكبري".
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أجــرى مايكل ســاندرز، العضو يف فريق الرؤى الســلوكية، والذي يــرأس فريق البحث 

ويقود شــؤون العطاء الخريي لدينا، سلســلًة من التجارب التي أظهرت أن الناس كانوا أكرث 

عطاًء وتربعاً ببعض أرباحهم أو مكاســبهم لصالح الجمعيات الخريية، إذا ُطلب منهم ذلك 

قبل أن يحصلوا عىل املال وليس بعده. ويف تحويٍر لهذا النهج، تساءلنا عام إذا كان بإمكاننا 

املساعدة يف تحقيق الطموح الغض لرئيس الوزراء؛ بأن يرتك الناس بإرادتهم يف وصاياهم ما 

نسبته ١٠ يف املائة من ثرواتهم لصالح الجمعيات الخريية.

 ميكنك أن تشــعر حينها بعجــالت وزارة الخزانة تدور باضطراب، متســائلني بقلق عن 

حجم اإلعانات الرضيبية الرضورية لتحقيق هذا االلتزام "توريث ١٠%". إذا كانت تقديراتنا 

ســنبنيها بالقيــاس عىل حجم اإلعانات الرضيبيــة التقليدية، التي تطلَّبهــا حثُّ الناس عىل 

االدخار ملعاشــاتهم التقاعديــة، فُحّق لوزارة الخزانة حينها أن تشــعر بالقلق البالغ. لذا يف 

الوقت الذي كانت وزارة الخزانة تشــعر فيه بالقلق، رشعنا بتجربة لرى إن كان التدخل يف 

الوقت املناســب من شــأنه تحقيق طموح رئيس الوزراء، من دون وجود أي إعانة رضيبية 

عىل اإلطالق.

الســؤال األول املهــم: متى يكون الوقت املناســب لطرح الطلب؟ اســتنتاجنا، كام هو 

متوقــع، عند كتابة النــاس لوصاياهم. مع األخذ بذلك يف االعتبــار، نظم مايكل تجربة مع 

واحدة من أكرب مجاميع املحامني يف بريطانيا، والتي تســاعد الناس يف كتابة الوصايا. ســألنا 

املجموعة عن تقبلهم إلضافة ســؤالني محددين يتعلقان بالتربع الخريي إىل املستند املعتمد 

لكتابة الوصية، وقد وافقوا.

ببســاطة، تلقت مجموعة املقارنة املستند القيايس األسايس، ويف ظل هذه الظروف اختار 

حوايل ٥ يف املائة منهم التربع بجزء من تركتهم للجمعيات الخريية. وسئل العمالء يف املجموعة 

الثانيــة املختارة عشــوائياً تحديداً، عــاّم إذا كانت هناك جمعية خريية محــددة يرغبون يف 

توريثها. أدى طرح هذا الســؤال إىل مضاعفة عدد األشــخاص الذين اختاروا التربع بجزء من 

تركتهم للجمعيات الخريية )انظر الشكل ٢٤(. يف الحالة الثالثة، طرح عىل العمالء سؤال يتسم 

بتعاطف أكرث ويســتند أيضاً إىل األعراف االجتامعية )انظر الفصل ٥(، وكانت صياغته كالتايل: 

"العديد من عمالئنــا يرغبون يف التربع باملال للجمعيات الخريية يف وصاياهم. فهل هناك أي 
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أسباب تدعوك للحامسة تجاه ذلك؟". بعد طرح هذا السؤال، ارتفعت نسبة التربع يف الوصايا 

إىل ١٥ يف املائــة، أي ثالثة أضعاف مجموعة املقارنة، واملدهش أكرث أن متوســط مبلغ التربع 

تضاعف أيضاً )من ٣٣٠٠ جنيه إســرتليني إىل ٦٧٠٠ جنيه إســرتليني(، أي أن متوســط الرتكة 

املتربع بها للجمعيات الخريية زاد ستة أضعاف عن الحالة القياسية األساسية.

بطبيعــة الحال، اختار أكرث النــاس عدم التربع، وهذا من حقهــم. ويف الفصول القادمة 

ســنعود ملســألة أخالقيات مثل هذا النوع من الطلبات، فضاًل عن آثار الرفاهية االجتامعية 

عــىل العطاء، وتحليل هذه النتائج بشــكل أكرث تفصياًل. ولكــن اآلن دعونا نالحظ أن مجرد 

إضافة هذا الســؤال يف الوقت الذي يتخذ فيه الناس قرارهم، مل يســتغرق من وقتهم سوى 

بضــع ثوان فقط، وال يعترب تطفاًل، وأدى إىل ارتقاء طوعي كبري يف العطاء والتربع، وكل ذلك 

تحقق بدون اللجوء الستخدام طريقة الحث بزيادة اإلعانات الرضيبية وما يرتتب عليها من 

تكاليف هائلة. ويف الواقع، أن هذه التجربة تشري وبقوة أن البرش جميعاً يف حال وجه لهم 

ســؤال مشــابه عند كتابة وصاياهم، فاملطمح أن يقوم ١٠ يف املائة منهم بالتربع للجمعيات 

الخريية يف وصاياهم مطمح مرشوع ميكن تحقيقه بســهولة، ونتيجة لذلك سيتعزز ويتقوى 

العمل الخريي إىل حٍد كبري.

مثــة نهٌج آخر للحد من التناقض الزمني وهو دفع النــاس للتفكري مقدماً يف تفاصيل ما 

ســُيقِدمون عليه. عىل ســبيل املثال، عند كتابة الرسائل للناس إلعالمهم بالفرتة التي ميكنهم 

فيها الحصول عىل لقاح االنفلونزا، تبني أن إضافة مربع فارغ يف الجزء العلوي من الرســالة 

لتشــجيع الناس عىل كتابة التاريخ املناســب لهم ألخذ اللقاح، يجعل احتامل إقبالهم عىل 

تلقي التطعيم أكرث بكثري. كام أن إضافة مربع فارغ آخر لتحفيزهم عىل كتابة الوقت املالئم، 

يجعلهم أكرث وأكرث إقباالً عىل اللقاح.

 implementation( "ُيعرف هذا النهج يف األدبيات السلوكية بأنه تشجيع "مقصد التنفيذ

intention(؛ أي إن تشجيع الناس عىل التفكري ال عىل ما يريدون فعله فقط، وإمنا متى وكيف 

يفعلونه، يجعلهم أكرث عرضة لرؤية األمر من خالل مقاصدهم الخاصة. وقد استخدمت مثل 

هذه الُنُهج لتشــجيع مجموعة من الســلوكيات، ابتداًء من التصويــت االنتخايب وصوالً إىل 

الحصول عىل الوظائف )انظر الفصل ٨(.
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 الشكل)24( 

نسبة العمالء الذين تربعوا باملال يف وصاياهم لصالح الجمعيات الخريية من خالل ثالث حاالت.  

تضاعف عدد املتربعني بعد سؤال العمالء عىل وجه التحديد، عام إذا كانوا يرغبون يف منح جزء من 

أموالهم لصالح الجمعيات الخريية وكتابتها يف وصاياهم، وتضاعف العدد ثالثة أضعاف عند طرح 

السؤال بشكل أكرث عاطفية )انظر لصيغة النص(

الجمع بين عناصر التوقيت المناسب:
التدخالت الفعالة غالباً ما تجمع العنارص الثالثة لحســن التوقيت جميعها؛ حيث يكون 

التدخل مســتهدفاً قبل أن يصبح السلوك راسخاً، ويكون التدخل متوامئاً مع اللحظة الفاصلة 

األكرث بروزاً، أو حينام يكون السلوك القائم معطاًل، وتصميم التدخل سوف يساعد الشخص يف 

التغلب عىل التناقض الزمني الخاص به، ويساعده عىل اختيار ما يتمناه ملستقبله الشخيص.

مثال إعادة هيكلة التحويالت النقدية املرشوطة، املذكور سابقاً عن مدارس بوغوتا، هو 

مثــال واضح عن جمع العنارص الثالثة جميعهــا. عىل الرغم من أن النقطة املركزية يف ذلك 

املثال هي ضامن اإلفراج عن األموال يف اللحظة الرئيســية قبل اتخاذ القرار بشــأن التعليم، 

إال أن التدخل مصمم أيضاً بوضوح ملساعدة اآلباء واألمهات وأطفالهم عىل معالجة التناقض 

الزمني الخاص بهم. 



داخل وحدة الحفز 180

الفصل السادس

بشكل مامثل، تبنّي أن التدخالت التي تتيح للمزارعني فرصة رشاء األسمدة من الحكومة 

مــع خدمــة توصيل مجانية بعد الحصاد مبارشة – عندما تكــون النقود ال زالت بأيديهم – 

طريقة فعالة جداً لزيادة اإلنتاج. أدى هذا التدخل البســيط والزهيد إىل زيادة اســتخدام 

املزارعني لألســمدة من ٢٦ يف املائة يف الســابق إىل ٤٢.٥ يف املائة بعد التدخل – أي زيادة 

مبعــدل ثلثني. جرى أيضاً تجربة بديــل معقول، يتمثل يف إتاحة عملية رشاء األســمدة مع 

التوصيل املجاين قبل أن يحني الوقت املقرر الستخدامها، وقد أدى هذا إىل زيادة االستخدام 

أيضاً، ولكن بنســبة بســيطة، من ٢٦ يف املائة إىل ٣٥.٦ يف املائة. ال تزال هذه النسبة مؤثرة، 

ولكنها ليست بفعالية تقديم العرض، عندما ميتلك املزارعون أكرب قدر من النقود)١٦(. ومرة 

أخــرى، ميكن للمرء أن يــرى أن التدخل األكرث تأثرياً يجمع بني فهم وإدراك التناقض الزمني 

وتقديم العرض يف الوقت املناســب. قارن الباحثــون أيضاً فعالية هذه التدخالت يف الوقت 

املناســب مــع فعالية زيادة اإلعانات املاليــة الباهظة، ووجدوا أن التأثــري الناتج عن توفري 

األســمدة مع التوصيل املجاين بعد الحصاد مبارشة كان مكافئاً، أو أكرث بقليل، لتأثري تقديم 

خصم بنسبة ٥٠ يف املائة عىل سعر السامد – نهج ذا تكلفة أعىل بكثري.

يكمن جامل التدخالت يف الوقت املناسب التي تجمع هذه العنارص الثالثة، يف أنها ميكن 

أن تكون بســيطة جداً وفعالة وشــعبية؛ إما كتدخالت مبارشة، أو باعتبارها وسيلة لتحسني 

التدخــالت القامئة. دعوين أختم باثنني مــن األمثلة الحديثة النهائية من أعامل فريق الرؤى 

السلوكية املتعلقة بالتعليم.

باالشــرتاك بني تود روجرز من جامعة هارفارد، وفريق الرؤى الســلوكية ممثاًل بأعضائه 

راج تشــاند، وإلزابيث كريخهام، ومايكل ســاندرز، أرادوا البحث فيام إذا كان حثُّ وتحفيز 

الطالب أو آبائهم يف الوقت املناسب قد يزيد من التحصيل الدرايس. قام الفريق يف سلسلة 

الدراسات األوىل ببساطة بإرسال رسالة نصية إىل الوالدين، قبل أيام قليلة من موعد اختبار 

ابنهم يف مادة الرياضيات؛ لتنبيههم بقرب املوعد. وهذا كل ما فعلوه – يشء بســيط جداً. 

وجد الباحثون أن الرسائل النصية زادت من األداء مبا يعادل يف املتوسط شهر من التدريس 

اإلضايف للطالب، وما يعادل شــهرين من التدريس اإلضايف للطالب املصنفني يف الربع األدىن 

تحصياًل. التدخل يف جوهره شجع الوالدين عىل التحدث أكرث مع ابنهم حول هذا املوضوع، 

وشجع االبن عىل الدراسة أكرث.
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وكمالحظة جانبية، ســأل الفريق فيام بعد الوالدين واألبناء كاًل عىل حده، عام إذا كانوا 

يرغبــون يف تلقي رســائل نصية من هذا النوع يف املســتقبل، ولعله ال يثري االســتغراب أن 

الغالبيــة العظمى من الوالديــن قالوا: إنهم يرغبون يف تلقي مثل هذا النوع من الرســائل 

النصيــة يف املســتقبل، ولكن ماذا عن األبنــاء؟ أعرب أكرث من ٨٠ يف املائــة عن رغبتهم أن 

يتلقى والديهم مثل هذا النوع من الرســائل يف املســتقبل. قد يســبب لهم األمر قلياًل من 

التعب والعناء اإلضايف، ولكنهم عىل غرار أوديسيوس أرادوا ربط أنفسهم بالصاري؛ ليتنبهوا 

ويستحثوا الهمم بالدراسة الجادة لتبحر سفينتهم العلمية بأمان.

أردنــا يف السلســلة الثانية من الدراســات أن نرى إن كان مبقدورنــا خفض معدالت ترسب 

الطالب الشــباب األكرب ســناً من دورات التعليم التكمييل. حلــل الفريق منط وتوقيت الترسب، 

ثم قام بتصميم سلســلة من الرســائل النصية القصرية للطالب؛ لتشجيعهم يف األوقات الحرجة.

يتلقى الطالب مثاًل رســالة نصية مفادها أن الكثري من الطالب وجدوا أن الدورة صعبة يف هذه 

املرحلة، ولكن يف غضون أسبوع أو اثنني وجدوا أنفسهم قد عادوا للقمة مرة أخرى. الحظ كيف 

أن الرسالة نفسها استندت عىل عملنا السابق حول كيف أننا نجد صعوبة يف الهرب من اللحظة 

اآلنية وصعوباتها، وكيف نرى املستقبل القريب بعيون املايض. والنتيجة؟ انخفض معدل الترسب 

بنسبة ٣٦ يف املائة. والتكلفة؟ حوايل ٢ جنيه إسرتليني )٣ دوالر أمرييك( لكل طالب )١٧(.

الخالصة: التوقيت مسألة مهمة:
الكثري من الخطط والسياسات – يف قطاع األعامل التجارية وبالتأكيد يف القطاع الحكومي 

– ال تويل التوقيت سوى اهتامم ضئيل. ومن املفرتض أن القوانني والحوافز تطبق بالتساوي 

يف كل األوقات؛ فالرسقة فعل خاطئ، ســواء وقعت يف الصباح أو بعد الظهر. ولكن السلوك 

البرشي ال يســري عــىل هذا النحو، فنحن أكرث عرضة لتغيري ســلوكنا يف بعــض األحيان أكرث 

مــن غريها؛ ففي حني يكون إقبالنــا عىل التربع للجمعيات الخريية قبــل حلول عيد امليالد 

)الكريســامس( أكرث من بعده، تكــون رغبتنا يف االدخار ألجل معاشــنا التقاعدي بعد عيد 

امليالد أكرب من قبله.

هنــاك بعض األمثلة التي تختلــف فيها التدخالت الحكومية باختالف التوقيت، ســواٌء 

بفرض العقوبات أو بالحث والتشجيع. ففي أسرتاليا تتفاوت عقوبات الرسعة، بحيث تسجل 
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نقــاط املخالفة عىل الرخصة "نقاطاً مضاعفة" يف أيام معينة من األســبوع – ووضحوا ذلك 

برســائل عىل جوانب الطرق. بصــورة مامثلة، كانت معظم الحكومــات حصيفة مبا يكفي 

لتدرك أهمية التوقيت، وأنه من الحكمة تذكري املواطنني بطريقة مهذبة، عندما يحّل الوقت 

املحدد ملــلء إقراراتهم الرضيبية، كام تقدم املحاكم خصومات عىل الغرامات التي تســدد 

خالل تاريخ معني تحدده.

بيــد أن العامل التجاري بشــكل عام أكرث تناغاًم بشــكل كبري مع أهميــة التوقيت؛ ففي 

الوقــت الذي نكون مهتمني فيه مبنتج معــني، غالباً ما نجد العروض املتصلة به تنهال علينا 

وتدفعنا دفعاً لرشائه، كام أن األســعار تتفاوت خالل العــام الواحد، بل خالل اليوم الواحد 

عــىل بعض املواقــع اإللكرتونية. ويف أكرث صورها تطوراً، تحدد الرشكات بكل همة ونشــاط 

الفــرتات الرئيســية التي تتعطل فيها عاداتنا الرشائية املعتــادة، ونكون مهيئني عىل األرجح 

لالنقياد إىل الرشاء أو تبديل الخدمات أو املنتجات املعتادة، وبطرق من شــأنها دفع حدود 

االستحسان والتقبل لدينا ألبعد مدى ممكن )انظر للفصل ١١(.

من املفارقات أن إدارات الخدمات العامة غالباً ما تكون حارضة يف اللحظات الحاســمة 

يف الحيــاة، عندما يكــون لدى الناس القابليــة التامة لتقبل النصح والتغيــري، وقد يرحبون 

ترحيباً حقيقياً بأي مســاعدة يتلقونها لتغيري سلوكياتهم. عىل سبيل املثال، شخص عاىن من 

نوبة قلبية ســتكون لديه رغبة حقيقية يف الحصول عىل النصح واملشورة حول كيف ميكنه، 

وبقية أفراد أرسته، تغيري منط حياته إىل آخر صحٍي أكرث. كام أن األشخاص البالغني من ذوي 

املهــارات الضعيفة قــد يصبحون فجأة مهتمني بالتعلم، عندما يبــدأ أطفالهم بالذهاب إىل 

املدرســة أول مرة. وقد يشــعر األشــخاص الذين تخلصوا من البطالة ومخصصاتها بسعادة 

لتشــجيع شــخص آخر عىل العمل، ولكن فقط إذا طلب منهم ذلــك. أخرياً، ميكن يف بعض 

األحيان تحســني السياســات واملنتجات واملخرجات بصورة كبرية جداً من خالل مســاعدة 

الناس عىل التخطيط والتوقع االستباقي )تشجيع "مقاصد التنفيذ"(.

عند وضع عنارص إطار إيســت )EAST( األخرى للتدخل – اجعله سهاًل Easy، وجذاباً 

 ،Timely جنباً إىل جنب مع التدخل يف التوقيت املناسب – Social ًواجتامعيا ،Attractive

يكون التدخل ذا فعالية كبرية للغاية. متاماً مثل امليل باملرضب لقذف الكرة، أو التقاط الكرة 
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بأيدينا يف لعبة البيســبول، الفرق كل الفرق بــني اإلخفاق الذريع أو تحقيق النجاح الباهر، 

يكمن يف توقيت التدخل. حاول التدخل إن اســتطعت قبل ترســخ الســلوك، وابحث متى 

يكون التدخل هو األبرز واألفضل أو تعطيله ألسباب أخرى، وحاول مساعدة الناس للسيطرة 

عىل التناقض الزمني لديهم. اجمع هذه العنارص معاً، ورمبا تكون النتيجة نرصاً ساحقاً.

أمثلةأمور ينبغي التفكري بهاالعنوان الرئييس

سهل

اجعل األمر ســهاًل ومبسطا؛ 

الناس عادًة يفعلون األشــياء 

إن كانت ســهلة والعناء فيها 

قليل.

• التبسيط

• االحتكاك: إزالته أو إضافته 

إىل مثبط.

االفرتاضيــة:  اإلعــدادات   •

حدد الطريق األسهل كخيار 

افرتايض أصح وآمن.

• معاشــات التقاعــد: زاد االدخار 

باملاليني نتيجة االنضامم التلقايئ.

• االنتحار: انخفض معدل االنتحار 

عندما ُسّدت الطرق السهلة لفعله

• دخول الجامعة: ٢٥ يف املائة وأكرث 

من الطــالب الفقراء التحقوا عندما 

ملئت استامرات التسجيل مسبقاً.

جذاب

مييل الناس ملا يشد انتباههم، 

وإىل ما يعد جذاباً بالنســبة 

لهم.

• إضافة الطابع الشخيص: استخدم 

اسم املستلم لتوثيق الصلة.

• الربوز: دع النقاط الرئيســية 

تربز عىل السطح.

واألســامء  الخــرباء  املبلِّــغ:   •

املعروفة أقوى تأثرياً من املصادر 

املجهولة أو غري املوثوقة.

الحوافز  اليانصيب: تجعــل   •

أكرث جاذبية.

• العاطفة: ذات أهمية 

متاثل أهمية املنطق.

• الرضيبة: تضاعــف عدد األطباء 

املفصحني عن دخلهم ١٠ أضعاف 

برسالة هامة ورصيحة.

• العطــاء: تضاعفــت التربعــات 

مرتــني بتأثــري النــداءات الطارئة 

املصحوبة بقصة عن طفل محتاج 

مقارنــة بتأثــري اإلحصــاءات عن 

ماليني املحتاجني.

• املحاكــم: جراء إرســال رســائل 

زاد  الشــخصية  الســمة  تحمــل 

تسديد الغرامات ٣ أضعاف.
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اجتامعي

يتأثــر الناس بصورة بالغة مبا 

يفعله أو فعله األخرون.

• املعايري: ما يقوم اآلخرون 

بفعله حقاً.

• الشــبكات: مــا يويص به 

صديق أو زميل.

• املعاملة باملثل وااللتزامات 

الفاعلة: الوعود.

• تذكــري اآلخريــن: الوجوه 

والعيون.

• النفايات: احتاملية إلقاء النرشة 

عــىل األرض تزيــد ٨ أضعاف إن 

ألقاها اآلخرون مسبقاً.

• الرضيبــة: من املرجــح أن يقوم 

١٦ يف املائــة من الناس بالدفع إذا 

أُخرِبوا بأن غالبية الناس "يدفعون 

يف الوقت املحدد".

أن  املحتمــل  مــن  العطــاء:   •

يتضاعف عدد املتربعني ٧ أضعاف 

عندما يعلمون بتربع زميل لهم.

التوقيت 

املناسب

تكون التدخــالت فعالة أكرث 

إن حدثت قبل أن تتشــكل 

العــادات، أو عنــد تعطــل 

السلوك ألسباب أخرى.

• العادات: التدخل قبل أن 

تصبح متأصلة.

اللحظات الحاســمة: عندما 

تتعطل السلوكيات.

القوة  واإلرســاء:  الربمجة   •

الناتجة عن األسبقية.

• التناقض الزمني: الحســم 

املستقبيل.

• التطوير: أكرث من ثلثي املزارعني 

يأخــذون بعروض رشاء األســمدة 

بعد الحصــاد عندما يكــون املال 

متوفراً لديهم.

• الصحة: يختــار ٣ أضعاف وأكرث 

مــن املوظفــني الخيــار الصحــي 

كجائــزة تقدم بعد أســبوع ولكن 

ليس يف نفس اليوم.

• الرضيبة: من املرجح أال يتجاوب 

أكرث مــن الضعفني مــع الحفز يف 

حال تأخرهم عــن الدفع يف العام 

السابق.

الشكل)٢٥(

ملخص إطار التدخل EAST، والباب الثاين كاماًل
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الرؤى السلوكية كأداة للسياسات:
يقــال لنا من حني آلخر أن عمل فريق الرؤى الســلوكية، و"الحفز" بشــكل عام، ما هو 

إال تعديــات طفيفــة يف النهاية. وكثرياً ما ُأســأل: "أليس ما تفعله حقاً عبارة عن تحســني 

لاتصاالت فحســب؟" ورأينا يف الباب الســابق أن الكثري من عمل فريق الرؤى الســلوكية، 

وأعامل علامء الســلوك ركزت عىل االتصاالت بشــكل كبــري؛ فقام فريق الرؤى الســلوكية 

مثًا بتنقيح وتجربة رســائل أكرث فعالية لتحصيــل املزيد من الرضائب غري املدفوعة، وقمنا 

باختبــار وتعديل املواقع االلكرتونية لزيادة أعداد امُلقلعني عن التدخني، أو زيادة املنضمني 

إىل ســجات التربع باألعضاء، كام أن فريق الرؤى الســلوكية قدم النصح واملشورة للحمات 

اإلعانية ليك تكون رسالتها أكرث فعالية. 

ولكــن يف الواقع، أكرث عمل لفريق الرؤى الســلوكية منذ نشــأته كان تقديم املشــورة 

للحكومة وتكييف سياســاتها. وتواجه الحكومات، ورؤســاء الــوزراء، مجموعة ال حرص لها 

مــن التحديات والخيــارات، وكثري منها لها امتدادات ومســببات خارجية. يف بعض األحيان 

تندلع األزمــات التي تتطلب اتخاذ إجراءات رسيعة، مثــل االحتجاجات واالعرتاضات التي 

أجــربت تــوين بلري عىل التنحــي املبكر عن رئاســة الحكومة وعدم إكامل فرتتــه القانونية، 

وكادت يف وقــٍت ما أن تفعل اليشء ذاته لرئيس الوزراء ديفيد كامريون. مثل هذه الحاالت 

واملواقــف تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، مع األخذ بأفضل االقرتاحات التي يطرحها أولئك 

املجتمعــون حول طاولــة مجلس الوزراء بشــأن كيفية تنفيذ هذه اإلجــراءات. التحديات 

األخرى يف السياســات لها جذور عميقة وظــال طويلة، مثل البدانــة والبطالة واإلنتاجية 

والتغري املناخي، وهي موضوعات رئيسية يف النقاشات والجداالت املتكررة العامة والخاصة. 

معظم املتمرســني القدماء يف السياســة يخُلصون إىل أنه: "ال يوجد عصا سحرية" لحل تلك 

املشكات، وسيكونون متشككني من الحلول واألفكار الجديدة، خاصًة عند تجربة الكثري من 

الخيارات من قبل وفشلت. 

القرارات الخاصة بالسياسات هي رشيان الحياة بالنسبة للحكومة، وللعديد من الرشكات 

أيضــاً. ما الذي يجدر بنا االســتثامر فيه وما الذي نخفضه؟ ما هــي القواعد واللوائح التي 

نتوســع فيها أو ننشــئها، وما التي نلغيهــا؟ أين نضغط بقوة وأين نرتاجــع؟ إذا كان العلم 
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الســلويك – أو أي نهج حديث آخر – يرغب يف إثبات وجوده، فالســاحة املناسبة لذلك هي 

ميدان املشورة يف السياسات واإلسرتاتيجية، ويجب أن تحدث املشورة فرقاً ملموساً مشهوداً 

له، وإال ســتكون محاولة أخرى تســجل يف هامــش التاريخ. عاوة عــىل ذلك، حتى تكون 

للمشــورة بصمة حقيقية وليست مجرد لطخة عىل الحائط، البد أن تثبت املشورة املقدمة 

بأنهــا "األصــح"؛ يجب أن تكون قد اعتمــدت وثبت تأثريها وفعاليتها. هذه هي الســاحة 

األشمل التي سيتبحر فيها هذا القسم.
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يف كثري من البلدان يستطيع الناس توفري املال عن طريق تبديل مزود الكهرباء أو الغاز. 

وبحلــول عام ٢٠١٠ أصبح بإمــكان غالبية الناس يف اململكة املتحدة توفري حوايل ٢٠٠ جنيه 

إســرتليني أو أكرث ســنوياً من خال التبديل، ولكن يف سنة بعينها مل يفعل ذلك سوى ١ من 

كل ١٠ أشخاص.

كان هــذا االحجام الواضــح عن التبديل قد فاجأ االقتصاديــني والقانونيني، الذين قاموا 

بتصميم الخصخصة الجديدة ألســواق الكهرباء والغاز يف مثانينيات )1980s( وتســعينيات 

)1990s( القرن املايض. لقد وضعوا يف أذهانهم عن غري قصد افرتاضاً حول الســلوك البرشي 

– يقيض بأن املســتهلكني ســينتهزون الفرصة لتبديل مزود الطاقة، وســيبحثون يف السوق 

باستمرار عن أفضل صفقة لهم. ولكن يف الواقع العميل مل يحدث ذلك؛ لقد تحولت عملية 

تبديــل مــزود الخدمة الخاص بك إىل أحد تلــك األمور املزعجة قليًا، والتــي نعلم جميعاً 

برضورة قيامنا بها، إال أن الكثري منا ليسوا بصدد ذلك. مثل هذه القرارات اليومية أصبحت 

يف الســنوات األخرية، متثل جزءاً هاماً من أهم القضايا السياســية الســاخنة: جعل املنافسة 

تائم "الناس العاديني"، وتكلفة املعيشة، وعدالة األسواق.

يف بريطانيــا، حتى بعد أن توجه الناس أخرياً للتحقق من املواقع اإللكرتونية للمزودين، 

أو االتصال بوسطاء التبديل، ال تزال األعداد التي تخفق يف التبديل كبرية. فالكثري من الناس 

مل يكونــوا متأكدين من الجهــة التي تزودهم بالخدمة، ومل يكونــوا متأكدين من التعريفة 

)التســعرية( القامئة عىل الخدمــة، وواجهوا معضلة يف الحصول عــىل رقم العميل الرئييس، 

الذي يحتاجون إليه ليتمكنوا من التبديل. لذا إذا مل تقم بالتبديل بعد، فا تشــعر باســتياء 

كبري؛ لست الوحيد يف ذلك.

ولكن يف منتصف عام ٢٠١٥م حدثت بعض املســتجدات؛ فنتيجة للتوجه الجديد الذي 

دفــع باتجاهه فريق الرؤى الســلوكية مــن أجل تقوية موقف املســتهلكني، كانت رشكات 
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الطاقة مطالبة بتســهيل وصول املستهلكني للمعلومات، وكانت مطالبة عىل وجه الخصوص 

بطباعة رمز االســتجابة الرسيعــة )QR code( عىل الفواتري، ُتلخص فيــه تفاصيل العماء 

وأمناط االســتخدام والتعريفة الحالية الخاصة بهم )انظر الشكل ٢٦(. باملفهوم التقني، هذا 

يجعــل بيانات العماء ممكنة القراءة آلياً. أما باملفهــوم اليومي، فيعني أن كل ما يتوجب 

عىل العماء إن أرادوا توفري بعض املال، هو إجراء مســح بهواتفهم النقالة لرمز االســتجابة 

الرسيعــة، وتحميل تطبيــق موقع التبديل، والــذي بإمكانه البحث يف الســوق عن أفضل 

تعريفة بالنســبة لهم. أصبح التبديل متيرساً، ويتم يف بضع ثوان، بعد أن كان مهمة شــاقة 

تستغرق بضع ساعات.

ال يتطلب األمر أن تكون من صفوة الخرباء االقتصاديني ملعرفة الســبب الذي جعل هذا 

التغيــري الذي يبدو صغرياً يغــري قواعد اللعبة بالكامل. فقبل التغيــري، كان مبقدور مزودي 

الخدمــات تحقيق الكثري من أرباحهــم عن طريق اطمئنانهم، وتأكدهــم أن تبديل املزود 

عملية معقدة وتســتغرق وقتــاً طويًا. وأولئك العماء وهم باملايــني الذين مل يبحثوا أبداً 

عن جهات أخرى، واستمروا عىل نفس التعريفة التي كانوا عليها منذ سنوات، وقعوا ضحية 

للرفع التدريجي املستمر للرسوم من قبل تلك الرشكات، وهو ما أكسبها تلك األرباح العالية. 

أما القلة املزعجة الذين مل يســتكينوا وبحثوا عن البدائل – يطلق عليهم عىل سبيل اإلساءة 

لهم "املتنقلون حسب الفائدة" – فهم من يحصلون عىل الصفقات األفضل، بالرغم من أنهم 

قد يجدون أنفسهم محبطني من جهة مقدار الصفقات املتاحة وتعقيداتها. 

ولكن إثر تذليل تلك الصعوبات وإزالة االحتكاكات العائقة، بدأ املستهلكون يف التبديل 

بســهولة أكرب بكثري، وتوجب عىل الرشكات إيجاد ســاحات أخرى للمنافســة بدالً من تلك 

األساليب البالية.

يدور هذا الفصل حول التوســع الهائل يف البيانات والشفافية، وكيف يساعد عىل جعل 

الحياة واألســواق تســري بصورة أفضل. ولكن حتى يف حال توافر أضخم البيانات وأشــملها، 

فهي ال تضمن تحســني عاملنا وجعله أفضل؛ ألن نتيجتها النهائية أو الصافية إن كانت جعل 

بعض الناس أو الحكومات أو الرشكات قادرة عىل التنبؤ بســلوك الناس بشــكل أفضل من 

تنبؤ الناس عن أنفســهم، فقد ال يكون هذا هــو العامل الذي نحبه ونرغب العيش فيه عىل 
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اإلطاق. إن الشــفافية وإرســاء الطابع الدميقراطي عىل البيانات حل جزيئ، ولكنها ليســت 

ســوى الخطوة األوىل؛ فالبرش لديهــم قدرة محدودة عىل معالجــة البيانات ونحن بحاجة 

إلدراك ودراســة ذلك جيداً. وزيادة البيانات قد تكون مجرد زيادة يف اإلزعاج ال أكرث. إذن، 

للحصول عىل الفائدة املرجوة من عامل يغّص بالبيانات، علينا استخاصها مبا يناسب القدرات 

العقلية للناس ووفقاً للرؤى السلوكية.

مبادرة "بياناتي" *midata – إزالة االحتكاكات من األسواق:
ال يعــرف الســبب عىل وجه الدقة الذي يجعل بإمكان الكثــري من الناس توفري املال لو 

قامــوا بتبديل املزود لكنهم ال يفعلــون. هذا لغز محري وال يقدم أي نافذة ولو صغرية حول 

كيفية عمل إحدى جزئيات االقتصاد الحديث. وال شك أن الكثري من مزودي الطاقة يحققون 

مكاسب من عمائهم الحاليني "املتمسكني"، أكرث مام يحققوه من العماء الجدد أو من بيع 

الطاقة يف الســوق املفتوحة؛ ولهذا تكون لديهم مصلحــة كبرية يف ضامن أن يكون التبديل 

عملية صعبة ومملة عىل السواء.    

هــذا الوضع ميثل دليــًا قوياً عىل مدى أهميــة "تكاليف االحتــكاك" يف العديد من 

األسواق )انظر الفصل ٣(، وكيف أن العديد من الرشكات، وهي يف تزايد، تحقق الكثري من 

أرباحها من خال اســتغال هذه التكاليف.  ال ينطبق هذا الوضع عىل أســواق الكهرباء 

والغاز فقط، وإمنا عىل األسواق الخدمية األخرى ذات املساس بالحياة اليومية للناس، مثل 

الهواتف النقالة والخدمات املرصفية وما شــابهها. وحتــى وقت قريب، كان لدى موردي 

الطاقة الســتة الرئيســيني يف اململكة املتحدة أكرث من ٥٠٠ تعريفة فيام بينهم. وبالنسبة 

للهواتف النقالة، حني يوجد مجال لاختيار بني الشــبكات والتعريفات )الرســوم( وأجهزة 

الهواتف، فإن الخيارات املتاحة أمام املستهلكني تصل إىل املايني. وجود مثل هذه األعداد 

الهائلــة من الخيــارات املتاحة، يجعل من الصعــب جداً عىل املســتهلكني تقرير الخيار 

األنسب لهم.
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الشكل)26( 

رسم توضيحي منطي يوضح كيف أن رموز االستجابة الرسيعة )QR( عىل الفواتري تجعل عملية 

التبديل سهلة. عرض هذا الرسم التوضيحي إىل جانب النموذج التجريبي األويل الذي طوره أحد 

مواقع التبديل عىل الوزراء يف عام 2012م، وساعد يف التعريف بالقضية وبالتغيريات املبنية عىل 

السلوكيات يف تنظيم األسواق االستهالكية عىل أوسع نطاق داخل اململكة املتحدة وخارجها

من وجهة النظر االقتصادية التقليدية ال ينبغي أن يشــكل هذا األمر أهميًة كربى؛ فمن 

املفرتض أن يكون مبقدور املســتهلكني فــرز الخيارات املتاحة، حتــى وإن مل يتحصلوا عىل 

"معلومات مثالية"، ومن املفرتض كذلك أن سحر السوق سيتخلص مبرور الوقت من العروض 

ذات القيمة األضعف واألقل جذباً، يف حني تنجح وتزدهر املنتجات والرشكات األفضل.

أما يف عامل البرش، وليس عامل "األيكونات" *econs*، يســتخدم املســتهلكون اختصاراٍت 

عقلية التخاذ مثل هذه القرارات. ومثل االختصارات كافة، تكون قابلًة للخطأ والصواب، كام 

* اإليكونات econs: مصطلح أطلقه ريتشارد ثالر وكاس سنشتاين يف كتابهام: "الحفز"؛ لوصف النموذج 

الساذج والبسيط الذي نتصوره لإلنسان ولطريقة تفكريه، وشبهوا هذا النموذج البسيط مبجسم عرض 

األزياء – املرتجم.
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أنها واسعة االنتشار؛ نظراً لكوننا جميعاً برشاً متشابهني. أثبتت الدراسات عىل سبيل املثال: 

أن املســتهلكني يرتكبون أخطاًء كبرية ومنتظمة يف التنبؤ بكيفية استخدام هواتفهم النقالة 

الجديدة والخدمات املرفقة معها. هذا يعني أن الكثري منا يختار رســوم وتعريفات مل تكن، 

كام يتبني لنا الحقاً، األفضل بالنسبة لنا.

 هــذه القضايا بدورها تؤثر عىل جميع املســتهلكني تقريباً، مع آثــار مرتتبة كبرية عىل 

مســتوى وفرة املال بأيدينــا، وعىل كيفية تعامل الرشكات معنا، ولــو أن تأثري هذه القضايا 

أكــرث حدة عىل الفئات األكرث حرماناً. يف الســنوات األخرية، أصبحت الرشكات الكربى أفضل 

وأفضل من حيث التنبؤ مبا سيشرتيه املستهلكون وما سيستخدمونه. رشكة هاتفك املحمول 

مثا لديها فكرة عن امليزات التي ســوف تســتخدمها عىل هاتفك الجديد أفضل بكثري مام 

لديك. يضعك هذا يف موقف ضعيف للغاية، عندما يحني وقت تجديد الخدمة لاختيار من 

بني املايني من الخيارات البديلة املتاحة أمامك، ســواٌء يف األجهزة أو الشــبكات أو تعريفة 

الرسوم.

لحســن الحظ، اتضــح أن هناك إجراءات باســتطاعة الحكومات والــرشكات القيام بها 

ملســاعدة املســتهلكني، ولجعل األســواق تعمل بشــكل أفضل. عادًة ما تكون ردة الفعل 

التقليدية للسياســات التــي تتبعها الهيئــات التنظيمية والحكومات تتمثل يف اســتجواب 

ومعاقبة الــرشكات، عندما تصبح انتهاكاتهم مفرطة يف التعاطي مع املســتهلكني، أو يكون 

التدخل بشــكل مبارش لضبط األوضاع واألســعار، كنوع من الرتاجع عن سياساتهم السابقة. 

أما الرؤى الســلوكية فتأخذك إىل منحى مختلف جداً من الحلول، وقد ســاعدت يف تحديد 

تغيريات متقنة يف اللوائح والتنظيامت ميكنها أن تعيد املستهلك مرة أخرى إىل مقعد القيادة. 

باملخترص، ميكن للرؤى الســلوكية أن تســاعدنا يف فهم كيفية عمل األســواق واملجتمعات 

بطريقة يفتقر إليها االقتصاد التقليدي.

يف صميم هذا النهج، يوجد تدابري تقدم للمستهلكني خاصية الوصول إىل بياناتهم الخاصة 

يف شكل أكرث قابلية لاستخدام. ليست الفكرة مغرقة يف الخيال بأن يبدأ املستهلكون جميعاً 

بتحليل كل تلك البيانات بأنفسهم، بالرغم من أن قلة منهم قد يفعلون ذلك. ولكن الوصول 

للبيانــات بحد ذاته يتيح الفرصة ملواقع التبديل اإللكرتونية، وغريها من أشــكال الوســاطة 
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للعمل نيابة عن املســتهلكني. هذا يعني فيام يعنيه مساعدة الناس إليجاد صفقات وأسعار 

أفضل، وتجنب األطعمة التي لديهم حساســية منها، وتحســني نظامهم الغذايئ، واكتساب 

مزيد من السيطرة املبارشة عىل سلوكياتهم.

عرّب ريتشارد ثالر وكاس سنستاين يف كتابهام: "الحفز" عن فكرة وثيقة الصلة مبوضوعنا، 

ل Record، وقيِّم Evaluate، وقارن األسعار البديلة  واخترصاها يف كلمة "RECAP" من: سجِّ

Compare Alternative Prices. كانت فكرتهام األساســية: أنــه ينبغي مطالبة الرشكات 

بتقديم أســعار وميزات منتجاتهم يف شــكل قابل للمقارنة وللقــراءة اآللية، بحيث يتمكن 

املستهلكون من إجراء املقارنات بسهولة وبفعالية أكرب )انظر الفصل ٣(. اختري هذا النهج يف 

 ،)smart disclosure( "الواليات املتحدة وُأدرج تحت مسمى سهل التذكر: "اإلفصاح الذيك

وحظي بدفعة تشجيعية من ريتشارد وكاس، وبتأييد ودعم من صويف راسامن، املدير املعني 

لإلفصاح الذيك يف وزارة الخزانة األمريكية)١(.

اضطررنــا يف اململكــة املتحدة أن نبــدأ أوالً بتشــجيع ودفع النهــج، امُلفيض إىل متكني 

املســتهلكني من الوصول للبيانات، عىل أساس طوعي من الرشكات، وبدون أي إلزام قانوين؛ 

ألن جــزءاً كبرياً من عملنا ألجل رئيس الوزراء كان يتعلق بإزالــة األعباء التنظيمية الواقعة 

عــىل الرشكات، وليس إضافــة أعباٍء جديدة. لذا، بالتعاون مــع وزارة األعامل، وبدعٍم قوي 

من إد ديفي وزير شــؤون املستهلكني آنذاك، أنشــأنا فرقة عمل خاصة هدفها إحراز تقدم 

يف النقاشــات املتعلقة مببادرة بيانايت. وقد طلبنا من السري نايجل شادبولت – الذي كثرياً ما 

يوصف بأنه شارك يف اخرتاع شبكة اإلنرتنت العاملية – أن يتوىل رئاسة نقاشات فرقة العمل، 

والجمع بني الرشكات واملجموعات املمثلة للمســتهلكني؛ إلنشاء بنية بيانات مشرتكة، مُتكن 

املستهلكني من الحصول عىل أحقية وصول أفضل إىل الكم الهائل من البيانات التي تحتفظ 

بها الرشكات عنهم. كان الســاعد األمين للســري نايجل يف فرقة العمل هو روري غاالغري من 

فريق الرؤى الســلوكية، والذي قاد فيام بعد عمل فريق الرؤى الســلوكية املتعلق بشؤون 

املستهلكني، وكذلك تسيري العمل اليومي يف مبادرة بيانايت.

كانت هناك صورتان رئيســيتان من البيانات أردنا أن تنساب بساسة أكرب للمستهلكني: 

األوىل، أردنــا أن يكون من اليســري عىل الناس عقد املقارنات بــني املنتجات املتامثلة، مبا يف 
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ذلك إتاحة أسعار تلك املنتجات وميزاتها. عىل سبيل املثال، إذا كنت تحاول اختيار وتحديد 

مموِّل القرض العقاري أو البطاقات االئتامنية املناســب للتحول إليه، فإنك ســرتغب بعقد 

مقارنة رسيعة بينهم، ليس فقط من ناحية العنرص األهم "الســعر" أو ســعر الفائدة، ولكن 

أيضــاً مقارنة العقوبــات التي يفرضونها عىل املدفوعات املتأخــرة أو الخروج املبكر. كانت 

هذه الصورة من البيانات هي الرتكيز األســايس لفكرة "RECAP" السابقة. الصورة الثانية، 

أردنا تيسري وصول الناس إىل بيانات االستهاك الخاصة بهم، وهذا يتضمن مقدار استخدامك 

لهاتفك وامليزات املوجودة فيه، أو مقدار اســتهاكك للكهرباء وأوقات االســتهاك، أو عدد 

املرات التي تضطر فيها للسحب عىل املكشوف )من دون رصيد(، وهكذا.

كانــت الكلمة التــي اعتدنا أن نعرّب بها عن هذا املفهوم هي: "بيانايت")٢(. وكنا نأمل أن 

تقرر بعض الرشكات طواعية تسهيل وصول أفضل، من ِقبل املستهلكني إىل بياناتهم الخاصة، 

عــىل األقل من أجل الوظائف والخدمــات اإلضافية التي بإمكانهم اســتحداثها جراء ذلك. 

فمثــًا، إن كنت تدير رشكــة لبطاقات االئتامن، فيمكنك إعادة تصور الدور الذي ســتلعبه 

ليس فقط بصفتك مزود للبطاقات، ولكن بصفتك مســاعداً فعاالً للمســتهلكني فيام يتعلق 

بخياراتهم يف االســتهاك واإلنفــاق. وبوجود تدفق أفضل للبيانــات، بإمكان رشكة بطاقات 

االئتــامن تنبيهك، عندما تنفق الكثــري عىل الطاقة وتنصحك بالتبديــل إىل مزود أفضل، أو 

تلفت انتباهك إىل ســوبرماركت آخر يقدم أســعاراً أفضل يف العموم، وأقرب إىل منزلك من 

ذلك الذي اعتدت التسوق منه.

بعد مرور عام أو نحوه عىل إطاق املبادرة، اســتنتجنا بأن غالبية القطاعات تحتاج إىل 

دفعة أقوى قليًا؛ يك تضع البيانات يف متناول أيدي املســتهلكني. معظم الرشكات الكربى مل 

تكن يف عجلة من أمرها للسامح لعمائها أو منافسيها بالحصول عىل بياناتهم – ال سيام أن 

هناك احتامالً قوياً أن يستخدم عماؤها تلك البيانات من أجل الحصول عىل صفقات أفضل 

لهم يف أماكن أخرى. لذلك، ومن أجل أن تحصل املســألة عىل دعم وإجراءات أقوى، طلبنا 

اجتامعاً مع رئيس الوزراء بالتزامن مع واحدة من زيارات ريتشارد ثالر.

كان روهان ســيلفا داعاًم بقوة لتشــديد اإلجراءات، وسبق له أن أيد ودافع هو وستيف 

هيلتون عن القضية األشــمل واألوســع املتعلقة بشفافية البيانات. يف االجتامع مل يكن رئيس 
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الوزراء يشــعر باالرتياح تجاه االقرتاح بفرض رشط عام عىل الــرشكات يلزمها بتبادل بيانات 

املســتهلكني، ولكنه كان مقتنعاً بأن املســألة تحتــاج ملزيد من التحــركات املعتدلة يف هذا 

االتجاه. من محاســن الصدف، بعد رؤية رئيس الوزراء التقينا صدفة باملستشــار، وكان أيضاً 

منفتحاً تجاه الفكرة، خاصة وأنها بدت متامئة مع قانون املشاريع الذي سريى النور قريباً)٣(.

تم إقرار بند بيانايت "midata" قانونياً من خال قانون املشــاريع لعام ٢٠١٣م. ومبوجبه 

منح وزير الدولة لشــؤون األعامل الصاحية، ملطالبة الرشكات بالســامح لعمائها بالوصول 

إىل بيانات االستهاك الخاصة بهم يف: "شكل قابل للقراءة آلياً"، وكانت هذه العبارة األخرية 

هامة وحاسمة. ففي العديد من البلدان؛ ومن ضمنها اململكة املتحدة، هناك ترشيع معمول 

به لتمكني املستهلكني من الحصول بشكل كتايب أو "مقروء" عىل ما تحتفظ به الرشكات )أو 

دوائر الخدمات العامة( من بيانات تخصهم. عىل سبيل املثال، ميكنك يف اململكة املتحدة أن 

تكتب إىل سلسلة متاجر تيسكو العماقة، وتطلب منها تزويدك بالبيانات التي يحتفظون بها 

عنك من خال بطاقة العميل الدائم الخاصة بك. ومقابل ١٠ جنيهات إسرتلينيه، وبعد مرور 

وقت ال بأس به من تقديم طلبك، سرتســل لك تيسكو نســخة مطبوعة من هذه البيانات. 

وســتكون هذه الكومة من الورق عدمية الفائدة بالنســبة لغالبية الناس. تخيل عوضاً عن 

ذلك أن بإمكانك الوصول إىل نفس هذه البيانات يف شكل قابل للقراءة آلياً، وبصورة أرسع 

كثــرياً. إذا كنت فرضاً تعاين من الحساســية، ميكنك مترير البيانــات التي حصلت عليها إىل 

موقــع )allergies.com(، وميكن أن يحذرك بــدوره من تناول كعك يدخل يف صنعه الفول 

السوداين ومل تتنبه له. وبشــكل مامثل موقع )saveonyourshopping.com(، قد يتمكن 

 )carbon.com( من معرفة السوبرماركت األنسب لعاداتك الغذائية الخاصة. كام أن موقع

يقــدم لك النصــح بخصوص عاداتك الرشائية التي تواظب عىل مــلء عربتك بها. باختصار، 

متكني املســتهلكني من الوصول إىل بياناتهم يف شــكل قابل للقراءة آلياً يفتح الباب أمامهم 

للوصــول إىل مجموعة كبرية من "محركات االختيار" )choice engines(، التي تســاعدهم 

يف إجراء مقارنات بني املنتجات والخدمات، والتي ال ميكنهم إجراءها بأنفسهم بسهولة، إما 

النشغالهم أو ملحدودية قدراتهم املعرفية يف هذا املجال.

مل يكن بنــد بيانايت "midata" ملزماً لجميع الرشكات باالمتثال عىل الفور. فمن الناحية 

التقنية، كان جزءاً من ترشيع رئييس أكرب، ما زال يحتاج إىل وزير لتحصني ترشيعاته الثانوية، 
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إذا أريَد أن متتثل لها الصناعة أو القطاع املســتهدف. ولكــن حتى قبل إنفاذه، مجرد إقرار 

هذا البند كان تأثريه كالسيف املسلط عىل رقبة دميوقليس تأثرياً فورياً تقريباً، وبادرت عىل 

األقل بعض الرشكات يف االمتثال للبند قبل إجبارها عىل ذلك.

بالرغم من اإلحباط العام املتزايد تجاه كثري من رشكات الطاقة الكربى، وكيف أن أسعارها 

"ترتفع برسعة الصاروخ وتهبط كام الريشــة"، إال أن تلك الرشكات مل تعبأ بذلك واســتمرت 

تجر خطاها بنفس الطريقة. تحركت بعض الرشكات تجاه جعل بيانات املســتهلكني ممكنة 

التحميــل، ولكــن بقي األمر فيه بعــض الصعوبة إىل حٍد ما. فكل احتــكاك إضايف ميكن أن 

يكــون له تأثري كبري، كام هو موضح يف الفصــل ٣. يف نهاية املطاف نفد صرب رئيس الوزراء، 

 )QR( ففرضنــا عىل الرشكات الكربى رشطاً إلزامياً بطباعة البيانات كرموز اســتجابة رسيعة

عىل الفواتري، وشــجعنا واجهات برمجة التطبيقات )APIs( الشائعة عىل متكني املستهلكني، 

مبساعدة من مواقع التبديل اإللكرتونية، من املقارنة بني الخيارات املتاحة والتبديل بسهولة 

أكرب. وهذا أيضاً يفتح الباب لتمكني املستهلكني من اختيار "التحول التلقايئ"، بحيث يتسنى 

حينهــا للموقع اإللكرتوين البحث آلياً، بعد انتهاء فرتة العقد الحالية عن الســوق أو الرشكة 

التي تقدم أفضل سعر تعرفة، والتبديل إذا وجد صفقة أفضل.

غــرّي نهج بيانايت "midata" من قوانني اللعبة بشــكل جذري، مع قدرة فائقة عىل قلب 

األســواق رأســاً عىل عقب. لقد فتح اآلفاق أمام فرص االنتقال من عامل الرشكات القائم عىل 

"إدارة املستهلكني" إىل عامل يتمكن فيه املستهلكون من "إدارة البائعني". أمامنا طريق طويل 

لنقطعه، ولكن بيانايت مهد الطريق بالفعل لتغيري طريقة عمل األســواق – وهو تغيري مقاد 

وموجه بشكل جذري من خال الرؤى املستنبطة من العلوم السلوكية.

سأتناول ما تناولته هي:
كل من شــاهد فيلم: "عندما التقى هاري بســايل" يتذكر ذلك املشــهد الشــهري، عندما 

يجلســان يف املطعم لتناول العشاء، وتقوم سايل عانية بتزييف شعور النشوة إلثبات وجهة 

نظرهــا، وباملرة إذالل هاري. بعدها، حني أرادت املرأة يف الطاولة املجاورة طلب العشــاء، 

أخربت النادل وهي تتكلم بشكل جدي: "سأتناول ما تناولته هي".
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البرش كام رأينا يف الفصل ٥ مخلوقات اجتامعية جداً ويتأثرون بشــدة بأفعال اآلخرين. 

وأحياناً يطلق عىل هذا الســلوك مســمى: "غريزة القطيــع" )herd instinct(، وذلك عىل 

ٌه رسيٌع وفعال إن أحسّنا  سبيل الذم واالحتقار، ولكنه يف الغالب سلوك منطقي جداً، وموجِّ

توظيفه. ويف هذا الســياق ميكــن لتجارب اآلخرين أن تكون مفيدة لنــا، وبارزة التأثري من 

الناحية النفسية – هذا فقط إن استطعنا اكتشافها وماحظتها.   

انتقلت بعض األســواق بالفعل نقلة نوعية عن طريق تســهيل تعرّف املســتهلكني عىل 

تجــارب نظرائهم من املســتهلكني اآلخرين، بل إن بعض األســواق بنيت أساســاً وفق هذا 

املفهوم. وبالكاد تجد شخصاً يف أوروبا أو أمريكا الشاملية مل يستفد من تقييامت وتعليقات 

)feedback( املســتهلكني اآلخريــن، املوجــودة يف مواقع مثل إيباي أو تريــب أدفايزر أو 

أمازون. إنها طريقة عملية وتســاعد بشــكل واضح يف اجتــذاب الحركة والزيارات ملنصات 

الويب التي تتميز بها، ولكن هل غريت األسواق بشكل جذري وأسايس؟

مايــكل لوكا شــخص مهوّوس، ولكــن بأفضل معنــى إيجايب للكلمة؛ فهــو ينجذب إىل 

مجموعات البيانات الكبرية مثلام ينجذب اآلخرون إىل اآليس كريم أو الفنون الجميلة. وهو 

يعمل أيضاً أســتاذاً مســاعداً يف كلية هارفارد لألعامل. السبب الفعيل الذي جذب اهتاممنا 

إليه كان سلســلة من الدراسات البارعة، التي تناول فيها كيف غرّيت التعليقات والتقييامت 

)feedback( املتداولة بني املســتهلكني يف ســياق العامل الحقيقي من طريقة عمل األسواق. 

وهنــاك الكثري من االدعاءات التي ظهرت حول أهمية تعليقات املســتهلكني، وكيف ميكن 

أن تغري من ســلوك املستهلكني، ولكن مل ُيجر سوى عدد قليل جداً من الدراسات التجريبية 

الجيدة حول املوضوع.

يف دراســة تفصيليــة حول تقييامت املطاعم يف موقــع )yelp.com(، وّثق لوكا كيف أن 

املطعم الذي يحصل عىل نجمة إضافية يف تقييامت رضا العماء، سيشهد زيادة يف مبيعاته 

اإلجامليــة للســنة التي تليها ترتاوح بــني ٥ إىل ٧ يف املائة. تكمن براعة لوكا بشــكل خاص 

يف متكنــه مــن إثبات أن ســبب هذا االرتفــاع يف املبيعات اإلجاملية ناتج عــن التقييامت، 

وليس فقط إثبات أن تحسن أداء املطعم انعكس ببساطة عىل التقييامت اإليجابية وزيادة 

املبيعات.
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توصل لوكا لنتائجه هذه باســتخدام طريقة تعرف باسم تصميم االنقطاع. تخيل موقعاً 

عىل شــبكة اإلنرتنت يعطي تصنيفات للمطاعم من نجمة إىل خمسة نجوم، بحيث تعكس 

تلك النجوم املتوســط الدقيق لجميع التقييامت املمنوحة، ولكن املستخدم العادي ال يرى 

ذلك – هو يراها مجرد نجوم بســيطة )أو رمبا بعضهــا نصف نجمة(. لكن تخيل مطعمني، 

أحدهام حقق متوسط ٣.٤٩ نقطة واآلخر حصل عىل ٣.٥١ نقطة، يتم تقريب النتيجة األوىل 

إىل 3 نجامت يف حني تحصد الثانية بالتقريب ٤ نجامت، بالرغم من أن التقييم األسايس لهام 

متطابق تقريباً. اســتخدم لوكا هذا التفاوت الخفي يف البيانات اللتقاط الســبب الحقيقي 

املؤثــر يف التصنيف نفســه، ووجد أن املطعم إذا حصل عــىل تصنيف أعىل، ترتفع إثر ذلك 

املبيعات اإلجاملية له.

عمل مايكل لوكا هذا أظهر لنا كيف غرّيت التصنيفات من طبيعة السوق بطرق تحمل 

يف طياتها الكثري من الرباعة بل واملكر رمبا. وأظهر كيف أن ارتفاع مســتوى تغطية موقع 

)yelp.com( يف مناطــق جغرافيــة معينــة، أدى إىل منو غري متناســب للمطاعم الصغرية 

املستقلة، يف حني أن ساسل املطاعم الكبرية مل تتأثر بشكل كبري. وميكننا بالرجوع للاميض 

معرفــة ســبب ذلك؛ تخيل أنــك بصدد اختيار مطعــم لتتناول فيه الغــداء يف الغد. عىل 

األغلــب ســيكون لديك فكرة جيدة عــن نوعية الطعام والخدمات التي ســتحصل عليها 

يف سلســلة مطاعم شــهرية مثل بيتزا هــت، ولكن معرفتك أقل بكثري عــن مطاعم البيتزا 

الصغرية املســتقلة املوجودة يف ناصية الشارع القريب منك. هل تستحق املجازفة إحدى 

تلك املطاعم الصغرية؟ إن كنت ال تعرف أي يشء عنها رمبا ال تستحق، ولكن إذا استطعت 

معرفة رأي من جربها –وأعجبتهم– فقد تجرب إحداها.

ال يتوجب أن تكون متخصصاً يف االقتصاد السلويك لتعتقد بأن وفرة املعلومات املتداولة 

يف األســواق أمر مفيد، ولكن املنظور الســلويك يدلك عىل الســبب يف الفعالية االســتثنائية 

للمعلومات عن خيارات اآلخرين، وكذلك سبب األهمية القصوى لطريقة جمع وعرض تلك 

املعلومات:

 - نحن نتأثر بأفعال وترصفات اآلخرين.
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 - لنا ميل شــديد نحو التبادلية، ونرغب يف إخبار اآلخرين عن تجاربنا وخرباتنا )يف حني أن 

املنظور التقليدي يفرتض أننا منتفعون بدون مقابل – نقرأ تعليقات ومراجعات اآلخرين 

وال نكلف أنفسنا عناء مشاركة اآلخرين تجاربنا الخاصة(.

 - نحــن ال ُنقِبل عىل التقييامت املتشــعبة وذات األبعاد املتعددة يف الوقت نفســه )نهتم 

بالتصنيف النجمي البســيط، ولكن لن تجذبنــا مقارنة الكثري من املعلومات املختلفة يف 

وقت واحد(.

إذن، يف أي املجاالت ميكننا الســعي لتسخري القوة والنية الحسنة للتعليقات والتقييامت 

الفردية؟ أفضل مكان للبدء فيه هي املجاالت والقطاعات، التي يتعني فيها عىل أعداد كبرية 

مــن الناس االختيار بني مقدمي الخدمات. وحيثام تكون الجودة الذاتية للخدمة أمراً مهاًم، 

وحيثام يصعب الحصــول عىل تلك املعلومات يف الوقت الحايل )وقت البحث(، ظهر لنا أن 

عدداً من القطاعات تبدو مناسبة لهذا النهج – ومنها أجزاء كبرية من القطاع العام.

إدخال تقييمات العمالء الشفافة إلى "أسواق" القطاع العام:
عندما كنت محارضاً شــاباً يف جامعة كامربيدج، اعتادت إدارة القســم الذي أعمل فيه 

توزيــع منــاذج عىل الطاب يف نهاية كل فصل درايس؛ الســتطاع آرائهــم وتقييامتهم. وقد 

تفضــل زميل أقدم مني مــن أعضاء هيئة التدريس برشح النــامذج يل قائًا: "أنا أحاول أن 

ألقي نظرة رسيعة عليها، ورمبا ترغب بفعل اليشء ذاته"، وأشار: "قد تكون فكريت مستغربة 

بالنسبة لك، ولكنك لن تستفيد منها اليشء الكثري". بعد توزيعي للنامذج بضع مرات رسعان 

ما فهمت ما كان يقصده.

تتألف النامذج من ساســل، كل واحدة منها تحوي عبارتني أو وصفني متناقضني وخطاً 

طويًا فارغاً بينهام؛ لحث الطالب عىل وضع عامة لإلشارة إىل رأيه يف املحارضات. عىل سبيل 

املثــال، قد يكتب: "كانت قوائــم القراءة قصرية جداً وغري وافيــة" يف مقابل: "كانت قوائم 

القراءة طويلة جداً ومفصلة"، وعىل الطاب وضع عامة يف مكان ما بني العبارتني، مثل وضع 

عامة يف املنتصف إذا ظنوا بأن قوائم القراءة مناسبة.
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حتى اآلن تسري األمور بشكل جيد، ولكن دعونا ننظر إىل ما مل يحدث:

 - مل تكن املقاييس محسوبة، لذا كان من الصعب تحويل العامات التي يضعها الطاب إىل 

متوسطات أو إجراء مقارنات كمية )اليوم، ميكن عن طريق املقاييس املنزلقة يف اإلنرتنت 

تحديــد االختيار بدقة وســهولة، ولكــن ليس بقلم رصاص وعامــات خطية يف منتصف 

التسعينيات(.

 - مل يطلــب من الطاب إعطاء تقييامت تقديريــة إجاملية مثل: "ما مدى رضاك عن هذه 

املحارضات إجامالً؟".

 - مل يتــم تغذيــة املعلومات للطاب الاحقني، أو حتى وضعهــا بطريقة متكن أعضاء هيئة 

التدريس من مقارنة أداء املحارضين داخلياً.

بالنظر إىل أن بعض محارضايت كانت حول املقاييس النفسية واالختيار، فقد شعرت حقاً 

بــأن مبقدورنا عمل يشء أفضل، لذا التحقت باللجنة ذات الصلة وأعدنا تصميم النامذج. مل 

يكن األمر معقداً؛ استبدلت الخطوط الفارغة الطويلة مبقاييس ليكرت البسيطة )أي األرقام 

من واحد إىل ســبعة(، وتم تخفيض عدد األســئلة وإدراج أســئلة تقييمية إجاملية بسيطة. 

كام أبعدُت األســئلة املزدوجة من االســتبيانات، مثًا كان عىل الطاب يف النامذج الســابقة 

أن يختــاروا بني القول: "كانت املحــارضات مفصلة جداً" أو: "أعطت املحارضات نبذة عامة 

جيدة". )أي محورين مختلفني يف سؤال واحد(.

كان للنامذج الجديدة تأثري دراماتييك يف موطنني: األول، بني عشــية وضحاها بدأ الكثري 

والكثري من الطاب يف اإلقبال عىل تعبئتها. الثاين، تســببت يف إحداث ضجة كبرية يف أوساط 

بعــض املحارضين؛ فبوجود هذه النامذج الجديدة أصبح من الســهل جــداً وضع درجات 

تقييم ملختلف املواد واملحارضات، وكذلك لألســاتذة املحارضين، كام كشفت املقارنات عن 

اســتياء الطاب يف عدد من املجاالت. أدى هذا لبعض التذمر البســيط، ولكنه أيضاً قاد إىل 

بعض التغيريات امللحوظة؛ ففجأة عمد املحارضون إىل تحديث قوائم القراءة التي أهملوها 

لســنوات عديدة، وبدأ املحارضون امليالون إىل التحدث بهدوء يف رفع أصواتهم أو استخدام 

امليكروفون. ولكن ما تزال هناك قيود وحدود؛ عىل ســبيل املثال مل تكن اللجنة عىل عجالة 

من أمرها لنرش التقييامت.
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يشــعر املهنيون عموماً ويف جميــع القطاعات بعدم االرتياح إزاء نــرش تقييامت الرضا 

بشــكل خاص، وغالباً حتى تقييامت األداء بشــكل عام. والحقيقــة املاثلة يف أن الطاب مل 

يتمكنــوا من الوصول إىل تقييامت الرضا الســابقة عن محارضيهــم، ومل تكن مقصورة عىل 

كليتــي حينهــا، أو حتى عىل جامعتي. ففي جميع أنحاء اململكــة املتحدة بل والعامل أيضاً، 

كانــت هناك جامعات )مثل جامعة هارفــارد( قد جمعت بيانات مفصلة عن رضا الطاب، 

ولكن يف الغالبية العظمى مــن الحاالت كانت هذه املعلومات رسية وبقيت طي الكتامن، 

ويف أحســن األحوال استخدمت من قبل املحارضين لتنقيح وتطوير مقرراتهم. أحياناً تكون 

هناك أســباب مرشوعة إلبقاء البيانات بعيدة عن املتنــاول العام. مثًا، يف بعض الجامعات 

األمريكية التي تتبع نظام التقييم املستمر للمقررات، نشأ قلق من أن ميارس الطاب ضغطاً 

عــىل املحارضين؛ ملنحهم عامات أكرب يف مقابل رفع تقييمهم ملســتوى الرضا. وباملثل، كان 

هنــاك بعض القلق من أن املقررات الصعبة ستســجل مســتوى رضــا منخفض، يف حني أن 

املقررات السهلة ستسجل مستويات عالية من الرضا.

بدعــم من وزير الدولة لشــؤون الجامعات ديفيــد ويليتس، ومستشــاره الخاص نيك 

هيلــامن، مارســنا يف ٢٠١٠–٢٠١١م ضغوطاً عىل الجامعات الربيطانيــة كافة؛ من أجل أن 

تطرح عىل طابها أســئلة قابلة للمقارنة عن مدى رضاهم – وتنرشها. كان أمامنا مســاران 

لنســلك أحدهــام: األول، توجيه الجامعات كافة بطرح أســئلة مامثلة يف اســتبانات تقييم 

داخليــة خاصة بكل جامعة عىل حده. كان لهذا املســلك ميــزة تتمثل يف توليد كمية كبرية 

من البيانات ومبســتويات عالية، تتدرج إىل أن تصل إىل مستوى البيانات الخاصة بالوحدات 

الفردية واملحارضين. لكن من املحتمل أيضاً أن يكون عرضة للتاعب، ورمبا لبعض املسائل 

املشــابهة ملا أثــري يف النظام األمرييك. لحســن الحظ، كان لدينا أيضــاً طريقة أخرى لجمع 

البيانات، تتمثل يف إجراء استطاع وطني للطاب بعد تخرجهم مبارشة، ويطلق عليه مسمى 

:اســتطاع الوجهة األوىل. يف األساس ُصمم اســتطاع الرأي هذا منذ سنوات، وجذوره متتد 

إىل عهــد التخطيط للقــوى العاملة؛ ملعرفة ما فعله الطاب مــن مختلف التخصصات بعد 

تخرجهــم، ومــا إذا كانوا يعملون أم ال. مل أكن أعتقد أنهــا أداٌة رائعة للغرض املقصود منها 

أساساً؛ حيث يتم إجراء االستطاع بعد ستة أشهر من تخرج الطاب، وغالباً ما تكون مقاعد 

الوظائف محجوزة للطاب املوهوبني قبل سنة من تخرجهم، فمن السابق ألوانه معرفة أين 



البيانات والشفافية

203 داخل وحدة الحفز

ســينتهي املطاف يف ســوق العمل بالكرثة الباقية من الطاب. ومع ذلك فهذه األداة كانت 

وسيلة منوذجية لقياس مدى رضا الطاب عن دراستهم.

أما اليــوم، فيمكن ألي طالب متوقع دخوله للجامعة أن يرتب بغضون ثوان الجامعات 

واملقررات الدراســية يف جميع أنحاء اململكة املتحدة، وفقاً ملقياس رضا الطاب. ولن يكون 

هذا هو العامل األهم يف عملية االختيار بالنســبة لغالبية املتقدمني – سيبقى االهتامم عىل 

األغلب منصباً عىل املواد الدراســية ومحتوى املقررات ومتطلبات التخرج، ولكنه بالنســبة 

للبعض سيكون عامًا مساعداً يف الرتجيح بني الخيارات املتكافئة.

عىل أن تأثُّر اختياراتك وســلوكياتك بتوصيات وتجارب اآلخرين الشــخصية قد تكون أكرب 

وأكــرث أهميــة يف القطاعات األخرى. افرتض أنك تحاول اختيار دار رعاية ألمك، هل ســتكون 

مسألة "هامشية" بالنسبة لك أن تعرف بأن املقيمني يف دار الرعاية )أ( وأقرباءهم يوصون به 

ب  بشدة، يف حني أن املتعاملني مع دار الرعاية )ب( ال ينصحون به؟ وعىل نحو مامثل، إن توجَّ

عليك اختيار مستشفى من بني مستشفيات الوالدة القريبة منك أو اختيار طبيب عام قريب 

وا آخر؟ من مقر إقامتك، هل يهمك معرفة إن كان املرىض السابقون قد أوصوا عىل أحد أو ذمُّ

يف إصاحــات الخدمة العامة إلدارة رئيس الوزراء تــوين بلري، كنا قد دفعنا بثقلنا خلف 

تســجيل ونرش بيانات رضا املرىض، ولكنها معركة مل نحقــق فيها التقدم املطلوب؛ لذا عدنا 

لخوضهــا مــرة أخرى يف عهــد إدارة عام ٢٠١٠م، متســلحني باألدلة والرباهــني من العلوم 

السلوكية، وبأعامل مايكل لوكا عىل وجه الخصوص.

وأخرياً، يف أوائل عام ٢٠١٣م أصبح ملزِماً ملجموعة واســعة من املرافق الطبية أن تطرح 

ســؤاالً بســيطاً عىل املرىض: "ما هي احتامالت أن تويص بخدماتنا لألصدقاء وأفراد العائلة 

يف حــال احتاجوا لتلقي نفــس الرعاية أو العاج؟" وتســجل األجوبة عىل مقياس بســيط 

متدرج من ســت نقاط. بحلول أواخر عام ٢٠١٤م، كان هناك أكرث من خمسة مايني تقييم 

)feedback( عــن خدمة الصحة الوطنية يف اململكة املتحدة )NHS(. بنفس الطريقة يقام 

حالياً اســتطاع للرأي مرتني يف الســنة لحوايل ١.٤ مليون مريض عن األطباء العاّمني الذين 

يراجعونهــم، ويطرح عىل املرىض الســؤال التايل: "هل تويص بعيادة طبيبك العام لشــخص 

انتقل حديثاً إىل الحي؟" إىل جانب أسئلة أخرى أكرث تفصيًا حول تجاربهم. 
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يف حــال انتقلَت إىل مدينة جديدة ولديك مجموعة من األطباء املحليني ميكنك االختيار 

من بينهم، فلن تكون تقييامت الرضا للمرىض املراجعني لهم هي العامل الوحيد الذي يؤثر 

عــىل اختيارك، ولكن مجرد إتاحة الوصول إليها ســوف يؤثر عىل اختيارات عدة أشــخاص 

عــىل أقل تقدير. لنفرتض بأنني طالب مســتجد يف جامعة كامربيــدج، وأبحث عن طبيب 

عــام للتســجيل عنده. بإمكاين اآلن كتابة رمزي الربيدي عــىل موقع خدمة الصحة الوطنية 

)NHS( لخيــارات األطباء العامني املتاحني – عىل ســبيل التجربة كتبت للتو يف خانة الرمز 

الربيــدي مكان إقامتــي خارج املدينة الجامعية، حينام كنت طالباً جامعياً مســتجداً )انظر 

الشكل ٢٧(، ومن ثم نقرُت عىل تجارب املرىض ألرى تقييامت املرىض الحاليني للخدمة التي 

حصلوا عليها.

يصنــف املوقع األطباء العاّمني حســب قرب املســافة من املوقع الذي وضعُته بشــكل 

افرتايض، وهو أمر مفيد. اتضح يل أن هناك ٢٢ عيادة طبية ضمن مسافة ميلني من مسكني 

القديم، أقرُبها يبعد مســافة أقل من ثلث ميل، وحاصلة عىل نتيجة شــاملة لتقييامت رضا 

املــرىض بلغت ٨٨ يف املائة. تعترب نتيجة جيدة جداً. وحصلــت عىل رمز التصنيف "ok" أو 

َحَســن، كام أنها حققت نتائج محرتمة مشــابهة يف مجموعة مــن العوامل األخرى، مثل ما 

إذا كان يتســنى للمرىض رؤية طبيبهم العام املفضل، والرضا عن ســاعات العمل، وســهولة 

الحصول عىل موعد.
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 الشكل)27( 

بيانات تجربة مريض يف اختيار مجموعة من العيادات الطبية عىل بعد ميل من مسكني القديم يف 

كامربيدج )الصورة بإذن من خيارات NHS، مارس 2015م(

عند مترير رشيط الصفحة لألسفل، عىل بعد ٠.٦ ميل، هناك عيادة عىل الطريق الرئييس 

بالقرب من املحات التجارية، ولديها مواقف سيارات خاصة بها، إال أن درجات رضا املرىض 

تبدو أسوأ قليًا من سابقتها، مع رمز عامة التعجب الحمراء يف العديد من عنارص التقييم. 

أما النتيجة الشــاملة لرضا املرىض فبلغت ٧٤ يف املائة )مقابل ٨٨ يف املائة للعيادة األقرب( 

كام قال أقل من ٤٢ يف املائة بأنه يتســنى لهم رؤيــة الطبيب العام الذي يفضلونه )مقابل 

٧٥ يف املائة لألوىل(.
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بتمريــر الرشيط لألســفل أكرث، أرى عيــادة حصلت عىل رمز عامــة الصح الخرضاء يف 

التقييم الشــامل لرضــا املرىض. ٩٨ يف املائة من املرىض املراجعني لهذه العيادة "شــعروا أن 

تجربتهم الشــاملة كانت جيدة أو جيدة جداً"، كام أنها حققت أيضاً نتائج أفضل يف عنارص 

التقييــم األخرى، مثل إفادة ٨٣ يف املائة من املرىض بأنهم يتســنى لهم رؤية الطبيب العام 

املفضــل لديهم )مقارنة مع ٧٥ و٤٢ يف املائة عىل التوايل للعيادتني األُخريني(. ال تبعد هذه 

العيادة سوى ٠.٨٥ ميل ويف نفس اتجاه قاعات املحارضات بالجامعة. أيها ستختار؟)٤(.

يظهر تحليل االنحدار املســتقل أن املحرك الرئييس لرضا املريض يف املراكز الطبية هو مدى 

شعوره باملعاملة املحرتمة والكرمية. يرى البعض أن ما يهم حقاً يف البيئات الصحية هي النتائج 

فة مثل معــدالت البقاء عىل قيد الحياة، وأن تقييــامت رضا املرىض مثل هذه  الرسيريــة الرصِّ

املعتمدة عىل تقييم مستوى الخدمات املقدمة، قد يسفر عنها تعاظم املسائل السطحية )مثل 

أن يعمــد األطباء إىل إطالــة وقت التحدث إىل املرىض وأقربائهــم(. ولكن ميكن إدخال تقييم 

النتائــج الرسيرية ضمن عنــارص التقييم أيضاً، ومل ال؟ علاًم بأن املعيار األهم بالنســبة لبعض 

املرىض هو مدى قرب العيادة من مقر إقامتهم، وليست النتائج الرسيرية أو حتى الرضا.

تــؤدي تقييامت الرضــا إىل جانب بعض التدابري األخرى إىل تحســني وتطوير الخدمات 

بطريقتني: األوىل، سيســتخدم بعض املرىض تلك التقييامت لتســاعدهم يف اختيار وجهتهم 

العاجيــة، مام يؤدي إىل منــو أرسع بني تلك املرافق التي تحقق درجــات التقييم األفضل. 

الثانية، ورمبا األكرث أهمية إجامالً، هي أن التقييامت ســتغري من سلوك املوظفني واإلدارة يف 

املرافق الطبية بشــكل فوري. ال ُيتوقع من مرافق خدمة الصحة الوطنية )NHS( أن تطرح 

ســؤال: "توصية األصدقاء وأفراد العائلة" ملجرد الســؤال، وإمنا لعــرض النتائج يف الجناح أو 

املرفق التابع له. ينشأ عن هذا تغذية راجعة )feedback( مبارِشة للموظفني، وكام الحظت 

منــذ أكرث من عقــد من الزمن إّبان عمــيل كمحارض يف جامعة كامربيدج، فمن شــأن تلك 

التقييــامت تحفيز أولئك الذين حققوا درجات ضعيفة للتفكــري فيام ميكنهم عمله بصورة 

مختلفة لتحســني درجاتهم. وبالفعل، العديد من الــرشكات حالياً تعرض عىل NHS جمع 

بيانات اســتطاع "األصدقاء وأفراد العائلة" باملجان، عىل أســاس أن املستشــفيات واملراكز 

الطبيــة عند حصولها عىل البيانات مرة أخرى تبحث بِجد عن مواطن القصور والتحري عن 

أسباب عدم رضا بعض املرىض، وما الذي باستطاعتهم القيام به حيال ذلك.
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الحفُز لي ولك: 
انخفض معدل رسقة الســيارات يف بريطانيا بأكرث من ٨٠ يف املائة منذ عام ١٩٩٥م)٥(.

وانخفضت أشكال أخرى من الجرائم أيضاً، ولكن االنخفاض يف رسقة املركبات بالتحديد كان 

مذهًا. أحد أســباب االنخفاض الرئيسية بســيط، ويتلخص يف أن: رسقة السيارات أصبحت 

أصعب بكثري من ذي قبل. وبالتأكيد مل تأِت تلك الصعوبة من زيادة حرص الناس عىل إقفال 

ســياراتهم، بل عىل العكس تشــري البيانات إىل أننا يف الوقت الحــارض أكرث تراخياً يف إقفال 

ســياراتنا. ولكن ألن الرشكات املصنِّعة حملت عىل عاتقها املســؤولية األكرب بإضافة أجهزة 

تأمني املحرك وغريها من األجهزة التي جعلت السيارات من الصعب رسقتها. 

لكــن ملاذا عمد املصنِّعون إىل هذا التغيري؟ يف اململكــة املتحدة وعدد آخر من الدول، 

الدافع األكرب جاء من نرش البيانات التي تظهر املعدالت النسبية لرسقة السيارات املختلفة؛ 

حيث إن الخصوصية واألمان كام أظهر لنا علامء الســلوك أمران ال ينتبه لهام معظم الناس 

حتــى ُينبَّهوا)٦(. ُصدم العديد من املســتهلكني حني علموا مبدى ســهولة رسقة الســيارة. 

وبنــرش املعدالت النســبية للرسقة، أصبح األمــان عامًا بارزاً يف قرارهم الخاص بالســيارة 

التــي سيشــرتونها، وقيمة التأمني التــي يتكلفونها. إن نرش تلك البيانــات كان مبثابة حفز 

للمستهلكني دفعهم عن طريق التلويح بخياراتهم الثانوية، إىل حفز املصنِّعني للقيام بعمل 

أفضل.

ســاعد انخفاض رسقة الســيارات يف الحد مــن الجرائم األخرى أيضــاً. فقد كانت رسقة 

الســيارات، وخصوصاً للتســكع بها واالســتمتاع، تعتــرب "بوابة الجرمية"، كــام يطلق عليها 

الباحثــون يف علم الجرمية؛ فيبدأ األمر كنوع من اللهــو والجرمية املمتعة مبحاولة فعلها يف 

ســن الرابعة عرش مع اثنني من األصحاب، ولكن هذه املحاولة تكون نقطة االنطاق لكثري 

من الشباب نحو عامل أكرث خطورة من الجرائم املتنوعة.

هــذا مثاٌل حي عىل شــكٍل قوي للغاية من أشــكال الحفز: حفز املســتهلكني من أجل 

حفز املصنِّعني أو املنتجني. ويكُمن جامله يف أنه ال يحتاج لتتحقق فعاليته إىل تغيري ســلوك 

أعداد غفرية من املســتهلكني )وال يحتاج مصنعني ُكرث ليدركوا أن املســتهلكني يف طور تغيري 

ســلوكهم(. ويف الوقت نفســه، إذا تجاوب املصنعون مع مطالبات القلة، فهذا يعني أنه ال 
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يتوجب عىل الكرثة الباقية من املســتهلكني تغيري سلوكهم البتة – إنهم يشرتون سيارة متاماً 

كام كانوا يفعلون يف السابق، لكن الطراز الحديث منها أصعب يف الرسقة.

هذا النوع تحديداً من "الحفز املزدوج" )double nudge( هو الذي من شــأنه إحداث 

التغيــريات يف كثري من التحديات االجتامعية التــي تواجهنا، وهذا يتضمن إيجاد الحلول ملا 

يســمى يف بعض األحيان: "املشــكات الرشيــرة" )wicked problems( – وهي التحديات 

العميقــة واملزمنة يف مجال السياســات العامة، مثل تحديات البدانــة والتغري املناخي. ويف 

الواقع، حتى وقت قريب، كانت الجرمية أيضاً تعترب واحدة من هذه "املشــكات الرشيرة" 

التي ال ميكن التغلب عليها. أما اآلن أصبحت يف أدىن مســتوياتها منذ ُأدخلت بعض التدابري 

املوثوقة ملواجهتها قبل أكرث من ٣٠ سنة.

البدانة:
لنتأمل قليًا يف مشــكلة البدانة. لقد تفاقمت هذه املشــكلة منــذ عقود من الزمن يف 

بلــدان منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية، وبوترية متصاعدة با هــوادة. وعىل الصعيد 

العاملي، تضاعفت معدالت البدانة منذ العام ١٩٨٠م، حيث يوجد يف الوقت الحارض حوايل 

٢٠٠ مليــون رجل و٣٠٠ مليون امرأة يعانون من الســمنة املفرطة. عىل مســتوى الواليات 

املتحدة األمريكية، يعاين حوايل ثلث األشخاص البالغني من البدانة، وهو رقم يرجح بعضهم 

أن يشــمل نصف عدد الســكان بحلول عام ٢٠٣٠م. كام أنه موزع بشكل غري متساو؛ حيث 

يرتفع املعدل بني الفئات ذات الدخل املنخفض وبني فئات معينة من األقليات العرقية مثل 

النســاء األمريكيات من أصول أفريقية أو التينية)٧(. هناك دول ذات دخل مرتفع كفرنســا 

مثــًا ،املعدالت فيها أقل مــن مثياتها، غري أنها تتبع إىل حد كبري نفس مســار األمم األكرث 

بدانة مثل الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وأملانيا، وإن كان بفارق زمني يبلغ 

٢٠ سنة.

غالباً ما يشــار إىل تغيري الســلوكيات الخاطئة باعتباره خطوة لألمام يف طريق حل هذه 

املشــكلة. ولكن عىل املســتوى الفردي، فإن نجاح برامج تغيري السلوك غري ثابٍت وال قطعي 

يف أحســن األحوال، وهذا ما سيقوله لك أي مجرب متمرس للِحمية. يكمن جوهر املشكلة 

كام عرب عنها براين وانسينك، والذي رمبا يكون الخبري الرائد عىل مستوى العامل يف سلوكيات 
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تنــاول الطعام، يف أننا نأكل "بدون تفكري" أو تقدير لكميــة الطعام الذي نتناوله. وأظهرت 

تجارب وانســينك أن الناس يعتمدون مجموعة متنوعة من اإلشــارات واملنبهات الخارجية 

ليقرروا مقدار الطعام الذي ســيتناولونه، وعادًة ما يهملون بشــكل عجيب املقدار الفعيل 

كمقياس الســتهاك الطعام. يف واحدة من أكرث تجاربه شــهرًة، أُعطي املشرتكون يف التجربة 

وعاًء من الحساء، وسمح لهم بتناول القدر الذي يريدون، غري مدركني بأنه وألغراض تجريبية 

يتم بدون علمهم إعادة ملء الوعاء من قاعدته كلام نقص. وبالفعل، تناول هؤالء األشخاص 

كميات أكرب بكثري من أولئك الذين مل يعد ملء أوعيتهم تلقائياً. وباملثل، وجد أن املشرتكني 

يف التجربة تناولوا كميات أكرب، عندما ُقدمت لهم أطباق كبرية ليضعوا فيها األكل، أو عندما 

كانت حاوية الخدمة أكرب، أو حتى عندما كانت أدوات تناول الطعام أكرب.

ضع أمامك وســيلة إلهاء وحتاًم ستفقد السيطرة. تذكر آخر مرة اشرتيت فيها بعضاً من 

رقائق البطاطس أو البســكويت يك تتناولها أثناء مشــاهدة التلفــاز – األرجح أنك قضيت 

عليها متاماً. إذا وضعت قطعتني من البســكويت عىل طبق، حينها ستكتفي بتناول قطعتي 

البسكوت، ولكن إذا وضعت العلبة كاملة ستأكل الكثري منها إن مل يكن كلها.  

 تتجــىل قوة تناول الطعام بــدون تفكري يف كيفية فهم وتقدير الفقــراء واملحرومني ملا 

يأكلونه. ودامئاً يقلِّل املشرتكون يف التجارب من تقديراتهم عندما ُيسألون عن كميات الطعام 

التــي تناولوها، حتى عندمــا ُطلب منهم االحتفاظ بها مفصلــة يف مدّونة ماحظات. نحن 

ننىس بطريقة ســحرية، كام لو كانت تنتابنا حاالت رشود أو فقدان للذاكرة، تلك الوجبات 

الخفيفة يف منتصف الظهرية وتلك امللذات التي أكلناها أثناء مشــاهدتنا أحدث األفام عىل 

شاشــة التلفــاز. ولكن هناك أمل يلــوح يف األفق؛ حيث ميكننا حفــز املحفزين يك يحفزونا 

باملقابل – "حفز ثايث" )رمبا يتوجب علينا تسميتها شطرية الحفز(.

هل تتنبه ملقدار الســعرات الحرارية أو امللح أو السكر املكرر يف املنتجات التي تقذفها 

يف ســلة التســوق الخاصة بك؟ بالنســبة يل ال، وكذلك الحال لكثري من الناس. لكن ما الذي 

ســيحدث لو أن مركز التسوق فعل ذلك نيابة عنا؟ ماذا لو أفادك إيصال الرشاء الصادر عن 

صندوق املحاســبة يف مركز التســوق أو عرب اإلنرتنت بكمية الدهون وامللح والسكر املكرر 

يف ســلة تســوقك، وما هو وضعها مقارنة مع سلة متسوق صحي نســبياً، أكنت ستغري من 
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اختياراتك؟ تشري الدالئل إىل أنك ستفعل، خاصة إذا كانت إجابتك: "نعم" عىل سؤال: "هل 

تريد منا توجيهك نحو خيارات صحية أكرث؟".

تجار التجزئة واملنتجون مثلهم متاماً مثل مصنِّعي السيارات؛ رسعان ما سيستجيبون ملثل 

هــذه الخيارات. فإذا بدأ املســتهلكون يف التوجه نحو حلويات صحية أكرث أو أصغر حجاًم، 

حينها سيبدأ تجار التجزئة يف تقديم املزيد منها وتقليل عرض النوعيات غري الصحية. سنجد 

أنفســنا كمســتهلكني أمام خيارات صحية أعاد املنتجون صياغة مكوناتها. وبالكاد سياحظ 

كثري من املســتهلكني التغيريات الطارئة. سنســتمر يف رشاء البيتــزا والحلويات، إال أن هذه 

املنتجات ستصبح بالتدريج صحية أكرث، وتحوي كميات أقل من امللح والسكر املكرر، ورمبا 

يكون حجم القطع أصغر قليًا.

الســؤال الذي يطرح نفســه اآلن: من الذي سيبادر يف إرســاء الحلقة األوىل من سلسلة 

الحفز هذه؟ من املمكن هنا أن ينهض بهذا الدور إما الحكومات أو جامعات املستهلكني، أو 

حتى الرشكات التجارية املستنرية. كنا قد قرأنا يف بداية الفصل عن مبادرة بيانايت ومبادرات 

اإلفصــاح الذكية عن البيانات، والحفز الذي بدأ مثل تلك الدورة – وأشــعل الفتيل. وبربط 

املســتجدات عىل صعيد االنتشــار والصعود القوي للتسوق اإللكرتوين، سيكون املستهلكون 

عام قريب عىل علم ودراية بتســوق املنتجات الصحية أفضل من أي وقت مىض. األهم من 

ذلك أن يكون الحفز ســهًا، ويضاف له الطابع الشــخيص، وميكــن أن يظهر يف لحظة إمتام 

الرشاء )انظر الفصل ٦(.

تحســني ملصقــات املعلومات يف املنتجات الغذائية ميكن أيضــاً أن يحدث فرقاً كبرياً يف 

التســوق يف العامل الواقعي؛ فملصقات معلومات الســعرات الحرارية ذات األلوان املشابهة 

إلشــارات املرور وغريها من اإلرشــادات البرصية، ذات تأثري أكــرب بكثري من تأثري امللصقات 

التقليدية للســعرات الحرارية املعــرّب عنها باألرقام. والعمل املختربي املســتمر الذي يقوم 

به فريق الرؤى الســلوكية وغريه من مراكز األبحاث، حدد الوســائل الناجعة للتحســني من 

تأثري تلك اإلرشــادات البرصية بشــكل ملحوظ. عىل سبيل املثال، اقتباس نظام إشارة املرور 

الضوئيــة رباعية األلــوان عىل ملصقات املعلومــات، أدى إىل انخفاض ملحــوظ يف اختيار 

السعرات الحرارية املرتفعة، أكرث من تأثري نظام اإلشارة الضوئية ثاثية األلوان. كام أن إضافة 
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صورة شــخص حّسن التأثري أكرث. بالنســبة لغالبية الناس، فإن ملصقات املعلومات هذه لن 

تؤدي بهم إىل التخيل عن اآليس كريم، واستبداله بكيس من الجزر، ولكنها ستحفز عدداً ال 

بأس به من املســتهلكني للتحول نحو اختيار الغــذاء األكرث صحة ضمن فئة املنتج املرغوب 

– كاســتبدال األيس كريم بالزبادي املثلج، أو باآليس كريم قليل الدســم. هذه التغيريات يف 

اختيارات املستهلكني ستدفع بدورها نحو إعادة صياغة مكونات املنتجات.

هذا الكام ليس رضباً من وحي الخيال العلمي – إنه يحدث بالفعل. وهناك أدلة يف كٍل 

من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة تثبت، وألول مرة خال جيل من الزمان، أن 

مستويات البدانة لدى األطفال توقفت عن االرتفاع، بل وبدأت بالرتاجع يف الفئات العمرية 

األصغر ســناً عىل األقل. وتحول عدد من تجار التجزئة الكبار يف الواليات املتحدة، وبتشجيع 

من السيدة األوىل للبيت األبيض، نحو توفري األطعمة الصحية يف متاجرهم بشكل أكرب من ذي 

قبل، ال سيام يف األحياء الفقرية. كام انترش وضع ملصقات السعرات الحرارية عىل املنتجات، 

مبا يف ذلك مطاعم الوجبات الرسيعة، وقام املوردون بالتوســع يف املنتجات منخفضة السكر. 

ويجري تعزيز التحوالت البســيطة يف أمناط االســتهاك، كاالبتعاد عن املرشوبات السكرية، 

عن طريق إعادة صياغة مكونات املنتج للتقليل من كمية السكر، وهذا بدوره يسهل تحّول 

املستهلكني نحو طعام أكرث صحية، حتى لو كانوا ال يشغلون تفكريهم به.

سرقة الممتلكات الشخصية: الهواتف المحمولة:
بالعودة إىل املثال املتعلق بالجرمية، يف عام ٢٠١٤م نرش فريق الرؤى الســلوكية ورشطة 

العاصمة: " مؤرش رسقة" الهواتف املحمولة. وخاف اإلطار العام السائد عىل مدى ٢٠ عاماً 

مــن االنخفاض ملعظم أنــواع الجرمية، كانت رسقة الهواتف املحمولــة واحدة من الجرائم 

القليلــة التي ارتفعت معدالتها؛ يف اململكة املتحدة وحدها، يوجد حوايل ثاثة أرباع مليون 

شخص يبّلغون سنوياً عن رسقة هواتفهم. وبالضبط كام كان الحال أيام فورة رسقة السيارات 

قبل جيل من الزمن، هناك اختافات ملحوظة يف معدل الرسقة تبعاً الختاف أنواع الهواتف 

املحمولة، ويعكســه أمران مجتِمعان هام: القيمة النسبية للجهاز ومدى سهولة كرس نظام 

الحاميــة فيــه. يعرف اللصوص عن هــذه االختافات وكذلك الرشطة والــرشكات املصنعة. 

األشخاص الوحيدون الذين ال يعرفونها هم املستهلكون الذين اشرتوا تلك األجهزة بالفعل.
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ومرة أخرى، كانت فكرتنا األساســية بســيطة وتتمثل يف: تحليل بيانات الرسقة حســب 

الحصة الســوقية، ونرشها يف شــكل مبسط سهل الفهم للمســاعدة يف تثقيف املستهلكني. 

ويف الوقت الذي كنا نســعى فيه لتطوير مقياس موثوق، مل تكن عدد من الرشكات املصنعة 

للهواتف املحمولة ســعيدة بهذا املشهد، ومارسوا ضغوطاً شــديدة، كالتي مارستها رشكات 

تصنيع الســيارات قبل جيل، للحيلولة دون نرش البيانات. ساقوا بعض التربيرات ليزعموا أن 

البيانــات كانت بعيدة كل البعد عن الكامل. ومنها أن اللصوص يف بعض الحاالت يخطفون 

حقيبة اليد من غري علم بنوع الهاتف الذي يرسقونه، غري أننا متكنا من فصل الرسقات حني 

يكون الهاتف مرئياً للســارق عن غري املريئ، مام يدل بوضــوح بأن اللصوص كانوا يفضلون 

رسقــة هواتف بعينها عىل األخرى. جادلْت أيضاً بعض الرشكات املصنعة بأن األرقام تعكس 

جزئياً قيمة وجاذبية مختلف أنواع الهواتف. يف واقع األمر كان هذا صحيحاً، ولكنه ال يقلل 

من حقيقة أن القيمة تؤثر عىل معدل الرسقة. ولهذه األسباب، استغرق نرش البيانات بعض 

الوقت، ولكن يف نهاية املطاف وبدعم من وزير الداخلية حدث ذلك )انظر للشكل ٢٨(.
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 الشكل)28( 

معدل الرسقة أو االستهداف النسبي ملختلف العالمات التجارية للهواتف الذكية نسبة إىل متوسط 

رسقات الهواتف املحمولة يف اململكة املتحدة لعامي 2013-2014م. وتعني القيمة 0.5 أن الهاتف 

تزيد احتاملية رسقته بنسبة 50 يف املائة عن الهاتف املحمول العادي
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الشكل)29(

رسقة أجهزة أبل أيفون مقارنة بأجهزة سامسونج خالل 100 يوم قبل إطالق نظام iOS 7 و100 

يوم بعد اإلطالق

لقــد عرفنا أمرين مهمني: أولهام، أن املســتهلكني ال يفكرون كثرياً يف مســألة األمان إال 

إذا ُدعوا أو ُنبهوا إىل ذلك، وهذا ســيتغري بعض اليشء بسبب العناوين البارزة لألخبار التي 

ســتتفاعل مع نرش تلك البيانات، وكذلك بســبب زيادة الوعي يف أذهان بعض املستهلكني 

مبخاطر الرسقة )والشــاهد عــىل ذلك: االهتامم الذي أبدته إحــدى الرشكات املصنعة عىل 

وجــه الخصوص بهذا الجانب(. إذا كنت تُهمُّ برشاء هاتف محمول لطفلك البالغ من العمر 

١٢ عاماً، هل ســيكون مؤثراً عىل قرارك يف االختيار بني نوعني متنافســني إذا اكتشــفت أن 

احتامالت رسقة أحدهام أضعاف اآلخر؟ 
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األمر الثاين واألهم: أننا متكنا من إثبات أن االبتكارات التي تستحدثها الرشكات املصنعة 

لجعل هواتفها املحمولة أكرث أمناً، لها تأثري واضح عىل احتاملية تعرضها للرسقة؛ حيث يبدو 

أن اللصوص يكتشــفون برسعة كبرية مدى صعوبة "كرس حامية" النموذج الجديد للهاتف، 

فيرصفون النظر عن رسقته، مفضلني عليه أهدافاً أسهل – أو التخيل عن فكرة الرسقة برمتها 

يف بعــض الحــاالت )راجع انخفاض معدل رسقة الدراجات النارية يف أعقاب ســن القوانني، 

التــي تطالب بوجوب ارتداء خــوذات الرأس أثناء ركوب الدراجــات النارية يف الفصل ٣(. 

ميكن تلمس هذا التأثري مثًا عندما أطلقت رشكة أبل نظام iOS 7 األكرث أماناً، حيث حصل 

انخفاض ملحوظ يف معدالت الرسقة يف الفرتة التي تلت إطاق النظام يف عام ٢٠١٣م )بعد 

موجة ارتفاع قصرية بعد اإلطاق مبارشة، انظر الشــكل ٢٩(. استوعب اللصوص حينها بأنه 

أصبح من الصعب للغاية كرس حاميتها.

كام أن نرش البيانات يف صورة بســيطة ويســهل الوصول إليها يعزز هذا التوجه؛ حيث 

تشــّكل البيانات حفزاً للمســتهلكني الختيار مناذج هواتف أكرث أمناً، أو دفع مبلغ أكرب من 

أجلها، فهي أقل عرضة للرسقة، وستكون بياناتهم الشخصية مؤمنة بشكل كبري يف حال رُسق 

الهاتف )الحفز ١(. هذا التحول يف التوجهات الرشائية للمســتهلكني يشــّكل حفزاً للرشكات 

املصنِّعــة لجعل منتجاتها أكرث أمناً )الحفز٢(. بعد ذلك، يســلط تجــار التجزئة واملصنعون 

الضــوء عــىل مميزات األمان الجديدة التي أضافوها يف أجهزتهم، مام يشــجع املســتهلكني 

بأنفسهم عىل تبني مامرسات أكرث أمناً )الحفز ٣()٨(.

مــن املرجــح أال يقترص تأثري هذا الحفز الثايث عىل رسقة الهواتف، بل يتعداه ليشــمل 

أنواعــاً أخرى من الجرائم املرتبطة، كام كان الحال يف رسقة الســيارات وغريها من الجرائم. 

فوجــود هواتف محمولة أكرث أمناً وأقل عرضة للرسقة يســد الباب أمام جرائم أخرى مثل 

ر الجناة املحتملني من ســلوك طريق الجرميــة. أصبح األمر يف غاية  رسقــة الهويــة، كام ينفِّ

األهميــة، خصوصــاً أن هواتفنــا املحمولة مل تعد مجــرد هواتف، بل غدت هــي هوياتنا 

ومحافظنا الشــخصية. إنه حفز ليــس فقط من أجل الحد من الجرمية، وإمنا أيضاً إلنشــاء 

منصة آمنة القتصادنا ومجتمعنا املتطور.
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معلومات يمكنك استيعابها:
عاملنــا املعارص عامل ميلء باملعلومــات، مام جعل البيانات شــفافة، وتصب يف مصلحة 

املســتهلك واملواطن؛ فانترشت ملصقات التعريف مبحتويات املواد الغذائية انتشاراً واسعاً، 

كام تحوي إعانات الســيارات وصاالت العرض معلوماٍت وافية عن أداء واقتصاد السيارات، 

مرسودًة يف مناذج قياســية. املنتجات املالية كالقــروض العقارية وبطاقات االئتامن مطالَبٌة 

أيضاً بعرض تكاليف ورسوم منتجاتها يف مناذج قابلة للمقارنة.

وكثرياً ما تطالب الحكومات والهيئات التنظيمية بإتاحة هذه املعلومات كجزء من إمتام 

الصفقــات يف القطــاع املايل، وهو حل وســط بني رفع اليد متاماً، وبالتايل الفشــل يف حامية 

املســتهلكني، وبني التدخل املبارش يف ضبط وتنظيم األســعار أو املنتجات، وما يستتبعه من 

تحميــل أعباء إضافية عىل هذا النشــاط وكبح لعجلة التطوير واالبتــكار. ويف كل األحوال 

م فيه تلك املعلومات وشــكله املحدد حظها من  مل ُتعــَط مواصفات النموذج الذي ســتقدَّ

االهتــامم الكايف. وهذا "التفصيل" ميكن أن يصنع كل الفرق؛ فإما شــفافية تزيد من معرفة 

واطاع املســتهلكني وتسهم يف تحول األســواق، وإما منوذج ال تأثري له عىل اإلطاق أو حتى 

لرمبا يربك املستهلكني أكرث.

هــذا أحد األمثلة التي وقعت يف مجــال املنتجات املالية عىل التدخل الخاطئ وعواقبه: 

فقــد تقاربت الهيئــات التنظيمية ورشكات القطاع املايل يف العديد من الدول عىل مســألة 

التشــديد، عىل أن تكــون "التحذيــرات" من املنتجــات وافية ومســتفيضة. وترتاوح هذه 

التحذيرات من عبارة بســيطة ُتدرج يف اإلعان عن املنتج تقول: "القيمة الســوقية للمنتج 

عرضــة لانخفاض كام االرتفــاع"، إىل صفحات كثرية مثقلة بالتنبيهات والتحذيرات بشــأن 

املخاطــر املرتبطة بالقــروض العقارية، وغريها من املنتجات املاليــة األخرى. مع ذلك، تبنّي 

أن الكثــري من املســتهلكني يفرسون مثل هذه التحذيــرات أو التنبيهات بأنها دليل عىل أن 

املنتجات عالية األمان، كون الهيئة التنظيمية املالية املسؤولة عن السوق قد "تحققت منها" 

بطريقة أو بأخرى.

التعقيد عدو اســتثنايئ يحول بني املســتهلك وبني اتخاذ القرار الصائب. استحدثت مثًا 

معدالت النســبة السنوية )APRs( القياسية ملساعدة املســتهلكني عىل عقد املقارنات بني 
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املنتجات املالية، وأصبح الكشــف عنهــا إلزامياً من قبل االتحــاد األورويب. ومع ذلك، عاىن 

املســتهلكون كثــرياً من أجل اســتيعابها أو إدراك فائدتها، خاصة إن أضفنــا إليها اثنني من 

املقاييس األخرى، وهام: معدالت الفائدة األولية والرسوم. ويف دراسة حديثة أجرتها منظمة 

"Which"، متّكــن أقل من نصف املســتهلكني من التوصل إىل تحديــد أرخص صفقة رهن 

عقاري من بني خمسة صفقات عرضت عليهم، من خال املقارنة بني معلومات أعطيت لهم 

عن املقاييس الثاثة لهذه الصفقات. أما فيام يخص إلغاء املعلومة التي تخص معدل النسبة 

الســنوي )APR( واســتبدالها مبعلومة عــن التكلفة االجاملية للرهن العقاري يف الســنتني 

األوليني، فقد ارتفعت نســبة الذين متكنوا من تحديد الصفقة األرخص من ٤٨ يف املائة إىل 

٧٠ يف املائة. كام أن نســبة القادرين عىل ترتيب الصفقات الخمســة جميعها ترتيباً صحيحاً 

ابتداًء من األرخص، قد ارتفعت من ٣ يف املائة إىل ٣٦ يف املائة)٩(.

عــىل النقيض متاماً من املعلومات املالية املعقدة والتحذيرات الترشيعية للمســتهلكني، 

تبنّي أن ُنظم التقييم البســيطة باســتخدام النجوم، يكون لها بالغ األثر عىل الخيارات التي 

يتخذهــا املســتهلكون وعىل املنتجــني كذلك، كام اتضح ســابقاً من الدراســة التي أجراها 

مايكل لوكا عىل املطاعم. كام أن تقييامت النجوم البســيطة عىل درجة الســامة واألمان يف 

الســيارات، مثل التي كشفت عن األداء الضعيف لكثري من سيارات الدفع الرباعي السابقة 

مقارنًة بالفئات األخرى من الســيارات، قادت إىل تحوالت واضحة يف خيارات املســتهلكني 

الرشائية، وإىل تفاعل رسيع من الرشكات املصنعة، وإدخال تحســينات عاجلة عىل سيارات 

تلك الفئة. بالطبع، إن"برامج التقييم للســيارات الجديدة )NCAPs(" لديها سلسلة طويلة 

من االختبارات املستقلة، ولكن النتيجة الرئيسية التي تؤثر فعلياً عىل املستهلكني ُتنرش عىل 

هيئة تقييم شامل بنظام النجوم البسيط، وبخمسة نجوم كحد أقىص للتقييم املمنوح. 

الطريقــة التــي يتم بها عــرض املعلومات مهمة أيضــاً؛ فملصقات املنتجــات الغذائية 

املطبوعــة باللون األخرض )كام يف العديد من املنتجات األمريكية( تعطي انطباعاً بأن املنتج 

صحي، بغض النظر عن مستويات السكر والدهون واألماح املذكورة فيها. بالنسبة لإلعانات 

امللصقة واملنشــورات املوجودة يف املطاعم، وتفضيلها، خصوصاً محات الوجبات الرسيعة، 

والتي تحتوي عىل معلومات عن السعرات الحرارية، فيمكن القول بأنها أقل خداعاً، ولكنها 

من جهة أخرى شــبه مهملة وال يلقي لها الزبائن باالً. وأشــارت دراســة ميدانية قامت بها 
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كريســتني روبرتو من كليــة الصحة العامــة يف جامعة هارفارد، إىل أن مــا معدله أقل من 

شــخصني من كل ألف زبون نظروا إىل اإلعانات امللصقة يف املطاعم، باحتساب النظر مبا ال 

يقل عن ثاث ثواين، أو أخذوا إحدى املنشورات. يكون ملثل هذه املعلومات يف العموم تأثري 

بالغ عىل املستهلكني إذا ما تم عرضها عىل شكل إرشادات برصية مبسطة وبدهية، كعرضها 

عىل شكل إشارات املرور امللونة فوق األرقام ذات الصلة )حيث يرمز اللون األحمر مثًا لغري 

الصحي(، أو عرضها بنظام تقييم النجوم البسيط)١٠(.

أما بالنسبة للمعلومات املعقدة أو الرياضية، فعرُضها بشكل يفهمه البرش – ال "األيكونات" 

– ميكن أن يكون تحدياً صعباً، حتى وإن بدت النتائج النهائية وكأنها تتفق مع "الحسِّ العام". 

قىض جريد جيجرنزر وزماؤه، عىل ســبيل املثال، الكثرَي من الوقت والجهد سعياً منهم إليجاد 

طرق أفضــل لعرض املعلومات االحتاملية probabilities – تبدو أرقاماً بســيطة يف ظاهرها 

ولكــن غالباً مــا ييسء عامة الناس وحتى املهنيون تفســريها وفهمها. ومتكنــوا من إثبات أن 

الخرباء وغري الخرباء يكونون أكرث قابلية للفهم عند عرض نفس املعلومات يف صيغة )الرتددات 

الطبيعية( natural frequencies بدالً من املعلومات االحتاملية. ويبدو أن الرتدداِت الطبيعية 

– مثًا حني تصيغ وصفاً برصياً لعدد الناس الذين تم فحصهم كمصابني بالرسطان، وســتتطور 

فعلياً مراحل املرض لديهم، وأعداد املصابني باملرض الذين ستتم مساعدتهم بالتدخل العاجي 

– مامئٌة أكرث لطريقة تفكري أغلبية الناس ونظرتهم تجاه العامل. متكن الباحثون باستخدام هذا 

النهج من زيادة عدد األطباء القادرين عىل التفســري الصحيح للمخاطر، وعىل فحص البيانات 

املتعلقة برسطان الثدي من ١٠ يف املائة إىل ٤٦ يف املائة)١١(.

مّر معنا يف الفصل ٣ األثر األسايس الذي ُتحدثه طريقة عرض املعلومات، حينام استعرضنا 

تجارب فريق الرؤى الســلوكية، التي أظهرت أن املستهلكني سيقبلون عىل رشاِء أجهزٍة أغىل 

مثناً ولكن أفضل قيمًة وأداًء، عندما ُتظهر لهم ملصقات املعلومات عن الجهاز بشكل واضح 

تكاليف تشغيل الجهاز طوال عمره االفرتايض. بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، مل تكن 

األجهزة هي أغىل يشٍء اشرتوه يف حياتهم وال حتى سياراتهم، ولكنها منازلهم التي يسكنونها. 

مــع األخذ بهذا املعطى يف الحســبان، كانت إحــدى التدخات األوىل التي قــام بها فريق 

الرؤى الســلوكية هي إعادة صياغة شهادة أداء الطاقة )EPC( للمنازل يف اململكة املتحدة 

والتــي قدمت حديثا. وباتباع مبادئ عرض املعلومات املذكورة أعاه، تم تبســيط شــهادة 
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أداء الطاقة بشــكل جذري، كام عرضت للمشــرتين املحتملني ويف الصفحة األوىل تقديرات 

لتكاليف تشغيل الطاقة يف املنزل ملدة ثاث سنوات )إىل جانب اإلجراءات التي ميكن للفرد 

اتخاذها لتحسني كفاءة الطاقة يف منزله(.

خُلص تحليل أُجري مؤخراً ألكرث من ٣٠٠٠٠٠ صفقة إىل أن شهادات EPC املحّدثة كان 

لها بالغ األثر عىل أسعار املنازل. ومبقارنة املنازل املتامثلة مع املنازل الحاصلة عىل تصنيف 

G حســب EPC، نجد أن املنازل األكرث منها كفاءًة التي حازت عىل تصنيف F أو E، بيعت 

 C بيعت بزيادة ٨% يف السعر، واملصنفة D بســعر يزيد عنها بنسبة ٦% تقريباً، واملصنَّفة

بزيادة ١٠%. أما املنازل األعىل كفاءًة املصنفة A أو B، فإن نسبة الزيادة يف أسعارها بلغت 

١٤%. قّدر ُمعّدو التحليل أن انتقال منزل متوســط يف اململكة املتحدة من التصنيف G إىل 

E، أو من D إىل B يضمن زيادة بأكرث من ١٦٠٠٠ جنيه إسرتليني إىل سعر بيع العقار)١٢(.

وهذا دليل قوي عىل تأثري التحســني الجديد امُلدخل عىل شــهادات EPCs ؛ فالشــفافية يف 

املعلومات مل تســاعد فقط كثرياً من مشــرتي املنازل عىل اتخاذ قرارهم بشأن عزل منازلهم، 

وهل هو ُمجٍد من حيث التكلفة، وإمنا أيضاً ســُتغطى تكلفة العزل من خال ارتفاع ســعر 

ــن كفاءة الطاقة نتيجة العزل. إن شــفافية املعلومات قد غريت برباعة هذا  املنزل بعد تحسُّ

السوق )ترشيد الطاقة(، بل ورمبا تدفعنا نحو إنقاذ الكوكب بأرسه.

صياغة حفز أفضل، باستخدام بيانات أفضل:

ل الكيفية والتوقيت التــي يتم بها عرض  رأينــا كيف ميكن للعلوم الســلوكية أن تشــكِّ

البيانات، لتخلق مســتوى قوياً جداً من الحفز – وهي الحالة التي ميكننا تســميتها: "اإلباغ 

ل هو اآلخر  املشــكل ســلوكياً"، إال أن العاقة ثنائية االتجاه؛ حيث إن علم البيانات يشــكِّ

ويعزز من قوة الحفز. سوف نستكشف أكرث حول هذا املوضوع يف الفصل ١٠، ولكن دعونا 

نلقي نظرة خاطفة عىل هذا العامل.

خاضــت العديــد من الــرشكات، والحكومــات أحياناً، يف "فــن التقســيم" إىل فئات 

ومجموعات. وكثرياً ما تقوم وكاالت الدعاية واإلعان والنقاد السياسيون بتصنيف الناس إىل 

مجموعات مختلفة، ويف بعض األحيان يختارون لهذا التصنيف مســميات مثرية للذكريات 
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 soccer mums )*("والعواطف الســتاملة الرشيحة املســتهدفة، مثل: "أمهات كرة القدم

)قيل إن هذا التقســيم كان جزءاً رئيســياً يف حملة كلينتون االنتخابية(، أو "الجيل إكس" 

)Generation X(، أو "الطبقة العاملة الطموحة". وغالباً ما تســتند هذه التقسيامت إىل 

البيانات األساسية التي تقسم السكان حسب املجموعة االجتامعية-االقتصادية أو حسب 

العمر، أو حســب املواقف املشــرتكة لهم، يف محاولة لتحديد الفئات الســكانية الرئيسية 

ليتم اســتهدافها بحملة أو ترويــج موجهة لهم ومفصلة عليهم خصيصاً. ومبســاعدة من 

قني كذلك، ميكن تطوير منتجات  مامريس علم األثنوجرافيا )ethnographers( ومن املسوِّ

وخدمات خاصة لتلك التقســيامت. وســيدفع العماء املهتمون بهذه التقسيامت بسخاء 

من أجل الحصول عىل هذه املشــورة الرنانة املثرية لإلعجاب. ومن املتوقع أن ُتسمع هذه 

العبارة: "انتهينا مــن تكييف منتجات عامتنا التجارية لتكون جاذبة لرجال الجيل إكس" 

وأشباهها يف إحدى الخطابات لرئيس تنفيذي مّتقد الذكاء.

ولكن هناك مشــكلة يف الكثري من التقســيامت املثرية لإلعجاب تتمثل يف: أنها غري 

تنبؤية وال تتكهن بالكثري من السلوكيات املستقبلية ألفراد تلك التقسيامت؛ فتطويرها 

باألساس كثرياً ما يتم عىل أيدي مجموعات الرتكيز اإلبداعية، بدالً من أن يتم من خال 

التحليل الصارم للبيانات. ميكن للتقســيامت أن تبدو ظاهرياً معقولة ومقنعة – وهي 

ما تســمى املصداقية السطحية – بل ولديها قواسم مشرتكة مع أبراج الحظ، أكرث مام 

لــدى النموذج التنبــؤي الجاد. ولكن حتى إن كانت تســتند إىل بيانات حقيقية، مثل 

أرشــيف البيانات االجتامعية االقتصادية، أو مجموعات املواقف املشرتكة املستقاة من 

بيانات االستقصاءات، فإن هذا ال يعني قدرتها عىل التنبؤ بشكل تفاضيل، واستقراء ما 

سيقوم به الناس املصنفون يف تلك التقسيامت، عندما يواجهون لحظة حقيقية الختيار 

منتــج مــا، أو عندما يقررون أيدفعــون رضائبهم يف الوقت املحــدد أم ال. وعىل وجه 

التحديد، كانت هذه املصداقية املنخفضة يف التنبؤ – أن املجموعات املصنفة حســب 

املواقف، كانت بشــكل عام ذات تنبؤ ضعيف إىل حٍد ما بالسلوك املستقبيل ألفرادها 

* مصطلح انترش عىل نطاق واسع خال انتخابات الرئاسة األمريكية لعام ١٩٩٦م، وهو يشري إىل األمهات 

من الطبقة الوسطى يف أمريكا الايت يقضني أوقاتاً كثرية يف متابعة واصطحاب أطفالهن يف سن املدراس 

إىل مامرسة األنشطة الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة – املرتجم.
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– هــي التي أّدت بالعديد من علامء النفس يف فرتة الســبعينيات )1970s( إىل فقدان 

االهتامم بدراسة أمناط أو )أنواع الشخصية( اإلنسانية. يف املقابل، تبني أن السلوك يتنبأ 

بالســلوك، مبعنى أن األشــخاص الذين اعتادوا أن يتأخروا بشكل منتظم طيلة األسبوع 

املايض من املرجح ان يتأخروا يف األسبوع املقبل، بغض النظر عن اتفاقهم أو اختافهم 

يف الصحيفة التي يقرؤونها، أو الحزب الذي يصوتون له، أو نكهة الشــاي التي يقولون 

إنهم يفضلونها.

ما تقدم يعني أن البيانات األكرث قيمة غالباً ما تكون سلوكية. فالعربة ليست فيام يقوله 

الشخص بل مبا يفعله. عىل ســبيل املثال، أنفقت فرق الحمات السياسية األمريكية مايني 

كثــرية من الدوالرات للتوصل إىل تقســيامت )رشائح( منطقية لألمريكيــني البالغني، وذلك 

ملحاولة تحديد املرشح األقرب الذي سيصوتون لصالحه أو يتربعون له. ولكن غالباً ما تكون 

البيانات التنبؤية األكرث قوة هي السلوك العريَض، من قبيل: هل سيقوم الشخص بفتح الربيد 

اإللكرتوين املرســل له؟ أو هل ســينقر عىل الرابط املرســل؟ أو مدى رسعة استجابته ورده. 

وباملثل، فالبداية الصحيحة لتعرف إن كانوا سيصوتون لك أو يتربعون باملال لحملتك، تتمثل 

يف االستقصاء عن سلوكهم السابق – هل فعلوا ذلك من قبل.

بفضل هذه املعرفة، من املمكن بناء تقســيامت تعتمد عىل السلوك، أي أنها ترتكز عىل 

الســلوك بدالً من ارتكازها عىل متغريات، كاملواقف أو املقاييس االجتامعية االقتصادية. من 

ناحية أخرى، يف عاملٍ غني بالبيانات ميكن بعد ذلك رؤية كيف تســتجيب تلك التقســيامت 

املبنية عىل السلوكيات مع مختلف الرسائل والحفز.

دعونا نضيف بعض التفاصيل عىل هذا األمر. رأينا يف الفصل ٥ كيف أن بعض الرســائل، 

باســتنادها عىل مبدأ تأثرنا بســلوكيات اآلخرين )االجتامعية(، عززت من إقبال الناس عىل 

دفــع الرضائب. باختصــار، لْفت انتبــاه املتأخرين عن الدفع إىل أن "معظــم الناس دفعوا 

رضائبهم يف الوقت املحدد" وأنك من بني "أقلية صغرية مل تدفع بعد"، أدى إىل زيادة بنسبة 

١٥% )أو ما يزيد بقليل عن ٥ نقاط مئوية( يف عدد الذين دفعوا، دون الحاجة إىل مزيد من 

الحث. ووجد أن هذا الحفز فعال يف كثري من التقسيامت السكانية التقليدية. كانت فعاليته 

أكــرب قليًا بني الرجال )املرجح انضاممهم لصفــوف املتأخرين عن الدفع(، وأقل فعالية بني 
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املعتادين عىل التأخر يف الدفع خال الســنوات الســابقة، رغم أن تأثريه ما زال كبرياً عليهم 

)ملزيد من النقاش انظر الفصل ٦(. مع ذلك، اتضح أن هناك مجموعة بعينها مل تنجح معها 

هذه الرســالة الفعالة، بل يف الواقع أتت بنتيجة عكســية كارثيــة. أضف إىل ذلك، أن هذه 

املجموعــة بالذات لها أهمية خاصة لدى هيئة الرضائــب؛ إنهم الذين يدينون مببالغ كبرية 

من الرضائب. أدى اســتخدام هذا الحفز بني فئة ٥% األعىل ديوناً من املدينني إىل انخفاض 

معدالت الدفع يف أوســاطهم بحوايل ٢٥% )هبوطاً من ٤٢.٤% إىل ٣١.٩% دون اســتخدام 

مزيد من الحث(، ويف فئة ١% األعىل ديوناً من املدينني، تسبب الحفز يف انخفاض أكرب وصل 

إىل ٣٥% )هبوطاً من ٣٩.٣% إىل ٢٥.٧% بدون استخدام حث إضايف(.

لحســن الحــظ، متكنا من النجــاح مع هذه الرشيحة املهمة من الســكان، باســتخدام 

اختبارات منهجية حددنا بواســطتها رسائل أخرى بديلة وطرق حفٍز أخرى. تبني أن تسليط 

الضوء عىل حقيقة أن عدم دفع الرضائب يعني بأننا جميعاً خارسون، وسنحرم من الخدمات 

العامة الحيوية مثل الخدمة الصحية الوطنية والطرق واملدارس، كان فعاالً للغاية مع هذه 

املجموعــة، عىل الرغــم من أن فعالية هذا النهج مع بقية الســكان وهم الغالبية العظمى 

كان أقــل بكثري من فعالية الحفــز باملعايري االجتامعية. بالعمل ســوياً مع هيئة اإليرادات 

)HMRC(، وجدنا أن هذا االحتجاج بالخدمات العامة املصاغ باعتبارات الخســارة )"عدم 

الدفــع" يعنــي أن ....( أدى يف رشيحة ٥% األعىل ديوناً مــن املدينني إىل زيادة معدل دفع 

الرضائب بنســبة ٨%، وزيــادة املدفوعات يف رشيحة ١% األعىل ديوناً من املدينني بنســبة 

هائلــة بلغت ٤٣% )ارتفاعاً من ٣٩.٣% وصوالً إىل ٥٦.٣% يدفعون دون الحاجة ملزيد من 

الحث(. بعبارة أخرى، كان تعاملنا مع رشيحة ١% األعىل ديوناً من املدينني، والذين يدينون 

عادة بأكرث من ٣٠,٠٠٠ جنيه إســرتليني، هو قيامنا بتغيري ســطر واحد من رســالة التذكري 

املرســلة لهم من سطر كان يســتخدم املعايري االجتامعية، واســتبداله باإلشارة إىل الخسائر 

يف الخدمات العامة، وأدى هذا التغيري إىل مضاعفة معدالت الدفع دون مزيد من الحث.

اآلن باستعادة األحداث، ليس من الصعب رسد القصة التي أوصلتنا لهذه النتيجة الرائعة. 

فقــد فكرنا أنك إن كنت من بني املدينني ١% األعىل ديوناً، وقد تكون غنياً جداً، فرمبا تكون 

املعلومــة التــي مفادها: إن معظم الناس يدفعون الرضائــب يف الوقت املحدد، ال تعني لك 

الكثري؛ فأنت تعتقد أنك شخص متميز وفريد من نوعه. حسناً، وفيام يتعلق بديونك الرضيبية 
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فأنت! ويف نفس الوقت، عندما تكون مديناً بأكرث من متوسط راتب املعلم أو املمرض، حينها 

عدم دفعك لديونك يرتتب عليه باملعنى الحريف عواقب وخيمة عىل الخدمات العامة، إال أن 

هذا االســتنتاج مل يكن واضحاً لنا وال قاطعاً قبل أن تظهر تلك النتائج الفعلية. كان متاحاً لنا 

فقط تنقيُح وتخصيص الرســائل بهذا الشكل، عىل أساس إجراء التجارب العشوائية املنضبطة 

)RCTs( عــىل عرشات اآلالف وأحياناً مئات اآلالف من الناس، ومن خال الربط الدقيق بني 

االستجابات السلوكية ومختلف الخصائص أو التقسيامت للسكان.

ال ميكن تحقيق هذا الحفز املخصص إال يف ســياق يوجد فيه كميات كبرية من البيانات، 

ونظام قادر عىل تجميعها وتحليلها. وقد أصبح هذا النهج جزءاً ال يتجزأ من العامل التجاري 

ن رقمياً. كام أن بعض الحكومات بدأت أيضاً يف تطوير مثل هذه الُنُهج املخصصة، عىل  امُلمكَّ

الرغم من أن نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاع العام ليست "ذكية" بعد، وال 

غنية بالبيانات التي تؤهلها لبلوغ تلك املرحلة. ويف الواقع، توجد حواجز قانونية لدى بعض 

دوائر الخدمات العامة، ويف بعض البلدان ملنع مثل هذه الُنُهج املخصصة بشكل تام تقريباً.

لة للحفز  ســوف نعود يف الفصل ١١ إىل القضايــا األخاقية التي تثريها البيانات املشــكِّ

الســلويك. ولكن بغض النظــر عن رأيك، وهل تعتقد أنه تطوير مخيــف أو رائع للخدمات 

ذات الطابع الشــخيص، إال أنه يتوجب أال يكون لديك أدىن شــك حول أمر واحد وهو: أن 

اســتخدام البيانات "الضخمة" والسلوكية لتخصيص وتشكيل الحفز له تأثري قوي جداً فعلياً. 

لهذا الســبب، من املهم جداً أن تكون هذه القوة يف األيدي الصحيحة. وبالنســبة يل، فإنني 

أعني بذلك: يف أيدي املواطنني أو املستهلكني أنفسهم.

الخالصة: يمكن لشفافية البيانات إضافًة للعلوم السلوكية أن تعيد تشكيل األسواق، وغالباً 

يكون أداؤها وتأثيرها أفضل مما تقوم به التشريعات التقليدية.

يعد اســتخدام البيانات من أجل إباغ املستهلكني بالخيارات املتاحة لهم أداة سياسات 

منذ أمد بعيد، وهو إىل حٍد ما أبسط "حفز" ممكن – إعام للناس بخياراتهم دون تقييد أو 

إلزام. وقد أعطته الرؤى السلوكية َدفعة إضافية من ثاثة اتجاهات:

أوالً، أظهرت الدراسات السلوكية أن الكثري من املعلومات الصادرة عن األطراف التجارية 

الفاعلة، وأحياناً عن الهيئات التنظيمية مربكة للغاية للمســتهلكني. ولهذا السبب، أصبحت 
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وكأنها ساحة معركة رئيسية ملجموعات املستهلكني، وسحبت معها بعض الحكومات إىل عامل 

العلوم السلوكية، سواء أرادوا ذلك أم مل يريدوا. 

ثانيا، هناك اعرتاف متنامي بأن الكيفية التي تعرض بها املعلومات، وما هو محتوى تلك 

املعلومــات، هو املفتاح الرئيــيس لتأثريها املتوقع. وميكن أن يكــون للمعلومات األفضل – 

املقدمة يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب – تأثريات هائلة. ومثل هذه التدخات ميكن 

أن ينتج عنها "حفز مضاعف" أو "ثايث"، يدفع املصنعني واملنتجني إىل تغيري ما يقومون به، 

وبفعلهــم لذلك التغيري يكونون بدورهم قد حثوا مزيداً من املســتهلكني عىل التغيري. ومن 

املثــري لاهتامم، أن بعضاً من أكرث املعلومات فائدة وقوة أتت من تجارب املواطنني يف عدة 

مجاالت، من الرعاية الصحية إىل الســلع االســتهاكية املعمرة. ويف عاملنا املعارص، أصبحت 

املواقع اإللكرتونية للتبديل واألشكال الحديثة من "محركات االختيار" أموراً بالغة األهمية.

ثالثــاً، رأينا كيف أن اســتخدام البيانات الضخمة، جنباً إىل جنب مع أســاليب تجريبية 

ل الحفز – من قبل الحكومات والرشكات عىل حٍد سواء  واســعة النطاق، من شــأنه أن يشكِّ

– ليكون أكرث تخصيصاً وقوة. 

البيانات الضخمة مبزجها مع الرؤى الســلوكية تشــكل قوة فعالة وضاربة. وبوضعها تحت 

ســيطرة املســتهلكني واملواطنني، ميكن فتح الباب عــىل مرصاعيه أمام الخدمــات واملنتجات 

املخصصــة التي بدأنا نلمحها من بعيد، ولكنهــا إذا وضعت يف أيدي الرشكات التجارية عدمية 

الضمري أو الحكومات الفاسدة، فستؤدي إىل اإلرضار والتاعب باملستهلكني. ولهذا السبب يكون 

الكشــف الذيك للمعلومات مهاًم جداً. فبالنســبة للهيئات التنظيميــة والحكومات وللرشكات 

الجيــدة، ميكن أن يكون الكشــف الذيك طريقــاً يوصل إىل زيادة اإلنتاجيــة والجودة العالية، 

وانخفاض األعباء التنظيمية، وإىل األسواق التي تخدم املواطنني واملستهلكني بشكل أفضل.

من قبيل الصدفة يف الوقت الحايل، تقدم ابني األكرب لالتحاق بالجامعة، وإحدى املعايري 

التي اســتخدمها لتضييق نطاق اختياراته كانت تقييامت رضا الطاب. من املؤكد أنها أثرت 

يف اختيــاره حقاً ســواء كان بالصواب أم بالخطأ – يف رأيي أنــه تأثري صائب؛ مل يكن ليخطر 

بباله قبل عقد من الزمان أنه سيكون مبقدوره الحصول عىل هذه املعلومات عىل اإلطاق.
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اتباع نهٍج مختلٍف لتحديات السياسات الكبرى:
خلــف الباب األســود الالمع ملبنى رقــم ١٠ )مكتب رئيس الوزراء الربيطاين(، وال شــك 

خلف األعمــدة الضخمة للبيت األبيض أيضــاً، تتدفق األزمات إليهــا كتدفق اإلصابات إىل 

أقسام الطوارئ يف املستشفيات. بعض األيام تكون هادئة نسبياً، وبقيتها تتواىل فيها الرسائل 

اإللكرتونية بغزارة تبدو كام لو أنها ســتفيض من خالل األبواب. يرتاوح حجم هذه األزمات 

ما بني تقرير عن دار رعاية فاشــلة إىل حادث دويل قد وقع. وأول ما تثار هذه األزمات يف 

الغالب عن طريق التقارير اليومية لوســائل اإلعالم. لذلك، فإن وحدة السياســات، املنزوية 

بعيداً يف الطابق الثاين، ليســت أكرب كتلة مســتقلة من املكاتب والعاملني يف مبنى ١٠، وإمنا 

األكرب هو مكتب الصحافة املمتد عىل امتداد الطابق األريض. كام تنشأ بانتظام قضايا خالفية 

جراء املشــاحنات بني اإلدارات والوزارات املختلفة، أو بني العنارص واألفكار السياســية التي 

تشكل الحكومة، سواء أكانت حكومة تحالف رسمي أم ال. 

بــرف النظر عن التأثري الذي نوقش كثرياً لزيادة دورة التغطية اإلعالمية التي أصبحت 

عىل مدار ٢٤ ساعة، فإن العديد من القرارات التي تواجه رئيس الوزراء والوزارات الرئيسية 

يف الدولــة، تعكــس تحديات عميقة الجــذور؛ وثائق ال نهاية لها، وِحــزَُم رشائح وخطابات 

ومذكرات تتطاير ذهاباً وإياباً يف جميع أرجاء الوايتهال)*(، وحشٌو للصناديق الوزارية الحمراء 

لتفيض يف نهاية معظم األسابيع)١(. وعىل الرغم من أن التصور الشعبي عن السياسيني بأنهم 

انتهازيون يبحثون عن منفعتهم الشــخصية، ويوصفون حتى بالكسل، إال أن الحقيقية هي 

أن معظــم الوزراء يف الحكومة يواجهون أعباًء وحجم عمــل يصل لدرجة العقوبة)٢(. ويف 

الوقــت الذي يعود فيه معظم موظفي الخدمة املدنية إىل منازلهم يف ليايل الجمعة ليقضوا 

عطلة نهاية األسبوع كام يحبون، يقيض الوزراء عطلتهم األسبوعية يف مقابلة األوراق وإنهاء 

وتســليم األعامل. وصباح كل اثنني ستكون مكاتبهم ووزاراتهم يف انتظار "عودة الصناديق"  

* وايتهال: طريق يف وسط لندن تقع عليه العديد من مقرات الوزارات واإلدارات يف الحكومة الربيطانية، 

وبناًء عليه أصبح وايتهال يرمز للحكومة املدنية – املرتجم.
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وما تحويه من آرائهم، وأجوبتهم املدونة عن اختيارات السياســات العامة كافة، وخياراتها 

التي أعطيت لهم للعمل عليها خالل عطلة نهاية األســبوع. األمر بالنســبة لرؤســاء الوزراء 

أشــد وأقىس؛ فالصندوق األحمر الشهري، القابع عىل مكتب السكرتري الخاص الرئييس لرئيس 

الوزراء مبارشة، خارج مكتب رئيس الوزراء يف مبنى رقم ١٠، ميتلئ كل يوم باملالحظات من 

موظفي املكاتب الخاصة واملستشارين السياسيني الرئيسيني.

بخليط من الخربشــة عىل الهوامش، واستخدام رموز التعداد النقطي عىل وجه املذكرة، 

ممهورة بشــكل مميز باألحرف األوىل من أســامئهم أسفلها، ميكن لرؤساء الوزراء أن يعطوا 

توجيههم للخيارات املقدمة لهم، وسيرتدد صدى تلك السطور عرب النظام. يف حاالت أخرى، 

قد نتمكن نحن واملوظفون اآلخرون من االجتامع الشــخيص برئيس الوزراء، إما باالحتشــاد 

عىل مجموعة متنوعة من الكرايس، التي عادًة ما تظهر متكدســة يف مكتبه املتواضع بشكل 

الفت )املكان الشهري باسم "حكومة األريكة" sofa government(، أو إن كان الشأن يتطلب 

حضــور وزراء آخريــن أو وزارات أخرى من ذوي العالقة، نجتمع مع رئيس الوزراء يف قاعة 

مجلس الوزراء املجاورة، وعىل طاولتها "شــبيهة التابوت" الشــهرية والغنية بعراقة تاريخها. 

واألكرث من ذلك، االجتامعات التي ال حر لها مع الزمالء التي عقدت يف مبنى رقم ١٠ وما 

حوله، داخل املبنى وخارجه عن طريق الباب املوصل إىل املكتب الكبري ألمني مجلس الوزراء 

)أكرب بكثري من مكتب رئيس الوزراء(، ويف مكتبي الصغري جداً يف مبنى رقم ١٠ – ويف معظم 

األحيان تكون اللقاءات يف ممرات وردهة مبنى رقم ١٠، ويف أروقة مباين الوايتهال.

يف عامل كهذا وجو كهذا، ال الوقت وال الصرب يسعفان للرد بأن املوضوع املعروض "بحاجة 

ملزيد من الدراســة والبحث"، ناهيك عن اإلشــارة بالحاجة إلجراء تجربة عشوائية منضبطة 

– عــىل الرغــم من رضورة إجرائها. بعض القــرارات التي يتخذها رئيس الــوزراء لها عالقة 

بالتواصل واالتصال، ولكن معظمها ال يتعلق بذلك. أتريد ســن ترشيع؟ هذه هي املســألة، 

وهــذه هي الخيارات املتاحــة: الوزير الفالين يفكر بالخيار )س( واملستشــار يفكر بالخيار 

)ص( ونحن نعتقد أن الخيار )ع( هو الصواب، أتوافق عىل توجهنا؟ هذا النوع من األسئلة، 

املتوجهــة لتيــار ال نهاية له من املالحظــات، هي التي متأل صندوق رئيــس الوزراء األحمر 

والكثري من أوقات حياته.
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إذا أردنا أن ُيحدث العمل الذي يقوم به فريق الرؤى الســلوكية، ومثيالته من الوحدات 

الشقيقة يف جميع أنحاء العامل التأثري املطلوب، فنحن بحاجة لتقديم يشء مميز نضيفه إىل 

هــذه املوجة املتدفقة من املالحظات والقرارات. كانت مثل هذه املشــورة التي نقدمها يف 

السياســات العامة هي عىل الدوام أساس ومحور عملنا. املحك الرئييس واالختبار الحقيقي 

لفريــق الرؤى الســلوكية مل يكن أبداً مجرد بضعة تعديالت ذكية عىل الرســائل لتشــجيع 

النــاس عــىل دفع رضائبهــم يف الوقت املحــدد، وإن كان ذلك مهاًم، بــل كان األمر يتعلق 

بإعــداد وإحضار تقرير أكرث تطوراً وواقعية لكيفية عيش الناس الحقيقيني، وكيف يترفون 

ويتخــذون القرارات، وتأثري ذلك كله عىل السياســات. إذا كانــت وحدة الحفز تريد النجاة 

يف دوامــة مكتب رئيس الوزراء، كان عليها تقديم املشــورة والحلول املميزة لرئيس الوزراء 

وبقية الوزراء، وأن تكون قيمة مضافة عن غريها من املشورات األخرى املتدفقة، من خالل 

االجتامعات التي ال تحىص، ونهر األوراق املتدفق عرب الوايتهال، لتصب جميعها يف الصندوق 

األحمر الخاص برئيس الوزراء.

الحالة الالفتة لالنتباه المتعلقة بالسجائر اإللكترونية:
روري ســاذرالند شــخصية فريدة من نوعها، وهو أحد أولئك األشــخاص الذين يتبنون 

الغرائب ولكن بشكل إيجايب، ويتعمد ويف عينيه وميض يلمع إىل دفع القصة أو الفكرة إىل 

مرحلة يجعلك فيها تشــكك فعاًل يف جدية طرحه. يطلق عىل هذا الشــخص يف علم النفس 

التنظيمي "الخاّلق plant" – وهو الشخص الذي تبقيه حولك عامداً لينتج األفكار املجنونة. 

بالطبــع العديد من تلك األفكار غري عملية وغري قابلة للتنفيذ عىل اإلطالق، ولكن يف بعض 

األحيان أحد تلك األفكار ســوف يتبني أنها رائعة، أو عىل أقل تقدير رشارة ليشء قد يصبح 

رائعــاً. وميكنــك أن تدرك ملاذا صناعة اإلعالن، حيث تعود جذور تأسيســه، تريد إبقاء هذا 

الشــخص إىل جوارها. ومن ناحية أخرى قد تكون بحاجة لالســتامع إىل بعض األفكار ذات 

الحس الجنوين بعض اليشء.

زاملــُت روري يف الكليــة، كام اتضح الحقاً، بالرغم من أنني مل أره لســنوات عديدة إىل 

أن بدأنا العمل يف فريق الرؤى الســلوكية، حيث زارنــا يف بدايات عمل الفريق، عندما كان 

مقرّنا ال يزال يف مبنى أدمريالتي أرش )قوس أمارة البحر(، ذلك املبنى الضخم املقابل لقر 
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باكنغهــام. كانت الخطوة الجريئة واملجنونة التي اتخذتها حكومة صاحبة الجاللة بإنشــاء 

وحدة للحفز من النوع املفضل لديه واملثري لحامســته؛ فقد بدت عىل محياه آثار السعادة 

بشكل واضح أثناء زيارته، يف حني كان يغشانا الغموض والضبابية الحكومية املعتادة. أتذّكر 

أنني أمعنت النظر إليه محاوالً معرفة ملاذا يبدو يل مألوفاً جداً، وهل هو مجنون فعاًل، قبل 

أن أتذكــر أيامنا الغابرة يف كلية كريســت بجامعة كامربيدج. حينها مل أكن عىل صلة وثيقة 

به، فقد كان يحب الربوز واملظاهر والتأنق، وكنت أنا عاملاً بسيطاً ال أبالغ يف مستوى تأنقي؛ 

رحالت عرَضية بني فرتة وأخرى إىل مكتبات تعلوها األتربة مقابل ٣٠ ســاعة يف املخترب. كنا 

من عاملني مختلفني.

يف وقت من األوقات أبرز لنا روري "الســيجارة اإللكرتونية". وبالعودة لذلك الوقت من 

عــام ٢٠١٠م، كانت هــذه النوعية ال تزال نادرة جداً. وأعتقد بأنــه حصل عليها حينها من 

زيارتــه األخرية لليابــان. وعىل هامش الحديث، لوح بســيجارته اإللكرتونية معلناً بأنها رمبا 

تكون مالذاً جيداً. 

اقتنعت فوراً بأن روري محق فيام يخص الســجائر اإللكرتونية أيا كان ما ســيقوله بعد 

ذلك. فبشــكل عام، كرس عادة جارية، أو التحول عن ســلوك راســخ عن طريق استبدالهام 

بســلوك آخر، أســهل بكثري من محاولة التخلص منه وإخامده بالكلية، وهذا ما توصل إليه 

أجيال من علامء النفس بعد الدراســة والبحوث املختربيــة )انظر الفصل ٦(. وهذا ينطبق 

بشــكل خاص عىل جميع السلوكيات اإلدمانية أو القهرية؛ فبدالً من حر تفكريك فقط يف 

محاولة اإلقالع، من األفضل لك عموماً تحديد "الباعث" عىل السلوك، ومن ثم إدخال سلوك 

مقــرتن جديــد ليكون مرتبطاً به، مــام يفيض بك إىل تبديل عادتك بنجــاح إىل عادة أخرى 

أقل رضراً. كانت الســجائر اإللكرتونية املطروحة أكرث أماناً بالفعل – "إن" والرشط هنا مهم 

– متكنت من الظهور مبظهر البديل الناجح للســيجارة العادية؛ ألنها تعطي شــعوراً مامثاًل 

وبحركات مشابهة، ورمبا حتى عىل صعيد تأثريها الفسيولوجي.

بأخذ هذا يف الحســبان، بــدأ الفريق بالبحث املتعمق أكرث. مل تكن هناك دراســات 

كثرية، ولكن يبدو أن العمل املختربي املبكر، أظهر أن السجائر اإللكرتونية ذات العالمات 

التجارية املشــهورة عــىل األقل، كانت فعالة مبــا يكفي للتخلص من الرغبة الشــديدة 
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للمدخنني خالل تجربة مدتها أســبوعان. كام تبني أن لها أنصاراً عجيبني، من أمثال جون 

بريتون، وهو خبري طبي متحمس وريادي يف مجال التدخني، وهو أرصم خبري يف التمسك 

بالدليــل ميكن للمرء إيجاده، وقد أكد لنا بأنه خالل تلك الفرتة من الزمن مل تكن هناك 

ســوى حالة وفاة واحدة يف أنحاء العامل كافة ميكن ربطها بالســجائر اإللكرتونية – وقد 

كانت لشــخص يدخن برشاهة منذ عدة ســنوات، واســتخدم ســجائر إلكرتونية منزلية 

الصنع. ولعل ما يثري الدهشــة أكرث، ما اتضح – من خالل النقاشات أثناء احتساء القهوة 

يف مبنى رقم ١٠ – من أنه حتى مجموعة مكافحة التدخني )ASH( يف اململكة املتحدة 

كانت متيل لصالح السجائر اإللكرتونية.
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 الشكل)30(

معدالت انتشار التدخني بني )الذكور( يف جميع أنحاء العامل: يف البلدان األنجلو ساكسونية، أكرث من 

10 يف املائة من مجموع سنوات الحياة الصحية املفقودة تكون بسبب التدخني. كام أن معدالت 

التدخني أعىل وتزداد مستوياتها يف أماكن أخرى
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مــع ذلــك مل يتفق الكل حولها؛ فقطــاع الصحة العامة، أو عىل األقــل الذين صادفتهم 

الســجائر اإللكرتونية، كانوا منزعجني إىل حد كبري. العديد منهم كانت لهم ذكريات طويلة 

مــن النضال مع رشكات التبغ. وما يزال الناس يتذكرون النزاعات الطويلة مع رشكات التبغ، 

ونفيها املتكرر ملخاطر التدخني. تاريخياً، ازدادت الشــكوك، وُغذيت بادعاءات رشكات التبغ 

الجوفــاء حــول فعالية الفالتر التي أدخلوهــا، وكذلك تطوير ســجائر "القطران املنخفض" 

والســجائر "الخفيفة". حتى يف العــام ٢٠١٠م، كانت العديد من الحكومات قد حظرت )أو 

بدأت يف حظر( هذه األنواع الجديدة من الســجائر اإللكرتونية باعتبارها خدعة أخرى من 

خدع صناعة التبغ.  

مل تكن املســألة واضحة، وكثرياً ما تكون القرارات املتعلقة بالسياســات العامة عىل هذا 

النحو؛ فغالباً ما يتعني عىل رؤساء الوزراء، والوزراء مبساعدة من مستشاريهم اتخاذ القرارات 

يف ظل نقص األدلة. نظرنا بتمعن شــديد يف األدلة واتخذنا قرارنا: أن نرفع بإلحاح إىل رئيس 

الــوزراء بوجوب تحــرك اململكة املتحدة ضد حظر الســجائر اإللكرتونية. ويف الواقع ذهبنا 

أبعد من ذلك، وألححنا بأنه البد لنا من الســعي قصداً لجعل الســجائر اإللكرتونية متوفرة 

عىل نطاق واسع، واستخدام الترشيعات ال لحظرها، وإمنا لتحسني جودتها وموثوقيتها.

مــن قبيل الصدفــة املحضة، كان مقرراً أن يكون النــرش األول الصادر عن وحدة الحفز 

الفتية يتعلق بالســلوك الصحي، لينرش يف يوم الســنة الجديدة لعام ٢٠١١م – كان ستيف 

هيلتــون مأخــوذاً بفكرة أن الوثيقة بحد ذاتها قد يســتغلها الناس يف وضع قرارات الســنة 

الجديدة )عرف شــائع يف ذلك اليوم( الخاصة بهم، بهدف العيش بحياة صحية أكرث. اشتمل 

اإلصدار عىل قســم يتعلق مبسألة الســجائر اإللكرتونية، ولكن يف مفاوضات اللحظة األخرية 

عىل النص، الذي يصف كيف تتم عملية تطوير السياسات الخاصة بها ونرشها يف الوايتهال 

)الحكومة الربيطانية(، أرصت وزارة الصحة عىل استبعاد القسم بالكامل. اتفقنا عىل أساس 

أن هذه املسألة ستتم معالجتها يف إطار إسرتاتيجيتهم الخاصة بالحد من أرضار التدخني. 

المعركة قد بدأت بالفعل:
كان التربير الذي سقناه أن النيكوتني بالفعل هو ما يسبب اإلدمان، ولكن الدالئل تشري 

إىل أن الخطر األكرب يف التدخني يتأىت من املواد املرسطنة يف الدخان. بطبيعة الحال، سيكون 



داخل وحدة الحفز 232

الفصل الثامن

الحــال أفضل إن متكنت من تخليص الناس من النيكوتني أيضاً؛ حيث يعتقد بأن النيكوتني، 

د إلدمان مخدرات أخرى مثل الكوكايني. عىل ضوء ذلك، ميكن للسجائر  عىل سبيل املثال، ميهِّ

اإللكرتونيــة أن تقلل مــن تعرُّض املدخنني للمواد املرسطنة الضــارة، كام ميكنها من العمل 

كبديل معقول ملساعدتهم عىل اإلقالع متاماً عن التدخني.

مع ذلك، حتى وإن سلكنا ذلك املسلك، مازلنا بحاجة للتأكد من أن تلك املنتجات آمنة 

قدر املســتطاع. كانت تلك الســجائر تظهر يف زوايا الشوارع بعد أن تم شحنها من الجانب 

اآلخــر للعامل. كيف ميكن للمدخنني معرفة ما تحويه، وَقطعــًا ما إذا كانت كمية النيكوتني 

فيهــا كافية لتكون فعالة، وماذا لو حاول املدخنون الســاعون لإلقالع عن التدخني تجربتها، 

ثم عادوا مــرة أخرى للتدخني؛ ألنهم مل يتمكنوا من التخلص من الرغبة الجامحة للتدخني؟ 

حينها، من املحتمل أن يكون الحال أسوأ من عدم محاولة اإلقالع عن التدخني من األساس. 

يف ذات الوقــت، مــا الذي مينع الباعة من الرتويج لها بصفتها أحدث صيحة لِســن الحادية 

عرشة من العمر؟ 

تدارســنا األمر وبحثنا إن كان باســتطاعتنا تنظيم سوق الســجائر اإللكرتونية عىل غرار 

أســواق املواد الغذائيــة أو اإللكرتونيات، ولكننا خلصنا يف نهايــة األمر إىل أن أفضل طريق 

ميكننا سلوكه قد يكون "ملسة خفيفة" تنظيمية عن طريق املجال الطبي. عالمات التنصيص 

هنا مناســبة؛ ألن أي شــخص يتعامل مع مســألة التنظيم ســيعرف أن "اللمسة الخفيفة" 

ليســت هي الغريزة املعتادة للجهات التنظيمية. ورغم ذلك، طلبنا من الجهة املسؤولة عن 

تنظيــم األدويــة يف اململكة املتحدة، وهي وكالة تنظيم األدويــة ومنتجات الرعاية الصحية 

)MHRA( تطوير ملســة تنظيمية خفيفة قدر اإلمكان – بالقدر الذي يكفي للتأكد من أن 

ية أخرى، وأن كمية النيكوتني فيها كافية لتجعلها  الســجائر اإللكرتونية ال تحوي مواد ُســمِّ

فعالة. كان رئيس الوكالة شــخصاً مفيداً جداً، وشــعرُت بقدر كبري من التشجيع واالطمئنان 

بأننــا ماضون يف االتجاه الصحيح. كانــوا يف وكالة )MHRA( عىل ثقة بأن مبقدورهم إنجاز 

األمــر، واإلبقاء عىل الكلفة املرتتبة عىل التنظيم الجديــد منخفضًة قدر اإلمكان، مع التأكد 

من إتاحة بيعها بحرية عىل نطاق واسع من خالل املتاجر واملرائب، وليس فقط الصيدليات 

)كام كان الحال يف رقع النيكوتني الالصقة(. كان ذلك قد حصل بني عامي ٢٠١٠–٢٠١١م. 
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هكــذا تجري األمور يف مركز الحكومة – ورمبا يف معظــم املنظامت الكبرية أيضاً. تكون 

مشغوالً حقاً، وتظن بأنك قد توصلت للخطة والقرار املناسبني، وأن العجلة جاهزة للدوران، 

وما أن تشــيح بناظريك قلياًل نحو مســائل أخرى، حتى تفاجأ بأن أشــخاصاً آخرين لديهم 

خطط مغايرة.

رمبا كان قطاع الصحة العامة يف عام ٢٠١٠م غري مدرك للســجائر اإللكرتونية ولتحركاتنا 

الرسيعــة. ولكن خالل الفــرتة بني عامي ٢٠١١-٢٠١٢م، بــدأت قطاعات كبرية من مجتمع 

السياســات العامة، وخاصة قطاع الصحة العامة، يف االنقالب بشــكل جدي ضد الســجائر 

اإللكرتونية، وانتقل رئيس الخدمات الطبية من كونه يف الجانب اإليجايب املحايد إىل الجانب 

املعارض بشكل قاطع. كام أن رشكات األدوية املصنعة لرقع النيكوتني الالصقة ولبان النيكوتني، 

مل تكن مرسورة باملنافسة الجديدة، وبدأت مبامرسة الضغوط ضد السجائر اإللكرتونية. أيضاً 

كانت رشكات التبغ الكبرية وباالً يف هذا النزاع، وتحول موقفهم من السجائر اإللكرتونية بعد 

أن كانوا مرتبكني حيالها ويراقبونها بيشء من العدائية، ليصبحوا مهتمني بشكل نشط بهذه 

املنتجات، حتى إنه أشيع رشاؤهم لبعض رشكات السجائر اإللكرتونية. عالوًة عىل ذلك، فإن 

الســلوك املريب لبعض رشكات السجائر اإللكرتونية يف بعض البلدان، مع انتشار الشائعات 

ببيعها قرب املدارس، مل يساعد قضيتهم كثرياً. 

بحلول الوقت الذي جاءت فيه املقرتحات من وكالة )MHRA(، مل تبدو تلك املقرتحات 

كاللمســة التنظيمية الخفيفة التي طمحنا لها، وغدت القضية أيضاً شــأناً أوروبياً عاماً، مع 

كرثة الدول التي تدافع عن فرض الحظر عليها، أو ســن تنظيامت شــديدة عىل أقل تقدير. 

ويف إحدى الحاالت، ســحب أحد أكــرب متاجر التجزئة يف اململكة املتحدة جميع الســجائر 

اإللكرتونيــة من عىل الرفوف؛ رضوخاً لــردة الفعل العنيفة لقطاع الصحة العامة. كنا نخرس 

املعركة بالرغم من جهودنا املبكرة. كنا نتجه نحو قيود مشددة عىل السجائر اإللكرتونية يف 

أوروبا، حيث تكون متوفرة يف الصيدليات فقط، ورمبا ترف عن طريق وصفة طبية فقط. 

أراد البعض الذهاب ألبعد من ذلك، واتباع األسرتاليني يف حظرها قطعياً، أو أن يكون توفريها 

ممكناً فقط تحت إرشاف طبي مشــدد، لدرجة أن وكالــة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية 

الصحية )MHRA( كانت قلقة من تشدد املوقف األورويب.
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هناك مؤلفات وأدبيات سلوكية تناولت األحكام التي يطلقها الخرباء، وقراءتها ليست باليشء 

املحبب. وقد وثق فيليب تيتلوك كيف أن خرباء السياســة والسياســات العامة ليســوا بارعني 

غالباً يف الحكم الســليم)٣(. وعىل وجه الخصوص، أولئك الخرباء ذوي اآلراء املتزمتة الثابتة عن 

العــامل، مع نظريات محددة واضحة املعامل ولكنها جامدة، مييلــون إىل وضع تنبؤات وتوقعات 

يتبــني الحقاً بأنها خاطئة. عىل النقيض منهم، مييل الخرباء الذين يضعون توقعات دقيقة إىل أن 

يكونوا من ذوي اآلراء البســيطة األكرث فوضوية عــن العامل، فهم يغريون تفكريهم عندما تظهر 

مون كنقاد كبار عىل شاشة التلفاز.  أدلة جديدة، وهم يف الغالب مليؤون بالشــك، لذلك ال ُيقدَّ

لكن املؤكد بأنهم أكرث احتامالً للفهم والحكم السليم؛ ألن العامل يف النهاية مكان معقد. السؤال 

املطروح هو: من كان ميثل الخبري املتزمت، ومن كان يعرب عن الخبري البسيط يف تلك املناقشات؟ 

لعلنا كنا املتزمتني والبسيطني يف الوقت نفسه – كنا وفقاً لتشبيه تيتلوك: "القنفذ" العنيد.

مع األخذ بتحذيرات تيتلوك بعني االعتبار، نظرنا مرة أخرى يف جميع البيانات التي ميكن 

إيجادها. وأردنا عىل وجه الخصوص أن ننظر يف األدلة السلوكية الفعلية عىل معدالت اإلقالع 

عــن التدخني يف اململكة املتحدة منذ ٢٠١٠-٢٠١١م، أي يف الوقت التي غزت فيه الســجائر 

اإللكرتونية الســوق. كانت األدلة مذهلة؛ فبعد فرتة زمنية طويلة من االنخفاض يف معدالت 

إقــالع املدخنني الناجحة عــن التدخني، ارتفع معدل اإلقالع عــن التدخني من ٤.٦% يف عام 

٢٠١١م إىل ٧.٢% يف عــام ٢٠١٤م. وبالنظر إىل ما وراء هذه األرقام الرئيســية – وكيف أقلع 

املدخنون – بدت الصورة واضحة وجلية )انظر الشكل ٣١(. مل يكن هناك سوى تغري طفيف 

يف نســبة املدخنني الذين أقلعوا عن التدخني من خالل بدائــل النيكوتني من الرقع الالصقة 

أو اللبــان )املعروفة باســم NRT – العالج ببدائل النيكوتني( ســواء بوصفة طبية أو بدون 

وصفة. والواقع أن نســبة املدخنني الذين أقلعوا باســتخدام NRT من دون وصفة طبية قد 

انخفضت من حوايل ٣٠% إىل ٢٥%، وانخفضت نسبة املقلعني باستخدام NRT بوصفة طبية 

من حدود ١٠% إىل ٥%. وعىل النقيض، ارتفعت نســبة املدخنني الذين أقلعوا عن التدخني 

باســتخدام الســجائر اإللكرتونية مام يقل عن ٥% يف عام ٢٠١١م لتبلغ حوايل ٣٠% بحلول 

منتصف عام ٢٠١٣م، لتصبح بذلك الوسيلة األكرب لإلقالع عن التدخني. كان ذلك دلياًل قاطعاً، 

وبعبارة بســيطة: كانت الســجائر اإللكرتونية وســيلة جديدة وجذابــة لحث املدخنني عىل 

اإلقالع عن التدخني، وكانت أعداد هؤالء كبرية تصل ملئات األلوف. اجعلها سهلة وجذابة ...
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  الشكل)31(

الوسائل املستخدمة يف أحدث محاوالت اإلقالع عن التدخني. البيانات للمملكة املتحدة من عام 

2007م إىل عام 2014م. بدءاً من عام 2013م متكنت السجائر اإللكرتونية من تجاوز NRT دون 

وصفة طبية، لتصبح الوسيلة األكرث شعبية لإلقالع عن التدخني، وسجلت أعىل معدل ناجح لإلقالع 

عن التدخني)4(
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كانــت إحدى املخاوف من الســجائر اإللكرتونيــة تتمثل يف أنها رمبا تجــذب إليها غري 

املدخنــني، ولكن مجدداً مل ترش أرقام اإلحصائيات لهذا. كانت هناك نســبة ضئيلة من غري 

املدخنني الذين اســتخدموا الســجائر اإللكرتونية، ولكن مام يدعــو للعجب أن العدد كان 

مامثاًل لغري املدخنني، الذين رمبا اســتعملوا NRT يف بعض األحيان )مثل، عندما استخدمها 

شــارلوك هوملز عــىل قناة يب يب يس(. كان هناك تخوف آخر، ُعــربِّ عنه يف الواليات املتحدة 

األمريكية بشكل خاص، وهو أن يستعمل بعض املدخنني السجائر اإللكرتونية مع االستمرار 

يف التدخني. فمع وجود مليوين مســتعمل للســجائر اإللكرتونية يف اململكة املتحدة، وحوايل 

12 مليونــاً يف الواليــات املتحــدة األمريكية، كان مــن الواضح أن هناك عــدداً متزايداً من 

املدخنني الذين يســتخدمون خليطاً من الســجائر اإللكرتونية والتدخني، إال أن األدلة تشري 

إىل أن ذلــك ما يزال أفضل من التدخني وحده، واألهم هو أن االرتفاع يف معدل اإلقالع عن 

التدخني مؤرش قوي عىل أن التأثري الكيل كان إيجابياً.

أخذنا األدلة وعدنا إىل رئيس الوزراء وإىل أمني مجلس الوزراء. وصادف أن رئيس الوزراء 

ديفيد كامريون كان املدخن الوحيد يف ١٠ داوننغ سرتيت، الذي له تجربة سابقة وحيدة مع 

السجائر اإللكرتونية )ومل يكن معجباً بها(. اتخذنا قرار التمسك بتوجهنا، والتأكد عىل األقل 

من أن تكون السجائر اإللكرتونية متاحة عىل نطاق واسع، والضغط من أجل إصدار تنظيم 

بلمسة خفيفة؛ لضامن خلوها من املواد السمية األخرى، ولكن يف الوقت نفسه تحوي كمية 

كافيــة من النيكوتني لتلبية رغبات املدخنني، وســن قوانني لضامن عدم بيعها ملن هم دون 

سن ١٨ عاماً. كان توجهنا أن تكون متاحة ولكن آمنة.

بناًء عىل األدلة الســلوكية وغريها من األدلة، ومبساعدة من وزير الصحة العامة الجديد 

ومن األمانة العامة للقضايا األوروبية والعاملية )EGIS(، كان هذا هو الخط الذي اتخذناه، 

ودفعنا بجهدنا ألجل تأمينه يف اململكة املتحدة وأوروبا. كرُث ذلك الجهد أم قل. إنها حالة ما 

زلنا نشاهدها ونعيش فصولها إىل اآلن. واعتامداً عىل افرتاضاتنا الخاصة، تشري التقديرات إىل 

أنه من ٢٠٠٠٠ إىل ٢٠٠,٠٠٠مدخن إضايف يقلع عن التدخني يف السنة الواحدة، نتيجة توافر 

السجائر اإللكرتونية يف اململكة املتحدة وحدها. من الصعب أن تكون متيقناً متام التيقن من 

التأثري الدقيق الذي تركته السجائر اإللكرتونية؛ بحكم أن هناك تغيريات أخرى ظهرت خالل 

تلــك الفرتة أيضاً، مثل منع العرض الظاهــر ملنتجات التبغ املباعة يف املتاجر، بالرغم من أن 
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تقديرات تأثري هذا التغيري أقل بكثري من تقديرات تأثري الســجائر اإللكرتونية. كام ال ميكننا 

التأكد من تأثريها يف الدول األخرى، ذات القيود األقل عدائية من اململكة املتحدة تجاه بيع 

وعرض منتجات التبغ. ومع ذلك، يبدو أن املكسب املحوري واألهم للسجائر اإللكرتونية هو 

أنها جعلت محاوالت اإلقالع عن التدخني أكرث تواتراً واحتامالً للنجاح.

تشــري األدلة أيضاً إىل أن الســجائر اإللكرتونية، عىل عكس الحمالت اإلعالمية التقليدية 

لتشجيع اإلقالع عن التدخني، تشجع زيادة اإلقالع عن التدخني يف جميع الفئات االجتامعية–

االقتصادية. فبالنسبة للفئة االجتامعية االقتصادية األعىل، انخفضت معدالت التدخني بنحو 

٢ نقطة مئوية بني األعوام من ٢٠٠٨-٩ إىل ٢٠١٤ )من حوايل ١٥% إىل ١٣%(. أما بالنســبة 

للفئــة االجتامعيــة االقتصادية األدىن، انخفض املعدل ٤ نقاط مئويــة )من حوايل ٢٩% إىل 

٢٥%( – انخفاض إجاميل أكرب رقمياً، ولكنه مامثل تناسبياً. سيكون األثر الصايف، نظراً للرضر 

الواســع الناتج عن التدخني، هو الحد من التباينات الطبقية الصحية. فالسجائر اإللكرتونية 

تبــدو قادرة عىل مســاعدة الناس يف اإلقــالع عن التدخني عرب طبقــات املجتمع كافة، رمبا 

بســبب أنها تتعامل مع جزئية الســلوك والعادات، بدالً من العمل عىل أســاس "التثقيف 

الصحي" أو اإلقناع الواعي.

بأبســط عبارة ميكن القول: إن التدخني ُينِقص ما معدله عرش ســنوات من عمر املدخن 

املتوســط، ولكن اإلقالع عنه قبل بلوغ ســن األربعني يلغي ما يقارب ٩٠% من هذا الخطر 

املرتفع. ميكننا باالســتفادة من هذه املعلومة تقدير عدد سنوات الحياة التقريبية، التي تم 

إنقاذها جراء تزايد معدالت اإلقالع عن التدخني الناتجة من اســتخدام السجائر اإللكرتونية. 

بأخذ تقدير متوســط املســتوى من أعىل عدد للمدخنني اإلضافيــني املقلعني عن التدخني، 

وأخذ بعض االفرتاضات املعتدلة حول تأثري اإلقالع عن التدخني عىل األفراد، ميكن اإلشارة إىل 

أن السجائر اإللكرتونية تنقذ يف الوقت الحارض ما يقارب ١٠٠٠٠٠ سنة من أعامر املدخنني 

ســنوياً يف اململكة املتحدة وحدها)٥(. تستخدم الهيئة الصحية االستشارية )NICE( نقطة 

قطــع تبلغ حوايل ٣٠٠٠٠ جنيه إســرتليني )٥٠٠٠٠ دوالر( كحد أعىل لتكلفة العالج مقابل 

الســنة املنقــذة من الحياة؛ ليك تويص بفعاليــة أي دواء جديد. وبعبــارة أخرى، إذا كانت 

السجائر اإللكرتونية دواًء جديداً، فنحن عىل أتم االستعداد لدفع ما يقارب ٣ مليارات جنيه 

إسرتليني سنوياً )أو ٥ مليار دوالر( مقابل هذا التأثري الكبري. يا لها من مبالغ طائلة.
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كام هو الحال مع الكثري من السياسات العامة، هذه القصة مل تكتمل فصولها بعد. ففي 

شهر يوليو من عام ٢٠١٤م، نرشت منظمة الصحة العاملية تقريراً خُلص إىل أنه ينبغي للدول 

أن تتبع "إســرتاتيجية تنظيمية ذات شــقني: تنظيم، وضبط نظم إيصال النيكوتني إلكرتونياً 

)ENDS( ]ومنهــا الســجائر اإللكرتونية[ باعتبارها منتجاً من منتجــات التبغ، وفقاً ألحكام 

اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشــأن مكافحة التبغ، وباعتبارها منتجاً صحياً")٦(. 

مل تقدم املنظمة توصية رصيحة بالحظر، ولكن بالنسبة لكثري من الدول فإن تنظيم السجائر 

اإللكرتونية بهذه الطريقة ســوف يحد بشــكل كبري من توافرها. ومن ناحية أخرى، أشــار 

التقرير إىل ما ييل:

"يعتمد وفاء نظم النيكوتــني اإللكرتونية )ENDS( بوعودها أو إخاللها بها عىل 

تفاعل معقد ودينامييك بني عدة أطراف: الصناعات التسويقية لنظم ENDS )الصناع 

املستقلني ورشكات التبغ(، واملســتهلكون، والهيئات التنظيمية، وصانعو السياسات، 

واملهنيــون، والعلامء، واملؤيدون. وبالتايل، فاألدلة والتوصيات الواردة يف هذا التقرير 

عرضٌة للتغري الرسيع".

الحظ أن هذا السوق واملؤثرات الفاعلة فيه يعتمد بشكل أسايس عىل العوامل السلوكية 

التي نوقشت يف هذا الكتاب. ومن املحتمل، بل من املرجح، أن إدخال مزيد من التحسينات 

عىل القيود املفروضة عىل الســجائر اإللكرتونية سيكون رضورياً. مثاًل يف حال دفع منتجوها 

بحدود تســويقها إىل أبعد مدى، وبدأوا يف اجتذاب مســتعملني صغار يف الســن )هل من 

املعقول أن تكون السجائر اإللكرتونية بنكهة العلك موجهة حقاً إىل البالغني؟(. كذلك، ماذا 

لو بدأت األدلة يف التعاضد بأن الســجائر اإللكرتونية ذات رضر أكرب مام يعتقد حالياً، حينها 

ســيكون من الــرضوري إجراء مزيد من التغيري التنظيمي: عىل أقــل تقدير البدء يف مراقبة 

محتوياتها وآثارها.

مــع كل ما تقــدم، رمبا يكون أحــد أكرث املنعطفــات إثارة لالهتامم يف قصة الســجائر 

اإللكرتونية مل يأِت بعد. فالسجائر اإللكرتونية تقدم، رمبا ألول مرة يف التاريخ، أماًل يف القضاء 

)أو حتى حظر( التدخني متاماً. ومع وجودها كبديل معقول وأكرث أماناً فيام يظهر، قد يرغب 

مجتمع الصحة العامة يف التفكري يف الســجائر اإللكرتونية، مهام كان شعوره مرتدداً تجاهها، 

كحٍل قد يساعد املجتمعات عىل التخلص من التدخني بشكل نهايئ. وبالنظر إىل أن التدخني 
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هو املســبب الرئييس للوفيات التي ميكن تفاديها يف الواليــات املتحدة والعديد من الدول 

األخرى يف العامل اليوم، سيكون هذا اإلنجاز إن تم رائعاً واستثنائياً.

إثر نقاش متوازن بدقة للسياسات الواجب اتباعها، أصبحت السجائر اإللكرتونية متاحة 

عىل نطاق واسع – يف اململكة املتحدة عىل األقل – وذلك بسبب حجج استندت إىل مبادئ 

العلوم الســلوكية. ومعــدالت املحاوالت الناجحة لإلقالع عــن التدخني، هي اآلن عند أعىل 

مستوى تم تسجيلها يف اململكة املتحدة يف اآلونة األخرية. ولكن عرب العامل، ميوت يف الوقت 

الحارض أكرث من ٤٨٠,٠٠٠ شــخص سنوياً ألســباب تتعلق بالتدخني. وبالرغم من أن الزمن 

هو الكفيل بإثبات ذلك، إال أن املؤرشات األولية تشــري إىل أن السجائر اإللكرتونية من خالل 

مســاعدتها للناس عىل اإلقــالع عن التدخني – ورمبا يفتح الباب مســتقباًل أمام فرض حظر 

رصيــح عــىل التدخني – قد تثبت بأن أكرب عون يف مجال الصحة العامة ظهر يف هذا الجيل. 

واألكرث إثارة لالستغراب أن كثرياً من هيئات الصحة العامة كانت ستمنعها.

العودة إلى سلك العمل:
أومأ الشاب برأســه قائاًل: "نعم، بالتأكيد"، بعد أن سألْته مستشارة مركز العمل إن كان 

ال ميانع من انضاممي إليهم يف الجلســة. ويف الواقع، يبدو أنه بالكاد الحظ جلويس يف أحد 

جانبي منضدة املستشــارة يف مكتب واســع ومفتوح. بدا أن محادثتهــم تتبع منطاً مألوفاً. 

ســألته عن الوظائف التي بحث عنها منذ آخر لقــاء جمعهام، وأخربها بها. ولفتت انتباهه 

إىل خيــار جديد للتدريب قد يرغب يف التقديم عليه. كانت هي من تقود دفة الحوار وهو 

يتبعها، إال يف مناســبة وحيدة عندما نســيت أن تطلب منه التوقيع عىل أحد النامذج فقام 

بتذكريها.  

كانت تجربة محبطة نوعاً ما. كان املكتب حديثاً وجمياًل، فال وجود للحواجز الزجاجية 

وال للطوابــري املجــردة مــن اإلنســانية، الواقفة أمام مراكــز العمل يف حقبة الســبعينيات 

والثامنينيات. وبذلت املستشــارة قصــارى جهدها لتكون مبتهجة ومتفائلــة، ولكن لديها 

جدول زمني مزدحم ودوٌر لتســتويف جوانبه كافة. الشــاب اليافع، رمبا ال يتجاوز ١٨ أو ١٩ 

من العمر، كان مهذباً ومطواعاً، ولكنه أيضاً بليد وخامل. لقد كان أكرَب بســنة أو اثنتني من 

ابني، مام جعلني أستحرض يف ذهني كيف أن الكثري من أمور الحياة تعتمد عىل الحظ.



داخل وحدة الحفز 240

الفصل الثامن

كان املقصد من زيارة مركز العمل هو أن تساعدنا تلك الزيارة عىل فهم أفضل لحقيقة 

ما يجري يف هذا القسم اليومي من الجهاز العظيم للدولة. كام تم إرسال العديد من أعضاء 

فريق الرؤى الســلوكية: روري غاالغر، وسام هانس، وأليكس جياين؛ لقضاء بعض الوقت يف 

مراكز العمل للتفكري فيام إذا كانت الرؤى السلوكية قد تساعد الناس عىل العودة إىل سلك 

العمل بشــكل أرسع. شــعرنا بأنه واحد من أصعب املهام التي واجهتنا. هل باســتطاعتنا 

حقاً إعادة الناس للعمل بشــكل أرسع، بدون مناقشــة مهاراتهم الرســمية أو ما يحصل يف 

ســوق العمل، باالعتامد عىل بضعة "تعديالت" بســيطة لهذه العملية مستوحاة من الرؤى 

السلوكية؟ 

تعلــم الفريــق مبكراً مــن تجربته بأن جرعة ســليمة من اإلثنوغرافيا –وهي أســلوب 

"التقمص املنهجي" method acting للسياســات – كان عنراً أساســياً يف ترجمة األفكار 

املســتوحاة من الرؤى الســلوكية عىل أرض الواقع. كان املغزى من مهمتنا يف مراكز العمل 

هو إثبات أهمية ذلك األســلوب مبثال واقعي، خاصة أن معظمنا مل يخُط خطوة داخل أحد 

تلك املراكز من قبل.

أحــد األفكار التي حرصُت عــىل متابعتها كانت تتمحور حول ما نســتطيع فعله حيال 

"العالقــات الضعيفــة"، والثقة املتدنيــة بالنفس لدى العديد من األشــخاص الذين وجدوا 

أنفســهم أرسى للبطالة. مل تكن هذه الحالة ُتســند إىل أدبيات الرؤى السلوكية فقط، ولكن 

أيضاً إىل أدبيات رأس املال االجتامعي )شــبكات النــاس ومعايريهم(. وبالعودة إىل املكتب 

الــذي زرناه يف مبنى الوايتهال، بحثنا كيف ميكن أن تقــوم مراكز العمل بجمع مجموعات 

صغــرية من العاطلني عن العمل مع أولئك الذين اســتطاعوا الحصول عىل وظائف. الفكرة 

تكمن يف تعزيز الروح املعنوية للذين ال يزالون يبحثون عن عمل، مع تقوية أوارص صالتهم 

مع من هم عىل رأس العمل؛ حيث إنه وفقاً لبعض التقديرات، قريباً من ٨٠% من الوظائف 

ميكن شغلها بكلمة من فم أحدهم.

بعد أسبوع أو اثنني، أوضح روري بأن ذلك لن يحدث؛ فعىل ما يبدو، كان من الصعب 

جــداً ترتيب تلــك االجتامعات، ويف كل األحــوال مل يكن لدى معظــم مراكز العمل غرف 

مناسبة.



اتباع نهٍج مختلٍف

241 داخل وحدة الحفز

يف كثري من األحيان تفشــل أفكار السياســات الجيدة ألســباب عملية مثل هذه. بعض 

مراكــز العمــل لديها غرف ميكن تخصيصهــا للتدريب أو ألغراض أخــرى ولكن ليس دامئاً. 

كــام أن مستشــاري مراكز العمل يعملون وفق جــداول زمنية مزدحمــة. فاقتطاع الوقت 

الالزم لالتصال باملوظفني الحاليني ممن كانوا يبحثون عن عمل يف الســابق وترتيب مواعيد 

االجتامعات، قد يســتغرق ساعة أو أكرث من الوقت الذي ال ميتلكه املستشارون أصاًل. حتى 

التخيل عن بضع دقائق كان من شأنه إحداث فرق. الوقت كان من األصول القيمة يف هذه 

الحالة.

إحدى املســائل التي ظهرت لنا بشــكل بارز، كانت تتعلق مبا يفرتض عىل الباحثني عن 

العمل فعله، إلظهار أنهم يبحثون عن العمل بجدية؛ ألن الفكرة املركزية من وراء سياسات 

الرعايــة االجتامعية عىل مدى العقــود األخرية هي: الطلب مــن الراغبني يف الحصول عىل 

معونــات الرعايــة االجتامعية أن يظهروا جدية ونشــاطاً يف البحث عــن عمل. وهي فكرة 

مقتبســة من "دول الرفاه النشــط" يف الشــامل األورويب، وتابعتها بقــوة إدارة كلينتون يف 

الواليات املتحدة، والحكومات يف اململكة املتحدة وغريها من الدول. "الرفاه النشــط" يعني 

عمليــاً: أن العاطلني عن العمل مطالبون بإثبات جديتهم يف البحث عن العمل. ويف اململكة 

املتحــدة ذلــك يعني بأن يثبت الباحثون عن العمل يف كل زيــارة ملركز العمل، أنهم نظروا 

إىل ثالثة وظائف شــاغرة عىل األقل، خالل األسبوع أو األسبوعني املاضيني. لذا، فإن الباحثني 

عن عمل عادًة ما يأتون ملراكز العمل وهم ممســكون بصحيفة محلية يف أيديهم، بها ثالثة 

إعالنات محاطة بالقلم لإلشارة إىل التي نظروا إليها.

وعىل الرغم من وجود دليل جيد عىل أن سياسات الرعاية االجتامعية النشطة أو "الرفاه 

النشــط" ناجحٌة بشكل عام – فكلام زاد عدد األشــخاص الباحثني عن وظائف، كلام زادت 

رسعــة عودتهم إىل ســلك العمل، وانخفض إثر ذلك معدل البطالــة اإلجاميل – إال أن لدينا 

شــكوكاً حول التفاصيل. فمن وجهة نظر نفسية، رْشط البحث عن ثالث وظائف عىل األقل 

يعمل مبثابة "مرساة" صلبة تكبح التقدم أكرث، كام أن معظم الخرباء اتفقوا أن الرقم منخفض 

ألقىص حد. فإذا أردت العثور عىل وظيفة، فالتقديم عىل ثالثة شواغر كل أسبوعني يعد رقاًم 

منخفضاً جداً – الواجب عىل الباحثني عن عمل التفكري يف رقم أكرب مثل ٥٠ أو أكرث. واألكرث 

إشكالية كام نعتقد أن الرتكيز كان منصباً عىل األسبوع الفائت بدالً من األسبوع املقبل.
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تقــرتح إحدى هيئات العمل النامية بأنك إذا اســتنهضت الناس عىل التفكري والتخطيط 

مسبقاً يف كيفية أداء أحد األمور ومتى وأين، فسيكون أداؤهم له أفضل من األداء املحتمل 

يف الظروف العادية. عىل ســبيل املثال، إن أردت تشجيع شخٍص عىل الذهاب للتصويت يف 

االنتخابات، فالثابت فعاليته هو حثهم عىل وضع خطة حول متى وكيف ســيذهبون ملركز 

االقرتاع، بدالً من مجرد استدعاء واجبهم الوطني )انظر الفصل ٦(.

قررنــا تجربة هذا النوع من نهج "مقصد التنفيذ"؛ لرنى مدى فائدته يف املســاعدة عىل 

عودة الناس إىل ســلك العمل بشــكل أرسع. وبدالً من قيام املستشــارين يف مراكز العمل 

بســؤال الباحثــني عن عمل عام فعلوه يف األســبوع املايض، شــجعناهم عىل ســؤالهم عام 

سيفعلونه يف األسبوع املقبل، وحث الباحث عن عمل عىل التفكري بتفاصيل معينة مثل: "ما 

هو اليوم والوقت املناسب لك للبحث عن عمل؟"، "ما نوعية الوظائف التي ستنظر إليها؟"، 

"وما هي الوســيلة التي ستستخدمها يف البحث – عن طريق اإلنرتنت أو يف الصحف أو من 

خالل األصدقاء؟".

طلبنــا أيضاً من املستشــارين أن يحثوا الباحثني عن عمل عــىل كتابة خططهم يف دفرت 

مذكرات يحتفظون به، ومن ثم يحرضونه معهم يف املرة القادمة. )أعرب املستشــارون عن 

قلقهم من أن يفقد الكثري من الباحثني عن عمل تلك الدفاتر، إال أن ذلك مل يحدث تقريباً(. 

كام أننا أدخلنا أيضاً بعض التغيريات األخرى عىل التدخالت، ظننا بأنها قد تكون مســاعدة. 

فخّفضنا عدد النامذج التي يتعني عىل الباحثني عن العمل قراءتها والتوقيع عليها يف زيارتهم 

األوىل ملركــز العمل، مام يتيح قضاء مزيٍد من الوقــت يف الرتكيز عىل البحث عن عمل منذ 

البداية. وسعينا إىل إعطاء الباحث عن عمل إحساساً أقوى بالتقدم الذي يحرزونه، مع قامئة 

تدقيــق )checklist( مخترة لكافة الخطوات، اعتباراً من املرحلة التي بدأ منها وصوالً إىل 

الحصــول عىل عمل، متضمنــًة للعديد من املهام التي تحتاج التأشــري عليها يف القامئة بعد 

إنجازها حتى يف أول جلسة)٧(.

لوضــع هذه التغيــريات موضع التنفيذ توجب علينا الحصــول عىل إذن من أجل "كرس 

القواعــد" القامئــة، وكان ذلك بعيــداً كل البعد عن الوضوح والراحــة، حتى جاء من ١٠ 

داوننغ ســرتيت )مكتب رئيس الــوزراء(. ولكن الحصول عىل ذلك اإلذن ســاعد يف تحفيز 



اتباع نهٍج مختلٍف

243 داخل وحدة الحفز

وإقناع املستشــارين بــأن النهج الجديد املقرتح مــن قبلنا رمبا يســتحق التجربة. أجريت 

التجربــة األولية يف مركز عمل مبدينة لوتون التابعة ملقاطعة إســكس يف ضواحي العاصمة 

لندن. جزء من اختيارنا لهذا املركز بسبب أنهم ميارسون عملهم يف مبنى يتكون من طابقني. 

جرى توزيع الباحثني عن عمل بشــكل عشــوايئ عىل الطابقني، طابق يعمــل وفقاً لإلجراء 

الجديــد واآلخر يســتمر عىل القديم. كان مقياس نتائجنا هو عــدد املطالبني الجدد، الذين 

استغنوا عن اإلعانة املالية الخاصة بالبحث عن عمل بعد ١٣ أسبوعاً من البدء؛ ألن هذا هو 

املقياس األسايس املستخدم من قبل مراكز العمل يف جميع أنحاء اململكة املتحدة.

اختصار العمل الورقي يف الجلسة األوىل، لتمكني أن يكون الرتكيز الرئييس عىل سهل

إعادة الشخص إىل سلك العمل.

خلق إحســاس بالتقدم من خالل قامئة تدقيــق )checklist(، ميكن للباحثني جذاب

عن عمل تأشــريها حال استكامل املهام، مع إنجاز العديد منها خالل الجلسة 

األوىل، ودعــم الحافز لدى الباحثني عن عمل، من خالل تدريبات )اختيارية( 

تكشف ما يجيدون عمله.

إزاحة شاشــة الحاسوب جانباً والرتكيز عىل الشــخص، وتشجيع الباحثني عن اجتامعي

عمل عىل كتابة خططهم بأنفسهم، كشكل من أشكال االلتزام الذايت.

تشــجيع الباحثني عن عمل عىل التخطيط املســبق، مع وجود مستشــارين يف التوقيت املناسب

يحثونهم عىل التفكري يف ماذا ومتى وكيف سينفذون أنشطتهم يف البحث عن 

عمل لألسبوع املقبل.

الشكل)32( 

ملخص للتغيريات األساسية يف كيفية عمل مراكز العمل مع العاطلني عن العمل، للمساعدة يف 

إعادتهم لسلك العمل يف أرسع وقت
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 الشكل)33(

النسبة املئوية للمستفيدين الباحثني عن عمل، املتوقفني عن الحصول عىل اإلعانة املالية بعد ميض 

13 أسبوعاً يف مجموعات املراقبة والبحث. العمود الثالث يراقب الفروق الفردية بني املجموعتني 

التي رمبا تربر بعض االختالفات يف النسب

بعد ميض عدة أشهر ومشاركة بضعة آالف من الباحثني عن عمل يف التجربة، كنا نرتقب 

ظهور النتائج بتوتر )حيث اعتمدنا عىل وزارة العمل واملعاشات التقاعدية يف جمع وتحليل 

البيانات بشــكل مســتقل(. ومام أدخل الرسور البالغ إىل نفوسنا أن املؤرشات التي ظهرت 

تنبــئ بنجاح التدخل؛ حيث اســتغنى ٦٠% من الباحثني عن عمــل الذين دخلوا يف تجربة 

اإلجراء الجديد عن اإلعانة املالية يف غضون ١٣ أسبوعاً، باملقارنة مع ٥١% ملجموعة املقارنة.

ومــع ذلك كنا مرتابني كثرياً وقلقني من وجود فروقات أخرى بني املجموعتني، رمبا تكون 

أثرت عىل النتائج. لذلك ومبساعدة من املحللني يف وزارة العمل واملعاشات التقاعدية الذين 

كانت لديهم صالحية الوصول إىل البيانات التفصيلية، طبقنا مجموعة متنوعة من الضوابط 
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اإلحصائيــة إلزالــة أي فروقــات فردية أخرى، رمبا قــد أدت مبجموعة البحــث إىل العودة 

للعمل بشــكل أرسع من مجموعة املقارنة. خلصنا إىل أن تلك الضوابط ميكنها تفسري بعض 

التأثريات، ولكن ال تزال ترتك أثراً كبرياً وأساســياً بحوايل ٥ نقاط مئوية، أو زيادة بنحو ١٠% 

من األشخاص الذين يستغنون عن اإلعانة املالية بشكل أرسع.

كانت النتيجة واعدة جداً. ومن املؤكد أن وزير الدولة لشؤون التوظيف والقوى العاملة 

كان مرسوراً، حتى وإن كانت وزارته بدأت األمر بنوع من عدم االرتياح إزاء التجربة. والحظ 

الوزير أثناء زيارته ملركز لوتون كيف أن العملية املعاد تشكيلها بدت محفزة إلجراء محادثة 

أكرث أريحية وفعالية مع املستشــارين، ورصح للصحافة بأن التدخل "أعاد الشــخص ليصبح 

محور اهتامم املستشــارين الشــخصيني". تحولت الوزارة من كونها عدائية إىل متحمســة، 

وبدأت العجالت تتحول صوب نرش النهج الجديد يف أنحاء البلد كافة.

من املهم أن نتذكر بأن الكثري من النتائج ال تتكرر. ويف الواقع، وكام وثقت مجموعة من 

الباحثني توثيقها الشــهري – ولكن غري الشعبي – فإن ما يصل إىل النصف من جميع النتائج 

املنشــورة يظهر فيام بعد أنها "خاطئة")٨(. بأخــذ ذلك يف االعتبار، كنا حريصني عىل إجراء 

اختبار ثان عىل نطاق أوسع للنهج الجديد، قبل اعتامده كليًة كسياسات وطنية.

للقيــام بذلك، اســتخدمنا نهجاً يعــرف يف التجارة )املحرتفة( بتصميــم "الوتد املتدرج" 

 Essex حددنــا منطقــة يف اململكة املتحدة، وكانت مقاطعة إســكس .)stepped wedge(

يف هذه الحالة مســتعدة العتامد النهج الجديد. ولكن بدالً من إدخال هذا النهج يف جميع 

مكاتب العمل يف املنطقة يف آن واحد، عملنا مع املســؤولني إلدخال النهج الجديد تدريجياً 

إىل مراكز مختلفة بشــكل عشــوايئ يف بداية كل شــهر. هذا اإلدخال املتدرج يعني أن كل 

املراكز عىل مدى عدة أشــهر قضت بعض الوقت يف استخدام اإلجراء القديم، وبعضه اآلخر 

يف استخدام اإلجراء الجديد، مام يجعل املراكز تعمل بفعالية؛ لكونها هي مجموعة املقارنة 

يف الوقــت نفســه. ميكنك أن تتصور الفكرة، لرتى بأنه يف بدايــة األمر ال يفرتض أن تتبع أيٌّ 

مــن املراكز اإلجراَء الجديــد، بل "يخطون" تدريجياً مرحلة واحدة يف كل مرة إىل أن يكتمل 

تحولهم )مشّكلني شكل "وتد" فوق شكل املقارنة األسايس(.
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كان مــن الصعــب إبقاء تجربة الوتد املتدرج محمية، والحفــاظ عىل اهتامم الوزارة يف 

وقت كان تركيزها منصباً بالفعل عىل نرش النهج عىل نطاق أوسع، فضاًل عن التغيريات التي 

النهاية لها يف النظام. ومرة أخرى، مل تكن العشوائية يف التجربة مثالية متاماً، حيث إن بعض 

املراكــز التي أدخلت التغيريات اعتربت "غــري جاهزة" إدارياً، وكان يتعني منحها وقتاً إضافياً 

إلجراء التغيريات، ومن ثم كان من الرضوري إضافة ضوابط إحصائية إلزالة أي أثر قد نشــأ 

فيــام يتعلق بتلك املراكز. وهذا مثن يتوجــب أحياناً دفعه جزاء القيام بالعمل التجريبي يف 

العامل الحقيقي. فخالفاً ملا يجري يف املختربات، فإن التجارب امليدانية يف بعض األحيان يجب 

أن تتضمن تســويات وتنازالت عملية، ويتعني عىل الباحثني اســتخدام الضوابط اإلحصائية 

إلزالة العيوب والنواقص، مثلام يتعني عىل املهندســني تصحيح العدسة املشوشة لتلسكوب 

هابل الفضايئ قبل إطالقه.

لحســن الحــظ، عندما ظهــرت النتائج أخرياً كانــت التأثريات قريبة جــداً من التجربة 

العشــوائية املنضبطة األصليــة يف مدينة لوتون، علاًم بأن أفضــل تقديراتنا كانت أن يؤدي 

النهج املنقح إىل ارتفاع بحوايل ٢ نقطة مئوية للباحثني عن عمل املتوقفني عن اإلعانة املالية 

يف ١٣ أسبوعاً )مقارنة مع ٥ نقاط مئوية يف لوتون(، وحتى بعد تطبيق الضوابط اإلحصائية 

بالكامل)٩(.

بحلول أوائل عام ٢٠١٤م، تم نرش اإلجراء الجديد يف جميع أنحاء البالد. ولكن األمر هنا 

مختلف عن مجرد تغيري فحوى رســالة ترسلها للفئة املســتهدفة، فتغيري إجراءات وعادات 

٢٥٠٠٠ مستشار موزعني يف مراكز العمل مهمة ثقيلة. وإلنجازها توجب علينا االعتامد عىل 

بني"؛ حيث يقوم أعضاء فريق الرؤى الســلوكية )خاصة أليكس جياين(  نهج "تدريــب املدرِّ

بتدريب الجيل األول من املستشــارين ومن ثم يتولون هم تدريب زمالئهم. محور اإلجراء 

الجديــد كان ُكتيِّب خطة العمل. الواجب عىل الباحثني عــن العمل تعبئته واالحتفاظ به، 

ويدمج فيه اســتخدام مقاصد التنفيذ، واإلحساس بالسري والتقدم، وااللتزام الذايت الضمني 

من الباحثني عن عمل بكتابة الخطة ألنفسهم، وإن كان بدعم من املستشار.

انخفضــت البطالــة يف اململكة املتحدة بأكرث من نصف مليون شــخص، من ٢.٥ مليون 

عاطل منتصف عام ٢٠١٣م إىل أقل من مليونني يف أواخر ٢٠١٤م. ويعزى االنخفاض بشكل 
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كامل تقريباً إىل انخفاض عدد األشخاص الذين كانوا يتقاضون إعانة البحث عن عمل، حيث 

انخفض عددهم من حوايل ١.٥ مليون شخص إىل حوايل ٩٥٠٠٠٠ شخص، وهو أدىن مستوى 

لــه منذ ما قبل االنهيار املايل يف عام ٢٠٠٨م. ويف نفس الوقت فإن معدالت البطالة يف بقية 

أنحاء أوروبا توقفت عن االرتفاع.

سيكون للعديد من العوامل دور يف االنخفاض الكبري والدراماتييك للبطالة، والكثري منها 

ال عالقة لها بفريق الرؤى الســلوكية. ولكن نتيجة للتجربة العشــوائية املنضبطة يف مدينة 

ل فريق  لوتون وتصميم الوتد املتدرج يف مقاطعة إسكس، فنحن واثقون متام الثقة بأن تدخُّ

الرؤى السلوكية، ووزارة العمل واملعاشات التقاعدية قد أحدث فرقاً ملموساً. تقديراتنا هي 

أنه يف السنة األوىل وحدها فقط استطاع النهج الجديد توفري نفقات اإلعانات املالية لحوايل 

خمســة إىل عرشة ماليني يوميا، من خالل إعادة املستحقني إلعانات البحث عن عمل املالية 

إىل ســلك العمل، أرسع مام كان يحدث يف اإلجراء الســابق مبعدل يومني إىل أربعة أيام يف 

املتوســط. وبلغة املال هذا يعادل ما يرتاوح بني ٥٠–١٠٠ مليون جنيه إسرتليني من التوفري 

النقــدي املبــارش)١٠(. أما من الناحية اإلنســانية، فال يقدر بثمن أن يفتخــر ويعتز الناس 

بأنفســهم وأن يعودوا إىل الطريق الصحيح بشــكل أرسع، كام أن املستشارين يشعرون يف 

قرارة أنفسهم ومعهم كل الحق بالرضا؛ ألنهم أحدثوا فرقاً ملموساً.

من املثري لالهتامم أن التحليل املفصل يشــري إىل أن هذا النهج قد ســاعد بشــكل كبري 

الباحثــني عن عمل من النوع "غري املنظم" يف تعاطيه مع شــؤونه الخاصة، وهي املجموعة 

التي كان يصنفها املستشــارون ســابقاً بأنها فئة يصعب تحديداً إعادتها إىل ســلك العمل. 

بالنســبة لذوي املهارات العالية واملنظمني بشــكل جيد، فإن نهج "خطتي الوظيفية" نظم 

ببساطة ما كانوا سيفعلونه بنفس الطريقة يف كل األحوال. أما بالنسبة ألولئك الذين كافحوا 

سابقاً ألجل تنظيم أوقاتهم، والذين من املرجح أن ُيهملوا وُيرتكوا يف الصفوف الخلفية حتى 

مع ارتفاع مد الثقة االقتصادية املتجددة، فإن النهج أحدث لهم – واليزال – فرقاً كبرياً. 

منــذ إدخال وتقديم نهج "التخطيــط" هذا يف مراكز العمــل يف اململكة املتحدة، عمل 

فريق الرؤى الســلوكية مع كٍل من أسرتاليا وســنغافورة لتجربة تدخالت مامثلة. يف أسرتاليا 

عمــل روري وأليكس مع ســلطات والية نيوســاوث ويلز، للنظر يف إمكانيــة إعادة العامل 

املصابني إىل العمل بشكل أرسع. وباستخدام ُنُهج مامثلة للعمل األصيل الذي تم يف اململكة 
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املتحدة، وجدوا أن العامل املصابني عادوا للعمل أرسع بنسبة ٢٧% يف غضون ٩٠ يوماً. ويف 

ســنغافورة عمل فريق الرؤى السلوكية مع وزارة القوى العاملة عىل تطوير نسخة محسنة 

مــن التدخل، وأدى هــذا إىل زيادة عدد الذين عادوا إىل العمل يف غضون ثالثة أشــهر من 

٣٢% إىل ٤٩%، أي بتأثري أكرب من تأثري تجربتنا األصلية.

إن توجــب عيّل اختيار مجال واحد فقط يشــعرين بالفخــر واالعتزاز من املجاالت التي 

عمــل عليها فريق الرؤى الســلوكية، فمن املحتمل أن يكون اختيــاري هو إعادة الناس إىل 

ســلك العمل بشــكل أرسع. ومع أن العمل عليه ووضعه موضع التنفيذ كان أصعب بكثري 

من تغيري رســالة الرضائب؛ لتشجيع الناس عىل الدفع يف الوقت املحدد، ولكن ميكن القول: 

إنه أكرث أهمية وتأثرياً مبارشاً عىل حياة الناس. فنحن نعلم أن البطالة املطولة مدمرة بعمق، 

مام يؤدي إىل ما يشبه "الندبات" االقتصادية، التي يبقى أثرها عىل الناس، ممثلًة يف الدخل 

املتــدين. وحتى إن عادوا إىل العمل، فإن بإمكانها أن توصم أجياالً بأكملها. نحن نعلم أيضاً 

أن للبطالة آثاراً كبريًة عىل الرفاهية االجتامعية تتجاوز تلك الناجمة عن الخسائر يف األرباح 

)انظر الفصل ٩(.

تأثري النهج الجديد عىل املستشــارين كان تقريباً مساوياً لتأثريه عىل الباحثني عن عمل، 

وهــذا يشء يثــري االهتامم حقاً. لقد أمىض الكثري من مستشــاري مراكز العمل ســنوات يف 

مهامهم؛ فالعديد ممن قابلنا قضوا يف هذه املهمة عرشين عاماً أو أكرث، وكانوا يف استفتاءات 

املوظفني مييلون نسبياً إىل تسجيل مستوى منخفض يف االندماج والرضا عن الوظيفة، مقارنًة 

مع أقســام أخرى كثرية من أقســام الخدمة املدنية. ولكن يف مركز لوتون وعقب التدخل، 

ارتفعت الدرجات املســجلة لرضا املوظفــني أكرث. نحن ال نعرف عىل وجه اليقني ما إن كان 

هذا الرضا املتزايد حديث الظهور، ناتجاً عن تحســن النتائج أو عن النهج الجديد، أو فقط 

بسبب تأثري هوثورن)*(، ولكن يف سياقنا هذا أياً كان السبب ال يهم.

لقــد متكنا جنباً إىل جنب مع املوظفني يف مراكز العمل يف جميع أنحاء اململكة املتحدة 

)ودول أخرى يف الوقت الحارض( من إعادة مئات اآلالف من الناس إىل العمل بشكل أرسع، 

* تأثري هوثورن: يتغري ســلوك األفراد الخاضعني للبحث أو التجربة بسبب أنهم واقعني يف دائرة االهتامم 

أو املراقبة، ال بسبب معطيات التجربة نفسها – املرتجم.



اتباع نهٍج مختلٍف

249 داخل وحدة الحفز

من خالل استخدام منوذج أكرث واقعية للسلوك والدافع البرشي. هذا العمل مل يساعد فقط 

يف تعايف االقتصاد برسعة أكرث وإمنا أسهم أيضاً يف شفاء أرواح ونفسيات البرش.

ركلة البداية النطالقة االقتصاد من جديد:
كان روبــرت مقاول بناء صغري، ولكن الكثري مــن عمله بدأ بالتاليش، ففي العام ٢٠١٠م 

كان من الصعب جداً إدارة رشكة أو عمل صغري؛ فرشكات البناء الكربى التي تشــغل معظم 

ســجل طلبات البناء عنده توقفت عن البناء، والعموالت من العمالء الخاصني كانت ســيئة 

إىل حٍد ما. كان الناس يشعرون بالقلق حيال األمن الوظيفي، وأرجأوا التوسعات التي كانوا 

يخططون لها. ركود األســعار وإخفــاق رشكات البناء يعني بأن هناك فرصاً وصفقات رابحة 

يف شــكل مواقع صغرية "جاهزة للمجرفة" للبناء عليها، ولكن كان من املســتحيل أن يعطيه 

أي بنــك قرضاً لتمويل رشاء مواد البناء التي يحتاج إليها. وعىل مضض، اضطر لترسيح أحد 

موظفيه وأبقى اآلخرين بدوام جزيئ.

يف أواخر عام ٢٠٠٩م، تقلص اقتصاد اململكة املتحدة بنســبة ٧.٢%، وكانت أشــد فرتة 

ركود اقتصادي يف الذاكرة الحية للناس. ويف الوقت نفسه، كانت معظم دول أوروبا تعاين 

الركــود أيضاً أو يف طريقها لالنزالق نحوه. أحجم الناس عــن الرشاء، والبنوك ال ترغب يف 

اإلقــراض، والحكومة ملزمة بخفض اإلنفــاق والعجز. خيم الهلــع االقتصادي عىل البالد. 

وألول مــرة خــالل عقد من الزمن عىل األقل تغلق العديد من الــرشكات التجارية أبوابها 

بــدالً من فتحها. ففي عام ٢٠٠٩م أكرث من ٤١,٠٠٠ رشكة بريطانية أغلقت نشــاطها بدالً 

من البدء فيه.

كانــت األولوية القصوى لحكومة االئتالف يف عــام ٢٠١٠م – إىل جانب احتواء امليزانية 

– هي تنشــيط النمو االقتصادي. والواقع أنه بدون منو اقتصادي، فاألمل ضئيل يف معالجة 

العجــز الهائــل يف ميزانية الدولة بــأي طريقة كانت. املجال الوحيد الــذي ظننا بأن الرؤى 

الســلوكية قــد تضيف فيه قيمــًة كان املتعلق باألســواق واملنتجات املاليــة. هل مبقدورنا 

املســاعدة يف إعادة ما يكفي من املال والثقة إىل الرشكات واملؤسسات املالية، بحيث تعاود 

االستثامر والنمو مرة أخرى؟
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عودة التدفقات النقدية:
كشفت موجات الصدمة الناتجة عن انهيار النظام املايل يف عام ٢٠٠٨م عن نقاط ضعف 

متجــذرة، وخّلفت تصدعــات خطرة يف االقتصاد. ووصل الرضر إىل مســائل االقتصاد الكلية 

كنقص التمويل والسيولة النقدية لدى الرشكات، وصوالً إىل املخاوف املستمرة بشأن مستويات 

الدين الشــخيص. بالنســبة للمســألة األوىل، كانت إحدى أولويات االهتامم الرئيسية خالل 

الفرتة ما بــني ٢٠١٠–٢٠١١م هي نقص التمويل الذي خيــم بظالله عىل الرشكات الصغرية. 

واملفارقة العجيبة أنه أثناء شــكوى العديد من الرشكات من عدم قدرتها عىل الحصول عىل 

التمويل الالزم، كانت الرشكات الكبرية بشكل عام تحتفظ مبستويات غري مسبوقة من النقد، 

تصل إىل مئات املليارات من الجنيهات. وبالرغم من قيام بنك إنجلرتا بضخ مبالغ طائلة من 

النقد اإلضايف يف االقتصاد من خالل كربى البنوك، إال أن هذا النقد والسيولة أخفقت بطريقة 

أو بأخرى يف شق طريقها إىل املشاريع والرشكات املتوسطة والصغرية.

 )BIS( ُطلــب من فريق الرؤى الســلوكية العمل مع وزارة األعــامل واالبتكار واملهارات

ووزارة الخزانــة الربيطانيــة )HMT( للبحــث عن منظور ســلويك آخر قد يســاعد يف حل 

املسألة. جزء من املشكلة كان هيكلياً )بأن تقوم البنوك الكبرية بإصالح عيوب دفاتر األرصدة 

الخاصة بهم(، ولكن الجزء اآلخر مهم أيضاً، ويتعلق مبا يسمى يف االقتصاد الحديث: "الغرائز 

الحيوانية")*( "animal spirits" – فاملشــاعر واملخاوف من رجال املال واالقتصاد يف جميع 

أنحاء البالد رسخت سلسلة نفور من املخاطر واالنكامش االقتصادي)١١(.

أحــد الُنُهــج التي لجأنا إليهــا متثل يف فتح قنــوات جديدة للتمويل. فلقــد الحظنا أن 

الــرشكات الصغرية، كالقطاع الرئييس لرشكات البناء الصغــرية أو لصغار التجار، مل تكن تثق 

صدقــا أو حتى متيل للبنوك الكبــرية، ومل يتضح إن كانت البنوك الكبرية تحبهم بدورها. لذا 

وباســتخدام مبادئ: "اجعله سهاًل" و "جذاباً"، بحثنا عن خيارات بديلة غري البنوك ميكن أن 

يذهــب لها صغار التجار، للحصول عــىل التمويل الالزم. أحد الخيارات املطروحة كان دعم 

االتجاه الناشــئ حديثاً باإلقراض بني األنداد )من الِند إىل الِند(؛ وذلك بأن نســعى يف متويل 

* animal spirits: مصطلــح  يعني يف االقتصاد الحديث املشــاعر والدوافع البرشية التخاذ القرار وفقا 

للغزائز الفطرية وقت األزمات والتقلبات االقتصادية – املرتجم.
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إضايف للنهج، وسن إطار تنظيمي خفيف، ثم وضعه موضع التنفيذ املناسب. خيار التمويل 

اآلخر، واألكرث متيزاً مع نهج فريق الرؤى الســلوكية، هو محاولة معرفة إىل أين يتجه التجار 

والرشكات الصغرية، ومبن يثقون كمرجع أو جهة تنظيمية، ونرى بعدها إمكانية االســتفادة 

من هؤالء الالعبني الرئيسيني يف هذا املجال للعمل كقنوات متويل. عىل سبيل املثال، الحظنا 

أن غالبية التجار يف قطاع البناء والتشــييد يقومون بزيارات منتظمة باســتمرار إىل باحات 

الخردة واألخشــاب ومراكز تأجري األدوات والتجهيزات. لذلك؛ سعينا للوصول ألكرب السالسل 

يف تلــك القطاعات لرنى ما نســتطيع فعله إلقناعهم يك يصبحــوا مقرضني للتجار إضافة إىل 

نشاطهم األسايس، واستخدام معارفهم وعالقاتهم القامئة فعاًل مع أولئك التجار.

يف بادئ األمر كان رد الفعل ســلبياً للغاية: "نحن ال نريد أن نكون بنك تســليف!". كان 

هذا رد أحد كبار املسؤولني التنفيذين لواحدة من كربى رشكات بيع الجملة ومنصات البيع 

املخفض يف اململكة املتحدة، عندما كنا مجتمعني حول الطاولة يف غرفة االجتامعات بالطابق 

األول يف مبنــى رقــم ١٠ مقر الحكومة. كنا عــىل دراية بأن تلك الرشكــة لوحدها تحتفظ 

باحتياطيات نقدية تبلغ حوايل مليار جنيه إسرتليني. وتساءلوا: "ملاذا يتوجب علينا استخدام 

ســيولتنا النقدية بهذا الشكل، بدالً من التوسع يف مناطق أوروبا الوسطى؟". واستغرق األمر 

بعض الوقت إلقناعهم بأن النشــاط الجديد عقالين وســيعود بالفائدة عليهم، وساعدناهم 

يف حســاب العائدات التي ســيحصلون عليها من مثل هذه القروض. النقطة الجوهرية يف 

الفكــرة، أنهــم يف الغالب ميتلكون معلومات أفضل من البنــوك عن عمالئهم، فهم يعرفون 

مجال تجارتهم بشكل أفضل، واألكرث أهمية أن األشخاص العاملني يف منصات البيع يعرفونهم 

شخصياً. واألكرث لفتاً ووضوحاً، أنهم كانوا منخرطني فعلياً يف أعامل "اإلقراض" لتلك الرشكات 

الصغرية، مبعنى أنهم يســمحون لهم بالخروج وبحوزتهــم مجموعة من مواد البناء والدفع 

تحت الحســاب، فلامذا ال يقرضونهم املال أيضاً، ال ســيام أن كثرياً منه ســينتهي به املطاف 

قطعاً ألن ينفق من جديد عندهم يف مخازنهم؟

مبســاعدة من وزارة األعــامل واالبتكار واملهارات )BIS(، أدخلنــا تعديالت عىل الربامج 

لتسهيل حصول مثل هذه الرشكات عىل سيولة نقدية إضافية، تستطيع عن طريقها إقراض 

الرشكات الصغرية، وكذلك اقرتاض األموال النقدية ألنفســهم لتحقيق عوائد مجزية. أظهرنا 

لهــم بالرغم من جو الخوف املخيم عليهم، كيف ميكن ملثل هذا اإلقراض للرشكات الصغرية 
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أن يحقق نتائج جيدة، عىل األقل ُتوازي ما كانوا ســيحصلون عليه من "التوســع يف أوروبا 

الوســطى". ولكن إنجاح مثل هــذا التغيري يرتكز بقدر كبري عىل التحــول يف طريقة تفكري 

الرؤساء التنفيذيني ذوي العالقة، مثلام حصل مع التغيري الهيكيل يف التمويل الحكومي.

وبشكل مواز، ُبذلت جهود حثيثة لتشجيع كربى الرشكات عىل املشاركة يف متويل سلسلة 

التوريد يف قطاعاتها. ففي الوقت الذي تســتطيع فيه رشكة رولز رويس للســيارات، مع ما 

لعالمتهــا التجارية من قيمة رفيعة وما متتلكه مــن أرصدة نقدية، فإن االقرتاض من البنوك 

بفائــدة تصل لحد ٢%، يكافح العديد من مورديها إلقناع البنوك عىل إقراضهم بفائدة تقل 

عن ١٠ يف املائة، هذا إن مل ترفض إقراضهم عىل اإلطالق. ولكن ماذا لو تعهدت رولز رويس 

بضــامن القرض، ويف الواقع تخرب البنك بأنها ســتدفع للرشكات الصغــرية أصاًل أجرهم لقاء 

عملهم لها يف عدد محدد من األيام، حينها سيكون باستطاعة الرشكات الصغرية االقرتاض من 

البنوك مبعدالت فائدة مشابهة ملا تحصل عليه رولز رويس.

يف النهايــة، كان املبلغ املتدفق جراء هذه الخطط متواضعاً، مقارنة مع ١٠٠ مليار جنيه 

إســرتليني املتدفقة من خالل البنوك الرئيسية. ولكن بالنسبة لكثري من الرشكات الصغرية يف 

ذلك الوقت الحاســم، كانت املســألة كالفرق بني الحياة واملوت. كام أن لها جانباً آخر مهاًم 

أيضاً، وهو االســتمرار يف الضغط عىل البنوك التقليدية لتحســني وتعزيز عملها؛ ألن الوعي 

بدأ بالتشــكل بوجود بدائل تقوم مقامهم. وبالفعل، بعــض مبادرات التمويل البديلة التي 

بدأت إّبان تلك الفرتة استمرت يف النمو، وبدأ نجمها بالبزوغ لتصبح من الالعبني األساسيني 

يف سوق متويٍل أكرث تنوعاً، وهو إرث مهم يف حد ذاته خّلفته تلك الفرتة.

أثرت الرؤى الســلوكية وال زالت تؤثر عىل أسواق التمويل الشخيص أيضاً. وقد ساعدت 

البحوث والعمل عىل التمويل السلويك بالفعل يف تشكيل تفكري املستهلكني بشأن املعلومات 

التي تهمهم، مبا يف ذلك رشح اإلقراض والقروض يف شكل مصطلحات قياسية )مثل معدالت 

النســبة الســنوية APRs(، فضاًل عن استكشــاف قيود وحدود هذه الُنُهــج )انظر الفصل 

السابق املتعلق بالبيانات والشفافية(. يف هذا السياق، متثلت أحد ميادين النضال الرئيسية، 

والتي وقفت خلفها أفكار الرؤى السلوكية بكل قوة، يف تعزيز فرتات التهدئة* وخاصة التي 

تســتهدف النمو املتزايد لبطاقات االئتامن التي تصدرها املحالت واملتاجر لزبائنها. وحدثت 

تحركات ملحوظة داخل الهيئة التنظيمية املالية، خاصة بعد تعيينهم لخبري االقتصاد السلويك 
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ســتيفان هانت وآخرين، باتجاه إجراء إصالحات حاسمة لتنظيم سوق مقدمي "قروض يوم 

الدفع" قصرية األجل والخدمات املرفية الشخصية، مستندين يف تحركاتهم بشكل كبري عىل 

نتائج الدراسات املصممة تصمياًم جيداً بناًء عىل التأثريات السلوكية.

تعزيز الثقة واإلقبال على البرامج:
لقد أثر التفكري من خالل الرؤى الســلوكية عىل جوانب أخرى أيضاً يف سياســات تحفيز 

النمو الحكومية. وقادت حملة النمو هذه إىل التشــبث بالربامج الحكومية الجديدة لدعم 

متويــل الرشكات واألعامل التجارية، ولكن يف كثري من األحيــان مل ُتقِبل الرشكات عىل هذه 

الربامج. شــعر رئيــس الوزراء وغريه من كبار الشــخصيات بالحنق والحرية بســبب اإلقبال 

الضعيف من الرشكات عىل هذه األشــكال الجديدة من الدعم، حتى وإن كانوا يشكون من 

نقــص التمويل أو الدعم. خلصنا داخل فريق الرؤى الســلوكية إىل أن جزءاً من اإلشــكالية 

عــىل أقــل تقدير يكمن يف عدم فهم الرشكات للربامج حــق الفهم، ويف كثري من الحاالت مل 

يســمعوا عنها إطالقاً. ومسألة الفهم هذه ال تعني فقط الرشكات املترضرة بشكل مبارش – 

التي تهدف الربامج ملســاعدتها، ولكن مل ُتقِبل عليهــا – بل ُيقصد بها أيضاً مجتمُع األعامل 

التجاريــة ككل؛ لبــث روح الثقة املفقــودة يف األعامل التجارية، أو مــا يطلق عليه املفكر 

االقتصــادي الشــهري كينز "الغرائز الحيوانية" تعبرياً عن انعــدام الثقة؛ ألنك حتى لو بدا أن 

رشكتك أو عملك التجاري تسري بالشكل الصحيح وال خوف عليها بتاتاً، ومتلك الرصيد النقدي 

يف البنوك، والطلبات عليك قامئة عىل قدم وســاق، فمجرد أن تشعر أن الرشكات من حولك 

واقعة يف ورطة وتغرق يف املشــاكل، وليس هناك طوق نجاة النتشــالها، حينها سوف تكبح 

اندفاعك وتوقف تقدمك. إذا ساد االعتقاد عندك بأن الرشكات األخرى تواجه املشاكل، فلن 

توظف عامالً إضافيني ولن تستثمر يف معدات جديدة.

بأخذ هذه املجموعة الواســعة من املخاوف يف الحســبان، بحثنا عن طرق فاعلة إلقناع 

املزيد من الرشكات عىل األخذ بهذه املخططات املتعلقة بالنمو، وكذا لزيادة الوعي عموماً 

بوجود هذه الربامج. حاولنا يف فريق الرؤى الســلوكية إقناع املعنيني بالشأن، أن باستطاعتنا 

إرســال رســائل عرب قاعدة البيانات الضخمة من الربيد اإللكرتوين، وصناديق الربيد الخاصة 

بالرشكات، والتي ســبق اإلرســال عليها من ِقبــل وزارات حكومية أخرى، بدالً من تدشــني 
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حمالت مســتقلة لكل برنامج جديد. برهّنا لهم بأن أكرب تواصل مع الرشكات، وبفارق كبري 

جداً، لن يكون ما سنقوم به باالشرتاك مع وزارة األعامل )BIS( وإمنا ما قمنا به باالشرتاك مع 

هيئة اإليرادات )HMRC( والتي أرسلت مئات املاليني من رسائل االتصال كل سنة. وجادلنا 

بأنه ينبغي لنا اســتخدام مثل قنوات االتصــال هذه التابعة لجهات أخرى، ألغراض وغايات 

جديدة، ال سيام أنها ستكون لبث الوعي وتحفيز اإلقبال عىل الربامج املتصلة بالنمو.

كان هناك مشــكلة رئيســية كربى، وهي أن هيئة اإليرادات )HMRC( تشــعر بالقلق 

إزاء استخدام قنوات اتصالها ألغراض غري ذات صلة باملسائل الرضيبية. كتب موظفو الهيئة 

إىل وزرائهــم وإىل أمينهــم الدائم، محذريــن من املخاطرة بالخروج عــن نطاق صالحياتها 

القانونية. كام كان لدى األمني الدائم للهيئة لني هومر، أو مبســمى آخر: الرئيســة التنفيذية 

للهيئة، مخاوف عملية؛ فإذا ســمح للدوائر الحكومية األخرى بأن تضيف رســائل التصاالت 

هيئة اإليرادات )HMRC(، هل ســيقلل هذا من أهمية وتأثري رســائلها األساسية املتعلقة 

بالرضائــب؟ وماذا لــو أن الرشكات خلطت بني مركز االتصــال يف الجهتني، وأغرقت خطوط 

املســاعدة يف هيئة الرضائب باالتصاالت؟ إنك عندما تدير هيئة ضخمة مســؤولة عن جمع 

وتحصيــل مئات املليارات من الجنيهــات، فلك كامل الحق يف أن تقلــق من بعض األفكار 

الذكيــة املتعجرفــة، يرمي بها أحدهم عليك من مكتب رئيس الــوزراء كمن يرمي الحجارة 

يف الــرتس الدائر. وعندما تتوقــف ُتروس عملك وتتعقد األمور فلن تنال الثناء من أحد ولن 

يرحمك أحد )انظر الفصل ٢ أيضاً(.

لحسن الحظ، ســمحْت لنا لني ومسؤولوها بإجراء بضع تجارب الختبار الفرَضية. عملنا 

بالتعاون مع الفريق املختص بالرؤى الســلوكية يف هيئة الرضائب، واملؤســس حديثاً بقيادة 

روهــان غروف. قمنا بتصميم سلســلة رســائل بريد إلكرتوين قصرية، ُنطِلــع فيها الرشكات 

التجاريــة مبخطط معني متعلق بالنمو إىل جانب املعلومات االعتيادية عن الرضائب. كانت 

النتائج مفاجئة ومثرية؛ فلم تؤدِّ رسائل الربيد االلكرتوين إىل تضاعف الزيارات ملوقع مخطط 

منو الرشكات وتطبيقاته فحسب، بل أيضاً زيادة عدد النقرات عىل رابط املعلومات الرضيبية 

الخــاص بهيئة الرضائب. أثبتــت النتائج التي جرى اختبارها عرب سلســلة من التجارب أنها 

قاطعة. واألهم من ذلك، أنها أقنعت هيئة اإليرادات )HMRC( بالسامح باستخدام قنوات 

االتصال الخاصة بها عىل نطاق أوسع، لزيادة االستفادة من املخططات الحكومية األخرى.
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إن النجــاح الــذي تحقق الحقاً للمخططــات الحكومية املتعلقة بالنمــو، مثل مخطط 

تشــجيع الرشكات عىل االستثامر يف النطاق العريض، وبالتايل توسيع تواجدها عىل اإلنرتنت 

وقدرتها عىل اإلتجار يف كافة أنحاء العامل، يعود الفضل فيه بشكل كبري إىل استخدام قنوات 

االتصــال القدمية هذه ألغراض جديدة، واالرتفاع الضخــم يف اإلقبال عىل املخططات الذي 

يتبع كل رســالة بريد الكرتوين أكرب دليل. كنا أثناء صياغة الرسائل عىل بيِّنة، بطريقة مامثلة 

ملــا عرضناه من أمثلة يف الفصول الســابقة، من نوعية الرســائل التي تنجح بشــكل أفضل 

من غريها وملن نوجهها. عىل ســبيل املثال: الرســائل التي توحــي بطريقة ما أن الرشكة تم 

"اختيارهــا" أو تحديدهــا، باعتبارها مالمئــة للمخطط، أثبتت أنها أكــرث فعالية، يف حني أن 

إضافة أســامء بعض الجهات الحكومية أو تسويق "العالمات التجارية" يف الربيد اإللكرتوين، 

جعل من الراجح أال يفتح الرابط املرفق للمخطط. ما ال ميكننا تحديده أو قياسه، هو التأثري 

الــذي تركته مخططات الدعــم عىل الثقة لدى الرشكات التجاريــة ككل، مبا فيها تلك التي 

مل تســتخدم فعلياً الدعم اإلضــايف، ولكنها كانت عىل علم ودراية بوجــوده، وأنه قائم عند 

الحاجة. وهذا موضوع يتعلق بعمل مستمر، لذا ال ميكننا يف الوقت الراهن سوى التكهن.

غالبــاً مــا يكون التوقــع والتكهن هــي الطريقة التي توضــع بها السياســات يف العامل 

الحقيقــي. ويف بعــض األحيان يتوجب علينا اســتخدام أفضل ما منلك من معرفة، ونرســم 

تصوراتنا وقراراتنا مبوجبها. الذي نعرفه هو أن "الغرائز الحيوانية" )أو القرارات املتخذة بناًء 

عىل األحاســيس(، مثل الثقة يف األعامل التجارية والتفاؤل والحدس، مهتمة بشكل كبري مبا 

تفعله الرشكات واملستهلكون. وكام عرب عنها كينز: "نسبة كبرية من أنشطتنا اإليجابية تعتمد 

عىل التفاؤل العفوي بدالً من التوقعات الحســابية ... دافع عفوي للترف عىل نحو معني، 

بدالً من التقاعس عنه، وليس نتيجة لرضب املتوسط املوزون للفوائد الكمية يف االحتامالت 

الكمية")١٢(. بعبارة أخرى، تستند قرارات الرشكات إىل العمليات العقلية التي هي أبعد ما 

تكون عن الكامل واملثالية، ويف أوقات الركود والشــك فإن الكثري من السياســات تدور بكل 

صدق حول تحريك هذا الشعور. قد يبدو غريباً التفكري فيها بهذه الطريقة، ولكن تنفق يف 

الكثــري من األحيان مليارات الجنيهات عىل املخططات، ابتداًء من تلك املتعلقة باإلعفاءات 

الرضيبية، وصوالً إىل التســهيل الكمي )طباعة املال( والتي هــي أقرب أن تكون تأثرياً عىل 

العاطفة واملشــاعر، أكرث من كونها تأثرياً مبارشاً. إذا ظننا بأن األمور تتجه للتحســن، أو أن 
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أحــداً لديه برنامج معقول من شــأنه تعزيز النمو، حينها ميكــن أن يصبح هذا الظن نبوءة 

تحقق ذاتها، أو عىل أقل تقدير يقوي من تأثري الربنامج نفسه.

ال يمكن الفوز في كل المعارك:
مل يكســب فريق الرؤى الســلوكية كل جدال أو نقاش خاضه. وحتى رؤســاء الوزراء ال 

يتمكنون يف بعض األحيان من تســيري األمور كام يبتغــون. لذا، فمن البديهي أن يحدث لنا 

ذلك أيضاً رغم الدعم الكبري من رئيس الوزراء. 

من املامرســة الجيدة عند التعامل مع معضلة ما، النظر بتمعن يف أكرب قدر ممكن من 

الخيارات املتاحة. يشــار إىل هذه املامرسة يف عامل التصميم يف بعض األحيان باسم األملاسة؛ 

حيــث يجب عىل املصمم يف البدايــة وضع أكرب قدر ممكن من األفــكار املعقولة: املرحلة 

األوىل، بســط وتوسيع نصف األملاسة. وبعد ذلك، يتوجب عليه السعي نحو تقليص األفكار 

وصوالً إىل الفكرة املناســبة. املرحلة الثانية، كمش وتشذيب نصف األملاسة حسب التصميم 

املختــار. وعىل هذه الشــاكلة، فإن العديد مــن األفكار والخيارات أُهملــت وُتركت مرمية 

عــىل أرضية غرفة قطع األملــاس )مكتبنا( يف مبنى رقم ١٠ الحكومي. وأفكار أخرى أُخذ بها 

كمالحظات أو مقرتحات جديرة باالهتامم والتنفيذ، إال أنها تســاقطت عىل طول الطريق يف 

مواجهة اعتبارات أخرى مثل: املعوقات والقيود العملية، أو معارضة الدوائر والجهات ذات 

العالقة، أو بسبب مخاوف سياسية يف بعض األحيان.

بعض هذه األفكار تم اإلعداد لها بشــكل جيد ومفصل، ولكنها سقطت عند آخر عقبة. 

وال يعني فشــلها بأنها خاطئة من األساس، كام أنه ال ضري أن تفشل، ولكن من املفيد كنوع 

من التعلم والتثقيف أن تعرف وتفهم أسباب حصول ذلك الفشل.

الســبب األكرث شيوعاً وراء فشل تلك األفكار، كان عبارة عن مزيج مشوش من الظروف 

العملية واملامنعة اإلدارية. عىل سبيل املثال، يف أكرث من مناسبة كنا عىل وشك إضافة عبارات 

حث وتوعية، تتعلق بالطاقة يف الرسائل التي ترسل إىل نحو ١٢ مليون شخص يحصلون عىل 

بدالت الوقود الشتوية، ولكن مل ننجح، ويف كل مرة كان يقال لنا فقط إما أنها صعبة جداً أو 

مكلفة للغاية أو متأخرة جداً. ال شــك أن هناك بعض التعقيدات املصاحبة للمسألة، ولكن 

العامــل األكرب لعــدم تعاونهم رمبا يعود لوجود خالفات بــني وزارة الطاقة ومركز الحكومة 
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حول تســوية ميزانية الوزارة. )يف العام ٢٠١٤م، ومبســاعدة من وزير السياسات الحكومية 

أوليفر ليتوين، متكنا أخرياً من الحصول عىل موافقة الوزارة عىل وضع عبارة الحث والتوعية 

يف الرسائل، وإن كانت عىل املظروف الخارجي كام اشرتطوا، وقد أدى ذلك إىل زيادة فورية 

وعنيفة يف عدد الزيارات ملوقع هيئة تنظيم الطاقة عىل اإلنرتنت، والذي يزوِّد املســتهلكني 

د الطاقة بأفضل صفقة يف الســوق(. خرسنا معارك مشــابهة مع  مبعلومات حول تبديل ُمزوِّ

وزارة الطاقة حول هيكلة مخطط متويل "الصفقة الخرضاء" التابع للوزارة، ومع وزارة شؤون 

املجتمعات بشــأن إجراء تغيريات تعطي الســاكنني الحق يف الرشاء يف اإلســكان االجتامعي 

)بالرغم من أنه يف األخري دخل حيز التنفيذ يف أوائل عام ٢٠١٥م(، وكذلك مع وزارة الصحة 

حول مســألة تبســيط عملية التربع باألعضاء، ومع هيئة الرضائب وإدارات الرفاه والرعاية 

االجتامعية حول الحد من االحتيال والخطأ يف املخصصات.

يف بعض األحيان نخرس املعارك بســبب أن الوزراء يصدرون حكاًم سياسياً بعدم رغبتهم 

يف متابعة الفكرة. وقد يحدث هذا ألنهم يظنون بأنها ال تتناســب مع معتقداتهم السياسية 

أو األخالقيــة، أو ألنهــم متخوفني من كيفيــة تقبل وتعاطي الجمهور ووســائل لألعالم مع 

الفكــرة. يطلق عىل هــذا الترف يف بعض األحيان التدخل الســيايس، خاصة إن صدر من 

جانــب الطــرف الخارس يف النقاش، ولكن من وجهة نظري أراه تدخاًل ســلياًم وحقاً طبيعياً 

لهم – إنها الدميوقراطية تعمل )ملزيد من النقاش انظر الفصل ١١(.

يف تعاملنا مع الوزارات والدوائر الحكومية وجدنا إحراز التقدم مع بعضها أصعب بكثري 

من البقية، خاصة يف الســنوات األوىل من حكومة ٢٠١٠م. مثاًل، كان هناك مجال بعينه من 

مجاالت السياسات العامة حرص حزب الدميقراطيني األحرار )الرشيك يف االئتالف الحكومي( 

أن تطبق فيه الُنُهج السلوكية والُنُهج القامئة عىل األدلة، وُوثق يشء بهذا املعنى يف االتفاقية 

األساســية لالئتالف الحكومي. اتفق أن هذا املجال به جميع املقومات للحكم بنجاح هذه 

الُنُهج معه. وباالشــرتاك مع القيادة ذات الصلة يف مكتب رئيس الوزراء، قمُت بصياغة عدة 

قوائــم مخترة ملثل هذه األفكار. ولكن بالرغم من املحادثــات الكثرية التي أجريناها مع 

املستشــارين السياســيني وكبار املســؤولني يف الوزارة ذات العالقة، ميكن القول بأننا أحرزنا 

تقدماً بســيطاً عرب عدة ســنوات، مع أننا نحظى بدعم من رئيس الوزراء شــخصياً. رمبا مل 

يســاعد يف التقدم أن املستشــارين السياســيني يف تلك الوزارة مل يكونوا من كبار املعجبني 
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بســتيف هيلتون مدير اإلســرتاتيجية يف مكتب رئيس الوزراء، ورمبــا أنها مصادفة فقط أن 

الوزارة بعد مغادرة ستيف تقبلت النهج أخرياً، عىل األقل يف بعض املسائل.

األفكار األخرى التي تســاقطت ألســباب سياســية يف الفرتة املمتدة بني األعوام ٢٠١٠-

٢٠١٥م تضمنــت تلك املتعلقة بالهجرة غري الرشعية )كانت الفكرة تهدف إىل كرس التواطؤ 

الضمني بني أصحاب العمل املخادعني والعاملني غري الرشعيني(، والرعاية الصحية )مثل فكرة 

اســتيضاح رغبات املرىض املقاربني ملفارقة الحياة(، وعىل صعيد عدم املســاواة االجتامعية 

)تشــجيع الناس عىل التوصية مبخصصاتهم املاليــة لألجيال القادمة(، وإدخال تغيريات عىل 

الحوافز لتشــجيع أرباب العمل عىل تعيني العاطلني عن العمل منذ فرتة طويلة )يف الواقع، 

تقديم ضامن باستعادة املال عند توظيف شاب عاطل عن العمل(.

أنا هنا لســت أضخم هــذه الهزائم، ففي جعبتنا العديد مــن النجاحات واالنتصارات. 

ففــي النهاية، الوزراء هم من يتــم انتخابهم، وهم من يطردون إن مل تُحز أفعال الحكومة 

عىل إعجاب الناخبني، وهم من يقيض الســاعات الطوال بشــكل غري معقول، يجتهدون يف 

اتخاذ القرارات التي ســتقابل عموماً بالسخرية والتهكم من هذه الجهة أو تلك، ويكّدون 

ويكافحــون لرتك بصمة مميزة لســريتهم املهنية، التي غالباً ما تنتهي مبا ســيعتربه البعض 

أنها ســرية فاشــلة )إما بإقصاء من رئيس الوزراء، أو فضيحة مهنية، أو بقرار من الناخبني(. 

لهــذا كلــه، هناك حاجة ملحة لوجود شــخص ُيرَجع إليه يف الحكم واتخــاذ القرار النهايئ 

حــول الحفز املقبول والحفز املرفــوض، وينبغي أن يكون ذلك الشــخص من خارج دائرة 

زين" )nudgers( أنفسهم، وهذا ما سنناقشه مبزيد من التفصيل يف الفصل ١١. "املحفِّ

الخالصة:
إن نرش النتائج التي تســفر عن التجارب املمتازة، مثل تجربة إضافة ســطر إىل الرسائل 

املرســلة للمواطنني، وكيف أمكنها تشــجيع مزيد من الناس عىل دفــع الرضائب، أو تجربة 

الحــث عىل االنضامم إىل ســجالت التربع باألعضاء، ميكن أن يجذب قلة قليلة من وســائل 

اإلعالم واالهتامم األكادميي. ومع ذلك، فإن الكثري من نشاطات فريق الرؤى السلوكية كانت 

والتزال مستمرة يف الرتكيز عىل السياسات، أي القرارات اليومية التي يتخذها رؤساء الوزراء 

والوزراء واملسؤولون. 
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السجال الذي دار حول السجائر اإللكرتونية يقدم لنا مثاالً واضحاً عىل شكل تقليدي من 

أشكال السياســات: تحديد املوقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه النشاط أو املنتج املطروح، إما 

بالسامح له بكل حرية أو وضع قيود عليه، ويرتجم هذا املوقف يف النهاية من خالل اللوائح 

التنظيمية والقوانني. املثال الثاين الذي عرضناه للسياسات تعلق مبجال أكرث فوضوية، ويعرف 

أحياناً باســم: السياسات التشــغيلية، وهي كيف ترتجم السياسات إىل مامرسات عملية من 

ِقبل عرشات اآلالف من موظفي القطاع العام، ويف حالتنا هذه مع مشاركة ماليني األشخاص 

مــن العاطلني عن العمل، الذين ميرون من خالل نظام مخصصات اإلعانات املالية أثناء فرتة 

محاولتهم العودة إىل ســلك العمل. قدم املثال الثالث ملحة عن السياســات التي يكون فيها 

تدخل األذرع الحكومية الرافعة أكرث مبارشة، ومتثل يف: محاولة لعب ركلة البداية الستنهاض 

وتحريك االقتصاد املتعرث. بالطبع، األمر يعود للرشكات الفردية لتأخذ قرارها، إما باالســتثامر 

أو الرتقب واالنتظار، وللبنوك أن تقرر إن كانت ســتقدم القروض أم ال، وللمســتهلكني أخذ 

قرارهم بإنفاق األموال أو ادخارها، ولكن الحفز ميكن أن يؤثر يف بعض هذه القرارات.

الخط الفاصل بني هذه األساليب يف العمل الحكومي ويف القطاع الخاص بعيد كل البعد 

عن الدقة واإلحكام. عىل ســبيل املثال، العديد من األسئلة حول السجائر اإللكرتونية سوف 

ترتكز بقدر كبري حول الطريقة التي سيقرر الباعة العمل بها، يف حني أن العملية االقتصادية 

ذاتهــا متأثرٌة إىل حٍد ما بالقواعد التنظيمية التي تفرضها الهيئات التنظيمية. تعطي األمثلة 

الثالثة ملحة عن العامل الذي يعمل فيه فريق الرؤى السلوكية وغريه من الوحدات املركزية.

هنــاك أيضاً العديد من املجاالت األخرى للسياســات، قدم فيها فريق الرؤى الســلوكية 

املشــورة يف إطــار مكتب رئيس الــوزراء ومكتب مجلس الوزراء. لقد تعززت بشــكل كبري 

قدرتنا عىل إحداث التأثري اإليجايب؛ وذلك بالدعم الذي وجدناه من املستشــارين السياسيني 

لرئيس الوزراء من أمثال روهان سيلفا وستيف هيلتون، ومن نائب رئيس الوزراء من خالل 

مستشــاريه السياســيني:  بويل ماكنزي وتيم كولبورن وغريهم، وطبعاً من خالل املحادثات 

املبارشة معهــم واملالحظات املكتوبة. كان من األهمية مبــكان، خاصة بعد مغادرة روهان 

سيلفا وســتيف هيلتون موقعيهام، اســتمرار الدعم املتواصل الذي يقدمه لنا أمني مجلس 

الوزراء السري جريميي هيوود، الذي أثرت مهاراته العالية ورؤيته الثاقبة يف كل مجال تقريباً 

من مجاالت السياسات الربيطانية.
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عىل عكس الحال مع تأثري التجربة العلمية املنضبطة الذي ميكن قياسه ومعرفته، ال ميكنك 

دامئاً التأكد من تأثري القرارات املتخذة حول السياسات. ففي الحالة التي تعاملنا معها، والخاصة 

بإعادة العاطلني إىل العمل، كنا واثقني جداً من التأثريات اإليجابية لتدخلنا بسبب التجارب التي 

أجريناها، قبل أن تنترش هذه التغيريات عىل الصعيدين الوطني والدويل. وهناك تغيريات أخرى 

قادمــة نظن بأنه ســيكون لها تأثريات أكرب. كام أننا واثقون كل الثقة بــأن انحيازنا كان للخيار 

الصائب يف مســألة الســجائر اإللكرتونية، خاصة مع اآلالف من سنني الحياة التي ثبت إنقاذها. 

فيــام يتعلق بالتدخــالت يف موضوع إنعاش النمــو االقتصادي، من الصعــب تحديد التأثريات 

الناتجــة عنها بدقــة. نعلم بأننا نجحنا يف توجيه الــرشكات إىل اإلقبال عىل مخططات حكومية 

محــددة، مثل: مخطط استشــارات التمويل املقدمة للرشكات التجارية ومخطط االســتثامر يف 

النطاق العريض، وساعدنا يف تأسيس صور جديدة لإلقراض، إال أنه من الصعب جداً عزل نسب 

آثار هذه التدخالت املحددة عىل الزيادة األوســع التــي تحققت يف ثقة الرشكات، ويف التحول 

الهائــل واملثري يف االقتصاد الربيطاين. لهذا الســبب، قد يجادل النقاد بأن الزيادة يف الثقة كانت 

ستحدث يف جميع األحوال، أو أنها كانت بسبب عوامل أخرى مختلفة متاماً.

ال تزال العديد من مثيالت هذه القضايا الشــائكة ُتــرد إىل أدراج الوارد الحكومية وإىل 

الصناديــق الوزارية. البعــض منها ُتطرح من داخل الحكومة نفســها، والجــزء األكرب وفقاً 

ملطالب شــعبية. تســاؤالت عديدة: هل هناك املزيد مام ميكن عمله حيــال ارتفاع تكلفة 

املعيشة، أو تعزيز الحراك االجتامعي، أو توجيه الصحة العقلية؟ ما الذي يجب فعله تجاه 

األشــكال الجديدة للجرمية مثل الرسقة اإللكرتونية أو التنمر، أو تجاه الهجرة غري الرشعية، 

أو مشكلة البدانة؟ هل ينبغي لنا فرض رضائب عىل األغذية غري الصحية؟ أينبغي لنا إجازة 

أنــواع محددة من املخدرات؟ الكثــري من هذه القضايا خيارات مجتمعية حيث األســواق 

والتكنولوجيــا والتفضيالت يجب أن تتطور وفقها، مع وجود رشكات تجارية قوية ووجهات 

نظر ذات اهتامم خاص متسقة مع تلك الخيارات.

التحدي الرئييس الذي يواجه علامء ومختيص علم الســلوك، هو ما إذا كانت ُنُهجنا الســلوكية 

ميكنهــا تحديد الحلول الســليمة لهذه التحديات حينام غابت عن التحليــل التقليدي. فمثاًل: إذا 

كانت عوامل االحتكاك مهمة للغاية، فهل ســيزيد حجم التجارة العاملية، وتنخفض األسعار لو أن 

مواقع التســوق اإللكرتونية ِتعرض للمتســوقني عىل الدوام أفضل ســعر مكافئ للمنتج يف جميع 
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أنحــاء العامل )أو عىل األقل داخل منطقة االتحــاد األورويب أو دول اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا 

الشــاملية(؟ ويف نفس االتجاه، كم من املليارات املهدرة تنســب إىل أســباب االحتيال، واألخطاء 

يف أنظمــة الرضائــب واملخصصات املالية، وهي يف الحقيقة نتيجة "الكســل" والبحث عن الراحة 

الشخصية؟ وهل ميكن سد هذه الفجوة ببساطة من خالل تسهيل اإلجراءات بالطريقة الصحيحة؟

لعــل أهم تغيري طرأ عىل السياســات وإن كان خفياً من بــني األعامل التي قدمها فريق 

الرؤى الســلوكية، كان ذلك الذي ُيعنى بتغيري األســاليب املتبعة وطرق التفكري. فبعد مرور 

ثالث أو أربع سنوات عىل قيام وحدة الحفز، إىل جانب النقاشات االعتيادية حول التكاليف 

واملنافع السياســية واالقتصادية، أصبحت اللغة التي تكتب بها املالحظات يف مكتب رئيس 

الوزراء ومكاتب الوزراء تحتوي عىل نحو متزايد عىل أســلوب ولغة الرؤى الســلوكية. كان 

أوليفر ليتوين وزير السياســات الحكومية وموظفيه يف مبنى ٩ داوننغ ســرتيت – وال زالوا 

– مــن ذوي األهمية الخاصــة. وليتوين مثله مثل جريميي هيوود أمني مجلس الوزراء، لديه 

ســلطة رقابية وإرشافية عىل كافة مجاالت السياســات. وبعد العديــد من االجتامعات مع 

فريق الرؤى الســلوكية التي عقدت يف حضوره، رسعان ما متكن بنفسه من فهم ُنُهج الرؤى 

الســلوكية فهــاًم جيداً جداً، وكثرياً مــا كان يوجه الوزارات وفرق السياســات عرب الوايتهال 

)الحكومة الربيطانية( للنظر يف الُنُهج الســلوكية، أو توجيههم نحو فريق الرؤى الســلوكية. 

وبحلول عام ٢٠١٤م، كان هذا الفعل شــائعاً وينطبق عىل قســم كبري من مجلس الوزراء. 

فقرارات السياســات هي رشيان الحياة بالنســبة للحكومة، ومن خاللها بدأت تنترش أفكار 

وُنُهج الرؤى السلوكية عىل نطاق واسع من خالل أفرع الحكومة. 

ليس هناك من ضامنة بأن توصياتنا سيتم اتباعها، حتى لو كانت ترسل عن طريق الربيد 

اإللكرتوين امُلَعنون مبكتب رئيس الوزراء يف ١٠ داوننغ ســرتيت، إال أنه من الكايف لنا معرفة 

أن توصياتنا وطريقة تفكرينا وصلت وأحدثت فرقاً كبرياً وملحوظاً. ويف بعض األحيان، تحتاج 

املقرتحــات للوقت الــكايف أو الفرصة املواتية، وأن يرتدد صداها مع اإلحســاس بالوقت. ال 

يزال بعُض هذه املقرتحات التي نجحت وشــقت طريقها تعمل من خالل النظام الحكومي 

إىل اآلن.، كــام أن بعَض تلك األفكار التــي أُهملت وتركت عىل أرضية )غرفة التقطيع( بعد 

املعــارك الحوارية التي جرت يف الحكومة الربيطانيــة، رمبا ترى النور يوماً ما، إن مل يكن يف 

اململكة املتحدة، رمبا يف حكومات وسياقات أخرى حول العامل.
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الرفاهية:

حفز ذواتنا، وحفز بعضنا بعضا، يحقق لنا حياة أكثر سعادة: 

يحســب الناتج القومي اإلجاميل إعالنات الســجائر وملوثات الهواء، وسيارات اإلسعاف 

التي تخيل طرقنا الرسيعة من بقايا املجازر. وهو يحسب عدد أقفال أبوابنا وعدد السجون 

التــي يودع فيها من يكرس تلك األقفال. ويحســب معدل تدمري الخشــب األحمر وفقدان 

روائع الطبيعة يف خضم الزحف العمراين الفوضوي. ويحسب مواد النابامل والرؤوس الحربية 

النووية وسيارات الرشطة املدرعة ملكافحة أعامل الشغب يف مدننا. ويحسب بنادق ويتامن 

وســكاكني سبيك، والربامج التلفزيونية التي متجد العنف من أجل أن تبيع األلعاب ألطفالنا. 

ومــع ذلك، فإن الناتج القومي اإلجــاميل غري مخصص لصحة أطفالنــا، أو جودة تعليمهم، 

أو فرحتهم يف اللعب. وهو ال يشــمل جامل أشــعارنا أو متانة عالقاتنا الزوجية، أو مستوى 

ذكاء مناقشــاتنا العامة أو سالمة موظفينا يف الخدمات العامة. وهو ال يقيس خفة ظلنا وال 

شجاعتنا، وال حكمتنا وال علمنا، وال تعاطفنا وال تفانينا لبلدنا. باختصار، إنه يقيس كل يشء، 

إال ما يجعل الحياة جديرة باالهتامم.

 روبرت إف. كينيدي، جامعة كانساس، ١٨ مارس ١٩٦٨م.

"إيلني" مسافرة يومية، تتنقل من مدينة ألخرى للذهاب إىل عملها ثم العودة إىل منزلها، 

تســتغرق رحلتها ما يقارب ساعة و٤٠ دقيقة يف االتجاه الواحد. ومقارنًة بالكثري من زمالئها 

املتنقلــني اليوميني، تعترب إيلني مبتدئة، مبعنى أنها ترتحل يومياً إىل العمل من فرتة تقل عن 

خمس ســنوات. عندما تستقل القطار تجده وقد امتألت نصف مقاعده باملتنقلني اآلخرين. 

ولكن عىل الجانب اإليجايب، تسكن هي وأرستها يف منزل مبساحة جيدة وبه حديقة جميلة، 

مســاحته بكل تأكيد أكرب بكثري من أي منزل، يســتطيعون تحمل تكاليفه لو أنهم عاشوا يف 

لندن مثل العديد من أصدقائها. األمر متعب وبه مشقة، وأحياناً تتحدث هي وزوجها بشأن 
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االنتقال، إال أن راتب الوظيفة جيد ويبدو أن األطفال سعداء يف هذا املكان. إنها واحدة من 

تلك التنازالت التي نقدمها يف الحياة.  

أتعاطف كثرياً مع إيلني وأمثالها ألنني واحد منهم؛ فرحلتي إىل عميل تســتغرق مني ما 

يقارب الســاعة و٢٠ دقيقة ذهاباً ومثلها إياباً. وعندما أســتقل القطار كل يوم من محطة 

كامربيدج، أجد إيلني أحد املوجودين فيه مسبقاً، وأكواب القهوة مبعدة أمامهم يف محاولة 

إلغامض أعينهم، لينعموا ببضع دقائق إضافية من النوم إن اســتطاعوا لذلك ســبياًل. عندما 

بــدأت العمل لصالح رئيس الوزراء توين بلري يف عــام ٢٠٠١م، فكرت أنا وزوجتي يف العودة 

إىل لندن، ولكننا قررنا عدم العودة إىل شــقة من ٣ غرف نوم، ونرتك منزلنا يف كامربيدج مع 

طفلينا، من أجل فرتة عمل لدى الحكومة من املفرتض أال تتجاوز ١٨ شهراً فقط. 

  هــل كانــت إيلني "عىل حق"؟ هــل كنا نحن "عىل حق"؟ هل املنــزل الكبري بحديقته 

الجميلة يســتحق عناء هذا الرتحال الطويل كل يوم، أم أننا جميعاً ســنكون أكرث سعادة إن 

عشنا يف مسكن أصغر ولكنه أقرب إىل أماكن أعاملنا؟ تشري األدلة الواردة من علم دراسات 

الرفاهيــة أن غالبية الناس ســيكونون أكرث ســعادة باختيارهم تقصــري تنقالتهم إىل العمل 

واالنتقال إىل مســكن أصغر. ويبدو أن الزيادة يف الدخل واملســكن األكرب ال يعوضان عناء 

الرتحال الطويل، ليس فقط للمتنقلني بل لرشكائهم أيضاً)١(. 

اتضح أن نفس االختصارات العقلية التي تســاعدنا عىل املــي قدماً يف حياتنا، وأحياناً 

توقعنــا يف العــرثات، نألفها ونعتاد عليها يف اتخــاذ القرارات الكبــرية يف حياتنا أيضاً. فعند 

مقارنة منزل كبري بحديقته الغّناء مع شقة يف املدينة، فإننا نفكر يف أيام الصيف ويف األطفال 

وهــم يلعبون عىل ُمُرِجها. ويف مواجهة موقف يحتم علينا مثل هذا االختيار، يبدو لنا األمر 

محســوماً وال يحتاج ألدىن تفكري، إال أن هناك جوانب أخرى يف هذا االختيار قد تكون أقل 

وضوحاً، وقد ترتك أثراً أكرب أيضاً، مثل: كيف أن عملية الرتحال والتنقل الطويل سوف تفوت 

علينا وقت نوم أطفالنا، وفرصة القراءة لهم قبل النوم، أو رمبا تتطلب الحديقة عناية ووقتاً 

أكــرث مام نظن، وقتاً ميكننا بدالً من ذلك االســتفادة منــه يف اصطحاب األطفال إىل حديقة 

قريبة من املنزل أو إىل حديقة الحيوان. 
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هذه النوعية من القرارات، عىل املستويني الشخيص واالجتامعي، هي محور هذا الفصل 

وموضوعه. وليس من باب املصادفة أن نجد الكثري من علامء الســلوك الرواد يدرسون هم 

كذلك الرفاهية والســعادة، من أمثال "دانيال كانيامن" و "داين جيلربت" و "إليزابيث دون" 

و "بــول دوالن"، وكلهم توافقوا عىل وجود نقطة التقاء وتقاطع رائع بني العلوم الســلوكية 

والرفاهيــة، رغــم أن منطلقاتهم مختلفة جداً يف الغالب. ويف قلــب هذا التقاطع يربز هذا 

السؤال املذهل: هل نحن نعرف حقاً ما يسعدنا؟  

إذا نحن سّلمنا بالبيانات التي توصل إليها علم الرفاهية الجديد، فيبدو أننا غالباً نحصد 

األخطاء من ورائها؛ فنحن نشرتي الهدايا املكلفة ألطفالنا، والتي نادراً ما يلعبون بها، يف حني 

أنهم – ونحن – قد نكون أكرث سعادة لو أنفقنا املال والوقت عىل فعل يشء معهم، كام أننا 

نجهد أنفسنا لرشاء السيارة الفارهة التي نحلم بها، ولكنك بعد ذلك تجدها بعد ستة أشهر 

مخنوقة يف زحمة املرور، مثلها مثل أي سيارة أخرى، ونختار التنقل ملسافة طويلة والسكن 

يف منزل كبري، يف حني أننا قد نكون حقيقة أكرث ســعادة يف منزل أصغر نقي فيه وقتاً أكرث 

معاً. ومن الراجح كذلك أن بعض قراراتنا الجامعية – عىل املســتوى املجتمعي والوطني – 

هي أيضاً تسري عىل نفس هذا املنوال. 

إن اآلثار املرتتبة عىل الطريقة التي نعيش بها حياتنا وانعكاساتها عىل الرشكات التجارية 

والحكومات كبرية وكبرية جداً. هذا ما يســعى هذا الفصل الستكشــافه، وســيتبني أن رحلة 

االستكشاف مثرية للفضول وجذرية. وقد كان سؤاالً أراد رئيس الوزراء منا، إىل جانب املهام 

األخرى لفريق الرؤى السلوكية، متابعته ومحاولة اإلجابة عليه.   

الجذور األّولية:
لطاملــا فكر النــاس وحلموا بالرفاهية – وهي أن يعيش اإلنســان تجربة شــخصية من 

السعادة واملشــاعر اإليجابية. وقد ارتبطت الرفاهية من الناحية الفلسفية والدينية ارتباطاً 

وثيقاً مبفهوم الحياة املنّعمة الكرمية – ولكنها ليست بالرضورة كذلك. 

أما عند أرســطو، فكان السعي للوصول إىل حالة "اليودميونيا" eudaimonia – لنسميها 

الســعادة حالياً حتى يتضح املراد منها – هي الهدف األقىص يف الحياة؛ ألن جميع األهداف 
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األخرى، ســواء أكانت مادية أو روحية، ماهي إال وســائل تساعد يف بلوغ هذه الغاية. وكان 

نهم من اســتخدام التفكري املنطقــي الختيار األفعال  يــرى أن لدى البرش ســمة مميزة مُتكِّ

والترصفــات، التي تجعلهــم يبلغون تلك الحالــة؛ وذلك بالنظر إىل ما هــو أبعد من املتع 

وامللــذات اللحظية، وأبعد من املشــقة واملضايقات اآلنية، وصــوالً إىل رؤية حياة الفضيلة 

والفضــول الفكــري والصداقة، وعندها فقط ينبجس يف داخل اإلنســان شــعوٌر عميق من 

الراحة ، وهو ما نســميه الرفاهية. مل تكن الســعادة أبداً مجرد حالة ذهنية عابرة، بل هي 

"نشــاط للروح" مستمر، وهو نشاط يســتغرق حياة بأكملها لتحقيقه. "فكام أن رؤية طائر 

سنونو وحيد أو املرور بيوم معتدل جميل ال يجعل املوسم ربيعاً، كذلك ليس يوم واحد وال 

فرتة قصرية هي ما تجعل املرء ميموناً وسعيداً")٢(.

عىل الرغم من مي ما يزيد عن ألفي عام عىل تفكري أرسطو هذا، إال أنه ما زال صامداً 

أمام اختبار الزمن، بل وتردد صداه يف تفكري "جون ســتيوارت ميل"، والذي كانت مفاهيم 

الســعادة عنده ذات جذور يف فضائل أسمى. ولكن أستاذ "ميل" وعّراَبه، جريميي بنثام، هو 

أكرث من ُعرف بإقحامه لهذه الفكرة عن السعادة يف العرص الحديث. 

بنثام كان واحداً من بني عدد من الشــخصيات الذين طرحوا أفكاراً مامثلة خالل القرن 

الثامن عرش، من أولئك نجد "فرانسيس هتشيسون")٣(، و"ديفيد هيوم" و"ويليام بييل")٤(

لكن رمبا أصبح بنثام أكرثهم شهرة بسبب الرصاحة واملبارشة يف طرحه – قد يصفها أحدهم 

باملبالغة يف التبسيط. جادل بنثام بأن السعادة ينبغي أن تكون املرشد للفرد يف كيفية عيشه 

لحياته، وكذلك هي املرشــد ملا ينبغي للحكومة القيام به وماال ينبغي. واقرتح استخدام ما 

يســميه: "حســاب اللّذة" )felicific calculus( – أو "امُلتعــة" )hedonics( – والذي من 

خالله ميكننا بطريقة علمية تحديد وقياس مقدار السعادة املكتسبة أو املفقودة من قيامنا 

بنشاط معني، وعىل أساس هذا الحساب نتمكن من اتخاذ قراراتنا السياسية)٥(، كام صاغها 

ع وضعها  بنثــام: )كل ما يجلب املتعة، وُيجنِّب األمل، هي الغايــات التي ينبغي عىل املرشِّ

نصب عينيه(.

واجــه مذهب النفعية البنثامية هذا مشــكالت جســيمة عىل جبهتــني: أوالهام كانت 

فلســفية، حيث يبدو أن مقياسه املسمى: "حســاب امُلتعة" يعني أنه ُيجيز تعريض شخص 
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واحد ملقدار كبري من التعاسة، إذا كان يف ذلك سعادة بالغة للبقية. أما املشكلة الثانية ذات 

طبيعة عملية: كيف ميكن للشــخص أو الحكومة قياس مستوى السعادة بطريقة تجريبية؟ 

املشكلة األوىل أبقت الفالسفة يف سعادة – ورمبا ال أحد آخر سواهم – ملدة ٢٠٠ عام )هي 

عمر أفكار بنثام(، ولكن دون التوصل إلجابة عىل السؤال الثاين – مسألة القياس العلمي – 

كان يجب ترك النقاش بأكمله للفالسفة عىل أرائكهم الوثرية. 

قياس مســتوى الرفاهية: مــن الناتج المحلي اإلجمالــي )GDP( إلى الرفاهية 

:)SWB( الشخصية

يف عام ١٩٣٧م، قدم "ســاميون كوزنتس" تقريراً عــن الدخل القومي لألعوام بني ١٩٢٩-

١٩٣٥م إىل الكونغــرس األمرييك. حــوى هذا التقرير بني صفحاته فكــرًة أولية عن مقياس 

وحيــد للتقــدم االقتصادي. أصبح هذا املقياس ُيعرف باســم الناتــج املحيل اإلجاميل، وهو 

م لرصد النشــاط االقتصادي عىل مســتوى البلد بأكمله. ومنذ الحرب العاملية الثانية،  مصمَّ

والناتج املحيل اإلجاميل ُيستخدم لقياس النمو االقتصادي للبلد ومقارنته بغريه من البلدان، 

بل ُاســتخدم أيضاً كمؤرش عىل مستوى املعيشــة ملواطني الدولة. وعىل الرغم من أن أرقام 

إحصــاءات الناتج املحيل اإلجاميل بعيدة عن الكامل – فهي تســتند إىل مجموعٍة واســعٍة 

من االســتدالالت، التي غالباً ما تكــون عرضة للمراجعة والتغيــري – إال أنها أصبحت بارزة 

للغاية، ورمبا تكون أكرث اإلحصاءات انتشــاراً يف عرصنا الحايل. وقد تتأثر املناصب السياسية 

واالنتخابات السياســية، وحتى املســار االقتصادي ذاتــه بارتفاع وانخفــاض الناتج املحيل 

اإلجاميل الفصيل )ربع السنوي(. 

ومــع ذلك، نجد أن الناتج املحيل اإلجاميل محدود جداً عند قياس مســتوى الرفاهية يف 

البلد، وله جوانب قصور أخرى، كام عرّب عنها روبرت كينيدي يف جملته الشــهرية كجزء من 

خطاب ألقاه حول فيتنام يف أواخر الستينيات، وأوردناها يف افتتاحية الفصل. فالناتج املحيل 

اإلجــاميل ما هو إال انعكاس ومقياس لنشــاطاتنا يف االقتصاد الحقيقي، أو ملردوداتنا املادية 

املحسوســة. ويرى علامء االقتصاد التقليــدي أن الناتج املحيل اإلجاميل ال بد أنه مقارب إىل 

حٍد ما، لتمثيل األمور التي نقدرها ونجعل لها قيمة، أو تلك التي تجعلنا ســعداء، نظراً ألن 

الفاعلني يف االقتصاد العقالين )اإليكونات( الذين ينشطون يف األسواق ذات األداء الجيد، لن 



داخل وحدة الحفز 268

الفصل التاسع

يدخلــوا إال يف الصفقات التي تزيد من منفعتهــم، ولكن هذا االفرتاض تحيط به الكثري من 

املشكالت الكربى: 

أوالً، هنالك الكثري من التأثري لألحكام الشخصية يف تصنيف املردودات املادية؛ مل تحتسب 

فيها عىل ســبيل املثال قطاعات عريضة من االقتصــاد الرمادي. وتخضع أرقام الناتج املحيل 

اإلجاميل اإلحصائية بشــكل دائم للتعديل حســب ما يتم تضمينه يف هــذا الناتج. مثاًل: يف 

عــام ٢٠١٤م قرر مكتب اإلحصاءات الوطنية يف اململكة املتحدة، إىل جانب بعض الوكاالت 

اإلحصائية الوطنية يف الدول األوروبية األخرى، بأن الناتج املحيل اإلجاميل لكل بلد يجب أن 

يتضمن تقديرات للقيمة املالية ألســواق مامرسة الرذيلة وتجارة املخدرات املحظورة )أسهم 

هذا يف زيادة الفاتورة التي يتوجب عىل اململكة املتحدة أن تدفعها لالتحاد األورويب، بسبب 

ارتفــاع الناتج املحيل اإلجاميل!(. ومع ذلك، ما زال الناتج املحيل اإلجاميل ال يتضمن األعامل 

التطوعيــة، وال قيمة الوقت الذي نقضيه يف تربية أبنائنا، وال رأس املال الطبيعي وغريه من 

أنواع رأس املال التي ُتستنزف عادة يف النمو. ويف حني يتم احتساب عملية تنظيف ترسبات 

النفــط الكربى ضمن عنارص النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل، ال يتم متييز النفط املســتنزف 

والكربون الذي يطلقه. 

ثانيــاً، حتى يف ظل منوذج تقليدي بســيط التوســع، نجد أن النتيجــة الصافية لخيارات 

"الفاعلني العقالنيني rational’ actors" الفردية، قد تؤدي إىل انخفاض يف مســتوى املنفعة 

أو الرفاهية. واالســتغالل املفرط للَمشــاعات )املوارد املشــرتكة( مثال بســيط عىل ذلك – 

الجميــع يفرط يف اســتغاللها مام يعمل عىل تدمري هذه املشــاعات. وهناك مثال آخر أكرث 

تعقيداً، قدمه تيبور سيتوفسيك يف كتابه الكالسييك: "االقتصاد الكئيب"، وفيه تعمل القرارات 

االقتصادية التي يأخذها بعض الفاعلني بشــكل غري متعمد عىل إحداث عواقب وتداعيات 

واســعة النطاق، أو آثار غري مبارشة، ينتج عنها مستوى إجاميل منخفض من الرفاهية. تأمل 

لــو أن الناس بــدأوا يف اإلقبال بكرثة عىل رشاء األثاث القابل للتجميع؛ ألنه أرخص مثناً وألنه 

لهــا نجار ِحَريف. وحتى لو توجه قلة من  يفــي بالغرض الذي تفي به قطع األثاث التي ُيفصِّ

الناس هذا التوجه، قد يكون ذلك كافياً ألن ُيعرِّض أعامل النجارين املهرة يف األثاث املصنوع 

يدويــاً لإلغالق، وهو خيار مل يتخذه هؤالء الحرفيون من تلقاء أنفســهم، وميكن القول إنه 

ر يف أعداد األشخاص الذين يتحرسون عىل  عىل حســاب الكثري من املســتهلكني. وباملثل، فكِّ
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فقدان املتاجر والشوارع التجارية التقليدية، يف حني أنهم ال زالوا يختارون رشاء احتياجاتهم 

األسبوعية من املتاجر الكربى يف أطراف املدينة.    

وهناك مســألة ثالثة، مســألة جوهرية لهذا الكتاب: وهي أننا برش ولســنا "أيكونات". 

وبالنظر من خالل عدســة االقتصاد الســلويك، فــإن الفرضية القائلة بأننــا نفعل ما يجعلنا 

ســعداء فرضية مهزوزة وهشة للغاية. فإذا كنا نسعى للرفاهية، فبحسب الفرضية سنتمكن 

اعتامداً عىل فعلنا ملا يســعدنا من قياســها بشــكل مبارش – وبالتأكيد لن نفرتض أن الناتج 

املحيل اإلجاميل مقياس جيد للرفاهية )عىل الرغم من أنه قد يساهم يف عملية القياس(. 

ولكــن رغم أن الكثــري من الخرباء يقّرون بأوجه القصــور يف االعتامد عىل الناتج املحيل 

اإلجاميل كمقياس للرفاهية املجتمعية، إال أنهم مل يتمكنوا من رؤية بديل أفضل. ويرى كثري 

من الفالســفة وصناع السياســات أن قياس الرفاهية الشخصية أمٌر ال يتسنى فعله، ويجعل 

النقــاش حوله ال يعدو عــن: قيل وقال يف أحاديث فارغة. ولحســن الحظ، أن ما يزيد عن 

نصف قرن من الدراســات واألبحــاث التي قام بها علامء النفــس والباحثون االجتامعيون، 

عملت عىل اإلملام تدريجياً بجوانب هذه املشكلة الرئيسية الهامة.

أليست من األمور المثيرة لقلق الحكومة؟

لقــد كان الطريق طوياًل الذي أدى بالحكومات واملجتمعات، واململكة املتحدة بشــكل 

خاص، للوصول إىل النقطة التي أصبح فيها مفهوم الرفاهية أكرث من مجرد عبارات براقة يف 

األحاديث والخطب. وعىل الرغم من أن املدافعني عن برنامج الرفاهية، كثرياً ما يستشهدون 

بالعبارات الشــهرية يف الدســتور األمرييك حول "الســعي لتحقيق الســعادة"، إال أنه ميكن 

للمرء الرد بأن املغزى األســايس والتطبيق العميل لهــذه العبارات، هو أن عىل الحكومة أن 

تبقى بعيدة قدر اإلمكان، وتفسح املجال أمام املواطنني إليجاد طرقهم الخاصة للوصول إىل 

الســعادة. وكان دور الحكومة يقترص عىل تهيئة الظروف للمواطنني ليتمكنوا من اكتشاف 

السعادة – وحتام ليس اكتشافها أو تحديد ماهيتها لهم. 

يف اململكة املتحدة، ُبذلت عدة محاوالت من أجل إدراج قياسات الرفاهية الشخصية يف 

السياسات واإلحصاءات الوطنية. فبعد وقت قصري من انتخاب حكومة حزب العامل يف عام 

١٩٩٧م، تقدم مســؤولون يف وزارة البيئة مبقرتح إلضافة قياســات الرفاهية ضمن مؤرشاتهم 
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الخاصــة بجودة الحياة. وعىل الرغم مــن موافقة الوزير "مايكل ميتــرش" املبدئية، إال أنه 

تراجع الحقاً عن دعمه الســتخدامها عندما اّطلع عىل النتائج الفعلية للدراسة االستقصائية، 

وُأثر عنه هذه املقولة: "ال ميكن أن يكون الناس بهذه الســعادة!". فبعد كل ما مّر بهم من 

معاناة طويلة يف ظل الحكومة الســابقة، من ارتفاع ملســتوى الفقر وعدم املساواة، وافتقار 

الخدمات العامة لالســتثامرات، كيف ميكن أن يقول هذا العدد الكبري من الربيطانيني: إنهم 

راضون عن حياتهم؟

بعد مي خمس ســنوات عىل ذلك، وبعد انضاممي ألول مرة إىل الحكومة، قمنا بنرش 

ورقة نقاش صادرة عن الوحدة اإلسرتاتيجية ملكتب رئيس الوزراء، تتناول هذه املسائل عىل 

نطاق أوســع. فكانت ورقة )الرضا عن الحياة: الحالة املعرفية واآلثار املرتتبة عىل الحكومة( 

ورقــة بحثية اقرتحُتها قبل انضاممي للوحدة اإلســرتاتيجية يف عــام ٢٠٠١م, بالرغم من أن 

رئيــس هــذه الوحدة يف ذلــك الوقت جيف مولغان شــّكك يف فائدتها )فقــد أصبح الحقاً 

مــن املنارصين بقوة، واملناديــن بصوت عال بنرش وتعزيز الرفاهيــة(. ويف الحقيقة، كانت 

ورقــة بحثية نرشناها عىل هامش العمل الرئييس الذي كنا نؤديه يف الوحدة، وتحســباً ألي 

شكوك تجاهها وضعنا عبارة: "هذه الوثيقة ال متثل سياسات الحكومة" بشكل بارز عىل كل 

صفحاتهــا. ورغم أنه كان من املقرر أن ُتســلم ملكتبه ليطلــع عليها، إال أن رئيس الوزراء يف 

ذلك الوقت "توين بلري" – عىل حد علمي – مل يقرأها.   

ومع ذلك، جذبت ورقة ٢٠٠٢م اهتامم األوساط الخارجية بقوة، وكانت أحد أكرث الوثائق 

الصادرة عن الوحدة اإلسرتاتيجية ملكتب رئيس الوزراء تحمياًل من املوقع عىل اإلطالق. لقد 

قدمُت إشــارة عىل اهتامم ُصناع السياسات بهذا املوضوع، وساعدُت عىل تشجيع اآلخرين 

ســواٌء من منتســبي املجال األكادميي أو املهتمني بالسياسات وشــؤونها عىل التعاطي معه 

بجدية. دخل االقتصاديون من أمثال ريتشارد اليارد يف الجدل الذي أثارته الوثيقة، حتى إن 

وزير الخزانة حينها الســري غوس أودونيل أوضــح رصاحًة أنه يعتقد أن برنامج الوثيقة جاد 

ومهم. 

ولكن من الناحية السياســية، فشــلت هذه الوثيقة يف استقطاب أي مستوى جّدي من 

االهتامم. ومل يجازف أٌي من األحزاب الرئيسية، وال أُي وزير، باملراهنة عليها. قد يكون أحد 
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أسباب ذلك أن قلة منهم كانوا متأكدين من اآلثار املرتتبة عىل سياسات الرفاهية، والسبب 

اآلخر بكل بساطة هو الخوف من السخرية عند الرهان عىل الحصان الخارس. 

كان ديفيد كامريون آنذاك هو الزعيم الجديد لحزب املحافظني، ومل يبدأ يف التحدث عن 

موضوع الرفاهية إال يف الفرتة التي سبقت انتخابات عام ٢٠١٠م. وديفيد كامريون، وإن كان 

بتشــجيع من ستيف هيلتون، هو من أثار الدهشة واملفاجأة من خالل حديثه عام إذا كان 

يتوجب عىل اململكة املتحدة أن تقتدي برؤية مملكة بوتان عن العامل وأال تحرص اهتاممها 

بالناتج املحيل اإلجاميل فقط، وإمنا تفكر يف الســعادة الوطنية اإلجاملية أيضاً. بعضهم رأى 

أن هــذا الحديث ما هو إال جزء مــن حملة هيلتون؛ إلعادة تســويق وتلميع صورة حزب 

املحافظني، ولكن اتضح الحقاً أن كامريون كان جاداً كل الجد. 

الرفاهية تصبح فكراً سائداً:
يف يوم ٢٥ نوفمرب من عام ٢٠١٠م، ُحشد الصحفيون املعتَمدون لدى الحكومة يف وزارة 

الخزانــة؛ لحضــور وقائع خطاب رئييس يلقيــه رئيس الوزراء، يتضمن إعالنــاً هاماً. اجتمع 

عــدة مئات مــن املعلقني والصحفيني والخرباء يف القاعة، واصطــف خلفهم عدد من أطقم 

العمل التلفزيونية. مل ميض عىل تشــكيل حكومة التحالف حينئذ سوى ستة أشهر، وال يزال 

التشــكيك املمّل فيها مســتمراً يف إغراق صفحات الجرائد ووســائل اإلعالم. ومع ذلك، كان 

املكتب الصحفي التابع ملكتب رئيس الوزراء، يوّد لو أن رئيس الوزراء يتخىل عن فكرة إلقاء 

هذا الخطاب. وكانوا متخوفني بشــكل خاص من أن الحديث عن الســعادة يف وقت يتسم 

بالتقشف والضعف االقتصادي، سيكون موضع سخرية واستهزاء. 

كنت قد عملت مع ســتيف هيلتون عىل إعداد هذا الخطاب، ومع مكتب اإلحصاءات 

الوطنية )ONS( عىل مدى أسابيع إلعداد التفاصيل الخاصة باإلعالن. وحتى آخر لحظة قبل 

إلقاء الخطاب وأنا أتســاءل إن كان ســُيلغى. ولكن يف يوم ٢٥ نوفمرب كنا يف القاعة، ورئيس 

الوزراء عىل وشــك اإلعالن رسمياً أن اململكة املتحدة تلزم نفسها بقياس الرفاهية الشخصية 

عىل نطاق واسع، وكذا األخذ باالعتبارات املنهجية للرفاهية يف سياساتها. 
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فرتة التحضري لهذا الحدث الهام حملت الكثري من الضغط والتوتر حول موضوع الرفاهية. 

خططنا يف األصل أن ينضم دانيال كانيامن لنا، ولكن بسبب جدول أعاملنا اليومي املضغوط، 

مع ما كان يطرحه من أســئلة حول اآللية التي يقرتحهــا مكتب اإلحصاءات الوطنية لدينا، 

لغــرض قيــاس الرفاهية )وهي التفاصيل التي تخفى عىل الصحفيــني يف القاعة(، كان علينا 

يف اللحظــة األخرية أن نتحول إىل االقتصادي الكندي الخبري يف الرفاهية جون هيليويل. كان 

للتحليالت املكثفة واملوســعة التي قام بها هيليويل حول االختالفات بني الدول يف الرفاهية 

تأثرٌي بالٌغ عىل طريقة تفكريي يف هذه الناحية. ويف الليلة التي تســبق الحدث، وفيام كنت 

أراجع ذهنياً ترتيبات الحدث وخطواته، اســتذكرت جون، عندما أقنع مجموعة من صانعي 

السياســات يف بلده كندا بالوقوف جميعــاً يف بداية العرض التقدميي، والغناء ســويًة: "إن 

كنت ســعيداً وتعرف ذلــك". لقد كان املغزى مــن وراء هذه الخطوة هاماً جــداً؛ فالغناء 

الجامعي يجعلك تشــعر بالســعادة وتستشــعر معانيها. وتخّيلت بعدها النظرة عىل وجه 

رئيس الوزراء، التي ســتوثقها لألجيال القادمة خمســٌة من طواقــم الكامريات، حني يحاول 

جون هيليويل إقناع كامل السلك الصحفي املعَتمد صعبي املراس، وكبار املسؤولني يف وزارة 

الخزانة للوقوف ســويًة والغناء. وعندها اتصلت بجــون يف الفندق الذي ينزل فيه يف لندن 

لالطمئنان عليه والتأكد من نواياه، كان رده: "أوه، حســناً"، وأوضح: "ولكني أجدها طريقة 

نافعة جداً، ودامئاً ما تســري عىل خري ما يرام!". اتفقنا بعدها أن من األفضل أال تتم يف هذه 

املناسبة. )وأعتذر لألجيال القادمة عن مقطع اليوتيوب املثري الذي مل يحدث مطلقاً(. 
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 الشكل)34(

 رئيس الوزراء يعلن عن برنامج الرفاهية يف مقر وزارة الخزانة، وإىل جانبه وزير الخزانة حينها السري 

غوس أودونيل

ترتيب اصطفاف املسؤولني الذين تواجدوا يف ذلك اليوم كان مهاًم بنفس أهمية اإلعالن 

ذاته. فإىل جانب رئيس الوزراء جلس الســري غوس أودونيل رئيس الخدمة املدنية، وبجانبه 

من الجهة األخرى جلســت مسؤولة اإلحصاء الوطني جيل ماثيسون. لقد كان رؤساء نظمنا 

السياســية واإلدارية واإلحصائية يقفون معــاً؛ ليقولوا لنا أن هناك فجوة حقيقية يف طريقة 

تفكري الحكومات السابقة تجاه أهداف السياسات، وأن الوقت قد حان للتعاطي بجدية مع 

موضوع الرفاهية الشخصية. 

كان فحوى الخطاب وحجته الرئيســية هــي أن النمو االقتصادي مهم، ولكنه ليس غاية 

يف حد ذاته: 
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... النمو االقتصادي وســيلة للوصول لغاية أسمى. فإذا كان هدفك يف السياسة 

هو املساعدة يف تحسني معيشة وحياة الناس – وهو هديف – وإذا كنت تعلم سواٌء 

من خالل حدســك الداخــيل أو من األدلة والرباهــني أن االزدهار وحده ال يحقق 

حيــاة أفضل للناس. عندها عليك أن تتخذ خطوات عملية للتأكد من أن الحكومة 

تويل االهتامم الالئق بنوعية وجودة حياتنا، إضافًة إىل اهتاممها بالنمو االقتصادي، 

وهذا هو ما نسعى لتحقيقه.  

وقدم رئيس الوزراء يف كلمته ثالثة التزامات: أواًل، ُطلب رســمياً من مكتب اإلحصاءات 

الوطنية تطوير وتطبيق مقياس واســع النطاق يقيس مســتوى الرفاهية الشــخصية. ثانياً، 

ُطلــب من وزارة الخزانة مراجعة "الكتاب األخرض" اإلرشــادي الذي تصدره يف الجزء الذي 

يحدد األســس الحســابية املعتمدة يف عملية صنع القرارات لتضمني التأثريات عىل مستوى 

الرفاهية. ثالثاً، ُطلب من جميع الوزارات واإلدارات الحكومية النظر يف تأثريات سياســاتهم 

الجديدة عىل مستوى الرفاهية. 

قياس مستويات الرفاهية الشخصية:
بشــكل عام، وعىل مقياس من ١ إىل ١٠، ما مدى رضاك عن حياتك، حيث ١ يعني "غري 

راٍض أبداً" والرقم ١٠ يعني "راٍض متام الرضا"؟ خذ برهة للتفكري يف إجابة هذا الســؤال. ما 

هو الرقم الذي اخرتته؟ هل استغرقت منك اإلجابة وقتاً طوياًل؟

بحث علامء النفس يف الكيفية التي ميكن بها قياس مستوى الرفاهية قبل زمن طويل من 

خطاب رئيس الوزراء. ففي خمسينيات القرن املايض، وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، 

كانت اســتبيانات الرأي تحوي أسئلة للمشاركني مشــابهة للمذكورة أعاله. وبالتوازي معها، 

أظهرت كثري من مؤلفات وأدبيات الطب النفيس املختصة، أن التعاسة بدءاً من أعىل حاالتها 

النفســية الخطرية نزوالً إىل مشــاعر البؤس اليومية، ميكن قياســها بشــكل موثوق ودائم. 

وأظهرت مناذج االســتبيانات، مثل اســتبيان النغر-٢٢، واســتبيان غولدبريغ للصحة العامة، 

أنــه خالفاً لالعتقاد الســائد يف ذلك الوقت، فإن الناس عىل اســتعداد تــام لإلجابة عن أي 

أسئلة تتعلق مبشاعرهم وحالة عقولهم من الناحية النفسية. وعليه نجد أن كرثة األسئلة يف 

االســتبيانات األولية التي كانت تدور حول األعراض الجسدية، مثل وجود مشاكل يف النوم، 
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واألوجاع واآلالم العضوية، مهدت الطريق تدريجياً لطرح أســئلة أكرث مبارشة حول مشاعر 

الناس. 

بحلول الســبعينيات وأوائل الثامنينيات من القرن املايض، ظهرت العديد من الدراسات 

االســتقصائية عىل املســتوى الدويل، تطرح أســئلة حول مستوى الســعادة لدى املشاركني، 

ومستوى رضاهم عن الحياة، مثل مسح اليوروبارومرت )Eurobarometer( واملسح العاملي 

للقيم )WVS(. وتكشفت النتائج عن وجود اختالفات ملحوظة وثابتة بني الدول، ومع ظهور 

هذه النتائج ثارت تســاؤالت منهجية جديدة. أحد هذه التســاؤالت كان يتعلق بالفروقات 

اللغوية والثقافية بني املشــاركني يف االســتقصاءات، وهل لها دور يف تفسري السعادة بشكل 

مختلف. وكان االستنتاج األسهل هو أن ُيعزى اختالف النتائج بني الدول إىل الخطأ يف عملية 

القياس، ال إىل أي سبب آخر أعمق. كام كان صناع السياسات أحياناً يرفضون نتائج قياسات 

الســعادة؛ بسبب عدم تفاعلها مع تغري السياســات واألوضاع املحيطة. يف الواليات املتحدة 

األمريكية عىل سبيل املثال، أليس من املحري أنه وعىل الرغم من النمو االقتصادي عىل مدى 

٥٠ عامــاً، واألحداث العظام التي مرت بها مبا فيها الحروب، نجد أن متوســط مســتويات 

الســعادة مل يطرأ عليه خاللها أي تغيري كبري. تبدو مقاييس الرفاهية الشخصية وكأنها عداد 

لقياس الرسعة متعطل؛ فلم تعكس أو تتجاوب مع أي يشء يقوم به السياســيون، لذا وبعد 

مي فرتة من الزمن مل يعد يلتفت إليها أحد.  

ولكن بالنســبة للباحثني الذي ســربوا أغوار املوضوع، فإن قياس الرفاهية مل يكن باألمر 

الذي يســهل رصف النظر عنه. وقد أثبت "رونالد إف إنغليهارت" الذي قاد املســح العاملي 

للقيــم )WVS( بــأن االختالفات اللغوية بني املشــاركني غري قادرة عىل تفســري الفروقات 

يف مســتوى الســعادة يف الدول األوربية)٦(؛ فكان الناطقون األملان والطليان والفرنســيون 

املقيمون يف ســويرسا أكرث سعادة، وبفارق شاســع عن نظرائهم املقيمني يف أملانيا وإيطاليا 

وفرنســا. كام صمدت القياسات بشــكل جيد يف مواجهة أنواع أخرى من االختبارات. وتبنّي 

وجود ارتباط وثيق بني تقييم الناس لسعادتهم الشخصية ورضاهم عن الحياة، وبني التقييم 

الذي مينحه لهم األشــخاص الذين يعرفونهم ملستويات الســعادة لديهم، كانت التقييامت 

متناغمــة )وموثوقة( مع مــرور الوقت، وارتبطت أيضاً مع تقييامت مســتقلة صدرت عن 

غرباء عنهم أعطيت لهم الفرصة ملراقبتهم)٧(.
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ومع ذلك، اســتمر الجدل والنقاشــات الهامة حتى بني علامء النفس، حول كيفية قياس 

مســتوى الرفاهية. وأظهر عاملا الســلوك "كانيامن" و "تفريســيك" أن الناس يخفقون بشكل 

منتظم يف تذكر مقدار األمل أو الســعادة التي خّلفها حدث، أو سلســلة أحداث، مروا بها يف 

السابق. ُطلب من املرىض يف إحدى الدراسات املسحية ممن خضعوا إلجراءات طبية مزعجة 

أن يصفوا مستوى االنزعاج يف جميع مراحل تنفيذ هذا اإلجراء، ثم ُطلب منهم الحقاً تقييم 

مســتوى االنزعاج من الحدث الذي مــروا به ككل. اتضح أن ارتفــاع التقييم العام مل يكن 

بســبب متوســط االنزعاج يف جميع مراحل اإلجراء، وال بسبب مســتوى االنزعاج اإلجاميل 

مــن الحدث، بل بســبب لحظة ذروة األمل، وكذلك مســتوى األمل يف بدايــة ونهاية اإلجراء. 

تطابقت هذه النتائج متاماً مع دراســات العلامء النفسيني حول الذاكرة، مثل الدراسة التي 

ر الناس بنسب  أجريت حول قدرة الناس عىل تذكر قامئة عشــوائية من الكلامت. وفيها تذكَّ

غري متســاوية الكلامت التي وردت يف أول القامئة )تأثري الصدارة(، والكلامت التي وردت يف 

آخر القامئة )تأثري الحداثة – مثلام تستطيع تذكر آخر الكلامت يف الحديث الذي يقال لك(، 

والكلامت التي َتربز برسم أو بتأثري كتابة خاص. هذه النتائج دفعت "كانيامن" وآخرين إىل 

القول بأن القياســات الدقيقة حقاً للرفاهية تحتاج أن تكون تجريبية – مبعنى أن ُتدّون يف 

وقتها الحقيقي – بدالً من االعتامد عىل إجابات بأثر رجعي عىل ســؤال مثل: "بشــكل عام، 

هل أنت سعيد بحياتك؟")٨(.

من االنتقادات األخرى لقياس الرفاهية الشــخصية أنها بحكم طبيعتها الشــخصية جداً، 

فهذا يعني أن نقطة األســاس أو االرتكاز للمقياس غري واضحة. ففي الفيزياء ميكن للعلامء 

تحديد نقطة ارتكاز تكون ثابتة. عىل سبيل املثال: قياس الحرارة بالدرجة املئوية يتم تثبيتها 

عىل درجة تجمد املاء )أو النقطة الثالثية( كنقطة ارتكاز مئوية، قياســها صفر درجة مئوية 

ونقطــة الغليان عنــد ١ ضغط جوي تعطى قيمــة ١٠٠ درجة مئوية. ولكــن عندما يقول 

أحدهم أن مستوى رضاه عن حياته مقداره ٨ من ١٠، فام هو وجه وأساس املقارنة؟ 

هــذا يقودنا إىل أحد االنتقادات البارعة واملهمة لقياســات الرفاهية – وهو أنها تخضع 

لنوع من الوعي الكاذب. وهو ما ُيعرف يف بعض األحيان باســم: "متالزمة الرقيق السعيد"، 

ووجه الشــبه أن بعض الناس وهم مكّبلون كالرقيق بظروف موضوعية فظيعة قد يقولون 

إنهم ســعداء، عىل الرغم من أن أي شخص عقالين يرى ظروفهم يحكم بأن وضعهم تعيس 
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وغــري مقبول. هــذا األمر دفع بعض الشــخصيات املعروفة، خاصة عــامل االقتصاد التنموي 

الحائز عىل جائزة نوبل "أمارتيا ســني"، إىل الحذر من الرفاهية الشــخصية، وذهبوا إىل أنه 

ينبغي عوضاً عنها اســتخدام قياســات موضوعية أو قياس "األهليــة" – مثل الحصول عىل 

التعليم أو الرعاية الصحية وهكذا.   

من املثري لالهتامم، أن مشكلة تحديد املرجعية التي ُتبنى عليها املقارنات ليست مشكلة 

تقترص عىل الرفاهية الشــخصية، بل هي مسألة َتصارع معها أعتى علامء النفس عىل مدى 

قــرن أو يزيــد، متثلت يف محاولتهم تحديد االنطباعات الشــخصية، التــي من خاللها يقوم 

اإلنســان بتحديد مستوى ســطوع الضوء أو مدى ارتفاع الصوت. ويف دراسة حول اإلدراك، 

أدت إىل اســتنتاج أن الكثــري من الطرق التي نــرى فيها العامل تعتمد عــىل التناقضات، أو 

النسبية )راجع الفصل ١(. 

أسئلة مهمة:
إن األســئلة التي تثريها هذه التحديات أعمق بكثري من مسألة القياس؛ فهي ترتبط مبن 

نكون وما نحن عليه نحن البرش، كيف نرى العامل ونشعر به، وما هي الخيارات التي نْقدم 

عليها يف حياتنا. ولكن حتى نجيب عىل هذه األسئلة، علينا أن نخلع قبعة الفيلسوف أوالً.

ولنبدأ بتحدي "الرقيق الســعيد". يكفي القول إن الدراســة الدقيقة للبيانات تشري إىل 

أن متالزمة الرقيق السعيد ما هي إال مبالغات يف كثري من األحيان. عىل سبيل املثال: أبرز 

"إد ديــر" كيف أن بعض رشائح املجتمع لديها مســتويات منخفضة للغاية من الرضا عن 

الحياة. وعادًة ما ُتســجل بائعات الهوى يف الدول املتقدمة درجات رضا عن الحياة مبقدار 

٢ أو ٣ عىل مقياس من ١٠ نقاط، وهو أقل بكثري من اإلجابات القياســية التي تبلغ ٧ أو 

٨ درجــات. وباملثل، تظهر البيانات مراراً وتكراراً أن األشــخاص من ذوي الدخل املنخفض 

مييلون إىل أن يكونوا أقل ســعادة، وهذا ينطبق عىل املســتويني الفردي والوطني. ومتيل 

مســتويات الرضا عن الحياة إىل أن تكون أعىل مــن ٧ درجات يف معظم الدول املتقدمة، 

ولكنها تصل إىل ما يقارب ٥ درجات أو أقل يف معظم الدول النامية )للمزيد من املعلومات 

انظر الشكل ٣٥ أدناه(.



داخل وحدة الحفز 278

الفصل التاسع

مــا تقــدم ال يعني أنه ال يوجد دليــل عىل وجود مواقف نســبية يف املجتمع تؤثر عىل 

مستوى الرفاهية. فهناك أدلة تربهن عىل أن الناس الذين يعيشون يف األحياء، التي يكونون 

فيها أقل حاال من معظم جريانهم، يســجلون مســتوى رضا عن الحياة أقل مام هو متوقع، 

لو كان القياس عىل أســاس دخلهم وحده. وال ُيفرس هذا بوجود خطأ يف القياس، بل إننا يف 

الواقع نكون أقل سعادة بسبب التذكري املستمر بأننا أقل ثراًء من جرياننا.

والســؤال الرئييس هنا: هل الرفاهية يشء واحد مستقل بذاته، أو هي عبارة عن خليط 

من األشــياء املختلفة؟ أظهرت الدراسات أن الناس، بشــكل عام، الذين يخرِبون مبستويات 

أعىل يف تقييمهم ملستوى السعادة التي يشعرون بها، يخرِبون كذلك مبستوى أعىل يف الرضا 

عــن الحياة ومســتوى أقل يف القلق وهكذا. ومع ذلك، هناك أدلــة عىل أن مقاييس أخرى 

تستفيد من جوانب أخرى بارعة من جوانب الرفاهية، وتتأثر بدوافع مختلفة بعض اليشء. 

واملثال عىل هذا من الواقع اليومي البســيط هو عندما يحاول الوالدان حمل أطفالهام عىل 

إنهــاء واجباتهم املنزلية، أو عندما يقوم مقدم الرعايــة برعاية قريب مريض. يف مثل هذه 

الظروف من غري املرجح أن يقول الشــخص أنه يشــعر بالســعادة، ولكن قــد يقول إن ما 

يقوم به يســتحق العناء وبذل الجهد يف سبيله. وهذا ما قاد العديد من الشخصيات البارزة 

إىل االســتنتاج بأن املقاييس الجيدة قد تحتاج إىل االســتفادة من عدة جوانب من جوانب 

الرفاهية. يقول "ماريت سيليغامن" مثاًل: إن هذه املقاييس يجب أن تشتمل عىل مجموعة من 

املشــاعر اإليجابية، ولكن يجب أن تشتمل كذلك عىل الشعور باملغزى واملشاركة واإلنجاز. 

بالنسبة آلخرين، مثل "جون هليويل"، فإنهم يرون أنه من الجميل أن تتوفر هذه املقاييس 

األوسع نطاقاً، ولكن استخدام مقياس بسيط لتقييم مستوى الرضا عن الحياة يحقق ما هو 

مطلوب وزيادة.  

خالصــة القول، تبني يف املقاربة األوىل لقياس الرفاهية الشــخصية أنه صعب للغاية من 

الناحية النظرية، ولكنه بسيط نسبياً يف التطبيق واملامرسة العملية. ويبدو أن الناس قادرون 

عىل تقديم إجابة رسيعة عىل ســؤال مثل: "بشــكل عام، ما مدى رضاك عن حياتك؟"  متاماً 

كقدرتــك عــىل اإلجابة الرسيعة عن هذا الســؤال قبل قليل. وعىل غــرار "هليويل"، هناك 

آخــرون مثل "دير" وغريه أظهروا أن مثل هذه املقاييــس تبدو موثوقة للغاية )مبعنى أنها 

ثابتــة مع مــرور الوقت(، ولها مصداقية عالية يف كال الناحيتــني الظاهرية والتنبؤية، إال أن 
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العواطف والتجارب اإلنســانية تتصف بأن لها جوانب وتعقيــدات ال ميكن اإلحاطة بها أو 

حرصها يف ســؤال واحد، ومتى ما توفرت املوارد الالزمة فهناك أحقية وميزة يف الســعي إىل 

قياس هذه الجوانب أيضاً. 

من اإلحصاءات األكاديمية إلى الرسمية:
يف أعقــاب خطاب رئيــس الوزراء يف نوفمرب مــن عام ٢٠١٠م، عملنا عــىل املي قدماً 

بربنامج القياس. وعىل الرغم من جولة اإلنفاق الصعبة آنذاك، تم العثور عىل أموال لتمويل 

برنامج للقياس يقوده مكتب اإلحصاءات الوطنية. يتضمن الربنامج عنرصين رئيسيني: األول، 

تقرر وضع مقياس للرفاهية الشــخصية وتطبيقه ميدانياً، مام يســد فجوة محددة يف لوحة 

القياس لدينا. ومن الواجب القيام بذلك برسعة، بحيث يتم البدء بجمع البيانات يف غضون 

عــام واحد. الثاين، كان عىل مكتب اإلحصاءات الوطنية أن ينظر يف وضع مقياس يكون أكرث 

توازنــاً، أو لوحة قياس تتكون من مجموعة من املقاييس، بحيث ُتوضع إىل جانب املقاييس 

الرئيسية القامئة، وال سيام الناتج املحيل اإلجاميل.

كانت الرؤية األساســية بسيطة، وهي أن املقاييس التقليدية رفيعة املستوى التي تقيس 

مســتوى التقــدم االجتامعي واالقتصادي، وال ســيام مقياس الناتج املحــيل اإلجاميل، تعاين 

من عيوب جســيمة. ويف أعقاب تقرير "ســتيغليتز" الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية )OECD(، قاد كبري االقتصاديني يف مكتب اإلحصاءات الوطنية "جو غريس" عملية 

مراجعة شــاملة، خُلصــت إىل أن معظم املقاييس التي اقرتحها ســتيغليتز وفريقه، وكذلك 

التي تويص بضمها الوكاالت اإلحصائية، قد ســبق جمعهــا بالفعل يف اململكة املتحدة. ومع 

ذلــك، كانت إحــدى األمور التي تم إغفالها إغفاالً واضحاً مُتثــل بياناٍت جيدٍة عن الرفاهية 

الشخصية، وهو اســتنتاج توصل إليه كٌل من مكتب اإلحصاءات الوطنية وأعضاء فريقنا يف 

مبنى رقم ١٠ حينذاك.

اتفــق الرأي عــىل أهمية أن يقاد العمــل املتعلق بتطوير مقاييــس الرفاهية عىل نحو 

مســتقل عن العملية السياســية. وحصل مكتب اإلحصاءات الوطنية عىل املساحة واملوارد 

الالزمــة، وأقدموا عىل هذه املهمة بكل قوة ونشــاط. عملوا عىل إجراء استشــارات وطنية 

بشــأن ما يعتقده املواطنون حول ماهية الرفاهية والتقدم. وفيام يتعلق مبقاييس الرفاهية 
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عــىل وجه التحديد، قاموا بتشــكيل فريق استشــاري من الخرباء، ُكلِّــف بإجراء مراجعات 

آلراء الخــرباء الرواد والبارزين، حيال مجموعة املقاييس املوجودة لديهم. كانت النقاشــات 

التقنية ســاخنة يف بعض األحيان بشــأن أي مقياس أو مقاييس للرفاهية ينبغي استخدامها. 

وكام نوقش أعاله، كانت هناك بعض االختالفات العاطفية يف الرأي، حول ما إذا كان ينبغي 

أن نتجه للمقاييس التي تتســم بكونها تقديرية أكرث )عىل ســبيل املثال مقياس الرضا عن 

الحياة(، أو التي تقيس مســتوى امللذات وامُلَتع )ما مدى ســعادتك؟( أو مقاييس االزدهار 

وذات "املغــزى" )التــي لها صلة مبفهوم التدفق(. وكانت هناك أيضا نقاشــات حول نوعية 

األســئلة التي ســيتم اســتخدامها حتى ضمن فئة معينة، مثل إيجابيات وسلبيات السؤال 

االعتيادي عن مســتوى الرضا عن الحياة مقابل سؤال: "سلم الحياة" الذي يطلب من الناس 

تقييم حياتهم مقارنة باآلخرين.

اســتقرت النتيجة النهائية لكل تلك النقاشــات عىل إدراج أربعة أســئلة – أو مقاييس 

تجريبية – يف الدراســة املســحية الوطنية )انظر اإلطار املظلل(، يف حني أدرجت مجموعة 

أوســع من األســئلة األكرث تفصياًل يف الدراسات املســحية التكميلية للعينات األصغر حجاًم. 

ولتقليل التحيز يف اإلجابات عىل األسئلة السابقة – عىل سبيل املثال، مييل الناس إىل تقديم 

إجابات بتقييم أقل للرفاهية إذا ُسبقت بطرٍح لسلسلة من األسئلة حول السياسة – تم طرح 

أســئلة الرفاهية يف بداية عملية املسح، مبارشة بعد األسئلة الواقعية حول العمر والجوانب 

الدميوغرافية )السكانّية( األخرى.



الرفاهية

281 داخل وحدة الحفز

برنامج مقياس مكتب اإلحصاءات الوطنية:

بدءاً من شــهر أبريل لعــام ٢٠١١م، رشع مكتب اإلحصاءات الوطنيــة يف اململكة املتحدة بطرح 

األسئلة التالية عىل أكرث من ١٠٠,٠٠٠ بريطاين سنوياً، وذلك ضمن مسح " اللوحة املتكاملة لألرسة":

- ما مدى رضاك عن حياتك يف الوقت الحارض؟

- ما مدى شعورك بالسعادة باألمس؟

- ما مدى القلق الذي شعرت به باألمس؟

- إىل أي مدى تشعر بأن ما تقوم به يف حياتك جدير باالهتامم؟

يتــم ترميز اإلجابة عىل مقياس من ٠-١٠، ويتم بناء عينات االســتقصاء إلنتاج عينات متثيلية لكل 

منطقة سلطة محلية كل عام، وعينات ممثَّلة وطنياً عىل أساس ربع سنوي.

تم إصدار بيانات الســنة األوىل كاملة يف صيف عام ٢٠١٢م، ومنذ ذلك الحني نرش مكتب 

اإلحصــاءات الوطنية عرشات التحديثات والتحليالت اإلضافية. وعىل الرغم من املخاوف التي 

أبداهــا املكتب الصحفي التابــع ملكتب رئيس الوزراء، إال أن جميع هــذه اإلصدارات تقريباً 

جذبــت اهتامماً عاماً واســع النطاق ومدروســاً. ويف أواخر عــام ٢٠١٤م، أصبحت مقاييس 

الرفاهية رسمياً إحصاءات وطنية، مام أدى إىل تخليها عن مكانتها كمقاييس اختبارية تجريبية.

محركات الرفاهية:
دعونا نفرتض أن إحدى الحكومات أو رؤساء الوزراء كانوا جادين حقاً يف محاولة تحقيق 
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زيادة منتظمة ليس يف النمو فحسب، وإمنا يف الرفاهية كذلك. فأول ما يحتاجون إىل القيام 

بــه، جنباً إىل جنب مع معرفة كيفية قياس ذلك، هــو تحديد العوامل التي تحرك الرفاهية 

فعاًل.

ولن أحاول إجراء مراجعة شــاملة هنا، بل أسعى لتلخيص بعض العوامل الرئيسية التي 

نعرفهــا. بصفة عامة، هناك ثالثة أنواع من العوامل التــي يبدو أنها تؤثر عىل الفروقات يف 

مســتويات الرفاهيــة، بغض النظر قلياًل عن كيفية قياســها. وهذه العوامــل هي: البنيوية 

الفرديــة أو الفروق الشــخصية، العوامل املاديــة، والعوامل االجتامعية مبــا فيها العالقات 

الشخصية. وسوف ننظر بإيجاز يف كل عامل من هذه العوامل.

النزعة اإليجابية: 
نالحــظ كل يــوم أن بعض الناس ينعمــون بتوقعات ونظرة إيجابية تجــاه الحياة، ويف 

مقابلهم آخرون ميالون للتوقعات األكرث قتامة، أو لرؤية الجانب الســلبي للحياة. اتضح أن 

معظمنا يبدو أن لديه مثل نقطة الضبط أو االرتكاز لرفاهيتنا، وهو ما يساعدنا عىل تفسري 

ســبب ميلنا إىل إعطاء إجابة مامثلة عن مدى رضانا عن الحياة، عندما ُنسأل نفس السؤال 

الحقاً بعد مرور عقد أو أكرث.

وتشري األدلة من الدراسات التي تتناول التوائم إىل أن هناك عىل األقل بعض األساس الجيني 

لهــذا االختالف؛ فالتوائم املتامثلة حتى عندما يتم تبّنيهام وتنشــئتهام منفصلني عن بعضهام، 

لهام مستويات من الرضا عن الحياة أكرث تشابهاً من التي سجلتها التوائم غري املتامثلة.

يعتقــد أن جزءاً من هذه الفروق الفردية يكمن يف النمط املعريف، ســواء أكان مصدره 

من الجينات أو من التنشــئة. وهو أمر يتضح أكرث يف الجانب الســلبي أو الحزين، يف امليل 

إىل تفســري األحداث بطريقة ســلبية نابعة من الداخل. عىل سبيل املثال، عندما ترُش سيارة 

عابرة املياه عىل املشاة، فإن معظم الناس يلقون بالشتائم عىل السيارة وباللوم عىل السائق، 

ولكن هناك بعض املشــاة سوف يلومون أنفســهم )كم كنت غبياً ألميش بالقرب من حافة 

الرّصيف(، ويصلون لدرجــة التعميم أحياناً )إنني دامئا غافل جداً(. وبطبيعة الحال، غالبية 

األحداث لها مســببات متعددة وال نستطيع نسَبها لســبب بعينه. وقد أظهر علامء النفس 
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بأن معظم البرش لديهم ميل قوي لتفســري العامل من خالل التحيز لخدمة املصلحة الذاتية، 

أي أننا منيل إىل أن ننســب الفضل ألنفسنا عىل األمور التي تسري بشكل جيد، ونلقي باللوم 

عىل اآلخرين أو األوضاع املحيطة عندما ال تســري األمور كام يرام. ويبدو أن هذه التحيزات 

تساعد إىل حد ما يف إبقائنا سعداء.

كام تظهر الفروقات يف النظرة النفســية أو اإليجابية بــكل وضوح، من خالل الخيارات 

التي نْقدم عليها يف الحياة، والظروف التي ننتهي إليها يف نهاية املطاف. عىل ســبيل املثال، 

مييل الناس األكرث سعادة إىل أن يكونوا أكرث جاذبية لآلخرين، وقد يجدون اآلخرين أكرث عوناً 

لهم وأكرث إقباالً عىل الدخول معهم يف األعامل التجارية.

هذه الفروق الفردية يف النظرة املستقبلية والتوقعات، ُتفرس الكثري من الفروق الفردية 

يف مستوى الرفاهية بني السكان، كام أنها تؤثر بدورها عىل مخرجات ونتائج أخرى. أظهرت 

الدراســات االســرتجاعية مثاًل، أن األشــخاص الذين لديهم نظرة أكرث إيجابيــة تجاه الحياة 

كالشــباب، من املرجح أن يعيشــوا عقداً من الزمن أطول من عمر األشــخاص الذين لديهم 

نظرة أكرث سلبية.

حتى اآلن، ليس هناك الكثري مام ميكن لصانعي السياســات )أو ينبغي عليهم( القيام به 

حيال الفروقات املتجذرة جينيــاً فيام يتعلق بالرفاهية، ولكن الكثري من الفروقات البنيوية 

ترتبط أيضا بالتنشئة وطرق التفكري، وهي مجاالت مرنة وقابلة للتغيري. مثاًل، الطريقة التي 

يشــجع بها اآلباء واملعلمون األطفال عىل النظــر إىل املنغصات الحتمية يف الحياة، ميكن أن 

تؤثر بشــكل كبري عىل كيفية استجابتهم لها وشعورهم بها. وميكن للعالج املعريف أن يساعد 

أيضاً يف الواقع بتشجيع الناس عىل إعادة تشكيل طريقة تفسريهم للعامل من حولهم.

العوامل المادية:
بعــض االعتبارات الشــعبية، وحتــى الدينية، توحي بــأن العوامل املاديــة ال عالقة لها 

بالرفاهية الشخصية لألفراد. قد يكون هذا صحيحاً لرهبان الِتبت، ولكنه ليس كذلك ملعظم 

الناس حول العامل.
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بــل إن نظرة خاطفة عىل العالقة بني مســتويات الرفاهية الشــخصية والدخل، تشــري 

بقوة إىل أن املال يشــرتي عىل األقل بعض السعادة)٩(. أما معامل االرتباط بني االثنني عىل 

املستوى الوطني، فهو حوايل ٠.٨ – أو عالقة قوية كام هو الحال يف العلوم االجتامعية. كام 

أن هناك عالقة مامثلة اتخذت شــكل املنحنى نجدها داخــل البلدان؛ حيث ُيقدم األغنياء 

باســتمرار تقيياًم ملستوى رضاهم عن الحياة أعىل مام يقدمه الفقراء. وبطبيعة الحال، فإن 

هذا االرتباط ال يعني وجود عالقة سببية. ومن املرجح أن يكون جزٌء من هذه العالقة عىل 

األقل حدث بفعل عوامل أخرى، مثل توفر مســتوى أفضل من الرعاية الصحية والتعليم يف 

البلدان أو األماكن األكرث ثراًء. حتى إنه من املعقول أن بعض االختالفات يف مستوى الدخل 

قد يرجع جزئياً إىل الرفاهية وليس العكس، عىل األقل لدى بعض السكان. وليس من املرجح 

أن تتمكن الفروق عىل املســتوى الفردي يف النظرة املستقبلية، أو علم النفس اإليجايب، من 

تفسري الفروقات الوطنية يف الناتج املحيل اإلجاميل، عىل الرغم من أن البعض كان قد اقرتح 

ذلك )١٠(.

بطبيعة الحال يوجد املزيد من العوامل املادية والبيئية غري عامل الدخل املادي. وهناك 

ر املساحات الخرضاء، وامتدادات املياه الجارية وغريها من مظاهر  أدلة متزايدة عىل أن توفُّ

الطبيعة، يعزز من مســتوى الرفاهية التي نشــعر بها)١١(. ويبدو أن ما تفعله برثوتك هو 

أحد العوامل الرئيســية األخرى، وعىل حد تعبــري ورد يف ورقة رائعة قدمتها "إليزابيث دن" 

وآخرون: "إذا كان املال ال يجعلك سعيداً، فأنت عىل األرجح ال تنفقه بطريقة سليمة")١٢(.

عىل سبيل املثال، إذا أردت أن تسعد أبناءك وُتسعد نفسك، يتعني عليك أن تشرتي ألبنائك 

ما يكسبهم الخربات، بدالً من أن تشرتي لهم األشياء.
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 الشكل)35( 

متوسط مستوى الرضا عن الحياة مقابل الناتج املحيل اإلجاميل )GDP( حسب البلد. ويشري حجم 

النقاط إىل حجم السكان )استناداً إىل الرسم األصيل الذي خطه "أنجوس ديتون" باستخدام بيانات 

من غالوب(

واألهــم مــن ذلك، أن الناس يف غالب األحــوال يعتادون كثرياً عىل الســلع املادية التي 

ميلكونهــا، وكثرياً عىل الظروف املحيطة بهم كذلك، وهي عملية تعرف باســم: التكّيف مع 

املتع. إنك عندما تحصل عىل ســيارتك الجديدة، تكون يف بداية امتالكك لها مصدراً حقيقياً 

للمتعة، ولكن بعد مي ستة أشهر من ركوبها يف زحام مرور خانق متاماً كام كان الحال مع 

ســيارتك القدمية، يكون الحامس األّويل قد تالىش إىل حد بعيد جداً. "ريتشارد إيسرتلني" هو 

املنافس الرئييس يف نقاش مشــهور عن مثل هذا التكّيف، تناول ســبب فشــل زيادة معدل 

السعادة عند األمريكيني منذ الخمسينيات )1950s(، بالرغم من الزيادات املطردة يف الناتج 
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املحيل اإلجاميل، واستحدث فيه مصطلح "مفارقة إيسرتلني". خلص إيسرتلني إىل أن الزيادة يف 

الرفاهية املادية تخلق زيادة يف التطلعات، مام يلغي التأثري اإليجايب املتوقع عىل الســعادة. 

)والتفسري املنافس أو التكمييل، الذي طرحته شخصيات مثل "ريتشارد اليارد"، هو أن توقُّف 

الزيــادة يف مســتوى الرفاهية منذ الحرب العاملية الثانية رغــم أن الرثوات زادت، يعود إىل 

التعاسة الناجمة عن تغريات أخرى، مثل تدهور العالقات االجتامعية – انظر أدناه(.

إن ما ُيحِدث الفارق ليس مجرد الدخل املادي بحد ذاته. فرفاهية اإلنسان، والثدييات 

األخرى بالتأكيد، تتأثر بشــدة بشــعور الســيطرة. ففي التجارب القدمية، وإن كانت غري 

لطيفــة أبداً، ُربط قردان إىل كرســيني، ووضــع بيد أحدهام زٌر يضغــط عليه يف كل مرة 

إليقاف تعرض كليهام لصدمة كهربائية صغرية. ُوجد أن القرد يوكيد – الذي تعرض لنفس 

العدد من الصدمات الكهربائية، التي تعرض لها القرد الذي لديه الزر – عاىن وضعاً أســوأ 

بكثــري. وباملثل، يبدو أن الذين يعانون من انعدام االســتقرار يف العمل، لديهم مســتوى 

رضا عــن الحياة أقل بكثري من نظرائهم الذين لديهم دخل مامثل، ولكنهم ينعمون بأمن 

وظيفي أكرب. ويبدو كذلك أن انخفاض مســتوى الصحة النفسية والجسدية ملن يشغلون 

املناصب ذات املســتوى األقل يف املؤسسات الكبرية، يحركه افتقارهم للسلطة وليس فقط 

أن أجورهم أقل.

يشــار بإصبع االتهــام يف التأثري الذي تحدثه العوامل املادية عىل مســتوى الرفاهية إىل 

مجموعــة من أدوات السياســات والتدخــالت املألوفة، وخاصة تلك التــي تكون بالجانب 

األيرس للسياسة، مثل تدخالت الحد من الفقر، إال أن مؤلفات وأدبيات الرفاهية تربز كذلك 

بعض التقلبات الجديدة، مام يشــري إىل أن عوامل مثل الســيطرة وسهولة الوصول إىل العامل 

الطبيعي، تلعب دوراً هاماً يفوق دور الدخل نفسه.

العوامل االجتماعية:
أمــا املجموعة الثالثة مــن العوامل فتتعلق بكيفية ارتباطنا مبــن حولنا. ولعل هذا هو 

املجال الذي تكون فيه أدبيات الرفاهية أكرث إزعاجاً وتحدياً للسياسات املعارصة.
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إننا كبرش كائنات اجتامعية بشــكل كبري وعميق، لذا يجب أال نستغرب من أن عالقاتنا 

مع اآلخرين مهمة جداً لرفاهيتنا. كم عدد األفالم واملسلســالت التلفزيونية التي تدور حول 

زيادة األجور باملقارنة مع تلك التي تدور حول العالقات االجتامعية – هل سيجتمعان يوماً 

يف عمل واحد؟

عندما ننظر إىل املؤلفات واألدبيات، نجد أن نوعية العالقة التي تربطنا باآلخرين، يبدو 

مراراً وتكراراً أن لها تأثرياً هائاًل عىل الرفاهية الشــخصية. ولتوضيح ذلك، انظر الشــكل ٣٦؛ 

حيث نرى أن األعمدة ذات األثر البارز متثل تقريباً كل ما له ارتباط بالعالقات الشخصية.

  الشكل)36(

تحليل من مسح "لوحة األرسة الربيطانية" يبني التأثري النسبي ملختلف املتغريات االجتامعية 

واالقتصادية عىل رضا الحياة. الحظ االرتباطات الكبرية مع املتغريات االجتامعية. )التحليل الداخيل 

ملكتب مجلس الوزراء، مع الشكر "لبول أوروييمي" و "إوين ماكينون"(

من خالل الرسم البياين، يتضح أن الرتمل أو االنفصال أو الطالق أو عدم الزواج أبداً أموٌر 

ذات تأثــري يسء جداً عــىل رفاهيتك )رغم ذلك، الحظ القضايا الســببية أعاله(. يف املقابل، 
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مقابلــة ورؤيــة اآلخرين بانتظام، والعمل التطوعي، والشــعور بأن من حولك يســتحقون 

الثقــة التي متنحها إياهم، جميعها ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبســتوى أعىل من الرفاهية. وهناك 

مجموعــة كبرية من األدلة تشــري إىل أن هذه االرتباطات ســببية عىل األقــل يف جزء منها؛ 

فالعالقات االجتامعية الداعمة توفر الرعاية العاطفية والجسدية، ولها آثار واضحة تنعكس 

عىل الرفاهية العقلية والجســدية)١٣(. وكام دّون أرسطو منذ أكرث من ٢٠٠٠ سنة يف كتابه 

"األخالق النيقوماخية":

ومع ذلك، أن تكون محبوباً أمٌر رائع، فالناس يســتمتعون بحب اآلخرين لهم من أجل 

ذواتهم، ولهذا الســبب يبدو أنه يشء أفضل من التكريــم والتبجيل؛ فعالقات الصداقة يتم 

انتقاءها خالصًة من أجل الصداقة.

إن تأثري العالقات الشــخصية قوي جــداً، لدرجة أن الباحثني وجدوا أن مجرد تشــجيع 

األشخاص الخاضعني للبحث عىل االحتفاظ مبذكراتهم اليومية لبضعة أسابيع، كفيٌل بأن يؤدي 

إىل تحســن واضح يف صحتهم ورفاهيتهم، مثل تســجيل تحســن يف أداء جهاز املناعة)١٤(.  

وباملثل، تفاجأ كثري من الناس من املســتوى العايل نســبياً من الرفاهية يف إيرلندا الشاملية، 

مقارنــًة بأقاليم أخرى من اململكة املتحدة. ولكن ما ُينىس غالباً هو أن تجربة معظم الناس 

اليوميــة يف إيرلندا الشــاملية تتضمن العيش يف مجتمعات قويــة ونابضة بالحياة، حتى لو 

كانت هذه املجتمعات تاريخياً متّر برصاعات يف بعض األحيان فيام بينها.

أمــا األثر الكبري للبطالة فريتبط جزئياً أيضــا بالعالقات االجتامعية. وقد الحظ الباحثون 

منذ فرتة طويلة أن البطالة ترض مبســتوى الرضا عن حياتك وبصحتك النفســية)١٥(. ولكن 

األمر امللفت للنظر هو مقدار هذا التأثري. وباســتخدام الضوابط اإلحصائية، ميكننا أن نبني 

أن األثر السلبي للبطالة عىل الرفاهية أكرب بكثري مام ميكن تفسريه بفقدان الدخل فحسب. 

فالبطالــة تنطوي عىل ما هو أكرث بكثري مــن مجرد فقدان الدخل؛ فهي تجلب معها فقدان 

االتصال االجتامعي وفقدان معنى الحياة.

وحتى يف العمل ميكننا أن نرى اآلثار القوية للعالقات االجتامعية. ففي إحدى الدراسات 

ووفقاً للمذكرات اليومية لعّينة الدراســة وخرباتهم، فــإن الوقت الذي يقضيه املوظف مع 

رئيســه يف العمل يكون عادًة من بني أقل أوقاته ســعادة. ومن ناحية أخرى، مَتتعك بعالقة 
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جيدة مع رئيسك يف العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع تسجيل ارتفاع كبري يف مستوى الرضا عن 

الحياة. عندما تقيم عالقتك مع رئيسك يف العمل )عىل مقياس مكون من ١٠ نقاط( بنقطة 

واحدة فقط أعىل من الســابق، فلذلك تأثري يعادل تأثري حصولك عىل زيادة يف األجر بنسبة 

٣٠ يف املائة، وذلك عىل مقياس مستوى رضاك عن حياتك)١٦(. وال يقترص األمر عىل رئيسك 

يف العمل فحســب؛ فالذين يقولون إنهم يعملون مع صديقهم املفضل، يســجلون درجات 

تقييم ملستوى )االرتباط الوظيفي( لديهم أعىل من املتوسط مبا يقارب سبع مرات)١٧(. 

إن هذا التأثري للعالقات االجتامعية عىل الرفاهية يشري إىل رضورة إعادة موازنة السياسات 

بشكل كبري، ومراجعة املامرسات يف األعامل ورمبا حتى األولويات يف حياتنا.

اآلثار المترتبة على السياسات:
االنطباع العام لدى كثري من الناس أنك إذا كنت رئيساً للوزراء، أو رئيساً للدولة، أو رئيساً 

تنفيذيــاً، فإنك مــا إن تعطي تعليامت لتنفيذ يشء ما، إال وســيتم. وكثرياً ال يكون هذا هو 

الحال، خاصًة عندما يكون الطلب غري عادي، أو يتعارض مع عادات املؤسسة أو املنظمة.

ويف حالــة الرفاهيــة، وجدنا أن الجهات النادرة يف النظام التــي كانت مهتمة بالرفاهية 

دفعت باملوضوع إىل األمام، أما البقية فأصابهم الوجوم الدميوقراطي، إما دهشًة أو تشكيكاً 

أو رفضــاً. وقد حدث أرسع تقدم لهذا املوضــوع يف جانبي املقاييس والبيانات، يف حني أننا 

وجدنا صعوبة أكرب يف إحراز تقدم معترب يف جانب السياسات.

ومن أجل التواصل مع الوزارات حول هذا املوضوع عقدنا سلســلة من ورش العمل مع 

كبار موظفي الخدمة املدنية يف الوزارات الرئيســية للدولــة، لحثهم عىل التفكري يف منظور 

الرفاهية، ومتى وأين ميكنها أن تقودهم إىل التوصل الستنتاجات مختلفة يف السياسات. وقد 

اســتمتع الناس حقاً بالجلســات، متاماً كام استمتعوا من قبل بحضور ورش العمل تلك التي 

عقدناها حول الُنُهج السلوكية، ولكن بعد ذلك عادوا إىل وزاراتهم واستمروا بتسيري أعاملهم 

دون تغيري يذكر. كان أحد االختالفات الرئيسية بني الحالتني هو أن أدوات الرؤى السلوكية، 

مثل تقرير مايندســبيس )MINDSPACE( وإطار إيست )EAST(، ميكن تطبيقها عىل أي 

عمل يحاول الوزراء والوزارات بالفعل القيام به، كام رأينا يف الفصول السابقة. وعىل النقيض 
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من ذلك، فإن عقدنا لجلســة بشــأن الرفاهية الشخصية ليس لتقدميها كمجرد أداة جديدة، 

بل كانت هدفاً جديداً.

بســبب هذا التقدم البطيء نســبياً طلب رئيس الوزراء من اللــورد " غوس أودونيل"، 

الــذي تقاعد مؤخراً مــن الخدمة املدنية ومن منصبه كأمني عام ملجلــس الوزراء، أن يقود 

عملية مراجعة شــاملة ومفصلة لآلثار املرتتبة عىل السياســات العامة من املسعى لتحقيق 

الرفاهية الشــخصية بوصفها هدفاً علنياً. وللحفاظ عىل استقاللية هذه الدراسة، طلبنا من 

معهــد "ليجاتوم" احتضانها ودعمهــا. وكان معهد ليجاتوم قد نرش ســابقاً مؤرشاً لالزدهار 

السنوي عىل مستوى الدولة، وهو مؤرش استثنايئ، حيث يجمع بني مقاييس االزدهار املادية 

وبني مجموعة أوســع من املؤرشات، مثل الحرية الشــخصية وجــودة العالقات. رسيعاً قام 

غوس بتشكيل لجنة تضم كاًل من الخبري االقتصادي "ريتشارد اليارد")١٨(؛ و"مارتني دوراند" 

كبري اإلحصائيني يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(؛ واملتشكك ولكنه متألق 

"أنغــوس ديتون" من جامعة برينســتون؛ وأنا، وإن كنت أشــارك بصفتي غــري الحكومية. 

وبالتوازي مع ذلك، عملنا عىل املي قدماً واســتكامل بعض التدخالت املرتبطة بالسياسات 

مــن داخل مكتب مجلس الوزراء، وخاصة حــول مواضيع التطوع، ورفاهية القوى العاملة، 

واستخدام البيانات.

يف شهر مارس من عام ٢٠١٤م، تم نرش تقرير "أودونيل–ليجاتوم" يف لندن وبرلني، وهذا 

يعكس االهتامم املتزايد للمستشــارة األملانية أنجيال مريكل بشأن الرفاهية. كام ساعد ظهور 

االهتامم األملاين بربنامج الرفاهية عىل إبعاد النظر إليه بأنه مجرد فضوٍل بريطاين.

علينــا أن ندرك أن برنامــج الرفاهية ال يزال يف بداياته. وبنــاًء عليه، برصف النظر عن 

كون برنامج قياس الرفاهية أصبح اآلن يف مســار متقدم جداً، فإن تركيز بقية هذا الفصل 

ســيتعلق مبا هو مطلــوب من الحكومات واملنظامت أن تقوم بــه، أو ما ميكنها القيام به، 

وليس ما قامت به بالفعل، حيث تتســم معظم التدخــالت املطلوبة باحتوائها عىل عنرص 

سلوك أو حفز قوي.
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دليل المستخدمين لحياة أكثر سعادة – "كشف الغطاء عن" الرفاهية:
باإلضافة إىل وضع مقاييس قوية للرفاهية يف اململكة املتحدة، اضطلع مكتب اإلحصاءات 

الوطنيــة ورئيس اإلحصائيني بدور رائد يف تشــجيع االتحــاد األورويب والوكاالت اإلحصائية 

الوطنيــة يف البلدان األخرى عىل اعتامد مقاييس قابلة للمقارنة معها. ميكننا حالياً أن نقارن 

وبصورة متزايدة ليس فقط مســتوى الرضا عن الحياة بني الدول، وإمنا كذلك نســبة الناس 

يف جميع أنحاء االتحاد األورويب، الذين يشــعرون أن ما يفعلونه يف حياتهم ذو شأن وجدير 

باالهتامم وبذل الجهد. وتتصــدر الدمنارك دول االتحاد األورويب يف جانب الرضا عن الحياة 

بنســبة ٩١ يف املائة مســجلة درجة ٧ أو أعىل عىل املقياس، يف حني أن النســبة يف بلغاريا 

تبلغ ٣٨ يف املائة فقط. وســجلت اململكة املتحدة، جنبا إىل جنب مع أملانيا، نسبة أعىل من 

متوســط االتحاد األورويب عند حوايل ٧٢ يف املائة. كام تصدرت الدامنارك التصنيف أيضاً يف 

مســتوى الشعور بأن الحياة جديرة باالهتامم، وتســتحق العناء بنسبة بلغت ٩١ يف املائة، 

وســجلت اململكة املتحدة مرة أخرى نسبة فوق املتوسط بلغت ٨٢ يف املائة، ولكن اليونان 

تخلفت يف أسفل القامئة بنسبة بلغت ٤٨ يف املائة فقط)١٩(.

هناك دامئا اهتامم كبري باإلحصاءات الرئيســية والعامة، ولكن القيمة الحقيقية للمسح 

الــذي أجراه مكتب اإلحصــاءات الوطنية، تتمثل يف أن حجم العينــة الكبري – ما يزيد عن 

١٠٠,٠٠٠ شــخص يف الســنة – يتيح املجال لعمل تحليل أكرث دقة بكثري مام كان ممكنا من 

قبل. وقد صممت هذه الدراســة املســحية يف اململكة املتحدة لتشمل عينات متثيلية لكل 

منطقة ذات ســلطة محلية من مناطق اململكة املتحدة، فضاًل عن تقديم نتائج متثيلية عىل 

الصعيد الوطني عىل أساس ربع سنوي. وميكن أن تجمع هذه البيانات وتجدول مع البيانات 

األخرى، بحيث تعطي إجابات شــافية عىل مجموعة من األسئلة املتعلقة بالسياسات )انظر 

أدناه(. ولعل األهم من ذلك كله هو أنه ميكن للمواطنني اســتخدامها واالســتفادة منها يف 

تحديد خياراتهم الحياتية الخاصة.

تخيــل أنك شــخص يبلغ من العمــر ١٧ عاماً وتحــاول اتخاذ القرار بشــأن املهنة التي 

ستختارها ملستقبلك. فإذا بحثت من حولك قد تتمكن من العثور عىل بيانات حول متوسط 

الدخل الذي يحققه ميكانييك الســيارات مقارنة مبســؤول الغابات، أو املدرس، أو املحامي. 
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ولكن أليس من الجيد واملفيد أن تعرف مدى رضا األشــخاص يف هذه املهن، خاصة إذا كان 

هذا الرضا مرهوناً بعوامل أخرى مثل مســتوى التحصيل العلمي أو الدخل أو نوع الجنس؟ 

هل يشــعر املحامون أو املعلمون البالغون من العمر ٤٥ عاماً بأن عملهم يف الحياة جدير 

باالهتامم ويستحق العناء من أجله؟ ميكنك أن تسأل أصدقاء والديك ممن يعملون يف تلك 

املهن، إذا كان لديهام مثل هؤالء األصدقاء، عن شعورهم تجاه أعاملهم، ولكن هل ُيعتربون 

أمثلة منوذجية؟ باملقابل، تخيل لو كان مبقدورك أن تسأل املئات واآلالف من الناس.

 الشكل)37( 

مستوى الرضا عن الحياة مقابل األرباح حسب املهنة بني العاملني يف اململكة املتحدة، بيانات عام 

2013م )تحليل "إوين ماكينون" املحلل مبكتب مجلس الوزراء(
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عندما ُنرش هذا الرســم البيــاين يف أوائل عام ٢٠١٤م، أثار اهتاممــاً كبرياً – وخاصة بني 

أصحــاب املحالت التي تبيع املرشوبــات املمنوعة ورجال الدين. وبطبيعــة الحال، فإنه ال 

يستلزم بالرضورة أن من يبلغ عمره ٢٠ عاما سوف يضمن حياة النعيم يف الكنيسة، وال حياة 

اليأس باعتباره يدير محل مرشوبات ممنوعة. ولكنه فتح أعني كثري من الناس ليكتشفوا أن 

محالت املرشوبات املمنوعة يف حني أنها قد تكون مصدراً كبرياً للشعور بالرضا لدى زبائنها، 

إال أنها مل تكن كذلك ملن يديرها. وباملثل، فإنه من املثري لالهتامم، ليس بالرضورة أن يكون 

واضحاً، أن املزارعني والعاملني يف مجال اللياقة البدنية يســجلون مســتوى رضا عن الحياة 

أعىل بكثري من املســتوى الذي يســجله عامل البناء واملســاحون، عىل الرغم من أن الفئة 

األخــرية تجني يف العموم مــاالً أكرث قلياًل، وأن املحامني يجنون ماالً أكرث من األطباء، ولكنهم 

إىل حد ما أقل رضا عن حياتهم.

وباملثــل، تخيل أنك تحاول أن تقرر أين تســتقر مع أرستك الشــابة. أين ميكن أن تجد 

مكاناً لطيفاً للعيش فيه – وال يعني ذلك نوعية املساكن فحسب، بل مكاناً يكون الناس فيه 

ســعداء؟ أو رمبا كنت تحاول أن تقرر االختيار بني إنجاب األطفال يف عمر مبكر أو يف عمر 

متأخر: فهل الذين ينجبون أطفالهم يف بداية حياتهم املهنية أكرث ســعادة من أولئك الذين 

ينتظرون – أم أنه يف املتوسط رمبا ال يشكل ذلك أي فرق؟

هذه ليست مجرد أسئلة أكادميية، بل هي أسئلة حقيقية تواجه معظم الناس يف حياتهم. 

وكام أظهر علامء النفس، فإن الناس وبشكل مثري للعجب غالباً ما يكونون ضعفاء يف التنبؤ 

مبا ســيجعلهم ســعداء)٢٠(. أما اإلجابات عىل هذه األســئلة، حتى يف شكل بدايئ، عادًة ما 

تكــون عىل هيئة تقديم "ميزات يكتنفها الغموض" كام قال االقتصادي "ديفيد اليبســون". 

وبطبيعــة الحــال، فإن اإلجابــة "الصحيحة" ألي فرد عىل أي من هذه األســئلة تعتمد عىل 

عوامــل عديدة، وكثري منها قــد يكون فردياً وخاصاً جداً. ولكــن يف غياب آالت الزمن التي 

متّكننــا من لقاء ذواتنا والتحدث إليها يف الزمن املســتقبل، فإن التعلم من تجارب اآلخرين 

ومشاعرهم دليل ومرشد غني ميكن أن ُيفيدنا يف تجاربنا ومشاعرنا املحتملة.

ال يقع عىل الحكومة مســؤولية اتخاذ هذه االختيارات نيابة عن الناس، وال أن تخصص 

للمواطنني "مستشــار يف رحلة الحياة"، ولكن ميكن للحكومات - ورمبا غريها - أن تساعد يف 
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توليــد وإتاحة مثل هذه البيانات، كام فعل مكتب اإلحصاءات الوطنية يف اململكة املتحدة. 

وميكنهــم، عىل حــد تعبري حكومة ٢٠١٠م االئتالفية، املســاعدة يف التوصل إىل "طرق ذكية 

لتشجيع ودعم ومتكني الناس من اتخاذ اختيارات أفضل ألنفسهم".

الصحة العقلية وبناء الشخصية:
أرشنا أعاله إىل أن الفروق الفردية يف الرفاهية تابعة إىل حد ما لكيفية تفكرينا يف العامل. 

وقد شــاركت الحكومات منذ وقت طويل يف صياغة املناهج الدراســية للمدارس، وباملقابل 

توســع نطاق التعليــم املدريس عىل نحو مطرد خــالل القرن املــايض. فالكنائس، واألعامل 

التجارية، واآلباء، واملدارس، جميعها لها يد يف تشــكيل ما يتعلمه الصغار وما يفكرون فيه، 

ولكن طاملا هناك مجتمعات برشية، فسيســعى كل جيل إىل تشــكيل طريقة تفكري الجيل 

الــذي يأيت بعده والعكس بالعكس. فاملجتمعات التي تقــوم عىل الصيد أو الزراعة، تحتاج 

إىل مهارات وحاالت ِمزاجية تختلف عن أولئك الذين يعيشون يف زمن الرصاعات والحروب.

ونحــن اليوم نعرف أكرث بكثري مــام ُعرف عىل مدى جيل كامل مــن الزمن، حول تأثري 

الطريقة التي ُنريب بها أطفالنا عىل حاالتهم املِزاجية، وقدرتهم عىل مواجهة صعوبات الحياة 

الحتميــة. إننا عندمــا نثني عىل الطفل ملا بذله من جهد، بدالً مــن الثناء عىل قدرته، فإننا 

بذلــك نغرس فيه نظريــة عقلية بأن النجــاح يف املهام، والتمّكن من املهــارات، ما هي إال 

أمور ميكن اكتســابها من خالل الرتكيز وبذل الجهد. وعىل النقيض من ذلك، إذا ما انفكت 

تعليقاتنا تربط أداء الطفل بقدراته املتأصلة واملوروثة، فإنه عندما يكون يف حالة كفاح مع 

صعوبة تواجهه، فرسعان ما يستســلم ويتخىل عن املحاولة بدالً من بذل املزيد من الجهد 

الجــاد)٢١(. يف الوقت الحايل ُيعتقــد أن أمناط الفكر مثل هذه، وقدرة الطفل عىل الصمود 

العقــيل، ال تؤثر فقط عــىل مدى مثابرته ونجــاح أدائه يف الرياضيات أو املوســيقى، وإمنا 

تؤثر كذلك يف نهاية املطاف عىل تحصيله العلمي، ومســتوى الرفاهية الشــخصية يف حياته 

املستقبلية. 

إننــي أعتقــد أن عدم أخذ هذه األدبيات عىل محمل الجد هو ســلوك ينم عن االفتقار 

لحس املســؤولية. وأذكر هنا أننا يف عام ٢٠١٣م عقدنا ندوة يف مكتب رئيس الوزراء تتناول 

القدرة عىل الصمود، مبشــاركة "ماريت ســيليغامن"، و "أنجيال داكورث"، وشــخصيات أخرى 
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بارزة من بينها "جيمس أوشــونييس" الرئيس الســابق لوحدة السياسات وتقدم التعليم يف 

مكتب رئيس الوزراء، والذي توصل إىل استنتاجات مامثلة. رغم ذلك علينا أن نخطو بحذر، 

وأال نتمســك بصيغة عاملية موحدة تصلح للجميع، بل علينا أن نخترب بشــكل منهجي طرق 

بنــاء وتعزيز القدرة عىل الصمود العقــيل و "العزم" و "الجرأة" لصغارنا – وبالتأكيد تطوير 

مهارات ضبــط النفس والتخطيط العقــيل و "ما وراء املعرفــة" metacognition )مبعنى 

التفكــري يف كيفية التفكري(. وقد ظهرت نتائج واعدة للدراســات املبكرة التي تناولت تعليم 

مهارات املرونة العقلية للمراهقني، ومن ذلك انخفاض مستوى الشعور باالكتئاب يف مرحلة 

الطفولة. غري أن أثر ونتائج العديد من هذه الربامج املبكرة ُوجد أنها تتالىش بعد بضع سنني 

–ليــس باألمر اليسء وال الجيد مبا فيه الكفاية. ويالحــظ أن هذه الربامج غالباً كانت عبارة 

عن إضافة صغرية إىل املنهاج الدرايس العادي، بدالً من أن تكون مدمجة فيه ومتكاملة معه 

متاماً. أما الجيل القادم من الربامج فهو أكرث تكاماًل، وننتظر نتائجه بفارغ الصرب. 

مثل هذه الربامج التي تعنى بالصغار ينبغي أن تقدم الدعم لآلباء بقدر دعمها للمدارس. 

وعىل حد قول خبري تربية األبناء "ستيفن سكوت" منذ فرتة طويلة: نحن نعرف بالضبط كيف 

نصنع شاباً مضطرباً – كام أننا نعرف جيداً كيف نتجنب ذلك. ومن املثري للدهشة أنه حتى 

عهٍد قريٍب جداً، يف الوقت الذي نقدم لآلباء الكثري من الدعم واملعلومات التي تخص مرحلة 

الوالدة، فإننا ال نقدم لهم أي مساعدة عىل اإلطالق فيام ييل ذلك من مراحل. لذا وبالتعاون 

مع "ســتيف هيلتــون" ووزارة الصحة، دعمنا تطويــر مجموعة كبرية مــن مقاطع الفيديو 

القصــرية، التــي ميكن للوالدين أن يختارا إما تنزيلها عرب املوقع اإللكرتوين أو إرســالها إليهام 

قبل والدة طفلهام وبعد الوالدة، والتي من شــأنها أن تقدم املشــورة بشأن مواضيع تهمهم، 

تراوحــت بني كيفية تحميم الرضيع إىل توضيح ملدى أهمية التحدث مع الطفل و "التناغم" 

معه. كام تم تدبري ميزانية تزيد عن ٤٠٠ مليون جنيه إسرتليني لدعم التوسع الهائل لربنامج 

"األرس املضطربة"، والذي يهدف إىل تحديد ما يزيد عن ١٢٠,٠٠٠ أرسة مضطربة يف اململكة 

املتحدة وتقديم الدعم واملســاعدة لها. مل يكــن الهدف من هذه الخطوة يقترص عىل مجرد 

تقليل الصعوبات التي تســببها هذه األرس لجريانهــا، أو تقليص التكاليف الباهظة ملجموعة 

من الخدمات التي تكبدها، ولكن بكل صدق وإخالص كان من أجل املســاعدة عىل تحويل 

حياة تلك األرس نحو األفضل، وخاصة من أجل أطفالهم األصغر سناً.
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يف كثري من األحيان، كان لدى البالغني يف هذه األرس املضطربة مشاكل يف الصحة العقلية، 

ونادراً ما يتم تشــخيصها. وقد لعبت ظروف هذه األرس دوراً مزدوجاً يف األمر، فهي السبب 

والنتيجة يف اآلن نفســه، حيث كانت األم التي تعاين من االكتئاب الشــديد تكافح من أجل 

الســيطرة عــىل أطفالها املراهقني، ولكــن اكتئابها كان جزئيا بفعل الظــروف الصعبة التي 

وجدت نفسها فيها.

إن التصدي للمرض العقيل بشــكل عــام ما هو إال نتيجة أخرى قويــة للنظر إىل العامل 

مــن خالل عدســة الرفاهية. ويقدر أن ما يقارب ربع األمــراض العقلية فقط هي التي يتم 

معالجتهــا، وحتــى عندما يتم معالجتهــا فإن ذلك يأيت عادة بعد تأخــري كبري، أو كام يقول 

ريتشــارد اليارد: "إذا كانت ساقك مكسورة، سيتم معالجتك يف غضون ثالث ساعات، ولكن 

إذا كانت روحك هي املكســورة، ستكون محظوظا إن متت معالجتك يف غضون ثالثة أشهر، 

هــذا إن حصلت عليــه عىل اإلطالق")٢٢(. ومن املثري لالهتــامم، أن الناس الذين يتمتعون 

بصحة جيدة عندما ُيســألون عن مدى بشــاعة أن يعاين املرء من أمراض مختلفة، وما الذي 

ســيدفعونه ملنع اإلصابة بهذه األمراض، فإنهم ُيقللون وبشــكل منهجي من اآلثار الســلبية 

للمرض العقيل)٢٣(.

مــن املفارقات العجيبة أننا مع تقليلنا من شــأن األمراض العقلية، إال أن من يتوجه منا 

لتلقــي العالج وخاصة ضــد القلق واالكتئاب ُيفرِط إن صح القــول يف امُلداواة. ويف اململكة 

املتحدة وحدها، كانت هناك زيادة بنسبة ١٦٥ يف املائة يف الوصفات الطبية لألدوية املضادة 

لالكتئاب بني عامي ١٩٩٨م و٢٠١٢م، وما يقارب من نصف نســبة الزيادة هذه حصلت يف 

السنوات األربع األخرية وحدها)٢٤(، أي بواقع ٤٠ مليون وصفة طبية يف السنة لعدد سكان 

يبلغ ٦٠ مليون نسمة، حتى وإن كان الكثري من هذه الوصفات الطبية هي وصفات متكررة. 

كام اختلفت مســتويات الوصفات الطبية أيضاً اختالفاً كبرياً بسبب اختالف وتغرّي مامرسات 

األطبــاء العامني، حيث كانت تقــل عن ٧٥ وصفة طبية لــكل ١٠٠٠ مريض، وارتفعت إىل 

مــا يزيد عــن ٣٠٠ وصفة طبية لكل ١٠٠٠ مريض. وتشــري التقديــرات إىل أن حوايل ثلث 

هــذا التباين ُيعزى إىل وجــود تباين فعيل يف االكتئاب، ولكن بقية هذه النســبة تعزى إىل  

وجود عوامل مثل: استعداد األطباء العامني إلعطاء الوصفات الطبية بشكل عام )عىل سبيل 

املثال، هناك ارتباط قوي بني ارتفاع معدالت الوصفات الطبية للمضادات الحيوية ووصفات 
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مضادات االكتئاب(، والخصائص السكانية وتلك املتعلقة باألطباء العامني )عىل سبيل املثال، 

ُتعطى وصفات طبية أكرث يف العيادات التي يكرث فيها املرىض من كبار السن، مع أن املفارقة 

يف األمر أن العيادات التي يديرها األطباء األكرب سناً تعطي وصفات طبية أقل(.

يف األعــوام األخرية أصبح هناك دعــم من األحزاب السياســية يف اململكة املتحدة كافة 

للتوســع الكبري يف تقديم العالجات النفسية، وخاصة العالج املعريف السلويك )CBT(. وميزة 

هــذا العــالج أنه يجمع بني الفائدة التــي يحققها العالج الدوايئ عــىل املدى القصري، وبني 

تحقيق النتائج املتقدمة عىل املدى الطويل؛ ألنه يعالج األمناط الكامنة وراء الفكر املسؤول 

عــن حالة االكتئاب. هذا بالنتيجة يؤدي إىل انخفــاض كبري يف معدالت االنتكاس عىل مدى 

عرش ســنوات، ويوفر املال ويقلل مشاعر القلق والفزع خالل هذه الفرتة. الخطوة الواعدة 

التالية تتجســد يف التطلعات إىل إنجاز توســعات كربى يف جودة االســتعانة بالحواسيب يف 

العالج املعريف الســلويك، وتســهيل الوصول إليه. وتدل املؤرشات األولية عىل أن هذا النهج 

ميكن أن يزيد فرص الوصول إىل العالج الفعال بخمســة أضعاف مع اســتخدام نفس العدد 

بني)٢٥(. من املعالجني امُلدرَّ

ولكــن يف األخري هنــاك حدود للمدى الذي ميكننا أن نصل إليه، وينبغي لنا أن نســعى 

جاهدين من أجل تحسني مستوى رفاهية وسعادة السكان، من خالل تغيري األفكار الراسخة 

يف أذهاننــا، وبالتأكيد عن طريق تحويل كل مشــاعر التعاســة والشــقاء إىل حالة رسيرية 

لدراستها وعالجها. كام يجب أن نرسخ جذور مشاعر الرضا والقبول بالحياة يف حياتنا نفسها، 

ويف الخيارات التي نصنعها ألنفسنا وللمجتمع من حولنا.

المجتمعات المحلية:
تشديد الرتكيز عىل أهمية العالقات االجتامعية هو أحد النتائج اإليجابية الرئيسية للنظر 

إىل العامل من خالل عدسة الرفاهية. فمد الجسور وإقامة العالقات االجتامعية مع اآلخرين 

ال يقترص أثرها عىل رفاهيتنا فحسب، بل يبدو أننا نستخف عىل الدوام بقوة ومدى تأثريها. 

إننــا منيل عىل وجه الخصــوص إىل التقليل من مقدار املتعة التــي نحصل عليها من مجرد 

الترصف بلطف مع الناس.
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يف إحدى الدراسات امليدانية املفضلة لدي، أعطت "إليزابيث دان" ٢٠ دوالراً لكل مشارك، 

ثم طلبت من نصفهم أن يشرتوا باملبلغ شيئاً ميتعون أنفسهم به، وطلبت من النصف اآلخر 

إنفاقه عىل شــخص آخر. بعد االنتهاء من مهمتهم، سألتهم عن مشاعرهم ومدى سعادتهم. 

تبني أن الذين اشــرتوا شيئاً لشــخص آخر كانوا أكرث سعادة من الذين اشرتوا ألنفسهم. ومع 

ذلك، عندما ُسئلت مجموعة أخرى مامثلة من الناس مجرد سؤال: أي الحالتني تجعلهم أكرث 

سعادة إذا قاموا بأحدهام؟ ظنت األغلبية منهم أن إنفاقهم املال عىل أنفسهم يجعلهم أكرث 

سعادة)٢٦(.

كــام أظهرت كثري من الدراســات يف اآلونة األخرية أن بذل املــال أو الوقت –أي العمل 

التطوعــي– يرتبط بزيادة كبرية يف مســتوى الرفاهية الشــخصية. ووجــد أن من يقدمون 

للجمعيات الخريية نســبة مئوية مــن دخلهم، بغض النظر عن الدخــل املطلق لهم، كانوا 

أكرث سعادة من غريهم. كام أن للعمل التطوعي تأثري مامثل، ويبدو أيضا أنه يؤدي إىل آثار 

إيجابيــة مبــارشة وغري مبارشة عىل رفاهية املجتمع ككل، حتى لو مل تتطوع شــخصياً؛ فإذا 

كنت تعيش يف مجتمع يتمتع مبســتويات عالية من العمل التطوعي، فإن من شأن ذلك أن 

يرفع من مستوى رفاهيتك وسعادتك.

كان رئيس الوزراء داعاًم بال تردد وعىل طول الخط لفكرة أن العالقات واملجتمعات املحلية 

مهمة للرفاهية، وللمجتمع األكرب بشكل عام. وقد كانت هذه هي الفكرة املركزية وراء الخطاب 

الــذي ألقاه يف عام ٢٠١٠م، وبعض الخطابــات التالية، فضاًل عن أنها تتوافق مع املفهوم الذي 

يتبناه هو وستيف هيلتون حول "املجتمع الكبري" )Big Society(، لكن رسالة "املجتمع الكبري" 

كانت يف تعرث من الناحية السياســية. لذا يف عام ٢٠١٢م، تحدثُت مع رئيس الوزراء ومع "نيك 

هريد" وزير املجتمع املدين آنذاك، ألرى إن كان بوسعي إقناعهم باستخدام نهج جديد من أجل 

تحفيز العمل االجتامعي، عىل غرار الُنُهج التي يستخدمها فريق الرؤى السلوكية. كانت الفكرة 

هي استخدام كٍل من الجانب العميل للعلوم السلوكية "كيف"، والطرق التجريبية الصعبة التي 

أثبتنــا فعاليتها يف مجاالت أخرى. وبدعم من "مايكل ليونز" أحد قيادات مكتب رئيس الوزراء 

وافقوا عىل ذلك، وتم إنشاء فريق العمل االجتامعي عىل غرار فريق الرؤى السلوكية، وبتمويل 

من مكتب مجلس الوزراء قدره ٤٠ مليون جنيه إســرتليني. )كم كنت أمتنى لو كان لدينا مثل 

هذا التمويل عندما بدأ فريق الرؤى السلوكية عمله!(.
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وبحكــم أن جميع النتائج الســابقة عــن التأثريات اإليجابية للعمــل التطوعي والعمل 

املجتمعي جاءت تقريباً مــن بيانات إحصائية مقطعية، بحيث ال ميكننا أن نكون متأكدين 

متاماً من اتجاه العالقة السببية، فإن إنشاء فريق العمل االجتامعي يتيح لنا الفرصة الختبار 

هذه الفرضية بصورة أكرث منهجية وتنظياًم، وكذلك التعرف عىل أشــكال العمل االجتامعي 

التي قد تكون أكرث فعالية.

وقد وفر املرشوع الريادي، لدائرة الجنســية الوطنية يف اململكة املتحدة )NCS( اختباراً 

أوليــاً لهذا التأثري. ويتيح برنامج دائرة الجنســية الذي تم تقدميــه عام ٢٠١١م الفرصة ملن 

ترتاوح أعامرهم بني ١٦ و١٨ عاماً لالشــرتاك يف العمل التطوعي عىل مدى عدة أســابيع، مبا 

يف ذلــك االنخراط يف مرشوع عمل داخل أحد املجتمعات املحلية. قبل بدء مشــاركتهم يف 

الربنامج، ُطرح عىل املشاركني أسئلة )مكتب اإلحصاءات الوطنية( األربعة املتعلقة بالرفاهية، 

وسئلوا مرة أخرى نفس األسئلة بعد مي ثالثة أشهر عىل انتهاء املشاركة. متت مقارنة نتائج 

املشاركني يف نشاط العمل التطوعي مع مجموعة متطابقة من الشباب املشاركني يف أنشطة 

أخرى خالل نفس الفرتة، وكانت النتائج مذهلة.
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الشكل)38(

آثار برنامج دائرة الجنسية الوطنية )NCS( عىل رفاهية املشاركني مقارنة باملجموعات املطابقة. ويبني 

الشكل التأثري املخترب لكل من فصل الصيف، وفصل الخريف األقرص قلياًل. )الرسم البياين مأخوذ من 

التقييم املستقل الذي أجرته رشكة إيبسوس موري، 2014م()27(

أظهر الشــباب املشــاركون يف برامج دائرة الجنســية الوطنية )NCS( زيادة معتربة يف 

جميع مقاييس الرفاهية الشــخصية، وخاصة يف مقيايس الرضا عن الحياة وانخفاض مستوى 

القلق )انظر الشكل ٣٨(. أظهروا أيضاً زيادة ملحوظة يف ثقتهم لإلقدام عىل: "تجربة أشياء 

جديدة بالنســبة يل" )+١٢ نقطة(، وكانوا غري موافقني عىل سؤال: "ما تحققه من نجاحات 

يف هــذا العامل يعتمد أساســاً عىل الحظ" )+٩ نقاط(، وموافقــني عىل: "أحافظ عىل هدويئ 

عندما أواجه املشــاكل" )+٩ نقاط(. كام أفاد املشــاركون بعد وقت من انتهاء مشــاركتهم 

عــن تكوينهم لعالقات اجتامعية أكرث شــموالً مع أشــخاص من مختلــف األعراق واألديان 

والخلفيات االجتامعية – وهو هدف رصيح للخليط االجتامعي الذي تم دمجه يف الربامج.
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عــىل الرغم من قوة نتائج التقييم الذي أجرته دائرة الجنســية الوطنية )NCS(، إال أن 

مجموعــات املقارنة متت مطابقتهــا يف الربنامج، بدالً من اختيارها عشــوائياً بدقة. ولذلك 

عملنا مع فريق العمل االجتامعي الجديد عىل إجراء سلسلة واقعية من التجارب العشوائية 

املنضبطــة عىل عينة من الصغار، الذيــن ترتاوح أعامرهم بني ١٠ و١٦ عامــاً؛ الختبار تأثري 

أشــكال مختلفة من الربامج التي تقام خارج إطار املــدارس. وأظهرت النتائج زيادات كبرية 

يف مجموعة من املهارات الشخصية، وارتفاعاً بسيطاً ولكن بآثار كبرية عىل الرفاهية)٢٨(.

من خصائص الحياة الحديثة، وال سيام يف البلدان األنجلو سكسونية، أننا كثرياً ما نوظف 

ثرواتنا ألجــل تجنب اآلخرين، وأصبحت األرس أصغر حجاًم. وحتــى داخل األرسة الواحدة 

فإننــا غالباً ما نقي وقتا أقل معاً مقارنة باألجيال الســابقة، كاالجتامع عىل مائدة الطعام 

مثاًل أو حتى ملشــاهدة التلفزيون. لقد منحتنا الرثوة والتكنولوجيا خيارات جديدة، نتمكن 

بواســطتها من مشــاهدة وفعل ما نريد وقتام نريد، دون الحاجــة إىل التفاوض الدائم مع 

اآلخرين. إنها طريقة فعالة جدا للتعامل مع ما أســامه هريش: "اقتصاديات سوء الجوار" – 

فلامذا تخاطر بالتفاعل مع جريانك مبا أنه سيكون منهم حتاًم من ال يعجبك حقاً؟

ولكن وسائل الراحة هذه ميكن أيضاً أن تحرمنا من شعور الرضا الذي متنحه لنا العالقات 

االجتامعية، وأحيانا تصبح طرق العزلة والحرمان راســخة بعمق. فهناك ما نســبته أكرث من 

شــخص واحد من بني كل عرشة أشــخاص يصف نفســه باملنعزل، إما يف كثري من األحيان 

أو يف معظــم الوقــت. ويف حني أن هذا األمر من األمور التي يعانيها كبار الســن منذ وقت 

طويل – يذكر ما يزيد عن ثلث األشــخاص، الذين تجاوزوا ســن ٦٥ عاماً بأن التلفزيون هو 

مصدرهم الرئييس للصلة مع املجتمع –فإن الدراســات االســتقصائية تشــري إىل أن الشعور 

بالعزلة أمٌر شــائع لدى الشــباب، ورمبا أكــرث مام نتصور. يف منتصــف العرشية األوىل من 

القرن الحايل )2000s( تساءل "روبرت بوتنام"، مؤلف كتاب: "لعب البولينج وحيداً"، وبكل 

تأكيــد الخبري العاملي الرائد يف رأس املال االجتامعي، ذات مرة ســاخراً: أنه من غري الواضح 

ما إذا كان اإلنرتنت سوف يتطور ليصبح إما "التلفزيون الخيايل أو الهاتف الخيايل". إن كان 

األول فســيعمل عىل زيادة العزلة االجتامعية )كلام زادت ســاعات مشــاهدتك للتلفزيون 

زاد افتقــارك لعالقاتك االجتامعية(، يف حني أن الثاين ســريبطنا بشــكل أفضل مع أصدقائنا 

وأقاربنا. واإلجابة كام نعرفها اآلن كال األمرين؛ فبالنســبة للكثري من الناس، فإن التكنولوجيا 
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قد مّكنتهم من تكوين شــبكات اجتامعية أقوى وأكرث اتســاعاً، ولكنها بالنســبة لألقلية – 

ومنهم عدد كبري من الشباب – ما هي إال بديل باهت للتفاعل الشخيص املبارش. أما الشباب 

اليافع، يف اململكة املتحدة عىل األقل، فهم أكرث عرضة لإلبالغ يف الدراسات االستقصائية عن 

شعورهم بالوحدة والعزلة أكرث من أي فئة عمرية أخرى.

اتضح من الدراسات أن هناك مجموعة متامثلة إىل حد ما من الظروف الكفيلة بتشكيل 

عالقات اجتامعية ُمرْضية وداعمة يف كال العاملني االفرتايض والحقيقي. وال تتشــكل العالقات 

االجتامعية الناجحة بفرض التفاعل قرساً – فتواجدنا مثاًل متزاحمني عىل مقاعد املرتو يدفعنا 

لالنطــواء: تجنب التواصل وحتاًم عدم التحدث مــع أحد. وعىل النقيض من ذلك، ما ينجح 

فعاًل هو تلك املســاحات واألماكن التي تخلق فرصاً للتفاعل االجتامعي، ولكنها مُتّكن الناس 

من االحتفاظ بشعور السيطرة عىل خياراتهم بخصوص مع من ومتى يلتقون باآلخرين)٢٩(.

املثال البســيط عىل ذلك من الحياة اليومية، هــو املكان الذي تتواجد فيه آلة صنع القهوة 

يف املكتــب، فإذا واتتك لحظة استشــعرت فيها برغبتك يف االختــالط والتواصل االجتامعي، 

ميكنك التوجه إىل مكان اآللة لتناول كوب من القهوة، ولكن ميكنك أيضا أن تعرف من هم 

األشــخاص املتواجدون عندها – فإذا كان "بريت" من إدارة الحسابات الذي ال تريد حقيقًة 

التحدث إليه، ميكنك عندها املي يف طريقك مبتعداً عنه. 

بالتسلح بهذه املعرفة، ميكن للمجتمعات املحلية والرشكات وحتى الحكومات أن تعمل 

برباعة عىل إعادة تشــكيل البيئــات، الحقيقية واالفرتاضية، من أجــل تعزيز قيام العالقات 

االجتامعيــة امُلرِْضية والداعمة أكرث. ذكر رائد األعامل واملشــاريع االجتامعية عىل اإلنرتنت 

"توم ســتاينربغ" ملحوظة ذات مرة عــن بوابات املدارس، وأنها تخلــق بيئة طبيعية لآلباء 

واألمهات يتجمعون عندها ويتعارفون، ويجب علينا أن نجعل من ذلك ميزة ومنفعة نقيس 

عليها وليســت مجرد حدث عريض. فيمكن تصميم الشوارع واملباين بحيث تخلق مساحات 

تكون نقطة التقاء وتجمع للســاكنني، وميكن تســهيل إجراءات إقامة احتفاالت الشــوارع، 

وميكن للمجتمعات املحلية والناشــطني تنظيم "األدلة التعريفية لألحياء السكنية"، تتضمن 

ما يهم سكان الحي من مصالح)٣٠(. وميكن للتكنولوجيا أن تخفف الحواجز أمام االستهالك 

التعاوين، حتى ال يضطر جميع سكان الحي إىل رشاء سلم أو آلة مثقاب ال يستخدمان سوى 

مرة واحدة يف الســنة. واألهم من ذلك، أنها ميكن أن تقلل من الحواجز والشــعور بالتطفل 
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عنــد تقديم املســاعدة لجرياننا املســنني، أو حتى عنــد مجرد تنظيم مبــاراة يف كرة القدم 

لألطفال يف الشارع.

وتشــري بيانات الدراســات أيضــاً إىل أن رفاهيتنا تتعزز بتوفر البيئــات الطبيعية. وهذا 

يتداخل مع برامج وعمل "األجندة الخرضاء" األكرث مترساً )وأهمية(، ولكنه ليس األمر نفسه. 

فمن حيث تنقية الكربون، ال فرق بني زراعة الشــجرة يف أحد شــوارع الضواحي أو يف َدَغٍل 

شــجري عىل بعد مئة ميــل، ولكن فيام يتعلق بالرفاهية فإنه يحــدث كل الفرق؛ فتصميم 

املدن والشــوارع بحيــث مُتّكن الناس من رؤية الخرضة وملحات من "الطبيعة" هو وســيلة 

مبارشة لتعزيز الرفاهية.

الســؤال الذي يفرض نفســه هنا: هل ميكننا حقاً حفز النــاس واملجتمعات يك يصبحوا 

اجتامعيني أكرث، وإن متكنا من هذا، فهل ســيؤثر ذلك عىل مســتوى الرفاهية لدى السكان؟ 

يبــدو أن الجواب املخترص هو "نعم". ففي اختبار أوســع نطاقاً ألحــد الُنُهج، مّول مكتب 

مجلــس الوزراء برنامجاً يســمى "املجتمــع أوالً"، يقدم من خالله ِمنحاً صغرية للمشــاريع 

التي يديرها الســكان املحليون، بهدف تعزيز العمل املجتمعي والرفاهية. كام اعتمد أيضاً 

عــىل برنامج لتأهيل وتدريــب ٢٠,٠٠٠ من منظمي املجتمعات املحليــة، والذي ُبني عىل 

أســاس منوذج جامعة شــيكاغو التي كان يدرّس فيها الرئيس أوباما. استخدمت املجتمعات 

املحلية يف كثري من األحيان متويل برنامج "املجتمع أوالً" ألغراض اللقاءات والتجمعات، مثل 

تنظيم حفالت الشــوارع والنوادي واألنشــطة االجتامعية. عمل املنظمون أيضاً عىل تعزيز 

مجتمعاتهــم املحلية وتعبئتها ملعالجة القضايا املحليــة، وإن كان األمر مرتوكاً لهم بالكلية. 

بعد مي ثالث ســنوات عىل الربنامج، اســتخدمنا البيانات الجديدة من مكتب اإلحصاءات 

الوطنية )ONS( ملعرفة واستكشــاف إن تحقق أي تأثري عىل مستوى الرفاهية. ووجدنا أن 

املناطــق الواقعة ضمن نطاق برنامج "املجتمع أوالً"، مقارنًة مبناطق املقارنة املتطابقة معها 

من الناحيتــني االجتامعية-االقتصادية، أظهــرت ارتفاعاً كبرياً يف مســتوى الرضا عن الحياة 

والســعادة، واملشاعر املتعلقة بقيمة الحياة، وأنها جديرة باالهتامم وتستحق العناء املبذول 

من أجلها، وانخفاضاً كبرياً يف مستوى القلق.
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الدخل والعمل واألسواق:
كام ذكرنا من قبل، هناك ارتباط قوي بني الناتج املحيل اإلجاميل وبني مستوى الرفاهية. 

وعىل الرغم من أن العالقة السببية بينهام معقدة، ولكن ال بد وأن لديك جراءة غري عادية، 

لتنفي وجود أي إسهام للنمو بأي طريقة كانت يف رفاهيتنا الشخصية. ففي أقل أحواله، فإن 

النمو االقتصادي يتيح الخيارات املتعددة أمام الناس.

مــن املؤكد أن دراســات املوازنة الزمنيــة )time budget studies( أظهرت أن الناس 

يعملون ساعات أقل مام كانوا عليه قبل ٥٠ عاماً، سواٌء من حيث ساعات العمل املدفوع 

األجر أو الســاعات التي يقضونها يف القيام باألعامل املنزلية. ماذا نفعل بكل هذا الوقت 

املتبقــي؟ ينقــي جزء كبــري جداً منه يف النظر إىل الشاشــات – مبا يقارب ٣ ســاعات يف 

اليــوم ملعظم الناس. ومن الجانب األكرث إيجابية، فإن غالبية اآلباء يقضون وقتا أطول مع 

أطفالهم، فقد تحرروا من ســاعة إضافية كل يوم من ســاعات أعامل الغسيل والتنظيف 

املنزلية.

ومع ذلك لســنا بالرضورة، كام مر معنا ســابقاً، جيدين يف التوصــل إىل الطريقة املثىل 

لقضاء أوقاتنا بشــكل يجعلنا أناساً سعداء. وتشري البيانات االستقصائية إىل أنه ينبغي علينا 

قضاء املزيد من الوقت مع اآلخرين )انظر أعاله(، ولكنها تشري كذلك إىل أنه من املستحسن 

أن نقــي املزيــد من هذا الوقت النفيــس يف زيارة املتاحف وحضــور الفعاليات الثقافية 

)خاصة مع أصدقائنا(، ومامرسة الرياضة أكرث، وإثراء فضولنا ومعارفنا.

يفــرس معظم الباحثــني العالقة الخطية املنحنية بني الدخــل والرفاهية، عىل أنها تعني 

ضمنياً أن كل دوالر أو جنيه إســرتليني يكســبه الشــخص كهامش ربــح، كفيل بأن يجلب 

مزيــداً من الرفاهية ألصحاب الدخل املنخفض، أكرث من أصحاب الدخل املرتفع. وعليه، إذا 

ينا جانباً آثار عدم املســاواة يف حد ذاتها، فلرمبا يعمل صناع السياســات )والرشكات(  ما نحَّ

بجد عىل زيادة الدخل ملن هم يف نهاية التصنيف. وحتى مع عمل ذلك، فإن تأثريات زيادة 

الدخل عىل مستوى الرفاهية تتضاءل بسبب اآلثار املدمرة للبطالة. وهذا يقودنا مبارشة إىل 

لغز محري قديم تواجهه السياســات وهو: هل ينبغي الرتكيز عىل زيادة دخل العاطلني عن 

العمل، أو دفع الباحثني عن عمل وتوجيههم نحو بذل مزيد من الجهد والنشــاط للحصول 
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عىل الوظائف؟ وبقدر ما يكون املوقف أشــبه مبقايضة حقيقية، فإن أدبيات الرفاهية تشري 

بشكل حاسم إىل أن األولوية يجب أن تكون إلعادة الناس إىل السلك الوظيفي. 

ورمبــا يكون التأثري األقــل وروداً وتكراراً هو تأثري نوعية العمــل ذاته. فهناك مجموعة 

صغــرية من الخرباء الذين يجادلون بأن أرباب العمل يجب أن يســعوا إىل تعزيز "االرتباط 

الوظيفــي"، ومســتوى الرضا لدى املوظفني؛ من أجل زيادة اإلنتاجيــة وتعزيز أداء الرشكة. 

وهناك بعض األمثلة الرائعة عىل كيفية تحقيق ذلك. فباستناده عىل دراسة أجرتها "إليزابيث 

دان"، قام "مايك نورتون" من كلية هارفارد إلدارة األعامل باستكشاف كيف أمكن للرشكات 

التــي متنح العاملني فيها مكافآت صغرية يتعني عليهم رصفها عىل هدايا لزمالئهم يف العمل، 

أن تعزز كاًل من رضا العامل وإنتاجيتهم. ويبدو أن هذا تحقق لها؛ ألن العطاء مينحنا شعوراً 

طيبــاً وألن الهدية مبثابــة حفز لنا للتواصل أكرث مع زمالئنا يف العمــل. الزيادة يف اإلنتاجية 

تحققت يف جزء منها بوجود الوضع املزاجي األفضل للعاملني؛ ألن الحالة املِزاجية اإليجابية 

تشجع عىل التفكري بشكل أكرث إبداعاً وتفتحاً.  إذا كنت تنوي زيارة طبيبك عىل سبيل املثال، 

فمن املستحسن أن تقدم له بعض الحلوى قبل أن يبدأ يف إجراء التشخيص لحالتك – وجد 

الباحثــون أن األطبــاء بعد تقديم الحلــوى لهم )والذين وضعهم يف حالــة مزاجية أفضل(، 

تدارسوا خيارات تشــخيصية أكرث، وكانوا أكرث عرضة لتحديد التشخيص الصحيح)٣١(. وكام 

رأينا ســابقاً كيف أن وجود عالقة طيبة مع رئيســك ال تزيد من مســتوى رضاك عن العمل 

فحســب، بل إنها تعزز بشكل كبري من مســتوى رضاك عن حياتك أيضاً. كل هذا يدل عىل 

أن التغيريات يف طابع وخصائص العمل قد تكون واحدة من أفضل الطرق لتعزيز مســتوى 

الرضا عن الحياة بشكل عام.

ال أعتقد أن هذه التغيريات تعني بأن عىل الحكومات أن ترشع يف ســن قوانني جديدة 

تفرض مبوجبها عىل أرباب العمل أن يكونوا ألطف تعاماًل مع العاملني لديهم، أو أن تلزمهم 

بتقديــم مكافــآت للعاملني يتبادلون بهــا رشاء الهدايا. لكنني أعتقد أن مــا بدأنا نراه، وما 

ميكن للحكومات أو الوســطاء اآلخرين تحفيزه، هو أن يكــون للعاملني املحتملني )املتوقع 

انخراطهم يف العمل( القدرة عىل معرفة املزيد عن مستوى رضا العاملني الحاليني، ومستوى 

اإلحبــاط لديهم. ويعطي الشــكل ٣٧، الذي يبني مدى رضا النــاس يف مختلف املهن، ملحًة 

عــن هذا العامل، وكذلك يفعل النمو املطرد يف األدلة اإلرشــادية واملســابقات حول "أفضل 
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مــكان للعمل". وأعتقد أن هذه تطورات مهمة حقاً؛ تعمل برباعة عىل تغيري الضغوط عىل 

الرشكات لتحســني جودة الحياة العملية وبدون تدخل من الدولة. ســيكون عىل الرشكات 

التي ترغب يف اســتقطاب أفضل أيدي عاملة املنافســة ليس فقط بتقديم الرواتب املغرية 

– يف الواقع رمبا التنافس يف تقديم الرواتب ســيصبح أقل شأناً من السابق – ولكن التنافس 

ســيصبح أشد يف ســامت مقر العمل، التي تصنع الفوارق بني الوظيفة والحياة، أي ما تحب 

مقابل ما تكره.

دعونا نتقدم بهذه املناقشــة خطوة أبعد. يســتند جزء كبري من استهالكنا عىل التنبؤات 

بشأن ما سيجعلنا سعداء، واتضح أننا يف كثري من األحيان ال نجيد عمل مثل هذه التنبؤات. 

ولكن أكرث نفع قدمته ردود الفعل والتعليقات )feedback( املوجودة عىل اإلنرتنت واملواقع 

اإللكرتونية، إضافًة إىل رغبتنا اإلنسانية العميقة يف مشاركة خرباتنا ومعرفة آراء اآلخرين، هو 

ن معرفة وإطالع املستهلكني  أنها بدأت وبرباعة يف إعادة تشكيل خياراتنا. وبالتايل، فإن َتحسُّ

ال يعني فقط تحســن أداء األســواق العاملة باملعنى التقليدي للتحسن، من حيث تخفيض 

األســعار أو توفري خيارات من الحلوى أقل دهوناً )انظر الفصل ٧(، بل إن ذلك يعني أيضاً 

إعادة تشكيل أسواق املستهلكني بشكل أعمق. 

تخيــل عاملاً يكون فيه املســتهلكون أكرث وعياً بأن التجارب والخــربات متيل إىل تعزيز 

رفاهيتهم أكرث من حصولهم عىل األشــياء، حيث يختارون أشكاالً من االستهالك تكون أكرث 

تعزيــزاً للصالت االجتامعية، وحيث يفضل العاملون الرشكــة التي يتوفر فيها مدير أفضل 

وبيئــة عمل جامعية عىل الوظيفة ذات الراتب األعىل. بالنســبة للرشكات التي تتبنى هذا 

التغيــري وتتوقعه، فإن ذلك يعني النمو والنجاح لها. أما بالنســبة ألولئك الذين يفشــلون 

يف مالحظــة هــذا األمر أو يف التكيف معه، فإن ذلك يعني االنحدار والضعف. إن كشــف 

الغطاء عن محركات الرفاهية – عن كل تلك الكتب الغريبة، التي ُتبنى بشكل متزايد عىل 

أساس من العلم الراسخ حول ما مينحنا السعادة حقاً – سيعمل عىل إعادة تشكيل وتوجيه 

األســواق. فلننَس الناتج املحيل اإلجاميل: سوف يعمل املستهلكون األكرث وعياً واطالعاً عىل 

إعادة تشــكيل األسواق واالقتصادات ألنفســهم، وهذا يف النهاية هو الحفز املزدوج مبعناه 

الحقيقي.
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الحوكمة وتصميم الخدمات:
أحــد االلتزامات التي تعهد بها رئيــس الوزراء يف خطابه الذي ألقاه يف نوفمرب عام ٢٠١٠م 

هو أننا ســنقيم اعتباراً للرفاهية الشــخصية يف صلب عملية صنع السياســات، مبا يف ذلك عىل 

وجــه التحديد إعــادة النظر يف "الكتــاب األخرض" لــوزارة الخزانة الذي يحــدد كيفية ُصنع 

السياسات)٣٢(.

كانــت وزارة الخزانة فاترة تجاه األمر، ومل يعجبها بشــكل خــاص أن تأتيها التوجيهات 

مــن رقــم ١٠ )مكتب رئيس الوزراء( تحت أي إدارة كانت. وقد اســتدعى األمر يداً حازمة 

مــن "غوس أودونيل" وزير الخزانة آنذاك، واجتامعــاً عاصفاً معه، لحث وزارة الخزانة عىل 

املــي قدماً يف مراجعة "الكتاب األخــرض". كان للتنقيحات جانبان: أولهام، تحديد الكيفية 

التي ميكن من خاللها توظيف الرفاهية الشــخصية، بل ويتوجب ذلك كلام أمكن، كمقياس 

للفائدة يف تحليل التكاليف واملنافع املتعلقة بالسياســات العامة. وقد كانت هناك بالفعل 

بعض النقاشات موجودة مسبقاً يف "الكتاب األخرض"، حول املعايري والطرق التي ينبغي عىل 

ُصناع السياســات من خاللها إدراج جميــع التكاليف والفوائد، مثل التأثريات عىل انبعاثات 

الكربــون أو فقدان البيئة الطبيعية، حتى وإن كان من الصعب تحقيق أي دخل مادي من 

ورائها. من حيث املبدأ كانت هذه الخطوة بسيطة ومنطقية، تسعى إىل التعبري عن معدل 

العائد عىل االســتثامر من منظور واعتبارات أخرى، كزيادة مســتوى الرضا عن الحياة مثاًل، 

وليس فقط مقدار الجنيهات أو الدوالرات التي يتم توفريها. 

وكان التغيــري الثــاين يف "الكتاب األخرض" أكــرث خفية، ولكنه جذري جــداً – وله جذور 

ســلوكية قويــة. فمن أحد الطرق الرئيســية للتقييــم، وخاصة لتلك "الســلع" التي يصعب 

تســعريها مبارشة، هو أن تســأل الناس عن الثمن الذي ســيكونون عىل استعداد لدفعه من 

أجل هذا التحســني أو التغيري الثانوي. عىل ســبيل املثال، إذا كنت تحاول معرفة ما إذا كان 

األمر يستحق إنفاق بضعة مليارات من أجل إنشاء خط قطار أرسع، أو طريق فرعي جديد، 

أو لرتميم متحف، فيمكنك أن تسأل عينة من الناس حول ما هم عىل استعداد لدفعه مقابل 

رحلة يومية أرسع مبقدار عرش دقائق. ولكن الدراســات واألدبيات الســلوكية وكذا أدبيات 

الرفاهية تخربنا أن نكون عىل حذر من مثل هذه التقديرات. فالناس يعتقدون أنهم إذا فازوا 
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يف جائزة اليانصيب، فإن مســتوى رضاهم عن الحياة ســريتفع، يف حني لو أنهم فقدوا القدرة 

عىل اســتخدام أرجلهم، فإن حياتهم ستتدمر وستغمرهم التعاسة واملرارة. وبناًء عليه، يقول 

الناس أنهم عىل اســتعداد لدفع الكثري من املال لتحسني فرصة فوزهم يف اليانصيب، ولكنهم 

عىل استعداد لدفع أكرث من ذلك لتقليل فرصة إصابتهم بالشلل. ومع ذلك، ُتظهر الدراسات 

ِل النصفي أنه بعد  ــلَ التجريبيــة التي أجريت عىل الفائزين يف اليانصيب وعىل املصابني بالشَّ

مرور بضع سنوات، فإن مستوى رضاهم عن الحياة ال يرتفع أو ينخفض إال بقدر بسيط)٣٣(. 

ينشــأ هذا التناقض بســبب تأطري األســئلة الذي يجعلنا عرضة للخطأ يف اإلجابات. فيكون 

حرم منهــا نتيجة عدم قدرتنا عىل امليش، ولكننا منيل  تركيزنا مثاًل عىل جميع األمور التي ســنُ

إىل إغفال جميع األمور التي ما زلنا قادرين عىل االستمتاع بها، مثل تذوق الطعام الشهي، أو 

االســتمتاع برائحة يوم ربيعي جديد، أو متعة مشاهدة ومعايشة أطفالنا وهم يكربون. هذا 

الخطأ يف الرتكيز كالذي استشــهدنا به للتو يؤثر أيضاً يف أشكال أخرى، ومنها تأثريه عىل دقة 

تقديراتنا للثمن الذي نكون عىل استعداد لدفعه مقابل األشياء التي سنحصل عليها. 

والبديل عن هذا األســلوب يتمثل يف الســعي الســتخالص تقديرات تكون مبارِشة أكرث 

للتأثريات عىل الرفاهية الشــخصية، واستخدامها الســتخالص تقييمنا. عىل سبيل املثال، قد 

تســعى إىل إجراء قياس مبارش ملدى تأثر مســتوى رضا الناس عن حياتهم بتقصري مســافة 

تنقالتهم ألعاملهم، أو بزيارتهــم للمتاحف، ومعايرة تكلفة هذه التدابري مقابل تكلفة رفع 

مســتوى رفاهيتهم بنفس املقدار، من خالل تدابري أخرى )مثل إعطائهم أجوراً أعىل(. يعود 

الفضل كله إىل وزارة الخزانة يف القيام مبثل هذه الدراسة واملراجعة ونرشها يف عام ٢٠١١ م 

كتكملة للكتاب األخرض)٣٤(، عىل الرغم من أن الوزارة ظلت متشككة داخلياً حول مقدار 

الوزن اإلحصايئ الذي ُوضع لألرقام املستخلصة. 

وبعيداً عن الجوانب الفنية لرســم سياســات "الكتاب األخرض"، والتي يف الواقع يتم إغفالها 

يف معظــم أنحاء العامل، فإن ألجندات الرفاهية آثــاراً مبارشة أكرث عىل حوكمة الدول والرشكات 

واملجتمعــات املحلية. وكام ذكرنا من قبل، فإن رفاهيتنا تتأثر إىل حد كبري باالســتقاللية وضبط 

النفس. وميكن رؤية ذلك يف التجارب املختربية من خالل تفسري االختالفات بني الدول يف مستوى 

السعادة والرضا عن الحياة؛ فالبلدان مثاًل التي تتمتع بحريات أكرب أو يف تزايد تظهر مستويات 

أعىل من الرفاهية الشخصية، حتى وإن كانت تسيطر عىل الناتج املحيل اإلجاميل)٣٥(.
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رون قيمة الرفاهية  بغــض النظر عــن النتائج املوضوعية مهام كانــت، فإن الناس يقــدِّ

ويستمدونها من الشعور بالسيطرة عىل العملية التي أدت إىل تلك النتائج. فعندما يفقدون 

هذا الشــعور بالسيطرة، ويشــعرون بدالً من ذلك بأن األمور يتم القيام بها لهم، فإن لذلك 

تأثرياً واضحاً عىل مســتوى سالمتهم البدنية والعقلية. من األمثلة املبكرة عىل هذا األمر من 

دراســايت الخاصة، كان التأثري الذي وجدُته عىل الزيارات إىل األطباء العامني، التي يقوم بها 

مجموعة من الســكان مكّونة من ٢٠٠٠ شــخص يعيشــون يف مبنى مهّدد بالهدم واإلزالة، 

ثــم متــت معالجة املوضوع، ولكن وقعــوا مرة أخرى تحت هذا التهديــد. فحتى بدون أن 

مُتس ُطوبة واحدة من هذا املبنى، فإن معدالت االستشــارات الطبية املوسمية تتغري بشكل 

يعكس تطورات األحداث كاملرآة متاماً)٣٦(. وباملثل، يفضل الناس تلك املنتجات والتصاميم 

التــي كان لهم يد يف ظهورها أو إنتاجها، حتــى وإن كان تقييم الخرباء لها بأنها أقل فعالية 

مــن غريها. ويفضل الناس املواقع اإللكرتونية التي تبنّي لهم عملها. عىل ســبيل املثال، عند 

البحــث عن رحالت جوية أو أماكن لقضاء اإلجازات، أو عند البحث عن رشكاء عىل املواقع 

التي ال توضح لهم ذلك، حتى وإن استغرق األمر وقتاً أطول)٣٧(. 

كثــرياً ما يقال إن عىل الحكومات والرشكات أن تتيح للناس فرصة اتخاذ قرارات اإلنفاق 

ألنفسهم، عىل أســاس أن األفراد غالبا ما يكونون أكرث دراية بتفضيالتهم الخاصة وظروفهم 

الشــخصية. فعىل ســبيل املثال، يجب أن مُينح من يعانون من ظروف صحية طويلة األمد 

سيطرة مبارشة عىل ميزانياتهم الخاصة بالرعاية الصحية، بحيث ميكنهم الحصول عىل باقات 

الرعاية الصحية التي تتناســب مع احتياجاتهم وأســلوب حياتهم، بــدالً من باقة الخدمات 

الصحيــة العامة تلك غري القابلة للتغيري. وقد يرتك االطالع عىل األدبيات الســلوكية انطباعاً 

لدينــا بأننا يف إصدار تلك األحــكام أقل إجادة مام توحي به النامذج التقليدية، وال ســيام 

عند التعامل مع املنتجات املعقدة وغري املألوفة مثل املعاشات التقاعدية أو التمويل – مع 

مالحظــة أن الخرباء أحيانــاً ال يكونون أفضل يف التوصل للنتائــج الصحيحة. غري أن إضافة 

تحليٍل عن الرفاهية يشري إىل أن منح األفراد حق االختيار، أو عىل األقل بعض السيطرة عىل 

العملية، قد يكون له بحد ذاته قيمة مبارشة وكبرية.

من ناحية أخرى، فإن املغزى من استخدام االختصارات السلوكية والعقلية هي أن تقوم 

أدمغتنا بتجنيبنا الِحمل الثقيل واإلرهاق. فهل تريد حقا أن ُتســأل عن كل خيار متاح لكل 
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منتج تشرتيه، أم تريد لطبيبك أن يستمر يف سؤالك عن رأيك حيال أفضل طريقة لعالجك؟ 

يف عام ٢٠٠٧م، ويف إطار عملية تسليم السلطة من "توين بلري" إىل "غوردون براون"، عقدنا 

منتدى تداويل مدته يوم واحد يف "داونينغ ســرتيت" حرضه ٦٠ شــخصاً من عامة الشــعب 

الختبار مختلف األفكار حــول إصالح الخدمات العامة. أحد األفكار القوية التي تم طرحها 

كانــت حول متكــني وتقوية موقف مســتخدمي الخدمات العامــة، إال أن معظم الجمهور 

الحــارض مل يكن شــديد االهتامم. وكانت الالزمة األكرث ترديداً بينهــم هي: "أريد أن يعرف 

طبيبــي الخيــار الصحيح" و "ال أريــد أن أقوم أنا باختيار عالجــي – أريد أن يقوم الطبيب 

بذلك". من جانب آخر، عندما تعلقت املسألة بساعات العمل للعيادات الطبية، كانت ردة 

الفعل مختلفة متاماً، حيث كان لدى الناس مشــاعر قوية بوجوب متديد ســاعات العمل يف 

العيادات الطبية ليتسنى لهم اختيار املواعيد التي تناسبهم)٣٨(.

أحــد الطرق القوية للخروج من هــذه املعضلة، دون الدخول يف متاهات طريقة الثمن 

الــذي يكون اآلخرون عىل اســتعداد لدفعه، تتمثل يف اســتخدام مقاييــس للرضا محددة-

النطاق للمساعدة يف حفز وتحريك دائرة الخيارات، وهذا يعني أن يقوم مقدمو الخدمات 

العامة بسؤال املستخدمني عن مدى رضاهم عن الخدمات املقدمة، أو إن كانوا سينصحون 

اآلخريــن بها. بعدها ميكن ملقدمــي الخدمات العامة معرفة ما يحرك مســتوى الرضا عند 

املستخدمني وبالتايل ضبط خدماتهم وفقاً لذلك.

عندمــا ُطرحت هذه الفكرة ألول مرة عىل نطاق الخدمات العامة، القت قدراً كبرياً من 

التربم وعدم االرتياح من الفئات املهنية ذات العالقة. فاألطباء يرون، عىل سبيل املثال، أن ما 

يهم حقاً ويجب الرتكيز عليه هو نوعية وجودة الرعاية الرسيرية املقدمة – ســواء تحسنت 

صحة املريض أم ال، ال أن ينرصف االهتامم نحو رضا املريض عن نوعية الطعام، أو هل ميسك 

الطبيب بيده أم ال )انظر الفصل ٧(. كان الكنديون من أوائل الذين اعتمدوا مقاييس لرضا 

املواطنني عن الخدمات العامة، ولكن الدراســات املْســحية التي استندوا إليها كانت عامة، 

وال تركز عىل دراســة كل مجال للخدمات العامة لوحــده)٣٩(. وباملثل يف اململكة املتحدة، 

اســتغرق األمــر ما يزيد عن عقد مــن النقاش والجدل إلدخال تقييــامت الرضا يف مجاالت 

الخدمــات العامــة. ولكن منذ العــام ٢٠١٠م، أدىل املاليني من النــاس بآرائهم وتقييامتهم 

واستفادوا من آراء اآلخرين. 
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إن الرتكيــز عىل الرفاهية يف مجــال الخدمات العامة يجعل املــرء ميعن التفكري أكرث يف 

معاملــة النــاس باحرتام وكرامة. وألخذ مثال آخر عىل مشــاريع فريــق العمل االجتامعي، 

قمنا بتوســيع نطاق العمل التطوعي يف مستشــفى تعليمي كبري، بناًء عىل خلفية استطالع 

رأي ُيســأل العاملني فيه: "ما الذي تود أن تقدمه للمرىض، ولكن ال يتوفر لك الوقت الالزم 

لذلــك؟". بعد مي عام، وبفضل تواجــد ٢٠٠٠ من املتطوعني، تم تنفيذ جميع األمور التي 

ذكرها العاملون يف املستشفى، بدءاً من متّني توفر الوقت الكايف للتحدث مع املرىض، وانتهاًء 

بتمني وجود من يســاعد املرىض عىل االســتقرار يف منازلهم بعد خروجهم من املستشفى. 

ارتفع مســتوى رضا املرىض إثر ذلك. وعىل خلفية هذه النتيجة، بدأت املستشــفيات حالياً 

ويف جميع أنحاء البالد بتبّني هذا النهج، وبلغ عدد املتطوعني ٧٨٠٠٠ متطوع بحلول أوائل 

عام ٢٠١٥م.

قد ال تكون دراسات وأدبيات الرفاهية جاهزة لتوجيه امُلرشِّعني بشأن التصميم التفصييل 

للدســاتري والدميقراطيات، ولكنها بدأت تكشــف عن أدلة تجريبيــة مثرية لالهتامم. هناك 

عىل ســبيل املثال أدلة مســتمدة من كربى الدراسات االســتقصائية الجديدة، تشري إىل أن 

ارتفــاع مســتويات تغري وانتقال الســلطات املحلية، وعىل وجه الخصوص انتقال الســلطة 

املالية، يرتبط بزيادة كبرية يف مســتوى الرفاهية. وبهذا االعتبار، فإن انخفاض مستوى الرضا 

عــن الحيــاة يف بلدان االتحاد الســوفيتي الســابق ال يبدو أنه ُيعزى إىل مســتويات الناتج 

املحيل اإلجاميل وحده. والســؤال الذي يبقى مفتوحاً بانتظار اإلجابة عليه: هل توثيق هذه 

االختالفات املرتبطة بانتقال السلطات سيعطي دافعاً كافياً إلقناع الشعوب يف أوكرانيا أو يف 

بلدان الرشق األوســط التي مزقتها الحروب باختيار مســار أو آخر؟ ولكنه بكل تأكيد سؤال 

مثري لالهتامم.

الخالصة:
اتضح أن االختصارات العقلية نفسها التي نستخدمها لتقرير ما نتناوله يف طعام الغداء، 

أو أن منأل االســتامرة أو نؤجلها للغد، هي ذاتها التي تؤثر يف حكمنا عىل القرارات املصريية 

التي نتخذها يف حياتنا. فنوع الوظيفة التي نتقدم لها، ومكان السكن، ورشيك الزواج، كلها 

قرارات نتخذها عىل األقل جزئياً عىل أســاس االختصارات العقلية التي تكون عرضة للخطأ 
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أكرث. نحن غالباً ما نتذكر بأسف ما جعلنا سعداء يف املايض، ونتنبأ بشكل خاطئ مبا سيجعلنا 

ســعداء يف املستقبل. وباختصار، فإن األفكار السلوكية تثري داخلنا تساؤالت عميقة حول ما 

نحاول تحقيقه، فضاًل عن أفضل الســبل لتحقيقه – ســواء كان ذلك عىل املستوى الشخيص 

أو عىل مستوى الحكومات. 

وبالنسبة للبعض ُيعد هذا االكتشاف مثري للقلق نوعاً ما. ويرى علامء االقتصاد التقليدي 

أنــه رمبا يكون مدمراً، ولكن هذا ال يعني أننا عاجــزون ومغلوبون عىل أمرنا، أو أنه يتعني 

علينا أن نجلس بعيداً ونرتك للخرباء والسياســيني اتخاذ قراراتنا نيابة عنا، بل يعني أن علينا 

أن نفهم أنفســنا الفهم األمثل، ونبحث عن الجوانب التي تجعلنا عرضة للتنبؤات الخاطئة، 

متامــاً كام نعلم أن املياه يف الغالب أعمق مام تبــدو، أو عندما نتحقق من النقطة العمياء 

التي ال نراها يف املرآة عند قيادة السيارة. 

وبالنسبة لصانعي السياسات – سواء كانوا من موظفي الخدمة املدنية أو من السياسيني 

– فإنهــم ينظرون ألجندات الرفاهية كأمر مفســد للنظام بعمق؛ فهــي تغري مبهارة ودهاء 

الشــعور باألمور املهمة، ويحتمل أن تقوِّض بعض األدوات التي اعتمدوا عليها يف الســابق. 

ولعــل أكرب تحول نتج عنها هو إبراز األهمية العميقة للعالقات االجتامعية، وما يؤكد هذه 

األهميــة ليس فقط النتائج "الصلبة" التي أســفرت عنها، وإمنا أيضاً توســع مدى ســيطرة 

املواطنــني وَتأِثريهم عىل العمليات مبجملها. بطبيعة الحال، التغلب عىل مرض الرسطان أمر 

مهم، ولكن من وجهة نظر الرفاهية، أال يعترب الشــعور بالوحدة ومشــاكل الصحة العقلية 

من األمور التي مل تحَظ باملوارد الكافية أيضا؟ نريد ألطفالنا أن يتخرجوا من مدارسهم وهم 

متعلمــون تعلياًم جيــداً، وأن يحصلوا عىل وظائف جيدة األجر، ولكن أال نريد لهم أيضاً أن 

يكتسبوا املرونة النفسية واملهارات ليك يتمتعوا بحياة ُمرِْضية وذاِت معنى؟

أخــرياً، دعونــا نعود إىل موضوع إيلــني وتنقلها الطويل. فمنذ بضع ســنوات، ويف زيارة 

إىل مدرســة بوث إلدارة األعامل يف جامعة شــيكاغو لرؤية صديقي وزمييل "ريتشارد ثالر"، 

التقيت بأســتاذ شاب يدعى "نيك إيبيل"، والذي كان قد عمل دراسة يطلب فيها من الناس 

الذيــن يرتحلون بــني منازلهم وأماكن عملهم بــأن ُيقِدموا عىل عمل جــذري حقاً – ليس 

التوقف والتخيل عن الرتحال اليومي، ولكن أن يتحدثوا إىل زمالئهم الركاب. 
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بالنســبة لكم إن كنتم من هؤالء املرتحلني اليوميني، ورمبا ترتحلون اآلن وأنتم تقرؤون 

هذه السطور، فإن هذا االقرتاح قد يشعركم بالرعب. فمجرد التفكري بالتحدث إىل زمالئكم 

املســافرين قد تكون كافية لتجعلكم تتلفتون حولكم بعصبيــة. كان هذا بالتأكيد رد فعل 

الكثري من املشــاركني يف دراسة "نيك". وجادل كثري منهم: "سيظن الناس أنني مجنون!"، أو 

"كيف أعرف أنهم لن يكونوا من غريبي األطوار بعض اليشء؟". وبعد أن تهدأ ردود أفعالهم 

العاطفية الفورية وتفســح املجال أمام اإلجابات األكرث منطقية، إجابات "التفكري البطيء"، 

يقول كثري منهم بعدها: "ولكني بحاجة لوقت التنقل يك أنجز بعض أعاميل!".

ومع ذلك، عندما وافق املشــاركون يف الدراســة أخرياً وبدأوا مهامهم، حدث أمر مذهل. 

أوالً، مل يفكر أحد أنهم كانوا مجانني عندما بدأوا التحدث إىل زمالئهم من الركاب، بل وطال 

حديثهم؛ فكانوا يتحدثون يف املتوســط حوايل ٢٠ دقيقة إضافية يف الرحلة الواحدة. وثانيا، 

زاد مستوى رفاهيتهم الشخصية بشكل ملحوظ. اتضح أن تغيري رحلة التنقل لتصبح تجربة 

اجتامعية يجعلها أكرث متعة، ويزيل معظم اآلثار الســلبية املوثَّقة يف أماكن أخرى مشابهة. 

وثالثــاً، متكنــوا من إنجاز نفس املقدار من العمل الذي كانــوا ينجزونه من قبل. الكثري من 

االعرتاض كان بسبب هذا العذر)٤٠(.

أنا أحب هذه الدراســة لعدة أســباب: إنها مثال جميل يدل عىل أننا نخطئ يف تنبؤاتنا 

حيال رفاهيتنا، ولكنه أيضا يشجعنا عىل أن نفعل شيئاً ملعالجة ذلك. عىل املستوى الشخيص، 

أنا اآلن أحرص عىل التحدث مع الناس أكرث أثناء تنقيل، وغالبا ما أحاول تنســيق رحلتي مع 

واحــد أو اثنــني من الزمالء الذين يســريون يف نفس الطريق. ويف بعض األحيان قد أشــعر 

بالذنــب قليــاًل حول بضع الدقائق التــي ال أعمل بها، ولكن بعد ذلك أتذكر نتائج دراســة 

"نيــك" وأفكــر بأنني رمبا قد أقي الوقت يف النظر من النافــذة أو قراءة الجريدة عىل أية 

حال. ولكن هذه الدراسة لرمبا أيضاً ُتلهم وتفتح الباب أمام أفكار مهمة لصانعي السياسات، 

بل وملشــغيل القطارات، وخاصة عندما يتم أخذها جنباً إىل جنب مع الدراســات األخرى، 

التي تظهر أهمية الســيطرة الشــخصية والعوامل التي تؤدي إىل تكوين عالقات اجتامعية 

إيجابية – وكام قال روبرت فروست: "األسوار الجيدة تجعل الجريان طيبني". غالباً ما يكون 

يف القطارات والحافالت "عربات هادئة"، حيث ُيطلب فيها من الناس بأدب عدم استخدام 

هواتفهم واحرتام الركاب الذين يريدون القراءة أو العمل. ولكن ملاذا ال يكون هناك "عربات 
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ثرثــرة" أيضاً ملن يرغبون يف الدردشــة؟ يف الواقع، لطاملا فكرُت يف تجربة عظيمة لشــخص 

يحــاول تخصيص عربات القطارات، فواحدة تســمى عربة "الرياضة"، ورمبا أخرى تســمى 

عربة "السياســة"، فإذا أردت التحدث عن مباراة الليلة املاضية، أو رمبا انتخابات األســبوع 

املقبل، ميكنك التوجه لها، ولكن إذا كنت ترغب فقط يف العمل، ميكنك اختيار عربة أخرى.

قد يبدو هذا تافه وغري مقنع، ولكنه يوضح نقطة هامة لصانعي السياســات، وهي أن 

تحليل التكاليف والفوائد إلجراء معني، مثل بناء خط جديد لســكة حديدية عالية الرسعة 

بتكلفة قدرها مليارات الجنيهات، يعتمد بشكل كبري عىل كيفية تقدير وقت الناس، وتحديداً 

الوقت الذي تم اختصاره وتوفريه. فإذا اســتطعت أن تجد وســيلة لتغيري الجودة الشخصية 

لذلك الوقت، فإن تحليل التكاليف والفوائد سيتغري بشكل كبري أيضاً)٤١(.

باختصار، ال أعتقد أن أياً منا يعرف متاماً إىل أين ســيأخذنا االستكشــاف السلويك القائم 

عىل الرفاهية، أو بالضبط إىل أي مدى ميكن أن يكون اكتشافاً جوهرياً. حالياً بدأت العديد 

مــن الحكومات الوطنية والرشكات بقياس الرفاهيــة وأخذها عىل محمل الجد. والواقع أن 

بعضهم جعلها رصاحة أوىل أولوياته)٤٢(. ومن منظور سيايس، ميكن االنتقاء من الدراسات 

واألدبيات الناشئة للرفاهية للعثور عىل ما يناسب الجميع. ويختار أصحاب التوجه اليميني 

ين  إبراز الدور القوي لكل من العالقات الشــخصية والتطوع والحرية والسيطرة، وحتى الدِّ

املنظم )من يقصدون الكنيســة أكرث ســعادة، عىل الرغم من أن حضورهم هو الذي يحدث 

الفــرق وليس معتقداتهم الدينية()٤٣(. وعىل النقيض، قد يختار أصحاب التوجه اليســاري 

تســليط الضوء عىل العوائد العالية من الرفاهية لتعزيز الدخل عىل مســتوى ذوي الدخل 

املنخفض، واآلثار السلبية للبطالة، والدور الذي ميكن للدولة أن تلعبه يف الحد من املخاطر. 

ولكــن بغض النظر عام تفعله الحكومات والرشكات، فــإن علم الرفاهية بدأ بالفعل يف 

تغيري سلوك الناس. وهذا وحده كفيل بأن يعيد تشكيل األسواق وتنظيم االنتخابات. وصّناع 

السياسات والرؤساء التنفيذيني الذين يعتقدون أن أجندات الرفاهية ليست باألمر املهم، مل 

يحاولوا حتى فهم هذا التغيري.
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ما الذي يعمل؟

صعود الحكومة التجريبية:

ملكافحــة الجرمية والحد من انتشــارها تــم تبني فكرة لهذا الهدف، اســتمر العمل بها 

عىل مدى عقود من الزمن. الفكرة بســيطة، وبديهية، وجذابة من الناحية السياسية، وفيها 

ســر لطيف للســلوك البرشي. الفكرة انبجست أول مرة من التســاؤل التايل: ملاذا ال ُنحِض 

املراهقني الذين يتســببون باملشــاكل لزيارة الســجون ورؤية الحياة التي ينزلقون نحوها؟ 

ميكــن أن يكون هذا مبثابة إنذار مبكر لهم لتوعيتهم باملصري الذي تقودهم إليه ترصفاتهم. 

وهو ما سيهز أعامقهم ويدفعهم إىل التفكري ملياً يف خياراتهم قبل اإلقدام عليها، ويشجعهم 

عىل الدراسة بجد واملثابرة يف مدارسهم، وبشكل عام يكون مبثابة "حفز" يدفعهم بعيداً عن 

حياة الجرمية. من شأن ذلك أن يساعد عىل كبح الجرمية، وإنقاذ كثري من الضحايا املحتملني 

مستقباًل، وتوفري الكثري من املال العام أيضاً.

هــذه الفكرة العظيمــة باختالف تفاصيلها اقرتحها عدد من الرموز السياســية الصاعدة، 

وجربت تطبيقها عدد من الحكومات. ففي جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية وحدها، 

اســتخدم نهج "التقويم بالتخويف" )scared straight( هذا عىل املســتوى الذي ميكن من 

خالله تطبيقه مقابل بضعة دوالرات فقط للطفل الواحد، ولكن هناك مشكلة واحدة فقط: 

إنه مل ينجح. ويف الواقع، أظهرت عدد من التقييامت أن برنامج "التقويم بالتخويف" وأشباهه 

من الرامج األخرى تؤدي إىل زيادة فرص أن ينتهي األمر باألطفال يف حياة الجرمية)1(.

من املثري لالهتامم التفكري فيام يجري حولنا من منظور سلويك أو نفيس. أما بشأن هذا الرنامج، 

فهو برنامج مثري، ومن املرجح أن يلفت انتباه الشباب )"جذب"(، ومن املفرتض أيضاً أن يساعدهم 

يف تصــور املســتقبل والتعرف عليه، وكرس قيــود "تحيز الحــارض" )present bias(، متاماً كام هو 

الحال عندما ُيعرض عىل الناس صورهم السابقة، والتي تم تعديلها رقمياً لتساعدهم عىل التعرف 

عىل أنفســهم يف املستقبل، وتشجيعهم بواسطتها عىل ادخار املزيد من املال ملعاشاتهم التقاعدية. 

ومع ذلك، فإن لهذا الرنامج عدة عيوب كذلك؛ فاملستقبل الذي يتم عرضه للمراهقني هو السجن 
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وحياة الجرمية ال حياة الدراســة الجامعية والعمل الجاد، وهو يرســل إشــارات بأن هذا الطريق 

هو املســار الذي اختاره أو اّتبعه كثري من الناس، وبذلك يســتجلب كل تلك القوة الهائلة للمعايري 

االجتامعيــة أو "األدلة االجتامعية" نحو اتجاه ســلبي )كام هو موضح يف الفصل 5(. كام اتضح أن 

الجوانب الســلبية أقوى من الجوانب اإليجابية يف هذا الرنامج، فيكون التأثري الصايف له أن الطفل 

يغدو أكرث عرضة للجنوح واإلجرام – وبنسبة تصل إىل 60 يف املائة وفقاً لبعض الدراسات. 

الشكل)39(

"يتم تعليم التالميذ يف لندن معنى الشعور بأنهم مكبلني باألصفاد، ويرون مدى صغر حجم زنزانة 

السجن يف محاولة لتنفريهم وصدهم عن طريق العصابات ... إنهم يريدون تغيري االفرتاضات لدى 

الطالب عن حياة السجن، وأنها كالتي تعرض يف قناة "Sky TV". وقد وشارك طالب مدرسة كلية 

نيومان الكاثوليكية يف منطقة هارلسدن الذين ترتاوح أعامرهم بني 11 و12 عاماً يف املرحلة التجريبية 

من الربنامج، والذي سيتم تنفيذه اآلن يف مدارس أخرى يف مقاطعة برنت )صحيفة لندن إيفينينغ 

ستاندارد، 18 يونيو 2014(. ويبدو أن أحداً مل يقرأ املراجعة املنهجية الشاملة التي أجريت يف العام 
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السابق ملا نرشته الصحيفة، والتي خلصت إىل: أن برامج مثل "التقويم بالتخويف" من املرجح أن 

يكون لها تأثري ضار، وتزيد من احتاملية انحراف الشباب، مقارنًة بعدم القيام بأي يشء عىل اإلطالق 

بالنسبة إىل نفس الشباب )انظر النص(

املأســاة الحقيقية لقصة "التقويم بالتخويف" ليســت يف أنهــا مل تنجح – فهناك الكثري 

مــن األفكار الجيدة مل تنجــح كذلك – ولكن ألنها أحد األمثلة النادرة جداً عىل الرامج التي 

يتــم اختبارها للتحقق مــن مدى نجاحها – ثم يتم الحقاً تجاهل النتائج واالســتمرار فيها. 

والحقيقة هي أن الحكومات والرشكات واألفراد ينفقون يف كثري من املجاالت املليارات سنة 

تلو سنة، عىل أمور ال نعرف ما إذا كان لها أي أثر إيجايب، وأحيانا يواصلون العمل بها حتى 

عندما يتضح رضرها.  

:)The God Complex( *عقدة التأليه الشخصي
هنــاك حراك معروف يحدث عادة حول طاوالت اجتامعــات مجالس الوزراء ومجالس 

اإلدارات يف جميــع أنحاء العامل؛ حيث يتم تشــارك التوصيات والبيانــات يف االجتامع، ويف 

نهايتــه يتوجب اتخاذ القرارات. أما األشــخاص الذين يتحلقون حول طاولة االجتامع، وكبار 

املستشــارين الذين يجلســون خلفهم، فلــم يصلوا إىل هذه املناصب بقــول: "ال أعرف" أو 

"لست متأكدا"؛ فالجانب القيادي ال بد أن يظهر يف هذه املواطن.

ومن عمل يف دوائر صنع القرار مثل هذه يعرف جيداً وجهة النظر السائدة التي تقول: 

"مــن األفضل أن تكون حاســاًم وأنت مخطئ، عىل أن تكون مــرتدداً وأنت عىل حق". كام 

ُينظر إىل الحســم والثقة والرؤية الواضحة مبثابة الوصفة الناجحة إلعادة االنتخاب بالنسبة 

للســيايس، ولتطمني املســاهمني بالنســبة لرجل األعامل القيادي. ومع ذلــك، رغم أنها قد 

تبدو نصيحة مهنية ســديدة، وخاصة إذا كنت تخطط للظهور كثرياً عىل شاشات التلفزيون 

كمثقف وناقد خبري، ولكنها يف املحصلة النهائية طريقة رهيبة إلدارة أمور الدولة أو العمل 

التجاري. إنها باختصار، وصفة لتبديد املاليني من األموال. 

اعتقاد راسخ ال يتزعزع مبشاعر تضخيم القدرات الشخصية لدى املتصف به، ومزاياه، والنجاح املؤكد وفعل الصواب   *
دامئاً، حتى لو كانت األدلة تخافلة ويرفض االعرتاف بها - املرتجم.
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إذا كان تحقيق النتائج هو ما نسعى له، فإننا جميعاً نحن وقادتنا بحاجة إىل إسرتاتيجية 

مختلفة. إننا وهم ومستشــاريهم، بحاجــة ألن نعتاد عىل قول: "أنا ال أعرف – ولكني أعلم 

كيــف ميكننا أن نعرف". ميكننا أن نجــري االختبارات وأن نتعلم ونتكيــف)2(. وميكننا أن 

نفعل ذلك برسعة. 

معظم الناس يفهم الفكرة األساسية من إجراء التجارب، أو ميكنهم عىل األقل أن يتذكروها 

بضبابية من مادة العلوم يف املدرســة. ولكن معظم الناس عندما يغادرون املدرسة، يرتكون 

وراءهــم فكرة التجارب والعمل بها، ويتجهون لتعلم املهارات والحقائق واملهن، ويتعلمون 

الطريقة التي لطاملا كانت األعامل تدار بواسطتها، والتي يبدو أنها تنجح يف ذلك. ومع ذلك 

فإن تعّلم ومعرفة الطريقة أو اليشء الناجح يف ظاهره ال يسعفك يف معرفة أسباب نجاحه، 

أو إن كان البديل عنه ســينجح بشــكل أفضــل. يف الواقع، من املمكن أنــه غري ناجح عىل 

اإلطالق، أو يف أقل أحواله ال يحقق نجاحاً أفضل من تسيري األعامل بدونه. 

اتضــح أن أدمغتنا تتقن َحبك القصص لذواتنا، خاصًة تلك التي تجعلنا نشــعر بإيجابية 

تجاه أنفسنا. فمثاًل إذا كنا نعتقد أن اإلكثار من تناول )فيتامني يس( يقي من اإلصابة بنزالت 

الرد، سوف منيل إىل مالحظة جميع الحاالت التي تناول فيها الناس )فيتامني يس( ومل يصبهم 

املرض، ونالحظ بشــكل خاص الحاالت التي أُصيب فيها أحدهم بنزلة برد ومل يكن قد أخذ 

الكثري من )فيتامني يس(. ولكننا يف الوقت نفســه ســوف منيل إىل عدم االنتباه لكل أولئك 

الناس الذين مل يتناولوا الكثري من )فيتامني يس( ومع ذلك مل يصبهم املرض، وننظر لألشخاص 

الذيــن أخذوا )فيتامــني يس( وأصابهم الرد بأنهم "غري محظوظــني"، أو أنهم يقعون تحت 

الضغوط ويشعرون بإرهاق بالغ. باختصار، لدينا ما يطلق عليه علامء النفس التحيز لخدمة 

 :)confirmatory biases( أو االنحياز التأكيدي ،)self-serving biases( املصلحــة الذاتية

وهو أننا منيل إىل تصديق ما يتناسب مع معتقداتنا املسبقة ونرفض ما ال يتناسب معها. 

أحد نتائج هذه التحيزات هو ما يسمى: "عقدة التأليه الشخيص" )God Complex(، وهي 

أننــا جميعاً لدينــا نزعة لالعتقاد بأن ما نفكر به ونفعله هو الحق والصواب. ســواء أكنا أطباًء 

أو معلمني أو سياســيني – نحن جميعاً نفرتض أن ما نقوم به هو الناجح والفّعال. هذه العقدة 

تفيد يف خدمة مقاصد نافعة؛ فأنت حقاً ال تريد للجراح أن يشق جسدك يف العملية، ثم يتجمد 
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ألن لديه شــك يف نفســه. أما املعلمة فلن تصمد طوياًل أمام صف درايس ميلء بالطلبة الصغار 

الصاخبني، إذا كانت ستتوقف طوال الوقت للتفكري فيام إذا كانت تفعل اليشء الصحيح. 

هناك بعض االســتثناءات القليلة – ألشخاص توقفوا للتساؤل عام إذا كان ما يقومون به 

ُيعد ناجحاً بالفعل ويؤدي الغرض منه. كان أحد هؤالء الرجال طبيباً يدعى "أ. ل. كوكرين". 

لقد كان لــدى "اريش كوكرين"، يف أعامقه، ما يعتره معظم املهنيني عيباً خطرياً؛ فقد كانت 

الشــكوك متزقه. تبدأ حكايته حينام وقع يف األرَس وهو شــاب وأصبح أســرَي حرب، وبسبب 

تدريبه الطبي وجد نفســه يعالج مرىض الســل يف معسكر أرسى الحرب يف "إلسرتهوست". 

وكام كتب يف وقت الحق:

أتذكر يف ذلك الوقت كنت أقرأ واحدة من تلك الكتيبات الدعائية، التي ُتعتر 

مناسبة ليقرأها أرسى الحرب من الضباط الطبيني، وكانت حول "الحرية الرسيرية 

والدميقراطية" ... كان لدّي حرية كبرية يف اختيار العالج الرسيري املناسب، ولكن 

مشكلتي كانت يف أنني مل أكن أعرف ما العالج الذي يجب أن استخدمه، ومتى ... 

كنــت أعرف أنه ال وجود ألي دليل حقيقي عىل أن أي يشء توجب علينا تقدميه 

للمرىض كان له أي تأثري عىل مرض السل، وكنت أخىش أنني عّجلت بنهاية بعض 

أصدقايئ عن طريق التدخل غري الضوري)3(.

ويف املقابــل، متّكن "كوكريــن" يف الوقت الذي ال يزال فيه ســجيناً، من إقناع محتجزيه 

بتزويــده مبكمل غــذايئ غني بفيتامني ب، ومتّكن من إثبــات أن إضافته إىل النظام الغذايئ 

للسجناء ساعد كثرياً العديد من السجناء املرىض. كان درساً عاد به لدياره بعد الحرب: ليس 

فقط أن املكمالت الغذائية قد تســاعد الســجني املريض كثرياً، ولكن أن األطباء بحاجة إىل 

التشــكيك حتى يف أكرث مامرساتهم رســوخاً، واالجتهاد يف اختبار هذه املامرسات، الكتشاف 

هل هي حقاً تساعد املرىض أو تضُّ بهم. 
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 الشكل)40( 

الفكرة األساسية للتجربة العشوائية املنضبطة )RCT(: يتم توزيع عينة الدراسة عشوائياً إما ضمن 

مجموعة التدخل )العالج( أو مجموعة املقارنة )املجموعة الضابطة(، فُتعزى أي اختالفات تنشأ بعد 

ذلك إىل مفعول التدخل

خالل فرتة الســتينيات )1960s( والســبعينيات )1970s( بــدأ "آريش كوكرين" وزمالؤه 

بعمل اختبار للمامرســات الطبية القامئة، أخذ يف التوسع املستمر بعد ذلك، ملعرفة حقيقة 

نجاحهــا وفعاليتها من عدمهــا. القى هذا االختبار االنتقاد يف مناســبات عديــدة باعتباره 

عمــاًل غري رضوري، بل قيل إنه غــري أخالقي. ولكن عندما جاءت النتائج كانت دقيقة، متاماً 

مثــل اإلحصاءات الدقيقة التي عملتهــا فلورنس نايتنغيل منذ قرن من الزمان؛ فقد برهنت 

دراسات كوكرين يف كثري من األحيان أن املامرسات الطبية املعمول بها كانت غري فعالة، بل 

تأيت أحياناً بنتائج عكســية، بدءاً من عالج األمهات الحوامل، واســتئصال اللوزتني، إىل إبقاء 

مرىض القلب يف املستشفيات بدالً من إرسالهم ملنازلهم بكل بساطة.

عملت الصدمات املتتالية من البحث الدؤوب واملتواصل لكوكرين وزمالئه عىل تحسني 

قاعدة األدلة والراهني، التي تســتند عليها املامرســات الطبية، ويف نهاية املطاف نجحت يف 

إطالة حياة املاليني من املرىض املهددين يف جميع أنحاء العامل، وساعدت عىل إعادة تشكيل 
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طابع الطب يف حد ذاته. وقد أدى ذلك يف بريطانيا إىل إنشاء املعهد الوطني للصحة وتفوق 

الرعايــة )NICE( يف عام 1999م، والذي يكرّس جهده لجمــع األدلة والراهني عىل فعالية 

العالجــات الطبيــة والدوائية املختلفة. كام أدى عمل كوكرين ورفاقه إىل إنشــاء مؤسســة 

كوكرين، وهي شــبكة عاملية من املتعاونني املنترشين يف أكرث من 120 بلداً تكرس جهودها 

لتلخيص نتائج األدلة الطبية التجريبيــة لالختبارات التجريبية كافة، وتحويلها إىل تقييامت 

ومراجعات منهجية صارمة.

ولكن يف حني أن أساليب كوكرين التجريبية أحدثت نقلة نوعية وتحوالً كبرياً يف الرعاية 

الصحية، ظلت العديد من املهن إضافة إىل عامل السياسات نفسه دون تغيري إىل حد كبري.

ال للتظاهر بكمال المعرفة والعلم:
عندما تأخذ طفلك لرؤية الطبيب، فســيكون لديك ســبب وجيــه يدفعك لالعتقاد بأن 

العــالج الــذي يقرتحه يقوم عىل أدلة جيدة، وأنه ســوف يكون عالجاً فعــاالً. ولكن عندما 

توصل ابنك إىل املدرسة، ما الذي يجعلك تعتقد أن الطريقة التي سيتم تدريس الرياضيات 

بهــا قامئــة عىل أي دليــل؟ يف الطب، هناك ما يزيد عــن 200,000 تجربة جيــدة النوعية 

الت الطبية املختلفة، ولكن يف مجاالت التعليم، والعدالة الجنائية،  تقيس مدى فعالية التدخُّ

والرعاية االجتامعية، ومعظم مجاالت السياسات العامة األخرى مجتمعًة، فإن عدد التجارب 

يبلغ املئات يف أحسن األحوال)4(.

ونجد أن التفسريات لهذا التناقض الشاسع بني التجارب الطبية وبني التجارب يف املجاالت 

املهنيــة األخرى، والتي ُترجع الســبب إىل االختالفات املتأصلة بــني طبيعة هذه املهن، هي 

يف النهاية تفســريات ال تصمد كثرياً. فال يوجد اختالف جوهــري عند مقارنة تأثري "الطرق" 

املتنوعة يف تدريس الرياضيات عىل مســتوى التحصيل العلمي، أو تأثري العقوبات املتفاوتة 

عىل معاودة ارتكاب الجرائم، مقابل مقارنة تأثري عالجات أمراض القلب عىل مدى السنوات 

التي يعيشــها املريض. كام أن تفســريها باالختالفات األخالقية ال يقدم أيضاً تفســرياً مقنعاً 

جداً: هل هناك أي مصداقية حقاً يف أن نقول إن االختبار املنهجي للعالجات الطبية مقبول 

أخالقيــاً عندما نقيس النتائج بالحياة واملوت، ولكن هذه األســاليب ال يجب أن ُتســتخدم 

الختبار مدى فعالية الرعاية االجتامعية أو التعليم؟ )انظر الفصل 11 للمزيد من املناقشة(. 
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إن ســفاهة الرسية التي تنتهجها كثري من السياسات الحكومية، واملامرسات املهنية، تتمثل 

يف أننا ال نعرف حقاً ما إذا كانت تلك السياسات أو املامرسات فعالة عىل اإلطالق.

الشكل)41( 

َحُة باحتساب ُمدد العجز DALY )أو سنوات  فعالية التكاليف النسبية، فيام يتعلق بسنوات العمر امُلَصحَّ

الحياة التي ُينقذ فيها املريض أو يتحرر من اإلعاقة( لكل 1000 دوالر يتم إنفاقها. هناك عدد قليل من 

الربامج، مثل التخلص من الديدان لدى األطفال أو الناموسيات، تكون فعالة من حيث التكلفة بشكل ال 

يصدق، وتوفر مئات السنني من الحياة لكل 1000$ يتم إنفاقها. وحوايل نصف الربامج كان معقواًل من 

حيث التكلفة، ووفر ما بني 5 إىل 50 سنة من الحياة لكل 1000$ يتم إنفاقها. ولكن حوايل ثلث الربامج ال 

يكاد يكون له أي أثر عىل اإلطالق)بإذن من "تويب أورد"، جامعة أوكسفورد(

هنــاك مجال وحيد من مجاالت اإلنفاق الحكومي يعطــي دالئل أفضل بكثري من غريه 

عىل مدى فعاليته، أال وهي برامج املســاعدات الصحية يف الخارج. فعىل ســبيل املثال، يبني 

الشكل 41 مخططاً بيانياً للفعالية النسبية للرامج املختلفة وأثرها عىل سنوات الحياة التي 

يتم إنقاذها يف الدول النامية. وكام ترى بلمحة خاطفة للشــكل، بعض الرامج فعالة بشكل 

ال يصــدق، يف حني أن املدى الكامل لفعالية التكلفــة يف جميع الرامج كبري جداً يف الواقع. 
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وكام أشــار "تويب أورد"، وهو أســتاذ الفلسفة من جامعة أكســفورد، أنه إذا كان عليك أن 

تختار عشــوائياً أيَّ خيارين من مجموعة الرامج هذه، فإن متوســط الفرق يف فعاليتها من 

حيث التكلفة سيكون حوايل مائة ضعف. وبصياغتها بطريقة أخرى، فإنه بعد التسلح بهذه 

املعلومات الواردة يف هذا الرسم البياين، ميكن لُصّناع السياسات من حيث املبدأ أن يخفضوا 

ميزانية املساعدات الصحية مبقدار عرشة أمثال الحالية، وال يزال يتحقق لهم عرشة أضعاف 

األثر الذي يحققه أيُّ برنامج يختاره الشخص من بني الرامج األخرى دون هذه األدلة.

فريق الرؤى السلوكية يثبت عدم رضورة أن تكون التجارب كبرية ومكلفة:

أثبت االقتصاديون العشــوائيون )randomistas( الذين يعملون يف برامج املســاعدات 

الدولية أن التقييامت واسعة النطاق ميكن أن تكون ذات قيمة كبرية، وأنها أفادت يف توجيه 

املساعدات بشكل أكرث فعالية. ومع ذلك، كان لها أثر جانبي مؤسف من حيث خلق الشعور 

بأن التقييامت يجب أن تكون واسعة النطاق، وأن تستغرق وقتاً طوياًل وتكون مكلفة جداً. 

وهذه ليست بالصفقة التي تجذب ُصّناع السياسات العاديني. كام قال أحد الوزراء بغضب 

عندما اقرتح أحد املسؤولني عليه بأن يتم اختبار فكرته الكرى أوالً يف شكل تجارب: "مل أمض 

عقداً من الزمن يف املعارضة ألدخل يف الحكومة حتى أقوم بإدارة تجربة".

بالنســبة لنا يف فريق الرؤى الســلوكية، فقــد واجهنا يف الســنة األوىل من عمر الفريق 

جمهوراً متشــككاً للغاية. ويف الحقيقة مل تكن التجارب العشوائية املنضبطة )RCTs( مجاالً 

يهواه ستيف هيلتون، وال رئيس الوزراء، ولكن بدون وجود أدلة قوية لن نكون قادرين عىل 

إقناع رؤساء اإلدارات املتشككني بأن ما نقدمه أكرث من مجرد حداثة. قد تستطيع بدعم من 

رئيس الوزراء الفوز يف معركة عرَضية، ولكن ال ميكنه أن يكون معك طوال الوقت. فإذا كنت 

ترغب حقاً يف تحقيق أثر واســع النطاق، فعليك كام درس علامء النفس أن تسعى للوصول 

بهــم إىل التحّول عــن قناعة، ال االمتثال بالقوة. وللوصول إىل التحّول املنشــود، عليك اتباع 

أســلوب اإلقناع واالستاملة بالحجج الدامغة، وليس بالقوة واإللحاح، كام كان علينا أن نقنع 

أنفســنا أيضاً. فكيف ميكننا أن نعرف يف الواقع أن بعض األفــكار الرّاقة، التي تم تطويرها 

من التجارب املخترية مع طالب أمريكا الشــاملية سوف تنجح حقاً يف بيئة العامل الحقيقي 

للمامرسات والسياسات الحكومية؟
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ولذلك، فقد اتخذنا خيارنا مبكراً يف البحث عن الجوانب التي تتناســب بشكل جيد مع 

التكلفــة املنخفضة للتجارب العشــوائية املنضبطة الرسيعة. وكان هذا أحد األســباب التي 

جعلت الرسائل الضيبية تنال اهتاممنا مبكراً؛ ففضاًل عن أنها متنحنا إمكانية تقديم العون 

يف جلب الضائب غري املدفوعة للمســاعدة يف إجراءات التقشــف الحكومية، كانت هيئة 

الجامرك واإليرادات )HMRC( مناســبة متاماً لعمل التجــارب الرسيعة منخفضة التكلفة. 

مل نكــن بحاجــة إىل إعداد نظام قيــاس منفصل باهظ الثمن الختبار فعالية الرســائل التي 

صيغــت بعدة طرق واملقارنة بينهــا، حيث يوجد بالفعل لدى دائــرة الجامرك واإليرادات 

أنظمة ملتابعة من استجاب وقام بدفع الضائب، ومن تخلَّف عن الدفع، ولكن ما زال علينا 

الحصــول عىل موافقتهــا. ويف األيام األوىل كنا نقوم بعملية االختيار العشــوايئ يدوياً – كنا 

حرفياً نســحب الرسائل ونســتبدلها بالرسائل البديلة – لكن مع ذلك، لقد منَحنا هذا فرصة 

عمل التجربة، والحصول عىل نتائجها يف غضون أشهر، وأحياناً أسابيع. 

مل ُتظهر نتائج هذه التجارب املبكرة أن الرؤى الســلوكية ميكن أن تكون فعالة فحسب، 

بــل بّينت كذلك لجميع من يف الحكومة كيف ميكــن أن تكون التجارب رسيعة ومنخفضة 

التكلفــة. ويف غضون عامــني، قام فريق "وحدة الحفز" الصغري بإجــراء املزيد من التجارب 

العشــوائية املنضبطة تفــوق ما أجراه مركز الحكومــة الريطانية طــوال تاريخه، مام أثار 

التســاؤل التايل: حتى وإن مل يهتم صانع السياســات تحديداً بالحفز، ملاذا ال يستخدم النهج 

الرسيع للتجارب العشوائية املنضبطة من أجل التوصل إىل طرق أفضل للقيام باألمور؟

عزز التحول نحو الحكومة الرقمية هذه الحجة املتمثلة يف استخدام التجارب العشوائية 

املنضبطة. ويعرف الكثري من الناس وإن كان بشكل غامض أن أمثال جوجل وأمازون تعّلموا 

عمــل تجارب دامئة تقريبــاً عىل مواقعهم، واختبار مختلف التغيريات البســيطة يف العرض 

واملحتوى؛ ملعرفة الشكل الذي يؤدي إىل زيادة عدد الزائرين للموقع، وغالباً ما ُيعرف باسم: 

"اختبارA/B ". يف الوقت نفســه، كانت حكومة اململكة املتحدة وحكومات أخرى تســعى 

إىل نقل العديد من الخدمات لتصبح عر اإلنرتنت، ولكن عىل عكس جوجل وأمازون كانت 

عادتهم ببساطة عمل نسخة واحدة من الخيار الرقمي الجديد، رمبا ألن هذه هي الطريقة 

التي كانت عليها النسخة القدمية.
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ــل رقمية داخل القطاع العام،  بدأ فريق الرؤى الســلوكية يف البحث عن إجراءات تدخُّ

الت هو اختبار  ميكن استخدامها الختبار اختالفات متعددة من النهج. كان أحد هذه التدخُّ

مة ملســاعدة الناس عىل اإلقالع عن التدخني. ويف غضون  أشــكال بديلة لصفحة ويب ُمصمَّ

بضعة أسابيع من بدء الحملة الرئيسية، متكنا من اختبار أكرث من 20 صفحة بديلة، وبالتايل 

تحســني املوقــع لجعله أكرث فعالية يف مســاعدة املدخنني عىل اإلقالع عــن التدخني )انظر 

الفصــل 6 ملزيد من التفاصيل(. وباملثل، قمنا باختبار أشــكال مختلفة من صفحات الويب 

لتشــجيع الشباب عىل الحصول عىل االستشــارة املهنية، أو لتشجيع الناس عىل التسجيل يف 

برنامج الترع باألعضاء.

م الحملــة التي أقمناها للترع باألعضاء مثاٌل واضٌح عىل هذا النهج. ففي بريطانيا،  تقدُّ

يتوجــب عــىل الجميع أن يجددوا رضيبة ســياراتهم كل عــام. وكان ذلك مثــاالً أولياً عىل 

الحكومة الرقمية؛ حيث إن املوقع اإللكرتوين وخالل إجراء معاملة رضيبة الســيارة يتفحص 

أيضاً تأمني الســيارة وصالحيتها لالســتخدام عىل الطريق )من خالل التحقق من أن السيارة 

لديها ترخيص ساري املفعول من وزارة النقل - MOT(.  متكنا من التوصل إىل اتفاق بحيث 

إنه بعد استكامل الجزء الرئييس من إجراءات رضيبة السيارة، تكون الخطوة النهائية إحالة 

مقدم الطلب إىل صفحة "الشكر"، والتي ستسأله عام إذا كان يرغب يف التسجيل يف برنامج 

الترع باألعضاء. كان الســؤال املهم: ما هي صيغة الرســالة التي سنكتبها بجانب الزر الذي 

يطلب من الناس التسجيل يف الرنامج؟ 
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الشكل)42(

مثاين رسائل بديلة تحث عىل التسجيل يف برنامج التربع باألعضاء
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عىل الطريقة التقليدية، كان ُصّناع السياســات يســألون بعض األشخاص، ورمبا استعانوا 
بوكالــة إبداعية لو كان لديهم بعض املال االحتياطــي، ثم يبنون عىل أفضل تخمني ميكنهم 
التوصل له. بدالً من ذلك، قمنا بعصف ذهني ملجموعة واســعة من األفكار، كل فكرة منها 
تســتند إىل واحد أو أكرث من اآلثار الســلوكية، ثم بدالً من تنفيذ أحــد هذه األفكار جّربنا 
مجموعة من الخيارات البديلة بالتوازي عىل املوقع، ثم تركناها لبضعة أسابيع حتى قام ما 
يزيد عن مليون شــخص باستخدام املوقع، أو ما يقارب 135,000 مستخدم لكل نسخة من 

صفحات الويب املختلفة، ويوضح الشكل 42 الخيارات الثامنية التي جربناها.

ألق نظرة عىل الرســائل يف الشــكل، وحاول بنفسك معرفة أي منها سيكون أكرث فعالية، 
ستجدها ليست واضحة.

األوىل، هي رسالة املقارنة "Control" – فقط تقول الرسالة: "شكراً لك. يرجى االنضامم 
إىل برنامــج التــرع باألعضاء"، ويظهر تحــت هذه العبارة زر "االنضامم" )1(. أما الرســائل 
الثالث التالية، فجميعها تحوي نفس النص اإلضايف، وهي معلومات صحيحة: "كل يوم، يقرر 
اآلالف من زوار هذه الصفحة التسجيل يف الرنامج" )املعيار االجتامعي(. ولكن الرسالة )2( 
"Norm" ال تحوي أي صورة، والرسالة األخرى "Norm & Picture" تحوي صورة ملجموعة 
من األشــخاص تبدو عليهم الســعادة والصحة متاماً كام هو الحال عنــد االنضامم للرنامج 
)3(، والرسالة )Norm & Logo" )4" تحوي شعار برنامج الترع باألعضاء. الرسائل األربعة 
املتبقية تختر مجموعة متنوعة من املضامني األخرى: التعبري عن فائدة الترع باألعضاء من 
حيــث فقد األرواح )5( "Three Die"، أو إنقاذها )6( "Nine Lives"، ومبدأ التبادلية )7( 
"Reciprocity"، وســد الفجــوة بني وجود نية االنضامم وبني املبــادرة بالتنفيذ الفعيل )8( 
"Action" – يقول معظم الناس يف الدراســات االســتقصائية أن يف نيتهم االنضامم لرنامج 

الترع، ولكن مل تتسنَّ لهم الفرصة للتنفيذ.

النقطة الرئيســية يف املوضوع أنك حتى لو كنت خبرياً يف العلوم السلوكية فمن الصعب 
جداً أن تعرف أيُّ هذه الرســائل من شــأنها أن ترهن أنها األكرث فعالية. ويف الواقع، هناك 
أدلة جيدة تبعث عىل االعتقاد بأن العديد من هذه الرســائل يجب أن تنجح. ولكن األهم 
مــن ذلك أن مصممي املوقع وبرنامج الترع باألعضــاء مل يحتاجوا إىل معرفة أن مبقدورهم 

)ومقدورنا( اختبار مختلف التغيريات ومعرفة أيها األفضل نجاحاً.
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يقوم ســبعة عرش مليون شــخص بتجديد رضيبة ســياراتهم كل عام، لذلك إذا شــاهد 

1% أو 2% منهــم هذه الصفحة وانضم إىل الرنامج، فإن ذلك ســيضيف مئات اآلالف الذين 

ســينضمون للرنامج. ولكن هل من شأن الرســائل اإلضافية أن تحدث أي فرق آخر؟ يظهر 

الشكل 43 نتائج هذه الرسائل.

 الشكل)43( 

النسبة املئوية لالنضامم إىل برنامج التربع باألعضاء بعد رؤية الرسائل البديلة

كام يوضح الشــكل 43، فإن إضافة صفحة االنضامم لرنامج الترع باألعضاء أدت إىل أن 

يقوم 2.3% من األشــخاص، الذين يســتكملون إجراءات دفع رضائب ســياراتهم عر املوقع 

باالنضامم إىل الرنامج، وكانت جميع الرســائل األخرى تقريباً أكرث فعالية قلياًل من رســالة 

املقارنة. أما أفضل أداء أثبت فعاليته فكانت الرســالة التي تســتند إىل مبدأ التبادلية: "إن 

احتجت إىل زراعة األعضاء، هل ستجد مترع؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى مساعدة اآلخرين". 

عملت هذه الرســالة عىل زيادة عدد املنضمني إىل الرنامج بنســبة 3.2% – أو 39 يف املائة 
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أعــىل من مجموعة املقارنة. وهــذا يعادل ما يقرب من 100000 شــخص إضايف ينضم إىل 

برنامج الترع باألعضاء يف العام الواحد مقارنة مع رسالة املقارنة.

الغريب واملثري لالهتامم عىل حٍد ســواء أن رسالة املعايري االجتامعية والصورة املصاحبة 

لهــا كانت يف الواقع أقل فعاليــة من مجموعة املقارنة. عندما ســألنا عدداً من كبار علامء 

السلوك وخراء السياسات البارزين عن صفحات الويب الثامنية وتوقعاتهم عن أيها سيكون 

األكــرث فعاليــة، اختار كثري منهــم الصفحة مع الصورة. وهو عادًة مــا يختاره أكر عدد من 

ُصّناع السياســات أيضاً. كانت فرَضية معقولة متاماً: نحن نعلم أن الناس ســيختارون قرضاً 

ائتامنيــاً بفوائد أعىل من غريه عندما يتضمن خطاب العرض صورة المرأة فاتنة مبتســمة، 

وســيتضاعف مبرتني احتامل مشــاركتهم يف خطة الترعات املستقطعة من الرواتب لألعامل 

الخريية، إذا أتتهم صورة معّرة عر الريد اإللكرتوين من زميل يطلب منهم املشــاركة. ولكن 

يف حالتنا هذه بالذات مل ينجح اســتخدام الصورة، رمبا ألن الصورة رصفت انتباه الناس عن 

مضمون الرسالة، أو رمبا ببساطة أن الصورة املستخدمة كانت خاطئة. ولكن لو أننا ببساطة 

اكتفينا بهذه الصفحة عىل شــبكة اإلنرتنت التي تحتوي عىل الصورة، مل نكن لنعرف بوجود 

الكثــري من الخيارات األفضل، بل رمبا اســتنتجنا أن صفحة الويب هذه حققت نجاحا كبريا 

)فرغم كل يشء، ما زال مئات اآلالف ينضمون إىل برنامج الترع باألعضاء عن طريقها(.

أثبــت فريق الرؤى الســلوكية أيضاَ أن مثــل هذه التجارب ميكــن تطبيقها يف مجاالت 

اإلنفاق الرئيســية. يف عام 2013م، الحظنا أثناء عملنا عىل موضوع تعزيز النمو االقتصادي 

أن العديــد من الرشكات، ذات اإلمكانات الكبرية ولكــن منوها بطيء أو متوقف، مل تطلب 

االستشــارة عىل الرغم من وجود الدالئل التي تؤكد فائدتها لهم. وكان من بني اســتنتاجاتنا 

أن الرشكات غالباً ال تلتمس االستشــارة لعدم توفر وســيلة ســهلة لديهم لتمييز املشــورة 

املفيدة عن ســواها، أو لتمييز املستشارين الجيدين من السيئني بشكل خاص. ولذلك قمنا 

 Growth Vouchers "برتتيب خطة مع وزارة الخزانة ووزارة األعامل لتقديم "قسائم النمو

للــرشكات بقيمة عدة آالف من الجنيهات تســتخدمها لدفع مثن االستشــارة، ولكن برشط 

أن تقدم الرشكــة تغذية راجعة )feedback( من خالل منصة عامة عىل اإلنرتنت بخصوص 

االستشارة وهل كانت مفيدة وذات قيمة عالية أم ال )انظر أيضا الفصل 8(. 
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ومن جديد، أردنا أيضاً معرفة إن كانت االستشارة ذاتها، والقسائم التي قدمتها الحكومة، 

قد أدت فعلياً إىل زيادة يف منو الرشكة أم ال. وحتى هذه اللحظة، الدليل الوحيد الذي توفر 

لنا هو أن الرشكات التي تتبع خططاً مامثلة متيل إىل النمو بشكل أرسع، ولكن من املنطقي 

أن الرشكات املنّظمة تنظياًم جيداً لدرجة أن تتقدم بطلب للحصول عىل منحة االستشارة قد 

تكون أرسع يف النمو عىل أي حال. لذا كانت أفضل طريقة للتحقق من فعالية االستشــارة 

وتقديم القسائم، هي رفض طلبات املنح بشكل عشوايئ لبعض الرشكات املؤهلة واملستوفية 

للــرشوط، ونرى ما يحدث)5(. ومبســاعدة من وزارة الخزانة، ودعــم منفعل بعض اليشء 

من وزراء األعامل "اللورد يونــغ" و"ماثيو هانكوك"، تم وضع املخطط قيد التنفيذ كتجربة 

حقيقية عشــوائية منضبطة. كــام أن التجربة تم إعدادها أيضاً الختبار فعالية االستشــارة 

املبارشة وجهاً لوجه، وهل هي أكرث فعالية من االستشارة املقدمة عن طريق اإلنرتنت.

بالطبع يســتغرق األمر بعض الوقت ملعرفة ما إذا كان النشــاط التجاري ينمو أم ال. لذا 

فمن الســابق ألوانه – وقت كتابة هذا التقرير– معرفة ما إذا كانت القسائم قد أدت فعاًل 

إىل منو أرسع للرشكات. ولكن ما نعرفه هو أنه مل يكن هناك جدل كبري، ســواٌء يف وســائل 

اإلعالم أو عىل مستوى الرشكات حول العنرص العشوايئ من هذا املخطط. ونحن نعلم أيضاً 

أنــه عندما تأيت النتائج، فســتزودنا مبعلومة مفيدة جداً: هل ينبغي توســيع نطاق ميزانية 

املخطط من عرشات املاليني إىل مئات املاليني، أو إلغائه متاماً؟ كام أن التجربة ساعدت عىل 

منــح إدارة الــرشكات الثقة للنظر يف بقية أوجه إنفاقها، والتفكــري يف النواحي األخرى التي 

ميكن للتجارب املنضبطة أن تساعد فيها عىل تحديد اإلنفاق األكرث فعالية.

أما االحتجاج األسايس بالنهج التجريبي واالستعانة به فليس جديداً متاماً؛ فقد حاول بعض 

الناس من داخل الحكومة وحولها لســنوات عديدة تبنِّي زيادة اســتخدام الُنُهج التجريبية 

واالختباريــة. والواقع أنه من حــني آلخر يحاول أحد الوزراء تشــجيع العمل بهذه الفكرة. 

يف اململكــة املتحدة مثاًل، عّلــق وزير إصالح الرفاه االجتامعي اللــورد "فرويد"، الذي خدم 

بشــكل غري مألــوف يف حكومة حزب العامل ثم حكومة ائتالف حــزب املحافظني والحزب 

الدميقراطــي الليــرايل، بأنه يف إطار تعقيــدات إصالحات الرفاه، كان عليــه أن يتخذ عدة 

مئات من القرارات، وشــعر أنه ليس متأكداً أيُّ هذه القرارات هو الصحيح والســليم. وكان 

اســتنتاجه الجوهري هو أن يتم تضمني ترشيعات إصــالح الرفاه يف حكومة االئتالف رشطاً 
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رصيحاً يعطي الحكومة ســلطة تغيري اإلصالحات، وحتى تغيري مستويات الفائدة املدفوعة، 

من أجل اختبار أيها أكرث فعالية.

العمل الذي قام به فريق الرؤى الســلوكية مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية 

أظهر، وبطرق ملموســة وعملية أحيت املنهج واألســاليب التجريبية، أن مثل هذه التجارب 

ميكن تنفيذها برسعة وسهولة نسبية، وأنها لن تسبب الكوارث كام كان ُيعتقد. وساعد فريق 

الرؤى الســلوكية ُصّناَع السياســات بأن أظهر لهم أنه ال يلزمهم معرفة اإلجابة مســبقاً عن 

أفضل املامرســات أو السياسات الواجب اتباعها، ولكن بدالً من ذلك ميكنهم إقامة التجارب 

عىل السياسات واملامرسات املعتادة، والتعرف تدريجياً عىل الفّعال والناجح منها فعاًل.

ما الذي يعمل؟ صناعة النهج التجريبي:
خــالل الفــرتة من عام 2011م إىل عام 2015م، أنشــئت مجموعة مــن املعاهد لتعزيز 

اســتخدام األدلة العلمية من جانب صناع السياسات واملامرسني للمهن يف اململكة املتحدة. 

كان لدى هذه املعاهد هدف مشــرتك بســيط: جمع وبناء األدلة والراهني حول السياسات 

واملامرســات التي ُيحتمل نجاحهــا، وإتاحتها مبارشًة للمامرســني ومقدمي الخدمات. وقد 

.)What Works( " أطلقنا عليها مسمى: معاهد "ما الذي يعمل

اســتندت املعاهد الجديدة يف إطارها العام عىل التجربة املاثلة للمعهد الوطني للصحة 

وتفــوق الرعاية )NICE(، والذي ُأســس خالل األيام األوىل لحكومــة "بلري". كانت وظيفة 

املعهــد الوطني )NICE( مامثلة لوظيفة إدارة الغذاء والدواء )FDA( يف الواليات املتحدة 

األمريكية؛ فهي ليســت مكرســة إلجراء البحوث األولية، ولكن للبحــث يف األدلة والراهني 

املنشورة املتعلقة باألدوية والعالجات وتقرير التوصية بخصوص العالج:

.)NICE - ُيوَص بالعالج )مرصح من املعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية - 

 - ال ُيوَص بالعالج. 

 - السامح باستخدام الدواء ولكن مع التوصية بإجراء املزيد من الدراسات عليه.

كان ال بــد لتوصيــات املعهد يف النهاية أن تأخذ بعني االعتبــار عنرص التكلفة؛ فإذا كان 

للعــالج تأثري ضئيل جداً، ولكنه مكلف للغاية، فإن املعهد الوطني )NICE( قد ال يويص به 
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لالستخدام العام يف الخدمات الصحية، إال أن تركيز املعهد األسايس كان عىل الفعالية املثبتة 

للعالج.

بالنتيجــة، إذا كان هذا النهج قد نجح يف مجــال الطب، فلم ال ينجح يف مجاالت أخرى 

من السياســات واملامرســات؟ ونظراً ملا تواجهه حكومة االئتالف مــن انكامش يف امليزانية، 

كان الســؤال امللح للغاية بالنسبة لها: كيف ميكننا التحقق من أن األموال ُتنفق يف مصارفها 

الصحيحــة وعىل أمور متوقع نجاحهــا؟ لذا بدعم من وزير السياســات الحكومية املنتمي 

لحــزب املحافظني" أوليفر ليتوين"، وأمني عام وزارة الخزانة من الحزب الدميقراطي الليرايل 

"داين أليكســاندر"، وأمني مجلس الوزراء "جريميي هيوود"، جرى إنشــاء مؤسســات ميكنها 

اإلجابة عىل هذا السؤال.

كانت الفكرة األصلية هي إنشــاء معهد "سياســات اجتامعيــة" ضخم عىل غرار املعهد 

ة عن "معهد والية واشنطن للسياسات العامة"  الوطني )NICE(، ويكون مبثابة نسخة مكرَّ

يف الواليات املتحدة األمريكية. وقد أنشــئ معهد والية واشــنطن، برئاسة الخبري االقتصادي 

"ســتيف أوس"، لتقديم االستشــارة إىل امُلرشِّعني يف الدولة حول السياســات وما قد يكون 

أكرثهــا فعالية وما يكون أقلها، وجمع األدلة التجريبيــة التي ميكن الوثوق بها لدى جميع 

االتجاهات الحزبية. ويصف "ستيف أوس"، بأسلوب أقل من املعتاد، عمل هذا املعهد بأنه 

كالعمل الذي تؤديه منظمة "تقارير املستهلك" التي يرجع الناس إىل تقاريرها عند البت يف 

اختيار الثالجة أو التلفزيون أو السيارة التي يريدون رشائها)6(.

ومع ذلك هناك فارق رئييس بني والية واشــنطن وبلد من متوســط إىل كبري الحجم مثل 

اململكة املتحدة. حيث يعمل امُلرشِّعون يف والية واشنطن، التي يبلغ عدد سكانها حوايل سبعة 

ماليني نســمة، عىل اتخاذ العديد من قرارات اإلنفاق التفصيلية مبارشة بأنفسهم. ولكن يف 

اململكة املتحدة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة عرشة أضعاف، ُتتخذ معظم القرارات املامثلة 

داخل الوزارات الرئيســية للدولة أو للحكومة املحلية. كام أن لدى وزارة الخزانة يف اململكة 

املتحدة سيطرة أقل بكثري عىل اإلنفاق من امليزانية، مقارنًة بالعديد من الدول األخرى. ويف 

الحقيقة العديد من القرارات الرئيسية اليومية يتخذها فعلياً املهنّيون واملامرسون عىل أرض 

الواقع، مثل مدراء املدارس، وقادة سلك الرشطة، ورؤساء الحكومات املحلية. شعرنا أيضاً أن 
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العديد من هذه القرارات التقديرية املتخذة عىل هذا املستوى املحيل كانت قابلة لالختبار 

التجريبي أكرث، وأنها أقل احتامالً يف إثارة الجدل سياســياً. كام أن هناك الكثري من البيانات 

واملعطيــات التي ميكن مقارنتها عر 150 منطقة من املناطــق اإلدارية املحلية بدالً من أن 

تكون املقارنة عىل مستوى وطني واحد.

 ،)What Works( "لهذه األســباب مجتمعة قررنا إنشاء سلسلة معاهد "ما الذي يعمل

وكل واحد منها ُمكرّس لإلجابة عىل مجموعة أكرث تركيزاً من األســئلة. ففي الفرتة بني عامي 

2011م و2013م، أنشــئت معاهد "ما الذي يعمل؟" لتحديد أفضل الســبل لتعزيز اإلنجاز 

والتحصيل يف املدارس )مؤسسة املنح التعليمية - EEF(، وللحد من الجرمية )كجزء من كلية 

الرشطــة(، وللتدخل املبكر )مؤسســة التدخل املبكــر - EIF(، ولتعزيز النمو املحيل )مركز 

النمــو االقتصادي املحــيل - LEG(. ويف اآلونة األخرية، تم إضافــة معاهد "ما الذي يعمل" 

لتحديد أفضل الســبل لتعزيز الحياة املستقبلية الصحية وامُلرضية )مركز لشيخوخة أفضل(، 

وللرفاهية الشخصية )التي تحظى باهتامم خاص من رئيس الوزراء، انظر الفصل 10(، ومراكز 

تغطي ويلز )مع الرتكيز بشــكل خاص عىل الفقر( واسكتلندا )مع الرتكيز بشكل خاص عىل 

إصالحات النظام(. جميع هذه املراكز واملعاهد ُأنشــئت بنظام حوكمة مستقل، ومبجموعة 

متنوعــة من قنوات التمويل من ضمنها متويل من مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية 

)املســتقل(، ومن اليانصيب الوطني يف اململكة املتحدة، ومن الوزارات الحكومية. ويكرِّس 

كل مركز من هذه املراكز جهوده لتوليد أدلة وبراهني أفضل ونقلها واعتامدها.

أمثلة على "ما الذي يعمل" في مجال التعليم:
مؤسســة املنح التعليمية )EEF(، التي تأسست يف عام 2011م مبخصصات أولية قدرها 

120 مليون جنيه اسرتليني مقدمة من وزارة التعليم، توضح نوع األثر الذي ميكن أن يحدثه 

معهد من معاهد ما قد ينجح. وكام أشــار رئيس املؤسســة "كيفان كولينز"، فإن مؤسســة 

)EEF( "قضــت عىل الفكــرة القائلة بعدم إمكانيــة إجراء التجارب العشــوائية املنضبطة 

)RCTs( يف مجــال التعليــم". وقد مّولت بالفعل ما يزيد عن 90 تجربة واســعة النطاق – 

كلها تجارب عشــوائية منضبطة ســوى خمس منها – عر أكرث من 4000 مدرسة يف اململكة 

املتحدة ومبشاركة ما يزيد عن 600,000 طفل. وباختصار، ويف أقل من أربع سنوات، أجرت 
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مؤسسة املنح التعليمية )EEF( تجارب عىل نطاق أوسع مام سبق إجراؤه يف قطاع التعليم 

بأكمله عىل اإلطالق.

مع ذلك، فإن املخرجات الرئيســية ملؤسســة )EEF( ليست مجموعة من األوراق أو 

األبحاث األكادميية، بل هي مجموعــة أدوات مصممة لقادة املدارس وللمعلمني وأولياء 

األمور، تلخص نتائج ما يزيد عن 11,000 دراســة يف مجال التعليم، فضاًل عن الدراســات 

الرائدة الخاصة مبؤسســة )EEF( )انظر الشــكل 44(. تتيح مجموعة األدوات هذه ملدير 

املدرســة، أو أي شــخص آخر، الحصول عىل حس تقديري رسيع مبدى الفعالية الشاملة 

لــكل نــوع من أنواع التدخالت من حيــث تأثريه، وهو ما ُيعّر عنه بعدد أشــهر التقدم 

التعليمــي )انظر العمود األخري، بعنوان األثــر "impact"(. كام أنه ُيظهر مقدار التكلفة 

املحتملة للتدخل، عند تطبيقه عىل فصل درايس قوامه 25 طالباً )حيث يرمز £ ملســتوى 

التكلفة "cost"(، وهكذا يظهر قوة األدلة والراهني التي تدعم هذه االســتنتاجات )يرمز 

.)"evidence" عدد األقفال ملدى سالمة األدلة



ما الذي يعمل؟

335 داخل وحدة الحفز

 الشكل)44(

 مجموعة من أدوات مؤسسة املنح التعليمية )مجتزأة(، تلخص نتائج ما يزيد عن 11000 دراسة 

بحثية تعليمية، مبا يف ذلك تجاربها الخاصة واسعة النطاق. وهي مصممة لتمكني مديري املدارس 

وغريهم من الحصول عىل ملحة رسيعة، عام ميكنه أن يحقق نجاحاً لتعزيز التحصيل التعليمي، وال 

سيام بني األطفال من البيئات املحرومة )للمزيد من املعلومات انظر:

 )http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit(  
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بالنســبة لبعض الباحثني األكادمييني، فإنهم ســينظرون إىل مجموعة األدوات هذه بأنها 

تبســيط ُمبالَغ فيه ألدبيــات ضخمة وبالغة التعقيد. ولكن بالنســبة للعلامء الســلوكيني، 

والعديد من املامرســني املهنيني، فإنها ميزة جديــرة بالعمل بها )انظر الفصل 3(. يف الوقت 

الراهن حوايل نصف إجاميل املدارس يف اململكة املتحدة البالغ عددها 24,000 مدرسة، تذكر 

أنها تستخدم مجموعة األدوات للمساعدة يف اتخاذ قراراتها بشأن كيفية إنفاق األموال التي 

تتلقاها، خاصة أن املدارس الريطانية تتلقى حالياً ما يقارب 2 مليار جنيه إســرتليني سنوياً 

عــىل هيئة "قســط تلميذ" للطالب األكرث حرماناً، والتي تســاوي حالياً حــوايل 1400 جنيه 

إســرتليني يف الســنة ُتدفع للمدارس عن كل طالب يأتون به من بيئة محرومة. وللمدارس 

 )EEF( حريــة الترصف يف كيفيــة إنفاق هذه األمــوال. كام أن مجموعة أدوات مؤسســة

تساعدهم عىل اتخاذ هذه القرارات، لكنها ال تفرضها عليهم.

الت الفعالة  ل علينا تصور األمر وتقدم لنا ملحة عــن التدخُّ إن مجموعــة األدوات تســهِّ

وغري املكلفة. تدريس األقران )زمالء الدراسة( عىل سبيل املثال، يتكفل بتعزيز تقدم الطالب 

مبقدار نصف عام، وهو عمل غري مكلف نسبياً وأدلة فعاليته قوية. كام أن تدريس "ما وراء 

املعرفة" "metacognition" ، يركز بشكل أسايس عىل تدريس األطفال كيف يتعلمون – هو 

أكرث فعالية حتى من تدريس األقران، ومثله غري مكلف وموّثق بشكل جيد.

مل تكن النتائج التي توصلت لها مؤسســة املنح التعليمية )EEF( محّببة دامئاً وشــعبية. 

فمثاًل، تشــري دراســاتها إىل أن تعيني أعداد إضافية من املدرسني املساعدين – والذي كان يف 

وقت من األوقات محور تركيز رئييس لإلنفاق الحكومي – طريقة مكلفة نسبياً وغري فعالة 

الت غري الفعالة نســبياً وجود  بشــكل عام يف تعزيــز األداء. ومن األمثلة األخرى عىل التدخُّ

الزي املدريس املوحد، ونظام األجر حسب األداء، وتصنيف الفصول وفقاً لنظامي التخصيص 

أو التدفق "setting or streaming" حســب قدرات الطالب التحصيلية يف املواد الدراسية. 

حتى إن هناك بعض األفكار الرتبوية الرائجة، خلصت مؤسسة )EEF( إىل أنها عىل حٍد سواء 

عالية التكلفة، وتعيق تقدم الطالب املحرومني، مثل أن تفرض عليهم إعادة السنة الدراسية.

لقــد كان "كيفان كولينز"، رئيس مؤسســة )EEF(، دائم الحذر عند توجيه الحديث إىل 

املدارس ويتبع معهم سياســة ال إفراط وال تفريط يف االدعاءات. فمدير املدرســة أو رئيس 
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الطاقم التعليمي الذي أنفق مئات اآلالف من الجنيهات عىل املدرسني املساعدين، قد يجد 

صعوبــة يف تقبــل أن عمله هذا له أثر تعليمي متواضع نســبياً، عىل األقل مقارنة بتكلفته. 

وينّبه كيفان إىل أن لكل مدرســة خصوصيتها أو ظروفها الخاصة وميكن لبعضها، مع هؤالء 

املدرســني املســاعدين، تحقيق تأثري أكر وحقيقي. ويف الواقع، فإن مؤسسة املنح التعليمية 

)EEF( تدرس بنشاط متى وكيف ميكن استخدام هؤالء املدرسني املساعدين، ألجل تحقيق 

أقىص قدر من التأثري)8(. لكن كيفان يلفت االنتباه إىل أن التأثري يف املدارس األخرى املامثلة 

بســيط، وســوف يشــجع رئيس الطاقم التعليمي عىل النظر يف الخيارات األخرى التي لها 

بشكل عام آثار إيجابية أكر.
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الشكل)45( 

التكلفة التقريبية وحجم التأثري لعدد 34 تدخاًل يف مجال التعليم. وتشري التدخالت املكتوبة بالخط 

العريض إىل أن األدلة عىل فعاليتها إما واسعة أو واسعة جداً، وفقاً لتعريفات مجموعة األدوات. 

الشكل مقتبس من تحليل مكتب مجلس الوزراء استناداً إىل املالحق الفنية املشرتكة بني مؤسسة 

)7()EEF( سوتون تروست/أدوات التعلم والتعليم ملؤسسة املنح التعليمية

يف بعض األحيان، ظهور النتائج الســلبية قد يعمل عىل تحفيز التفكري والخروج بأفكار 

جديدة. عىل سبيل املثال، حني ظهر أن طريقة األجور املرتبطة باألداء واملطّبقة عىل نطاق 

واســع ليس لها تأثري يذكــر، فإن هذه النتيجة حفزت بعضهم عــىل التفكري فيها من زوايا 

جديدة. وقد أبان مؤخراً الخبري االقتصادي "جون ليســت"، وهو شــخصية بارزة يف املجال 

متنامي االهتامم، وهو مجاُل الُنُهج التجريبية يف التعليم، ويعمل حالياً كمتعاون مع مؤسسة 

)EEF(: إنــه عىل الرغم من أن الطريقة التقليدية لألجر املرتبط باألداء غري ناجحة، إال أن 
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اتباع نهج مســتوحى من مفاهيم ســلوكية تســتند إىل نفور الناس من الخسارة، قد يعمل 

عــىل تعزيز وزيادة األداء. ووجد أن إبالغ املعلمني يف بدايــة العام الدرايس باملكافأة التي 

ســيتحصلون عليها، والتي سيتم االســتقطاع منها إذا فشل التالميذ يف الوصول إىل مستوى 

معــني مــن األداء، أدى إىل رفــع مســتوى األداء. إذا تأكدت هذه النتيجــة، فإن مجموعة 

األدوات ســتتطور لتعكس ذلك، مع التمييز بــني النتيجة عدمية القيمة للطريقة التقليدية 

املتمثلــة يف األجر املرتبط بــاألداء، واألثر اإليجايب لطريقة األجر مقابــل األداء القائم عىل 

تجنب الخسارة.

يعود الفضل يف وجود مؤسســة )EEF( إىل وزير الدولة لشــؤون التعليم آنذاك "مايكل 

غوف"، حتى وإن كان ما شجعه عىل ذلك رمبا هو الكره العميق لدى الوزارات، إلعادة املبالغ 

املاليــة التي مل تنفق نهاية العام إىل وزارة الخزانة. ولقد كان "غوف" نفســه، مثل كثري مّنا، 

متقبل لتبّني وجهات نظر قوية بشــأن إحداث التغيريات يف املدارس، ولكنه كان أيضاً كثرياً 

ما يتشتت تفكريه بسبب ضعف األدلة املستند عليها التغيري، وبسبب األمناط الجديدة التي 

ى غوف عن منصبه  اجتاحت العديد من مجاالت السياســات التي متولها وزارته. عندما تنحَّ

كوزير للتعليم يف عام 2014م، اجتذب الخالف الذي ثار حول فرتة توليه املنصب الكثرَي من 

 )EEF( اهتامم الصحافة، ولكن ما يدعو للغرابة حقاً، أن مير متويله ملؤسسة املنح التعليمية

مرور الكرام دون أي تعليق أو مالحظة، ولكنني أظّن بأن التاريخ ســيقدمه بصورة مختلفة 

جداً. فمؤسسة املنح التعليمية )EEF( تعكس وُتظهر كل عالمة عىل التحّوالت التي تحدث 

يف الفصول الدراسية، ليس فقط يف اململكة املتحدة، ولكن يف جميع أنحاء العامل، مع وجود 

عدد من البلدان األخرى تســتخدم أدواتها اآلن. إنها تعمل عىل إعادة بناء أســس التدريس 

لتصبح مهنة قامئة عىل األدلة والراهني، متاماً مثلام حدث بعد إنشاء املعهد الوطني للصحة 

وتفوق الرعاية )NICE(، والدور الذي لعبه "كوكرين" وزمالؤه يف املساعدة عىل نقل الطب 

من كونه مجرد فن وحرفة، إىل العلم الذي يعرتف به الجميع اليوم.

تطبيق نهج "ما الذي يعمل" في أعمالنا كافة:
ال يتوفــر ملعظــم مراكز "ما الذي يعمل" حجم الهبة املمنوحة ملؤسســة )EEF(، ولكن 

جوهر نهجها ال يزال هو نفسه. وكل واحد من هذه املراكز مكرّس الستحداث أدوات مامثلة 



داخل وحدة الحفز 340

الفصل العارش

مة لخدمة املستفيدين يف مجالها، كام أن أدوات  ألدوات التعليم، وجميع هذه املراكز مصمَّ

التعلم والتعليم مصممة لخدمة رؤساء الطاقم التعليمي وأولياء األمور.

مؤسســة التدخل املبكر )EIF(، التي أنشــئت يف عــام 2012م، تعمل من خالل تحليل 

الت املبكــرة ملعالجة مجموعة من املشــاكل االجتامعية. ويف نفس  فعاليــة التكلفة للتدخُّ

الوقت الــذي يجمعون فيه األدلة والراهني، فإنهم يعملون يف املؤسســة مع مجموعة من 

الســلطات املحلية يف جميع أنحاء اململكة املتحدة، من أجل إجراء اختبارات منهجية للُنُهج 

الجديدة والقدمية عىل الســواء، والسعي إىل ســد الثغرات فيام يتعلق باألمور التي ما نزال 

نجهلها. وعىل الرغم من أن مؤسســة التدخل املبكر )EIF( ما زالت فتّية، إال أن املراجعات 

التي قدمتها تسببت بإحداث ضجة بالفعل. عىل سبيل املثال، مراجعتها املنهجية للتدخالت 

الحكومية املتعلقة بالعنف األرسي الذي قامت به أزعجت بعض املســؤولني، عندما أظهرت 

نتائجها أن أحد التدخالت الحكومية األكرث شــعبية، والذي يركز عىل العالقات بني الجنسني، 

مل ينجح. وباملثل، أظهرت النتائج األولية لدراســاتهم أن العديد من الســلطات املحلية تلجأ 

الســتخدام التدخالت يف مجموعات سكانية معينة، وبأساليب من املعروف أنها غري فعالة، 

ُمخاِطرًة بالتســبب يف انزالقهم نحو الجرمية، ولكن املؤسســة أيضاً ســاعدت عىل تشــجيع 

التحوالت يف اإلنفاق وتوجيهها نحو تدخالت أكرث فعالية.

كــام تســبب مركز "ما الذي يعمــل" للنمو االقتصــادي املحيل )LEG(، بقيادة رئيســه 

الرصيح واملبارش "هرني أوفرمان"، ببعض اإلزعاج أيضاً بنتائجه األولية؛ حيث خلصت إىل أن 

السلطات املحلية التي أنفقت مبالغ هائلة من األموال، لبناء مجمعات تجارية جديدة براقة 

ومدن صناعية، مل تعمل بخطوتها تلك ســوى القليل، لتعزيز النمو االقتصادي اإلجاميل، ألنها 

ببســاطة رسقت بعض الوظائف من املجاالت األخرى القريبة. كام أن "أوفرمان" مل يكســب 

العديد من األصدقاء يف مجتمع الفنون، عندما توصل مركزه إىل أن معظم النفقات الرياضية 

والفنية املحلية، مل تســاهم ســوى بالنَّْزر اليســري يف تعزيز النمو، ورمبا ال يشء عىل اإلطالق 

)عــىل الرغــم من أنها قد تكون بطبيعــة الحال مفيدة بطرق أخرى، مثــل تعزيز الصحة أو 

مســتوى الرفاهية والســعادة(. وعىل النقيض من ذلك، خلص مركز )LEG( إىل أن التدريب 

عىل املهارات املحلية، وخاصة أمناط التدريب قصرية األمد نسبياً التي يقدمها أرباب العمل، 

ميكن أن يعزز النمو ويوفر الوظائف، عىل الرغم من أنها أمور قد تكون أقل إثارة من الناحية 
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السياسية. من املرجح أن تتسبب نتائج مركز النمو االقتصادي املحيل )LEG( يف إزاحة عدد 

قليل من االستشاريني املراوغني عن العمل – أولئك الذين يقدمون االستشارات التي تتوافق 

مع املصالح واالهتاممات الراســخة للسلطات املحلية، أياً كانت تلك االهتاممات؛ أماًل منهم 

باســتمرار دعم مكاتبهم االستشــارية. ومن ناحية أخرى، ال بد لهذه النتائج أن تساعد عىل 

األقل بعض السياسيني املحليني واملجتمعات املحلية عىل توظيف قدراتهم الرشائية من أجل 

تحقيق تأثري أكر. يتعلق األمر يف اململكة املتحدة بشكل خاص، بعدة مليارات من الجنيهات 

 )LEPs( "التي ُتوزع عىل املؤسســات املصنفة تحت مســمى: "رشاكات املؤسســات املحلية

والتي اضطرت يف معظم األحيان إىل إنفاق أموالها عىل غري هدى وبال رؤية حتى اآلن.

يف مطلــع عــام 2015م، أطلق مركز "ما الــذي يعمل" للحد من الجرميــة، ويقع مقره 

يف كليــة الرشطة، مجموعــة أدواته إضافة إىل صنــدوق متويل للمعرفــة بقيمة 10 ماليني 

جنيه إسرتليني؛ لتشجيع العمل عىل سد النقص والثغرات يف األدلة والراهني العلمية. وكان 

جمهوره املســتهدف األســايس هم املنتخبون حديثاً من مفويض الرشطــة والجرمية، الذين 

بيدهــم القرار يف كيفية إنفــاق امليزانية املخصصة ملكافحة الجرمية، وحفظ األمن يف جميع 

أنحاء اململكة املتحدة، وكذلك يســتهدف املجتمع األوســع، الذيــن يهمهم التوصل ألفضل 

الطرق للحد من الجرمية. ومام ال شــك فيه أن املركز ســوف يحرك املياه الراكدة، ويســبب 

االزعــاج مثــل غريه من مراكز "ما الــذي يعمل" األخرى. وكام هو الحــال يف مجال التعليم 

الت العدالة الجنائية، دون  والنمــو املحيل، كثرياً مــا تنَفق مبالغ هائلة من األموال عىل تدخُّ

م أوجه اإلنفــاق هذه، إضافة إىل أن كثري من الدراســات  وجــود أدلة وبراهــني كافية ُتدعِّ

واألدبيات األساسية ضعيفة يف حد ذاتها وال تخلو من الثغرات. ولكن الدراسات الجيدة التي 

أُجريــت أظهرت نتائجها يف كثري من األحيان، كام رأينــا يف بداية الفصل مع مثال "التقويم 

بالتخويــف"، أن ما كنا نظن أنه ناجح مل يكن كذلك. ويف الوقت نفســه، أظهرت دراســات 

أخرى أن هناك تدخالت أخرى كانت يف بعض األحيان فعالة للغاية وبشكل غري متوقع، مثل 

االنخفــاض الهائل يف رسقة الدراجات النارية عند فرض رشط ارتداء الخوذات )انظر الفصل 

3(، أو الدالئل التي تشــري إىل أن ألعاب الفيديو، وغريها من أشــكال التسلية، ميكن أن تحد 

من الجرمية )ميكن أن تســاعد حتى يف تفســري انخفاض مستوى الجرمية يف عدة بلدان عىل 

مدى السنوات الخمس عرشة املاضية!(.
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"التدرجّية الجذرية": االستمرار في التحسن والسعي نحو األفضل:
ينبغي أن يكون واضحاً اآلن أنني منارص كبري لنهج "ما الذي يعمل". ويف الواقع، كان أحد 

أدواري يف الحكومة الريطانية عىل مدى السنوات القليلة املاضية – إىل جانب عميل اليومي 

كرئيس لفريق الرؤى الســلوكية – هو أن أعمل يف املنصب املســتحدث "املستشار الوطني 

يف اململكــة املتحــدة ملا الذي يعمل". وهــذا يعني أنني أدافع عن اســتخدام أفضل األدلة 

والراهني يف العمل الحكومي، وأروِّج للتحول إىل اســتخدام تقييامٍت للسياســات الحكومية 

واملامرسات املهنية اليومية تكون أكرث انتشاراً وقوة ورسعة.

هناك خطر بســيط من أن صناع السياســات واملامرســني ال يتكون لديهم سوى نصف 

املعرفــة حول فكرة "ما الذي يعمل"، وهي أن هناك حاجة إىل مراجعة األدلة، رمبا من ِقَبل 

أحد مراكز "ما الذي يعمل"، وهذا كل ما يعرفونه. ولكن مراكز "ما الذي يعمل" يف الحقيقة 

ما هي إال جزء واحد من حكاية أكر. فتجميع املراكز لألدلة والراهني وتحويلها إىل مجموعة 

من األدوات، يعتمد كلياً عىل اإلمداد املتواصل من األدلة البحثية والراهني العلمية.

يف مجــال الطب، نجد أن كاًل من املعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية )NICE( وهيئة 

الغــذاء والدواء )FDA( قادران عىل االســتفادة مــن عدد كبري من الدراســات أو التجارب 

الطبية، التي أجرتها رشكات األدوية الخاصة، والتي تســعى للحصول عىل املوافقة واالعتامد. 

ولكن هذا يشء استثنايئ وال يقاس عليه؛ فمعظم مراكز "ما الذي يعمل" تجد أن األدلة ضئيلة 

بشــكل واضح يف العديد مــن املجاالت، عىل الرغم من الرتيليونات مــن املبالغ التي تنفقها 

الت السياســات، وعىل البحوث يف جميع أنحــاء العامل كل عام. وحتى  الحكومــات عىل تدخُّ

يف مجــال الصحة، نجد أن قاعدة األدلة غالباً ما تكــون غري مكتملة؛ فالعوائد املالية واإلطار 

التنظيمي املحيط باملستحضات الصيدالنية يحرِّك وجود صناعة كبرية لبناء األدلة، حتى وإن 

كانت بعيدة عن الكامل)9(. ولكن عند التوجه بالنظر نحو الصحة العامة أو حتى االبتكارات 

الخدمية يف مجال الرعاية الصحية، فإن عدد الدراسات القوية ينخفض بشكل مريع.

ولسد هذا العجز، نحتاج ألن يؤدي صناع السياسات واملامرسني أعاملهم بشكل مختلف. 

وكام ناقشنا سابقاً، نحتاج من واضعي السياسات واملامرسني أن يحاولوا عمداً إيجاد البدائل، 

وأن يعرتفوا بأننا كثرياً ما نجهل األســاليب الناجحة األفضــل ألداء أعاملنا. وإذا ما متكنا من 
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الجمــع بني هذين العنرصين معاً : صناع السياســات واملامرســني الذيــن يجرون التجارب 

بكل نشــاط، ومراكز "ما الذي يعمل" التي تعمل بشــكل مستقل عىل تجميع ونرش النتائج 

، ســنكون قد خلقنا حيوية قوية لتحســني كل ما نقوم به من أعامل. وأنا أسمي هذا النهج 

:"التدرجية الجذرية " )انظر اإلطار املظلل(.

ينــى غالبية الناس والحكومات األمور الهامة التي تعلموها. وهذا أحد األســباب التي 

تجعلنا بحاجة إىل املعاهد واملؤسســات؛ من أجل نقل العلم من جيل إىل آخر. ولسُت بأي 

حــال من األحوال الشــخص األول أو الوحيد الــذي يدعو إىل اســتخدام األدلة أو التجارب 

العشــوائية املنضبطة )RCTs( يف الحكومة بشــكل أكر، ولكنني آمــل أن أكون من أواخر 

األشخاص الذين يقدمون هذا الطرح.

 :)radical incrementalism( التدرجّية الجذرية

"التدرجّيــة الجذرية": هي الفكرة القائلة بأن التحســينات الكبــرية واملثرية من املمكن تحقيقها، 

بــل مــن املرجح أن تتحقق، من خــالل االختبار املنهجي لــكل ما نقوم به إلحــداث تغيريات صغرية 

تدريجية ملا يلزم، بداًل من القفزات الهائلة يف الظالم بال دليل. عىل سبيل املثال، االنتصارات العظيمة 

التــي حققها فريق ركوب الدراجــات الربيطاين يف دورة االلعاب األوملبية التــي أقيمت يف لندن عام 

2012م، تنســب بشــكل كبري إىل االختبارات املنهجية التي أجراها الفريــق للعديد من التغيريات يف 

تصاميم الدراجات ويف الجداول الزمنية للتدريب. العديد من هذه االختبارات قادت إىل إدخال بعض 

التحســينات الصغرية، مثل الطلب من راكبي الدراجات إحضار وســائدهم الخاصة عندما يكونون يف 

معسكرات التدريب للحد من احتامل اإلصابة باملرض والتخلف عن التدريب. ولكن عند إدخال هذه 

التحسينات مجتمعة شّكلت تطوراً كبرياً قاد الفريق إىل الفوز. وباملثل، فإن التقدم الهائل يف معدالت 

البقــاء عىل قيد الحياة ملــرىض الرسطان عىل مدى الســنوات الثالثني املاضية، كثري منه كان بســبب 

التحســينات املســتمرة يف جرعة العالج، والجمع بني األدوية الثورية الجديدة أو ما تســمى األدوية 

.breakthrough drugs "االخرتاقية"

وبتطبيق "التدرجّية الجذرية" املامثلة عىل سياسات ومامرسات القطاع العام، بدءاً من كيفية تصميم 

مواقعنا عىل شبكة اإلنرتنت وصواًل إىل خطط دعم األعامل التجارية، ميكننا أن نكون واثقني متام الثقة من 

أن كل واحد من هذه التحسينات اإلضافية ميكن أن يؤدي إىل أداء شامل تحويل يف فعالية تكلفته وتأثريه.
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بصفتي مستشــاراً وطنياً، أجريــت محادثة مؤخراً مع وزارة البيئة واألغذية والشــؤون 

الريفية عن كيفية اســتخدام النهج التجريبي بصورة أكر يف عملهم، مبا يف ذلك اســتخدام 

التجارب العشــوائية املنضبطة. ملســت وجود اهتامم حقيقي يف القاعة، ولكن كان هنالك 

أيضاً بعض التشــكيك حول جدوى ومدى نجاح هذا النهج يف مجاالتهم. لذلك ســألتهم إن 

كانــوا يعرفون من هو "رونالد فيرش"، فخّيم الوجوم وَعَلت نظرات الدهشــة عىل الوجوه. 

ســأل أحدهم: "هل تعني اختبار فيــرش، أو اختبار F؟"، وافرتض أننــي كنت مراوغاً بعض 

الــيشء، ثم بدأ واحد أو اثنان من الحضور من ذوي الخرة يف مجال التحليل بهز رؤوســهم 

إيجاباً، فأجبت: "لقد كان واحداً من أشهر اإلحصائيني وأهمهم يف القرن املايض،" وأوضحت 

مقصدي: "وقد قام أســالفكم يف هذه الوزارة بتمويل دراســاته". بدت عليهم الحرية، لذلك 

ما كان مني إال أن أرشح لهم كيف أن أعامل "فيرش"، والعديد من األســس الرئيســية لعلم 

اإلحصــاء املعارص، كانــت مبنية عىل "الدراســات امليدانية" الواقعية التــي عملها لتحديد 

املتغــريات والعالجات التي أثرت عىل إنتــاج املحاصيل الزراعية. وكثري من العمل الذي قام 

بــه تم يف محطة "روثامســتيد الزراعية التجريبية" الواقعــة يف مدينة هاربيندين، مقاطعة 

هارتفوردشري.

يبــدو األمر وكأنه درس هام؛ فحتــى يف إحدى الوزارات الحكومية التي قامت ذات يوم 

برعايــة وقيــادة تطوير الُنُهج التجريبية التي أسســت علم اإلحصاء الحديث نفســه، فقد 

تخلَّت عن هذه العادة الحميدة. ويبدو واضحاً للمهووســني أمثايل، ورمبا لكم أنتم، أننا يف 

كثري من األحيان ال نعرف اإلجابة وبالتايل نحن بحاجة إىل التجريب والتقييم والتكرار، ولكن 

من الجيل أنه ليس بنفس الوضوح يف العمل الحكومي، عطفاً عىل املامرســات املنترشة عىل 

أوســع نطاق، ورمبا حتى املؤسســات التي اســتخدمت أو مّولت نهج "التدرجّية الجذرية" 

نفسه ال تستمر فيه طوياًل.

نحو العالمية:
هناك أســئلة رئيســية تشــغل بال معظم املهنيني والحكومات يف جميــع أنحاء العامل، 

ويجدون معاناة حقيقية يف البحث عن إجاباتها. أســئلة من قبيل: كيف ميكن تعزيز النمو 

)املســتدام(؟ ما هي أفضل املامرســات لتعليم أبنائنا؟ كيف ميكن زيــادة فرص التوظيف، 
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والحــد من الجرميــة والنزاعات، وتعزيز الصحــة والرفاهية؟ قطعاً ال ميكننــا اإلجابة عليها 

ونحــن نجلس عــىل مقاعدنا؛ إنه يتطلب عماًل شــاقاً وجهداً كبرياً لبنــاء قاعدة من األدلة، 

ومواصلــة "االختبار والتعلم والتكيف" من أجل التوصل ألفضل املامرســات الناجحة)10(. 

وحتى حينئذ، ما ينجح يف ســياق، من املمكن أال ينجح يف ســياق آخر، ولكنه غالباً ما يكون 

ناجحاً يف جميع السياقات.

يتوجب عىل معاهد "ما الذي يعمل" واملرافق التابعة لها املختصة بتصفية األدلة، حتى 

ميكنهم أداء عملهم عىل أكمل وجه، مراجعة الدراســات من جميع أنحاء العامل، حتى وإن 

كان ذلــك ملجرد الحصول عىل املزيد من التباينات يف مجموعــة التدّخالت التي يتم النظر 

فيها. وتصّنف مجموعات األدوات الخاصة بهم، والدراسات التي بنيت عليها والتي تناولت 

التدّخالت الحكومية، تحت تصنيف السلع العامة التقليدية، أي أن تكلفتها عىل من أنتجها، 

ولكنها متاحة لفائدة ومنفعة الجميع. وعىل هذا النحو، ينبغي لنا أن ندعمها لتكون مبثابة 

سلع عامة عاملية أيضاً.

وســيكون األمر أكــرث معقولية وفعالية مــن حيث التكلفة، إذا تعاونــت الدول واملدن 

والهيئات املهنية وتظافرت جهودها معاً من أجل إجراء املراجعات املنهجية، وإنشاء حاضنة 

مشرتكة قامئة عىل األدلة والراهني وتعميم هيكل تنظيمي موحد. إىل حٍد ما بدأنا بالفعل يف 

 )OECD( السري بهذا االتجاه. وميكن اعتبار هيئات مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

والبنك الدويل من بني املؤسسات الدولية املتكاملة مع معاهد "ما الذي يعمل"، والتي تقوم 

ببناء األدلة وجمعها. كام ســعت بعض الحكومات إىل دعم التعاون يف بناء األدلة وتصنيفها 

بطرق أخرى، مثــل دعم حكومة الرنويج ملنظمة "تعاونية كامبــل" )التي ُتجري مراجعات 

منهجية يف املجاالت غري الطبية(، ولكن ما تزال هذه املؤسســات بعيدة عن أن تكون جزءاً 

حيويــاً من "التدرجية الجذرية" الذي ميكن أن تكونه. وما يزال الكثري مام ُيعد أدلة يف كثري 

من املؤسسات، ما هو إال مقارنات عىل طريقة القص واللصق ملا تقوم به البلدان املختلفة، 

إضافة إىل قلة اإلقبال عىل أســاليب العالقات السببية أو فعالية التكلفة. ويف الوقت نفسه، 

ما تزال معظم املخرجات والنواتج أقرب إىل األوراق األكادميية، التي نادراً ما تقرأ منها تلك 

املخرجات ســهلة االستخدام، عىل شاكلة "تقرير املستهلك" التي تركز عىل املامرسني، والتي 

ميكن أن تغري املامرسات عىل أرض الواقع.
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آمل أن تكون أحد األشــياء التي ســرناها يف الســنوات القليلة القادمــة هو مركز دويل 

فعال لتبادل املعلومات واألدلة، أو منصة عىل اإلنرتنت مُتّكن صانعي السياســات واملامرسني 

من جميع أنحاء العامل من الوصول القوي، وبناء قاعدة أدلة عام قد ينجح من السياســات 

واملامرســات. ال يوجد أي نقص يف اآلراء أو حتى يف البحوث والدراسات. ولكن ترقيع األدلة 

املتفرقة معاً ليســت مامرســة دميوقراطية، مبعنى أن هذه األدلة تتفــاوت تفاوتاً كبرياً من 

حيث جودتها، ويجب أن ُيعطى وزناً أكر يف املنصة لألدلة التي تســتند إىل أســاليب أفضل 

وأكرث قوة يف استنتاجها.

وســيكون محور هذه املنصة هي مجموعة من األدوات تشبه مجموعة أدوات مؤسسة 

)EEF( التــي رأيناها أعاله )انظر الشــكل 44(، ولكن مــع إضافة عمود هام يبني مجموعة 

البلدان واألماكن التي ُوجد فيها التدخل فعاالً )أو غري فعال(. وميكن لصانعي السياسات – 

أو مقدمــي الخدمات العامــة – أن يكونوا أكرث ثقة بكثري عند اعتامد التدخل الذي تكررت 

فعاليته يف خمس أو ست دول، من التدخل الذي مل يثبت فعاليته إال يف مكان واحد فقط.

وينبغي أن يكون العنرص الرئييس اآلخر يف هذه املنصة أو هيئة تبادل األدلة هو العثور عىل 

الثغرات وتسليط الضوء عليها. ويف هذا الصدد، ينبغي أن تكون مثل رشكة "كيك ستارتر" ولكن 

للمراجعات املنهجية ودراســات التدخالت؛ فبعد أن تبحث خمس أو ست بلدان أو واليات أو 

هيئــات مهنية عن إجابة أو مراجعة، ومل يتمكنوا من العثور عىل ما يبحثون عنه، تكون هناك 

حاجة ألن يقوم مركز "ما الذي يعمل" أو أي هيئة أخرى بأخذ زمام املبادرة، وإجراء املراجعة 

املطلوبة لســد هذه الفجوة، فيحصــل األعضاء امُلفوِّضني عىل املراجعة أو الدراســة املطلوبة 

بأفضل جودة ممكنة، وبتكلفة أقل بكثري، مبا أن رسوم العمل ستوزع فيام بينهم.

ال ينبغي أن تكون حركة "ما الذي يعمل" حكراً عىل الدول الغنية فقط. يف عام 2015م، 

جرى يف منظمة األمم املتحدة تحديث "األهداف اإلمنائية لأللفية". ورمبا يكون إنشاء قامئة 

من األهداف عملية ســهلة نوعاً ما. ولكن السؤال الصعب ليس تحديد تلك األهداف، وإمنا 

كيف ميكن تحقيقها. واملســاعدات املقدمة للدول النامية ليست سوى جزء صغري من هذه 

اإلجابة. وكام أشــار زميل يف وزارة التنمية الدولية: أنه حتى يف بعض أفقر الدول يف العامل، 

تتضاءل ميزانيات املعونات الدولية للدول النامية عىل نحو متزايد بســبب تزايد موارد تلك 
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الدول. وعىل هذا النحو، تصبح املعرفة هي الهبة التي تتزايد قيمتها مع الوقت – ال ســيام 

معرفة كيف يحُســُن إنفاق تلك املوارد النفيسة. إذا استطعنا معرفة أفضل الطرق لتدريس 

الرياضيــات يف برمنغهام، فقطعاً ال بد وأن يكــون هذا مفيداً يف برلني، ولكن من املؤكد أنه 

بذات الفائدة يف أي مكان آخر يف العامل ُتدرس فيه الرياضيات.

وقد أثبت فريق الرؤى الســلوكية، وبعض التجارب األكــرث ابتكاراً ملنظامت مثل: معمل 

عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية ملكافحة الفقر )J-PAL(، أنه ميكن استخدام أساليب 

التجارب الرسيعة منخفضة التكلفة يف جميع أنحاء العامل. وينبغي لنا أيضاً أن نقدم يف أعقاب 

تلك التجارب مجموعة األدوات واألُطر املؤسسية لرتجمة واعتامد هذه األساليب والنتائج.

هذه املسألة ليست تافهة، وال من املسائل الثانوية "الجميل وجودها"؛ فقد خلص قادة 

العامل الجادون إىل أن االفتقار إىل الكفاءة األساسية والفعالية يف تقديم الخدمات الحكومية 

والعامة، كثرياً ما تفيض إىل عدم االســتقرار واإلحباط وســقوط الحكومات. بطبيعة الحال، 

هناك عوامل أخرى ذات أهمية أيضاً مثل النزاهة والفســاد، ولكن وجود قاعدة من األدلة 

املتينة والجاهزة لالســتخدام، هي حجر األســاس لعامل تحظى فيه الحكومات بثقة واحرتام 

املواطنني الذين تخدمهم.

الخالصة: صعود الحكومة التجريبية:
تســاءل آريش كوكرين – الذي بذل الكثري من الجهد ليجعل من الطب مهنة قامئة عىل 

األدلة – يف كتابه: "الفعالية والكفاءة"، عام إذا كان قاسياً جداً عىل زمالئه األطباء:

... ومن املمكن أن أكــون أفرطُت يف انتقادي لزماليئ الذين أكنُّ لهم حقيقًة 

كل املودة واالحرتام ... إذا كان عىل املرء أن يتبنِّي نهجاً مقارِناً، أود أن أؤكد عىل 

مــدى تقدم مهنة الطب )خاصة يف اململكة املتحدة( عن املهن األخرى. فام هي 

املهن األخرى التي تشــجع عىل نرش أخطائها، وإجراء التجارب للتحقق من مدى 

تأثري أفعالها؟ هل هناك قايض تحقيق، أو قايض محكمة، أو مدير مدرسة، شجع 

إجراء التجارب العشــوائية املنضبطة عىل إجراءاتــه "العالجية therapeutic" و 

"الردعية deterrent"؟
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لقد اســتغرق األمر مــا يزيد عن 40 عامــاً، ولكن بدأت أخرياً املهــن األخرى ومجاالت 

السياســات العامة تلحق مبهنة الطب وتســري عىل خطاها. ويف الوقت الحايل تجتمع مراكز 

"ما الذي يعمل" عىل أســاس ربع سنوي، وتقود مجتمعة بإجراء الدراسة تلو الدراسة، ثورة 

هادئة يف جودة وطبيعة الخدمات والسياسات العامة. تنخرط هذه املراكز يف مجموعة من 

املهام تبدو يف ظاهرها بسيطة: االختبار املنهجي، وتجميع وفحص األدلة، ووضع هذه األدلة 

يف أيدي امُلفوِّضني واملهنيني بأسلوب سهل وميكن الوصول إليه. يقول أوليفر ليتوين بصفته 

وزير السياســات الحكومية يف اململكة املتحدة: " بعد 10 أو 20 عاماً من اآلن ســوف ننظر 

بكل تأكيد إىل املايض، ونفكر باســتغراب شــديد كيف أننا كنا ســابقاً نقوم بأعاملنا بشكل 

مختلف".

أيضــاً يف قطاع األعامل التجارية والرشكات، بدأت فكــرة التجارب واالختبارات املنهجية 

تغزو مجاالت أخرى غري املجاالت التي سبق أن دخلت فيها، مثل التسويق والتجزئة، وتزايد 

انتشارها)11(.

ذات مــرة وخالل تناول الغداء يف وزارة الخزانة، عرضــت مالحظة عىل جيمس مانزي، 

وهو خبري بارز يف اســتخدام التجــارب املنضبطة يف العامل التجــاري، تتعلق بقياس "معدل 

إصابة الهدف" النســبي "hit rate" الذي حققناه يف تجارب فريق الرؤى الســلوكية، مقارنًة 

مع معدله يف التجارب التي يشــاهدها مانزي عادة يف العامل التجاري. وهو يعتر أن معظم 

الالعبني الرئيســيني يف قطاع األعامل التجارية، مثل تجار التجزئة، ســيكونون محظوظني إذا 

حققوا معدل إنجاز أعىل من 49:51 – أي أنهم ســُيرّسون إذا عادت نتيجة تجربة أو اثنتني 

من مائة تجربة بالفائدة، وتسببت يف تحّسن كبري يف املبيعات نسبًة إىل خط األساس. ومبا أن 

بعض الرشكات تدير آالف التجارب سنوياً، فالنتيجة اإلجاملية ستسفر عن تحقيق تحسينات 

ذات قيمــة عالية. يف املقابــل، كان "معدل إصابة الهدف" لدينا يف فريق الرؤى الســلوكية 

يقارب 20:80.

سيكون من الجميل التفكري يف أن املعدل العايل الذي حققناه كان نتيجة ذكائنا الخارق، 

ولكــن جزء كبري مــن معدل نجاحنا املرتفع كان ببســاطة ألن غالبية القطــاع العام كانت 

كاألرايض البكر، التي مل تستخدم فيها التجارب املنهجية من قبل، فضاًل عن الُنُهج السلوكية. 



ما الذي يعمل؟

349 داخل وحدة الحفز

وجرت العادة املرتسخة غالباً عىل املستوى الوطني، أن يتم القفز مبارشة إىل حل وحيد من 

بــني الخيارات املتعددة، واالفرتاض بأن الطريقة التي لطاملا كانت متبعة يف تســيري األعامل 

هي الطريقة الناجحة والفعالة. وخالفاً ملا هو عليه الحال يف القطاع الخاص، غالبا ما تكون 

املنافســة يف القطاع العام ضئيلة أو معدومة، وحيثام وجدت تلك املنافسة، يكون "إقصاء" 

املؤسســات واملامرســات ضعيفة األداء من املنافســة بطيئاً جداً أو ال يتم عىل اإلطالق. فال 

عجب إذن أن يكون لفريق الرؤى السلوكية القدرة عىل تحقيق هذا النجاح الكبري.

األهم من ذلك، أن األساليب التجريبية التي يتبعها فريق الرؤى السلوكية، والتي انترشت 

من خالل نشاط مراكز "ما الذي يعمل"، تجلب معها شيئاً جديداً وبغاية األهمية للسياسات 

واملامرسات، أال وهو التواضع. وكام قال ريتشارد فيامن الفيزيايئ الشهري: "العلم هو اإلميان 

بجهــل الخراء". ومل يكن يعني بهذا أن العلامء "جاهلون" باملعنى املتعارف عليه، ولكن أن 

العلــم يتمحور حول تبني "الشــك" – أن تكون منفتحاً أمــام إمكانية، أو حتى أرجحية، أن 

تكــون نظريتــك خاطئة. وقد حث اآلخرين يف كتاباته ومحارضاته الواســعة عىل تبّني هذا 

الجوهر التشكيك للعلم)12(.

وكــام أظهرت الدراســات التجريبية ونوقش يف هذا الفصل، فإننــا جميعاً عرضة للثقة 

املفرطة. اطرح عىل زميلك عرشة أســئلة تتعلق بالحقائق، مثل عدد األشــخاص الذين لقوا 

حتفهــم يف حوادث الطرق العام املايض، ولكن اطلب منه إعطاء اإلجابة عىل شــكل مدى 

رقمي، ويكون مســتوى ثقته بصحة املدى ال يقل عــن 90%، مثل أن يقول: "أنا متأكد من 

أن عــدد الوفيــات الناتجة عن حوادث الطرق يف أمريكا العام املايض ما بني 30 و40 ألفاً". 

افعل اليشء ذاته مع مجموعة من األشخاص بشكل جامعي، وسوف تجد غالباً أن متوسط 

اإلجابات كان دقيقاً جداً. ولكن عندما تنظر إىل املدى الرقمي يف الحاالت الفردية، ســوف 

تجــد اإلجابات محصورة داخل نطاق ضيق جداً، وســيكون معظــم األفراد محظوظني إذا 

كانت خمس فقط من أصل عرش إجابات خاطئة عند مســتوى ثقتهم البالغ 90%، ناهيك 

عن الخطأ يف تسع إجابات من أصل عرشة. ولكن الخر السار هو، كام يرينا هذا التمرين، 

أن معظــم الناس ميكنهــم أن يتعلموا من خالل التجربة توســيع نطاق تقديراتهم وضبط 

شعورهم بالثقة املفرطة)13(.
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نحن جميعاً بحاجة إىل تعلم هذا الدرس، ونحن بحاجة إىل بناء املؤسسات واملامرسات 

ملساعدتنا. ما يزال هناك الكثري الذي ال نعرفه – ولكن ميكن بسهولة التوصل ملعرفته. وعلينا 

أن ندرك خطورة ميلنا إىل اإلفراط يف الثقة وافرتاضنا بأن ما نعرفه هو "الحق". نحن بحاجة 

ألن نســري عىل خطى آريش كوكرين وريتشــارد فيامن. إننا بحاجة إىل تبني الشك، وبحاجة 

إىل االختبار والتعلم والتكيف.

أثنــاء فرتة كتابتي لهذا الفصل، كنت يف اجتــامع يف مجلس العموم مع ثالثة من كبار 

الوزراء وبعض املســؤولني؛ لحل مسألة تتعلق بالسياسات العامة. ومثل هذه االجتامعات 

معتــادة وتحــدث يف معظم األيام. يف هذه الحالة كان هناك خــالف يف الرأي بني وزارتني 

رئيســيتني حول مجموعة من العالجات النفســية، وأيها األصلح لالستخدام من أجل الحد 

مــن االكتئاب، وأيضا إلعــادة العاطلني إىل العمل بشــكل أرسع )يعتر االكتئاب اآلن من 

املســببات التي ينتج عنها فقدان ســنوات من اإلنتاجية أكرث من أي مســبب آخر(. وقد 

أرادت وزارة العمل ومعاشــات التقاعد أن تجرب مجموعة أوسع من الُنُهج، ولكن وزارة 

الصحــة مل تشــعر باالرتياح إزاء دعــم ُنُهج، مل يصادق عليها بعــد املعهد الوطني للصحة 

وتفــوق الرعاية )NICE( وال مركز "ما الذي يعمل" للعالجات الطبية. وما أســعدين كثرياً 

هو االقرتاح الذي تقدم به أحد الوزراء: "هل ميكننا اختبار هذه الُنُهج عن طريق التجارب 

العشــوائية املنضبطة ...؟" ثم إمياءات املجتمعني حول الطاولة برؤوســهم باملوافقة. ورد 

مســؤول كبري من وزارة الصحة متفقاً: "نعم"، "من شــأنه أن يكون ناجعاً". تبسم الوزير 

األقدم يف القاعة يف وجهي، ثم مسح جميع من حول الطاولة بناظريه قائاًل: "اتفقنا إذن؟" 

فأعلــن االتفاق. نعم نحن اتفقنا بالفعل يف ذلك االجتامع – ولكننا صنعنا شــيئاً أكر من 

ذلك بكثري. لقد انتقلنا إىل عامل بدأ فيه الوزراء يعرفون مزايا التجارب املنضبطة، ويطالبون 

بها املسؤولني لديهم.

إنهــا رؤية عاملية تلك التي أصبحنا نســتخدمها، وهي مختلفة متامــاً عن الثقة الرعناء 

بالنفس التي نجدها يف السياســة التقليدية، وعن الثقة الكاذبة التي نجدها يف املامرســات 

املهنية، ولكنها رؤية عاملية تجلب النتائج العالية، ورمبا تكون أهم إرث للتجريبية املنبوذة، 

التي أدخلها فريق الرؤى الســلوكية يف قلــب الحكومة الريطانية عام 2010م، وبدأت اآلن 

تنترش عر العامل األوسع.



الباب الرابع
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إلى أين نتجه، ما التالي؟

لقد رأينا كيف ميكن استخدام الرؤى السلوكية بهدف تحسني التشغيل العميل ملجموعة 

واســعة من العمليات واملامرســات، وتســتخدم أيضاً إلعادة تشــكيل كيفية تفكرينا حيال 

السياسة واملجتمع واالقتصاد بشكل أسايس.

يف هذا الباب األخري ســنفكر يف الحدود والقيود السياســية والعملية للُنُهج الســلوكية 

والتجريبيــة. فمجرد كون النهج فعاالً ال يعني بحــال أنه صحيح. وهل تزول فعالية الحفز، 

وغريه من الُنُهج السلوكية؟ وإذا كانت الُنُهج السلوكية قوية جداً، فهل يستوجب ذلك إيجاد 

حدود وضوابط أكرث تشــدداً عىل من يستخدمها، سواٌء يف الجانب الحكومي أو يف الرشكات 

وقطاع األعامل؟

كام ســنلقي نظرة رسيعة عــىل الجيل القادم من التحديات والحــدود التي ينظر فيها، 

ويبحثها علامء السلوك. وهل يجب عليك، بصفتك مواطناً أو مستهلكاً، أن تقلق أو ُترّس مبا 

هو آت؟ ورمبا الجواب كالهام عىل حد سواء. أنت من سيقرر.
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الفصل الحادي عشر

المخاطر والقيود:
كان صباح يوٍم مشــمٍس دافئ يف عام 2003م، وكنت أنا وزماليئ يف وحدة اإلســراتيجية 

التابعة ملكتب رئيس الوزراء، نتطلع بلهفة إىل يومنا هذا؛ فهو الصباح الذي ننرش فيه "ورقة 

تحليلية" بعنوان: املســؤولية الشخصية وتغيري الســلوك. وهذه أول محاولة جادة من قبل 

حكومة وطنية، للتفكري العميق باآلثار املرتبة عىل إدخال العلوم الســلوكية يف السياســات 

العامــة. كان علينــا أن نقدم بعض التنــازالت، ولكن مازالت ورقة عمــل جيدة، وكان من 

اللطيــف نرشها، عىل عكس الكثري مــن أعاملنا ملكتب رئيس الوزراء يف مجال السياســات 

العامة، والتي اعُتِبت ســاخنة جداً وغري قابلة للنرش. وتحســباً لألمر، أضفنا عبارة: "ال ُتعّب 

هذه الوثيقة عن سياسات الحكومة" أسفل كل صفحة من صفحاتها التي بلغت 70 صفحة، 

متاماً كام فعلنا يف أوراق تحليلية سابقة.

ومبجــرد دخولنا إىل مبنى "أدمريالتي آرش" حيث يوجد مكتب وحدتنا، عرفنا عىل الفور 

من مالمح الذعر التي ارتســمت عىل وجوه الناس أن هناك َخطباً ما؛ فقد صدر تقرير عن 

الورقــة عىل الصفحة األوىل مــن صحيفة التاميز بعنوان: "وحدة إســراتيجية رئيس الوزراء 

تقرح فرض رضيبة عىل الدهون"، إىل جانب صورة لفطرية لحم كبرية.

انهالــت علينا االتصاالت، فاملكتب اإلعالمي يف مكتــب رئيس الوزراء عىل خط هاتفي، 

يريد أن يعرف ما الذي يجري، ووزارة الصحة عىل الخط اآلخر. مل يكن املسؤولون يف وزارة 

الصحة ســعداء؛ بســبب عدم استشــارتهم يف املوضوع، لكنهم أبدوا اهتامماً كبرياً بالفكرة، 

وطلبــوا من مكتب رئيس الوزراء إبقــاء الخيار مفتوحاً. ومل يكن "جيوف"، الذي كان يرأس 

الوحدة آنذاك مرسوراً جداً، وأعرب عن قلقه إزاء الرضر الذي لحق برصيدنا السيايس.

اســتندت مقالة التاميز عىل إشــارة موجــزة، ورََدت يف ورقتنا البحثية حــول الفروقات 

السعرية بني األطعمة الصحية وغري الصحية، وهل تشجع تلك الفروقات عىل زيادة استهالك 

األطعمة الصحية، حســبام أفادت به آنذاك الجمعية الطبيــة البيطانية)1(. كام الحظنا يف 

الورقة أن فرض الرســوم املتفاوتة عىل الوقود الحاوي للرصــاص مقابل الخايل من الرصاص 

أدى إىل التحــول الرسيع إىل الوقــود الخايل من الرصاص. وعىل الرغم من أن ورقتنا تجنبت 
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طرح أي اســتنتاجات قوية، بشــأن إن كان تطبيق مثل هذه الرسوم املتفاوتة عىل األطعمة 

سينجح يف زيادة التوجه إىل األطعمة الصحية أم ال، إال أن املعنى الضمني أصبح عنواناً جيداً 

يف نظر الصحافة.

كان هناك ضغط إلصدار بيان مفاده: إن فرض الرضائب املتفاوتة عىل األغذية واألطعمة 

خطــوٌة غري عملية، ولن تكون فعالة. ومل يكن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف ِمزاج عاٍل 

يتقبــل فيه أن ُيقال إن هذا عمٌل خاطئ يف جميع األحــوال. ويف النهاية، تفاوضنا من أجل 

إصــدار بيــان، وأضفنا عبارة لتذكري الناس بأن ما ُكتب ال ُيعب عن سياســات الحكومة، وأن 

الحكومة ال تنوي فرض "رضيبة الدهون".

بســبب االضطراب الحاصل يف املكتب، قررُت أن أخرج الستنشــق الهواء النقي يف فرة 

الغداء وأن أبتعد عن مطعم املبنى. ولكن بينام كنت أسري باتجاه مقهى "وايتهال"، الحظت 

يف اللوحــة املوضوعة خارج املقهى، حيث ُيكتب عادًة وجبــة اليوم الخاصة عبارة: "اطلب 

شطريتك بالزبدة اآلن قبل فرض رضيبة الدهون!"، لقد كنا حقاً يف ورطة.

كان إصدار البيان متأخراً جداً للحيلولة دون تفاعل بقية الصحف مع الخب ونرش املزيد 

عنــه. وبحلول اليوم التايل نرشت الصحف عىل صفحاتهــا األوىل صوراً لكبار أعضاء مجلس 

الوزراء مع كتابة الوزن التقديري لكل واحد منهم أســفل صورته، والقى الوزن الكبري نسبياً 

لنائب رئيس الوزراء الســيد "جون بريسكوت" أهمية خاصة، وكتب تحت صورته عنوان ال 

يقاوم يقول: "ما مقدار رضيبة الدهون التي سيتعني عىل ]بريتزا[ دفعها؟".

وبعد ذلك بوقت قصري، ألقى رئيس الوزراء "توين بلري" خطاباً رئيســياً نأى بنفســه عن 

استخدام حكومته للُنُهج السلوكية.

الحذر في التعامل؟
ســوف يســتغرق األمر ما يقارب عقداً مــن الزمان، إضافًة إىل تغيــري للحكومة من 

أجل إنعاش االســتخدام العلني لعلم النفس والرؤى السلوكية يف السياسات البيطانية. 

والرواية الســهلة لذلك هي أن بياناً حكومياً ضعيفاً وعنواناً صحفياً محرٌج سياسياً، أدت 

ببســاطة إىل تأخري حدوث ما ال بد من حدوثه، ولكن وجهة النظر البديلة لتلك الرواية 
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هي أن ردة الفعل العنيفة تعكس وجود مخاوف عامة عميقة الجذور حول اســتخدام 

الحكومة للرؤى السلوكية. إنها مسألة تثري قلق الكثري من الناس، ورمبا كان من الواجب 

أن تفعل ذلك.

إن جعل األطعمة غري الصحية أكرث تكلفة، أو خفض تكلفة األطعمة الصحية، لن يحتسب 

حتى كحفز عند ثالر وسنســتاين. إنها محاولة متعمدة للتأثري عىل ســلوك املواطنني – عىل 

الرغم من أن معظم السياسات تفعل ذلك. فلامذا هذه الضجة الكبرية؟

يناقش هذا الفصل املخاطر والسلبيات املحتملة الستخدام الحكومات للرؤى السلوكية 

يف تصميم سياســاتها. أما الفوائد املحتملة فهي واضحة. ولكن إذا كانت الرؤى الســلوكية 

لها هذا التأثري القوي، فمن املمكن إذن إســاءة اســتخدامها، وليس فقط من قبل الرشكات 

التجاريــة، ولكن أيضاً من جانب الحكومات والبريوقراطيني عدميي الضمري. فالســؤال هنا: 

هل ميكننا أن نحظى بالجانب الحسن منها فقط دون اليسء؟ وهل ستستخدم الحكومات 

الــرؤى الســلوكية لتحقيق ما تريده هــي، ال ما تريده أنت أو يريده الشــعب منها؟ عىل 

ســبيل املثال، وعىل مدى العامني املاضيني، كانت الحكومات رسيعة نســبياً يف تعرفها عىل 

قوة اســتخدام األفكار الســلوكية؛ بهدف تحصيــل الرضائب ودفع الغرامــات، يف حني أن 

السياسيني اســتخدموا بالفعل الرؤى السلوكية يف حمالتهم االنتخابية، وخاصة يف الواليات 

املتحدة األمريكية. ولكن هل كانوا حريصني عىل رسعة توظيف هذه الرؤى لضامن حصول 

املســتهلكني عىل صفقات أفضل، أو تطوير أســاليب أكرث فعالية تتيــح للمواطنني املراقبة 

الدقيقة للعمل الحكومي؟

جوهر املســألة يكمن يف تحديــد الخيار األفضل من بني الخيــارات املتاحة، ومن الذي 

يقرر ذلك. واآلثار األساســية للعديد من أوجه الحفز، ال ســيام عند تحديد القيم االفراضية 

للخيارات، أن شــخصاً آخر غريك هو من يقرر مصلحتك الُفضىل ومصلحة املجتمع. وبعبارة 

أخــرى، فإن املعنى الضمني هو أن الحكومة أو خبري يف هندســة االختيارات، أعلم بالخيار 

األفضل من صاحب الشــأن. ولكن هذا ادعاء ســيدحضه بعضهم عىل األقل، سواًء كان ذلك 

سياسياً أم تجريبياً. من هم "املحفزون" nudgers ليقولوا إنهم أعلم من املواطنني الفرديني 

يف شؤون حياتهم اليومية؟
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ســيتناول هذا الفصل تلك القضايا واملخاوف. ييل ذلك مناقشة التدابري واإلجراءات التي 

ميكن تطبيقها عند اســتخدام الرؤى السلوكية يف السياسات. وستتمحور املناقشة حول ثالثة 

اتجاهات عريضة تشعر بالقلق واملخاوف وهي:

 - االفتقار إىل الشفافية: إن الُنُهج السلوكية قريبٌة جداً من الفنون املظلمة، مثل الدعاية 

الرويجية والتالعب بالالوعي )مصدر قلق لالتجاه اليميني(.

 - االفتقــار إىل الفعالية: إن الُنُهج الســلوكية ذريعة لعدم الترصف بشــكل أكرث حســام 

وفعالية )مصدر قلق لالتجاه اليساري(.

 - االفتقار إىل املســاءلة: إن علامء الســلوك وُصّناع القرار الذين يقفون خلف هذه الُنُهج 

بحاجــة ألن يكونــوا أكرث مســؤولية تجاه من يؤثــرون فيهم )مصدر قلــق الليباليني 

والدميقراطيني(.

ومــع ذلك، باتخاذ التدابري والضامنات املناســبة، مبا يف ذلك تعزيــز الرقابة الدميقراطية 

ومســاءلة املحفزين، فإنني أحاجج بأن الرؤى السلوكية ميكن أن تحقق العديد من الفوائد، 

لدرجة أنها ستعزز طابع الدميقراطية نفسها.

أهو من الفنون المظلمة؟ تحدي الشفافية:
هنــاك قلق عميق ومتجذر، ال ســيام لدى حزب اليمني، وهــو أن هناك جانباً ملتوياً أو 

مخادعاً يف نهج الحفز، أو كام أرّس به أحد كبار ُصّناع السياســات يف أواخر العقد األول من 

القــرن الحادي والعرشين: "هذه الطريقة ليســت بالطريقة التــي ينبغي عىل الحكومة أن 

تتبعها".

هذا الهاجس ال بد أن يؤخذ عىل محمل الجد؛ حيث يســتند نهج "أســلوب الحفز" يف 

جوهره إىل الفكرة القائلة بأن العديد من القرارات والســلوكيات مرســخة يف أمناط فكرية 

رسيعــة جداً، وغالباً ما تكون غري واعية. فإذا كان الناس يف خياراتهم مثاًل مييلون إىل تجنب 

اختيار أعىل وأدىن ســعر للمنتج، سواء أكان ذلك املنتج مرشوب برية أو منتجاً مالياً، فام أن 

يتوفــر للبائعني هذه املعلومات ميكنهم "خداع" املســتهلكني للدفــع أكرث، من خالل إدراج 

ســلع إضافية باهظة الثمن يف القســم العلوي من قامئة املنتجات، وتقليص مزايا وخيارات 
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الســلع منخفضة األســعار. وباملثل، بعد التســلح مبعرفة أن الناس يرسخ يف عقولهم الخيار 

االفــرايض بقوة، أليــس من املمكن أن تفلــت الحكومات والرشكات مــن تبعات أي رضر 

تســببه؟ فالطبيعة التلقائية جداً لعملية اتخاذ القرار لدينا وفق الخيارات االفراضية، تشري 

إىل أن املحفز املاهر ميكنه أن يؤثر عىل سلوكنا، حتى لو مل نالحظ ذلك.

ويف صورته القوية، ميكن للمرء أن يجادل بأن مثل هذا النهج ينتج عنه انعدام الشفافية 

وتقييد للحرية، بل هو يف حد ذاته ُمناٍف للدميوقراطية؛ ألنه ال يتم االختيار بوعي من قبل 

املواطنني املترضرين. أليس يف األمر، وسأســتخدم كلمة من شــأنها أن يقشــعر لها بدن كل 

ري، تالُعب؟ تحرُّ

هذه املخاوف من التالعب املحيطة بنهج الحفز، هي نفســها التي رضبت وتراً حساساً 

يف الواليــات املتحدة األمريكية، والتي كان "كاس سنســتاين" خاصًة يتصارع معها يف البيت 

األبيض. وهي حجة ال يزال يصارعها حتى اآلن، وقد توفرت لديه فســحة الكتابة مرة أخرى 

يف األوســاط األكادميية. وكذلك الحال بالنسبة "لريتشارد ثالر"، وهو الخبري االقتصادي حتى 

النخاع يف جامعة شــيكاغو، فإن هذا النقد لنهج الحفــز واتهامه بأنه رضب من "التالعب"، 

كان ميثل له دامئاً موضوعاً يف غاية الحساسية.

بالنســبة لكٍل من سنســتاين وثالر، وهام من أنشــآ مصطلح "الحفز"، فقد كان أول رد 

لهام دامئاً هو أن الحفز ال بد وأن يحقق طريف املعادلة "تحسني االختيارات" – أو عىل األقل 

عــدم تقييد االختيارات – والشــفافية. ومن هذا املنطلق، ينبغــي النظر إىل الحفز عىل أنه 

إمــا فرض خيار بديل؛ ليصبــح هو الخيار االفرايض أو العكس بحظــر آخر افرايض ليصبح 

خياراً بدياًل. عىل ســبيل املثال، تغيري الوضع االفرايض لخطة املعاشــات التقاعدية من نظام 

االشــراك االختياري للموظفني )opt-in( إىل االشــراك التلقــايئ )opt-out(، ال يؤدي بحال 

إىل إلغــاء االختيار، فام زال للموظفني حرية إلغاء االشــراك إذا رغبــوا. فالخيارات واضحة 

بشــفافية، ويقتيض القانون إلزاميــة إبالغ املوظفني بها. وعىل النقيــض من ذلك، يف بعض 

البلدان الغربية، تكون مجباً عىل ادخار معاشك التقاعدي – عىل الرغم من احتاملية وجود 

بعض الحرية يف اختيار صندوق التقاعد الخاص بك.
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ال يوجد خيار محايد:
غالباً ما يتحدث املحفزون عن "هندســة االختيار" – وهي الطريقة التي يتم بها عرض 

الخيارات. وأحد األمثلة اليومية التي غالباً ما يستشــهدون بها هو ترتيب عرض األطعمة يف 

الكافترييــا، فــام هو الذي تراه يف أول القامئة: ســلطة أو رقائق البطاطس؟ اتضح أن ترتيب 

األطعمة عىل القامئة أمر مهم؛ فعندما تدخل للمطعم وأنت جائع، فمن املرجح جداً أن أول 

ما تراه عىل القامئة ســيكون عىل طبقك. وكام أظهر "براين وانزينك"، فإن أطباق املشاركني 

يف املؤمترات متتلئ مبا نسبته 68 يف املائة من أول ثالثة أطعمة يرونها أمامهم، برصف النظر 

عام إذا كانت هذه األصناف فاكهة صحية أو وجبة إفطار مطبوخة دســمة)2(. ويف الواقع، 

نحــن نعلــم اآلن أن كل جانب من جوانب الكافترييا يؤثر عىل اختيارك ملا تأكله ومقدار ما 

تتناولــه، بدءاً مــن قامئة الطعام، إىل حجم الطبق، إىل حجــم أدوات الخدمة والتقديم، إىل 

وجود صواين من عدمه.

القليل من هذه التأثريات تحدث بفعل االختيار الواعي. وحجة ثالر وسنســتاين، والتي 

يســتخدمها بشــكل متزايد املحفزون يف الحكومات يف جميع أنحاء العامل، هي أنه ال يوجد 

خيار محايد. إذ ال بد من ترتيب الكافترييا بطريقة أو بأخرى. لذا يجب عىل ُصّناع السياسات 

– وماليك املطاعم، ورؤساء املدارس، ومديري املستشفيات ونحوهم – انتقاء الخيارات عىل 

أساس الخيار األفضل لغالبية الناس.

إذا كنت تفكر يف طريقة بديلة، فقد يبدو ذلك أمراً معقوالً بشكل ال يقاوم، ولكن مبجرد 

أن تعرف أن ترتيب عرض األطعمة أو حجم األطباق، يؤثر عىل ما نتناوله وعىل مقدار الهدر 

الــذي ُتخّلفــه املطاعم، أليس من الواضح – بل من الواجــب – أن عىل صانع القرار اختيار 

إعطاء األفضلية لألطعمة التي تكون صحية أكرث وصديقة للبيئة؟

هــذه الحجــة املتمثلة يف انتقاء الخيــار األفضل للوضع االفرايض تــزداد تعقيداً عندما 

نتخطــى مثاالً بســيطاً مثل مقصف املدرســة، إىل مثال أقل وضوحاً مثل خطة املعاشــات 

التقاعديــة. ولكن حتى يف حالة املقصف املــدريس، يصبح الوضع أكرث تعقيداً عندما نعرف 

بأنــه قــد يكون هناك أكرث من طريقــة لتحديد الخيار األفضل. كيف نحــدد معايري الخيار 

االفــرايض يف وضع قد يؤدي وجــود معايري مختلفة إىل نتائج مختلفة؟ عىل ســبيل املثال، 
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دعونا نفرض أن طبق السلطة ِصنف يحقق هامش ربح أقل من رقائق البطاطس – عندها 

ميكــن أن نطلب الكثري من صاحــب الكافترييا، إن طالبناه بوضع ترتيب الســلطة يف أعىل 

القامئــة )أما تصغري حجــم األطباق ما يزال خياراً جذاباً(. وماذا لــو كانت رقائق البطاطس 

تجعل األطفال يف املدرســة أكرث تركيزا يف الحصص الدراسية بعد الظهر، فكيف ميكننا حينها 

أن نقرر؟

مثة مسألة أخرى، وهي أن أفضل خيار افرايض لشخص قد ال يكون بالرضورة هو األفضل 

لشــخص آخر. ففــي املدارس حيث يوجد العديــد من األطفال الذي يعانون من الســمنة 

املفرطة، قد يكون وضع الســلطات أوالً هو الخيار األفضــل ملصلحة معظم األطفال، ولكن 

بالنســبة لألقلية التي تعاين من اضطرابات األكل مثل فقدان الشــهية، قد يكون ذلك خياراً 

سيئاً للغاية. أما فيام يتعلق باملعاشات التقاعدية، حيث تختلف ظروف الناس وتفضيالتهم 

اختالفاً كبرياً، يبدو أن وجود خيار افرايض واحد لكل شخص يحمل يف طّياته املشاكل.

حــل هذه اإلشــكالية يف نظر كثري من علامء الســلوك الرواد، مبن فيهم "سنســتاين" و 

"اليبســون" و "لووينســتني"، يتمثل يف أن يكون هناك "خيــارات افراضية ُمخّصصة". هذا 

ص كل  يعني أال يكون هناك خيار افرايض واحد، وإمنا سلسلة من الخيارات االفراضية تخصَّ

منها لرشيحة معينة من السكان تناسبها. بالطبع سيكون من الصعب فعل ذلك يف كافترييا، 

إال إذا كان لديك أكرث من خط لتقديم الطعام، ورمبا يلزم توجيه الناس إىل الخط املناســب 

بطريقة أو بأخرى، وفقاً ملؤرش كتلة الجســم التي تقاس بعد مرورهم عب جهاز استشــعار 

يف مدخل قاعة الطعام. ولكن بالنســبة للمعاشات التقاعدية والعديد من املنتجات األخرى 

فاألمــر ممكن جداً. عىل ســبيل املثال، بدالً مــن وجود خيار افرايض واحــد للجميع، من 

املمكن أن تتلّمس "الخيارات االفراضية الذكية" التمييز بني املشــركني، وفقاً للعمر والحالة 

االجتامعيــة والزيادات األخرية أو املقبلة يف األجور، ومن ثم وضع منتج ومعدل ادخار أكرث 

تخصيصاً.

أعتقد أن هذه بداية جيدة كإجابة عىل تلك املســألة، ولكنها ليســت كافية. فحتى مع 

وجود الخيارات االفراضية امُلخّصصة، ما يزال هناك أســئلة صعبة تحتاج للتقيص حول من 

يحدد هذه الخيارات االفراضية، وسنعود ملناقشة هذا السؤال عام قريب.
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االتصال الفعال مقابل الدعاية الترويجية:
هناك الكثري مام يقوم به فريق الرؤى الســلوكية، إضافًة إىل غريه من الوحدات املامثلة 

الناشــئة يف جميع أنحاء العامل، يتعلق باالتصال، عىل األقل مبعناه األوسع. وهناك الكثري من 

القضايا التي ُيطلب منا العمل عليها تتعلق بالتوعية والتشــجيع واإلقناع. من هذا املنطلق، 

ُنبقى هندسة وبنية االختيار دون تغيري، ولكن ينصب تركيزنا عىل جعل ترصف أو خيار يبدو 

أكرث أو أقل جاذبية من اآلخر. وبالفعل، ينظر الزوار من خارج البالد يف بعض األحيان إىل ما 

نقوم به ويقولون: "أليست هذه مجرد عملية اتصال؟".

مــن الواضح أن بعضها فعاًل "عملية اتصال"، عــىل الرغم من أننا نود أن نفكر بأننا 

نتبع أســاليب أكرث علمية ورصامة من وكالة اإلعالن العادية. ولنســتذكر عبارة أدىل بها 

ســيد اإلقناع "روبرت كيالديني"، من املحارضة التــي قدمها يف غرفة الطعام الحكومية 

يف مبنــى رقم 10 )مقر رئيس الــوزراء( يف عام 2006م: "يتعلق األمر باالتصال الفعال". 

والحكومــات والــرشكات تتواصل مــع الناس طــوال الوقت. وتنهمر علينــا كمواطنني 

اللوحات اإلرشــادية والرسائل النصية ورســائل البيد اإللكروين والرسائل البيدية من 

كل حــدب وصوب. العديد منها يهدف لتحقيق النفع لنا مثل تحذيرنا من خطر أمامنا 

عــىل الطريق، أو لتتيح لنا معرفــة املنتجات التي قد تلحق بنا الــرضر، وخاصًة إذا ما 

اسُتخدمت بطريقة معينة، أو لتذكرينا بالتزاماتنا مثل دفع الرضائب التي يتوجب علينا 

ســدادها. إذا رأينا أنه من املناسب واملقبول أن تحدث مثل هذه االتصاالت، فيبدو من 

املعقول أن نتوقع ممن يقوم بتصميم أو كتابة هذه الرســائل أن يجعلها فعالة وسهلة 

الفهم وأال ُيساء فهمها.

إذا كنــا ســنقدم إعفاًء رضيبياً لتشــجيع الرشكات عىل املزيد من االســتثامر يف البحث 

والتطوير، أعتقد أن قلة قليلة من الناس يعتبون من الخطأ الحرص عىل أن يكون التواصل 

حول هذا اإلقرار الرضيبي واضحاً وبســيطاً قدر اإلمكان. وباملثل، أشك يف أن يعرض الكثري 

عىل استخدام الرسائل ذات الطابع الشخيص لتقسيم الرشكات حسب استحقاقاتها لإلعفاءات 

الرضيبيــة، أو تصميم عبــارات تظهر عىل محركات البحث لتســليط الضوء عىل اإلعفاءات 

الرضيبيــة، عندما يدخل املســتخدمون عبارة: "خفض االلتزامــات الرضيبية عىل الرشكات" 
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يف محركات البحث. وبالتأكيد من األفضل أن تقرر الرشكة اســتثامر املزيد يف مجال البحث 

والتطوير، عىل أن تنقل أرباحها إىل البنوك الخارجية.

ولكــن ما هو الخــط الفاصل بني االتصال الفعال، والعمليات النفســية )PsyOps( غري 

املقبولــة أو الدعاية الرويجية؟ قبل فرة طويلة من ظهور "وحدات الحفز" يف جميع أنحاء 

العامل، كان لدى العديد من الحكومات وحدات للعمليات النفســية )للتأثري عىل األقل عىل 

مواطنــي الدول األخرى، إن مل يكن مواطنيهم هم(، ولــدى العديد من الحكومات وزارات 

لإلعالم، وبعضها بصبغة أورويلية)*( واضحة.

ضمــن إطار فريق الرؤى الســلوكية وضعنا لنا خطوطاً حمــراء ال نتجاوزها بحال. أوالً، 

كنا حريصني عىل أن يكون أي ادعاء نقدمه صحيحاً يف الواقع. إذا حاولنا اســتخدام املعايري 

االجتامعية للتشــجيع عىل ســلوك معني، مثل إضافة عبارة: "تسعة من كل عرشة أشخاص 

يدفعون رضائبهم يف الوقت املحدد"، فقد حرصنا عىل التأكد من صحة ذلك. وعندما عملنا 

مع البنك الدويل يف مهمة مامثلة من أجل تعزيز جباية الرضائب يف غواتيامال، نفس العبارة 

مل تكن منطبقة يف هذه الحالة لذا مل نستخدمها. وبدالً عنها حددنا النسبة الفعلية لألشخاص 

الذين أفصحوا عن عوائدهم ودفعوا الرضيبة املحددة عنها. وكانت النســبة يف هذه الحالة 

مــا يقارب 65 يف املائة، ولكننا فكرنا أن الرقم ال يزال مؤثراً، وســُيدَهش الكثري من مواطني 

غواتيامال الكتشــاف أن غالبية املواطنني امتثلوا فعاًل وقامــوا بدفع الرضائب. لذلك اختبنا 

إدراج النســبة الفعلية لألشــخاص الذين دفعوا الرضائب يف رسائل تذكريية ألولئك الذين مل 

يفصحوا عن عوائدهم ألغراض رضيبية. )ولحســن الحظ، كان النهج ال يزال فعاالً جداً، مام 

زاد من نســبة الرضائب املدفوعة مبقدار 5.6 نقطة مئوية، أو بنســبة 43 يف املائة أكرث من 

رسالة املقارنة التي ال تحوي املعيار االجتامعي(.

املبدأ الثاين الذي التزمناه يتمثل يف الشــفافية ورصد املخاوف العامة لدى الناس. كانت 

الوحدة شــفافة حول عملها؛ فهي تقوم بنرش بروتوكوالت البحوث والوثائق العامة العادية 

حول مجموعة من القضايا التي كنا نعمل عليها. وسعينا أيضاً إىل االهتامم باملخاوف العامة 

مــن أن يكــون حثنا عىل اســتخدام نهج معني، قد تســبب يف ارتكاب جرميــة أو نتج عن 

* نسبة إىل الكاتب جورج أورويل، وتستخدم للتعبري عن األنظمة السياسية املتسلطة والشمولية – املرجم.



داخل وحدة الحفز 364

الفصل الحادي عرش

إرباك وفوىض. يف التجارب الرضيبية التي أجريناها باستخدام املعايري االجتامعية يف اململكة 

املتحدة، عىل ســبيل املثال، تتّبعنا مستويات الشــكاوى ووجدنا أنها انخفضت بشكل كبري، 

مقارنــًة مبا كانت عليه يف العام الســابق. يف املقابل، يف إحدى التجــارب التي عملنا عليها، 

والتــي تتضمن تقديم تعليقــات )feedback( للرشكات الصغرية عــن تصنيفاتها االئتامنية 

)والتــي تؤثر عىل قدرة تلك الرشكات عىل االقــراض، وترفع معدل الفائدة الذي قد تضطر 

لدفعــه(، فحصلنا عىل تعليقات أكرثها ســلبية للغاية. كانت خلفيــة هذه التجربة هي أن 

الــرشكات الصغــرية تكافح من أجل الحصول عىل التمويل الكايف مــن البنوك، أو غريها من 

قنوات التمويل، وذلك بعد التداعيات املستمرة من األزمة املالية من 2008م-2012م، وكان 

أحد األسباب التي أسهمت يف ذلك هو أن الرشكات الصغرية لديها تصنيفات ائتامنية ضعيفة 

نســبياً، ولكنها مل تكن عىل دراية باإلجراءات التي ميكن اتخاذها لتحسني هذه التصنيفات. 

ومل تكن بعض هذه اإلجــراءات بالرضورة واضحة، مثل كيف أن رشكات التصنيف االئتامين 

تعطــي الرشكات الصغرية تقيياًم أفضل، إذا كان اســم املالك ضمن قامئة الســجل االنتخايب 

)وهو إجراء اختياري يف اململكة املتحدة(. ومع ذلك، ويف مجموعة رســائل بريدية كاختبار 

أويل أرســلنا 1000 رســالة توضح ذلك اإلجراء، فوَصَلنا العديد من الشــكاوى من األشخاص 

وها. ويرجع ذلك جزئياً إىل أنهم مل يفهموا حقاً ســبب إرســال الرســالة لهم، أو  الذيــن تلقَّ

شــعروا أن هذا األمر ليس من شأن الحكومة. وعىل الرغم من أن عدد الشكاوى كان ضئياًل 

مــن املجموع اإلجاميل، حيث كان عددها أقل من اثني عرش، إال أن املخاوف بدت حقيقية 

وصادقة، فأوقفنا التجربة فوراً وتخلينا عنها.

ر شكل من أشكال الضوابط والتوازنات املستقلة  كان املبدأ الثالث هو أن نحرص عىل توفُّ

من خارج الفريق نفسه؛ إلضفاء وجهة نظر مستقلة عن الجوانب األخالقية لتجاربنا وعملنا. 

ويف حني ُيعد تجنب الكذب ومراعاة املخاوف العامة أمرين رضوريني، إال أنهام ليسا رشطني 

كافيني للســلوك األخالقي. لذا من أجل خلق التوازن واملراجعة املســتقلة تم إنشــاء لجنة 

استشــارية أكادميية مســتقلة تتكون من "ريتشارد ثالر" ونحو ستة من األكادمييني البارزين 

من ذوي الخبات يف مجال الســلوك. وتــرأَّس اللجنة اللورد "أودونيل"، أمني مجلس الوزراء 

السابق، الذي يجمع بني االهتامم العميق بالُنُهج السلوكية واملعرفة العميقة بعمل الحكومة 

)وما يزال رئيساً للجنة االستشارية حتى اليوم(.
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ويف بعــض الحــاالت قامت اللجنة فعــاًل بالضغط عىل الفريق، وكانــت هناك تدخالت 

لفريق الرؤى الســلوكية متت مراجعتها وتنقيحها نتيجة لذلك الضغط. كام شــعرت خبرية 

الســلوك الصحي يف فريقنا، البوفيســورة "ترييزا مارتيو" بأننا بحاجة إىل تعزيز الشــفافية، 

واســتقاللية يف عمليــة ضبط املعايــري األخالقية لبعــض تجاربنا، لجعلها تتــامىش مع تلك 

املوجــودة يف التجارب الطبية. وأدى ذلك إىل نقاش قوي بــني أعضاء الفريق، حول التوازن 

الصحيح بني االستغراق والتكلف يف عملية ضبط املعايري األخالقية، وبني الضغط الذي يواجه 

الفريــق من أجل الترصف برسعة. فام هو مســتوى عملية ضبــط املعايري األخالقية املالئم، 

من أجل إجراء تغيري يف صياغة رســالة التذكري بسداد الرضيبة، مقارنًة مبستواها يف التجارب 

الجديدة الختبار عقاقري دوائية، مع مالحظة أن املاليني من هذه الرسائل كانت ُترسل سابقاً 

كل عــام دون أي ضبــط للمعايري عىل اإلطالق؟ ورأى بعض أعضــاء اللجنة وأعضاء الفريق 

أيضــاً، أن هنــاك فرقاً هاماً بني التجارب التي ُتجرى يف املؤسســات األكادميية القامئة بذاتها 

واملستقلة، مقابل تلك التي تتم يف اإلطار الحكومي، ويتعني تقديم نتائجها للوزراء املنتخبني 

دميقراطياً. وأدت هذه املناقشة إىل توضيح عمليات ضبط املعايري التي نتبعها، ووضع عملية 

لضبط املعايري األخالقية والبوتوكولية للتجارب تكون أكرث رســمية واستقالالً، بأن تستند إىل 

أكادمييني مستقلني من خارج الوايتهال )يقصد الحكومة البيطانية()3(.
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 الشكل)46( 

مجلس الشيوخ يف لندن الذي ساعد عىل إلهام "أورويل" بفكرة "وزارة الحقيقة"، كجزء من رؤيته 

البائسة يف رواية "1984" عن مجتمع قائم عىل سيطرة الدولة عىل العقول. كان املبنى يضم وزارة 

اإلعالم الربيطانية وقت الحرب آنذاك، حيث كانت تعمل زوجة أورويل. كان عىل وحدات الحفز 

الحرص كل الحرص عىل أن تكون جزءاً ال يتجزأ من إطار مؤسيس يضمن لهم البقاء بعيداً عن رؤية 

"أورويل". كام يصادف أن مجلس الشيوخ أصبح اآلن جزءاً من كلية لندن الجامعية، وهي تقدم 

ضمن برامجها الدراسية برنامج املاجستري يف العلوم السلوكية، الذي زود فريق الرؤى السلوكية 

بالعديد من خريجيه، كام أن أحد أساتذتها عضو يف مجلسنا االستشاري
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ُمفترسو السلوكية:
الحكومات ليســت املســتخدم الوحيد وال حتــى الرئييس للعلوم الســلوكية أو الحفز. 

وبالعــودة إىل عامي 2003-2004، وعند كتابة التقرير األصيل لوحدة اإلســراتيجية التابعة 

لرئيــس الوزراء )PMSU( حول تغيري الســلوك، قمنا بصياغة مصطلح "ُمفريس الســلوكية 

behavioural predators" لإلشــارة إىل املؤثرين يف هذا املجال من التجاريني، وأحيانا من 

املجرمني ذوي النوايا الســيئة من اســتخدام العلوم الســلوكية)4(. ولألســف، هناك الكثري 

من الناس والرشكات التي انشــغلت واشــتغلت بإقناع اآلخرين ليقوموا بأعامل ال تصب يف 

مصالحهم، ولرمبا يندمون عىل القيام بها.

قامــت رشكات التبغ بتطوير حمالت تســويقية متطورة للغايــة، بهدف إظهار التدخني 

بصورة براقة وجذابة، وخاصة للشــباب والرشائح التي مل تبدأ يف مامرســة هذه العادة بعد. 

كــام قام مندوبو املبيعــات املتجولون بتطوير تجارة ناجحة تجاريــاً للغاية يف جعل الناس 

يتحولون إىل موردي الطاقة البديلة يف بريطانيا، والتي يف الغالب كانت ذات تكلفة أعىل من 

تكلفة أفضل الخيارات املتوفرة يف األســواق. وقد تعلمت البنوك والخدمات املالية األخرى 

كيــف تقوم ببيــع متويل أكرث تكلفة للمقرضني األقل مترســًا، وكيف تضمــن عدم تحولهم 

للبحث عن صفقات أفضل. كام أصبحت العديد من الرشكات عىل اإلنرنت بارعة يف إضافة 

الرسوم اإلضافية، والرشوط واألحكام التي ال يالحظها الناس.

كتــاب "روبرت كيالديني" األصيل بعنوان: "التأثري: علــم نفس اإلقناع" ميلء باألمثلة عىل 

"الحيــل التجاريــة" الذكية، بدءاً من الحيل العلنية التي يســتعملها النــادل املاهر ومندوب 

املبيعــات البارع لزيادة أرباحهم، وصعوداً إىل األمثلــة املتقدمة. وبطبيعة الحال، فإن هدف 

كيالدينــي هو أن نفهــم كيف ينجحون يف تحقيق ذلك، وتســليح القــارئ ضدهم. وباملثل، 

هناك بعض الكتب املمتازة والدورات املنبثقة عنها، ترشح كيف ميكن للمســوقني والرشكات 

استخدام العلوم السلوكية للتزود مبيزة تخدمهم يف املنافسة)5(. ولكن ال يوجد هناك ما مينع 

أي أحد بال ضمري فرداً كان أو تاجراً أن يدرس نفس النهج الستخدامه عىل املستهلكني الغافلني.

ويف الواقــع، هذا ليس صحيحــاً يف كل األحوال، فيجب أن يكون هناك ما ميكنه أن مينع 

التاجر عديم الضمري، من اســتخدام بل إســاءة اســتخدام الُنُهج الســلوكية الذكية لالنتفاع 
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مــن اآلخرين. ولدى معظم البلدان قوانني ضد املامرســات الخادعة، وأنظمة ولوائح إلنفاذ 

التجــارة العادلة وحامية حقوق املســتهلكني، وهناك الهيئات التنظيميــة واإلرشافية التي 

ميكنها التدخل ودعم أولئك املستهلكني.  واألهم من ذلك، أنه ميكن لألسواق جيدة التصميم 

واألداء أن توفــر أيضاً بعض الحامية من االنتهاكات واســعة النطــاق، وإن كانت أيضاً تتيح 

فرصاً لالبتكار يف املامرسات السيئة.

هــذه الحاجة امللحة لتدخل الحكومات والهيئــات التنظيمية نيابة عن املواطنني، تعني 

أنهم سينغمسون يف عامل الرؤى السلوكية شاءوا أم أبوا، وحتى وإن كانوا يف قرارة أنفسهم ال 

يحبذون استخدام هذه الُنُهج. ففي عامل من الصيادين واملفرسني، نحن بحاجة لوجود عدد 

قليل من مراقبي الصيد أيضاً.

وقد يكون الخط الفاصل بني كل من املامرســة املسيئة، والتأثري غري املناسب، والتسويق 

الفعال خطاً خفياً. ال يكفي الهيئات التنظيمية واإلرشافية أن تقول: "إنها ســوق تنافســية، 

لذلــك فــإن كل يشء عىل ما يرام".  فاألســواق غري الخاضعة للتنظيم، وال ســيام تلك التي 

تتعامل مع املنتجات املعقدة واملســتهلكني املشــغولني، ميكنها يف كثري من األحيان أال تجد 

التوازن واالســتقرار إال يف مناخ فيه مســتوى عاٍل من "رضر املستهلك"، أو ما ُيسمى باللغة 

الدارجة اليومية: "مناخ يتعرض فيه الناس للرسقة". عىل سبيل املثال، فإن االستخدام واسع 

النطــاق عــىل املواقع اإللكرونية لِزر قبــول األحكام والرشوط املعقــدة املدفونة يف وثائق 

طويلــة، ما هو إال وصفة للمامرســة املســيئة، ودليل مبارش عىل ميلنــا لإلقبال عىل الخيار 

الســهل )النقر عىل املربــع للموافقة، مقابل قراءة فعلية للوثيقــة كاملة(. وتكون الهيئات 

التنظيمية عىل حق يف سعيها للتحقيق يف حدود ما ميكن للرشكات الحصول عليه، من خالل 

ه ضمن مثل هذه الرشوط واألحكام. مثاًل، الهيئات التنظيمية عىل حق يف إرصارها عىل  دسِّ

عدم دسِّ كل ما يؤثر عىل سعر املنتج أو الخدمة يف هذه الرشوط واألحكام.

سواٌء أحببنا أم كرهنا األمر، ففي العامل العديد من ُمفريس السلوكية. فإن فشلت حكومة 

أو رشكة مرشوعة يف اكتشــاف هذا الواقع واالنخراط فيه، فهم كمن يدفن رأســه يف الرمال. 

واألهم من ذلك أن الحكومة التي تفشل يف االستجابة لهذا الوضع تكون يف رأيي، فشلت يف 

واجبها لحامية الشعب الذي تعمل له ومتثله. الفشل يف االنخراط ليس خياراً محايداً – وهو 

يعني ترك املجال مفتوحاً لألرشار.
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اختيار عدم االختيار:
هناك مفارقة تنبع من النهج الذي اتبعته الواليات املتحدة يف الحفز، والذي يجعل هذا 

النهــج متأصاًل يف رشط تعزيز االختيار. الناس يســتخدمون االختصارات العقلية ملنع الجزء 

البطيء واملتعمد من أدمغتنا من أن تثقله الخيارات والقرارات. وبالتايل، فإن الخيار املعقول 

غالباً ما يكون "اختيار عدم االختيار".

جميعنا عشــنا تجارب أغرقنا فيها بائٌع بــارٌع، أو أحد أفراد األرسة، بقدر ال نهاية له من 

الخيــارات. أي األلوان التالية تفضل؟ أي هذه الخيارات؟ ونصل يف نهاية املطاف إىل النقطة 

التي نقول عندها بسخط: "انظروا، األمر ال يهمني – قرروا أنتم".

كذلــك الحكومات والرشكات واملجتمعــات تواجه قرارات ال نهاية لهــا، والتي غالباً ما 

يتعني عليهم اتخاذها نيابة عن أشخاص آخرين. وبالفعل فإن أحد األسباب الوجيهة لوجود 

سياســيني منتخبني، ســواء أكنا نحبهم أو نبغضهم، هو أننا نطالبهم باتخاذ العديد من هذه 

القرارات نيابة عنا، حتى يتســنى لنا أن نعيش حياتنا. مقارنة مبعظم الناس، أُعتُب شــخصاً 

مهووســاً بالسياســات العامة ومهتاًم ببعض هذه الخيارات، ولكن حتى أنا ال أريد أن ُأسأل 

عن كل ميزة من ميزات السالمة، التي ميكن أن تضاف عىل الطريق الذي أسلكه للعمل، أو 

الطريقة التي يتم بها تقديم فاتوريت للرضائب.

درس "كاس سنستاين" بشكل خاص هذا اللغز املتعلق باختيار عدم االختيار يف السنوات 

األخــرية، حتى وإن كان من أجل إثارة بعض النقاد الفّظــني الذي انتقدوا عمله عندما كان 

يف الحكومة)6(. غالباً ما يكون للخيارات االفراضية عىل اإلنرنت أو خيارات تثبيت البامج 

والتطبيقــات، ذلك البناء املنطقي الذي يقود إىل اختيار عدم االختيار. ففي بداية إجراءات 

التثبيت، يطلب البنامج من املستخدم إذا كان يرغب يف اختيار التثبيت االفرايض، أو يرغب 

يف اختيار عملية تثبيت أطول وأكرث تخصيصاً. ومن الواضح أنه ميكن الدفاع عن اختيار عدم 

االختيار، بل غالباً ما يكون منطقياً، والثقة بخبة شخص آخر حول اختيار األفضل.

وبطبيعة الحال، مثل غريه من األلغاز فإن ســؤال واحد يثري آخر، مثل: عند أي مستوى، 

ويف أي وقت، ينبغي أن نقدم خيار عدم االختيار؟ ومبجرد أن ننتهي من ذلك، يتبادر سؤال: 

إىل أي حــٍد يجب أن يكون هذا الخيار ملزماً؟ ومن الواضح أنه ال توجد إجابة موحدة عىل 
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هذا السؤال، ولكن هناك بعض القواعد التي ميكن أن يعمل مبوجبها صناع السياسات. عىل 

ســبيل املثــال، عندما ُيقِدم معظم الناس يف نهاية املطاف عــىل اختيار نفس الخيار – حتى 

مــع وجود نصيحة موضوعية ومحايدة يقدمهــا لهم الخباء – فيبدو من املعقول نقل هذا 

الخيــار إىل الدرجة الثانيــة، أو القامئة التي ميكن لغالبية الناس تخطيها. وباملثل، حني توجد 

العديد من الخيارات التي تعتمد بشكل كبري عىل حكم الخباء، مثل كيفية تشخيص وعالج 

أعراض طبية معينة، يبدو من املعقول أن الناس قد يرغبون يف اختيار عدم االختيار. كام أن 

هناك العديد من الحاالت التي قد يرغب الناس يف إلزام أنفســهم يف املســتقبل عن طريق 

التقييد املتعمد لخياراتهم؛ فمن يتبع حمية غذائية قد يختار عدم املرور يف املمر املخصص 

للحلوى، ويفضل أال يســتمر رشيكه يف تقديم أطباق إضافية عىل مائدة العشاء. وقد يختار 

املقامرون عدم السامح لهم بالدخول إىل الكازينوهات، وعدم منحهم خيار وضع الرهانات.

ومــع ذلك ميكننا أن نرى أيضاً املخاطر املرتبطة بوضع تصور وحكم شــامل، يقيض بأن 

النــاس غالباً ما يختارون عدم االختيار. وقد يبر البريوقراطيون واملؤسســات التجارية عدم 

طلب االستشــارات حول وضع الخيارات املناســبة، عىل أســاس أن معظم الناس ال يهتمون 

بالتفاصيــل – وأن الجمهور اختار يف الواقع عدم االختيار. وعىل الرغم من كون هذا الوضع 

فوضويا، إال أن هذا املجال هو الذي يحتاج إىل الضوابط والتوازنات. أما فيام يتعلق بشكل 

هذه الضوابط والتوازنات فهو موضوع سنعود له الحقاً يف هذا الفصل.

أهي ذريعة لتجنب اإلقدام على أي تصرف؟ تحدي الفعالية:
هناك حجــة مختلفة جداً ضد الحفز، وهي أنه ذريعــة لتجنب اإلقدام عىل أي ترصف 

يكــون أكرث حزماً – أي أنه مبثابــة ورقة التني التي تخفي ورائهــا التقاعس. وخالفاً للحجج 

ريني من اتجاهات  التي رأيناها حتى اآلن، والتي متيل إىل أن تكون متأصلة يف مخاوف التحرُّ

اليمني أو الوسط، هذا النقد يأيت من املنتمني لالتجاه اليساري – أو رمبا بدقة أكرث: من أتباع 

مذهب األبوية)*(.

* األبوية: ســلوك من قبل شــخص أو منظمة أو دولة، يهدف إىل الحد من حرية أو استقالل الشخص أو 

املجموعة املعنية ملا فيه مصلحته – املرجم.
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من وجهة النظر هذه، إذا ُوجد يشء صائباً أو خاطئاً، فيجب مبارشة إما فرضه أو حظره 

أو اتهامــه. وإن الحفــز– كام يّدعون– مؤامرة ليســت بتلك الحذاقة مــن الجناح اليميني 

لتجنب اتخاذ اإلجراءات املناسبة. ويف الحقيقة، تحظى أبوية الدولة خاصًة يف أوروبا، بنسبة 

أكرث من االحرام والشعبية تفوق ما هي عليه يف الواليات املتحدة األمريكية، بل ويف معظم 

البلدان األنجلو سكســونية. وغالباً ما ُيسمع يف املناقشات األوروبية عبارة: "ال ضري أو عيب 

يف األبوية". ويشــري املؤيدون إىل أننا كنا دامئــًا ما نؤمن بتعليم األطفال، ليس فقط لنحرص 

عــىل أن يتوفر لدينــا اقتصادات منتجة، بل "من أجل مصلحتهم الخاصة". فنحن ال نســأل 

أبناءنــا عام إذا كانوا يرغبون يف القراءة والكتابة، بل إننــا نقوم مبارشة بتعليمهم. وباملثل، 

مة تنظياًم جيداً يف جميع أنحــاء العامل، بدءاً من دول املدن الفعالة  فإننــا نجد الدول املنظَّ

مثل ســنغافورة إىل دول الشــامل األورويب ذات الثقة العالية، ُتقــِدم عىل الترصف ملصلحة 

املواطنــني يف نواح كثرية، من بناء املســاكن إىل تنظيم برامــج رفاهية متطورة تحقق األمان 

للمواطنني. وبالنظر لألمور من هذه الزاوية، ميكن أن يبدو نهج الحفز بشكل غريب مردداً، 

وأشــبه ما يكون وكأنه يعاين من فقر الدم، مام يــرك املواطنني عرضة للمخاطر التي ميكن 

معالجتها بسهولة أكب من ِقبل الدولة.

كان أحــد املجاالت التي واجهنا فيها هذا النقد ويف أكرث من مناســبة ما يتعلق بالصحة 

العامة. وكانت الحجة بكل بســاطة، أنه إذا ُعرف عن ســلوك أو نشــاط ما أنه غري صحي، 

وخاصًة إن كان ضاراً باآلخرين، فلامذا نجازف بتغيريه عن طريق الحفز؟ ملاذا ال نعمل عىل 

حظره فحسب؟ كام أن مجال الصحة العامة موطن ملبدأ أخالقي ينافس مبدأ االختيار وهو: 

طي أو الوقايئ، والذي ينص عىل أنه إذا مل ُيعرف عن منتج أو سلوك ما بأنه آمن،  املبدأ التحوُّ

أو إذا ُوجد قدر كبري من عدم اليقني بشــأن ســالمته، ينبغي أن يكون الوصول إليه محدوداً 

أو محظوراً.

ميكنــك أن ترى منطقية هــذا النهج؛ فإذا قامت رشكة دوائية بتطوير دواء جديد، يجب 

عليها أن توضح أنه آمن لالســتخدام البرشي قبل أن يكون متاحاً للبيع عىل نطاق واســع. 

وباملثــل، عندما يقول لك ابنــك املراهق أن لديه فكرة عظيمة للقيــام بحركة جديدة عىل 

دراجتــه النارية، تتضمن اســتخدام منحدر صنعه يف املنزل وســقيفة الحديقة الجديدة يف 

منزلكــم، قد تتخــذ جانب الحذر وتقول لــه: "ال"؛ فأنت ال تعرف إن كانــت هذه الحركة 
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الجديدة ستنجح أم ال، ولكن هل تريد حقا أن تخاطر؟ ولقد كان هذا االتجاه املنطقي الذي 

جعل غالبية مجتمع الصحة العامة يقفون بقوة ضد السجائر اإللكرونية )انظر الفصل 8(.

وهناك آخرون من اليســار الســيايس أيضاً قلقون من أن الُنُهــج القامئة عىل الحفز، قد 

ُتســتخدم كذريعة لتفادي اتخاذ إجراءات حاســمة أكرث بشأن الفقر والحرمان. فعىل سبيل 

املثال، قد يشــعر بعضهم أن ما يحتاجــه العاطلون عن العمل حقا هو خطة ضخمة لخلق 

فرص العمل، رمبا مدفوعة ببنامج اســتثامري كبري يف اإلســكان أو البنية التحتية. وحســب 

وجهــة النظر هذه، قد يبدو تصميم ُنهِج حفٍز لتحســني نشــاط البحــث عن وظيفة لدى 

العاطلــني عن العمل، أو حفز لتشــجيع الرشكات عىل توظيف عــدد من العامل اإلضافيني، 

وكأنه عرض جانبي – أو حتى أســوأ من ذلك، كعملية متعمدة لرصف االنتباه عام يتوجب 

فعاًل اتخاذه من إجراءات.

وكوين شــخص براغاميت )عميل(، فإن وجهة نظري هي أنه ينبغي لنا أن نفعل كل ما يف 

وسعنا، خاصًة إذا كان ذلك سيكلفنا الحد األدىن من التكاليف )انظر الفصل 10(. وكام قال 

يل ذات مرة رئيس إحدى الدوائر الحكومية خالل استعراض إسراتيجي ألولويات الحكومة: 

"ال يجــب أن يكون لدى وزارة أو دائرة كبرية هــدٌف واحد أو اثنني فقط – فلدينا أكرث من 

2000 موظف، وميزانية تتجاوز 10 مليارات جنيه إســرليني – يجب أن نكون قادرين عىل 

إنجاز عدة أهداف يف آن واحد")7(. ومع ذلك أعتقد أن هناك مخاطر حقيقية يف االنجراف 

الشديد يف التفكري بأن الحفز هو اإلجابة والحل لكل يشء يقابلنا.

ومن األمثلة التي ينطبق عليها ذلك يف مجال السياســات العامة تغري املناخ. ال ُأريد أن 

ُيساء فهمي، فأنا أعتقد أن هناك بعض التدخالت السلوكية امُلْحكمة، والتي ميكن أن تساعد 

يف التغلب عىل هذا التحدي، مثل: كيف أن إعطاء الناس معلومات عن استهالكهم للطاقة، 

مقارنًة باســتهالك جريانهم األكرث كفاءة ميكن أن يقلل من اســتهالكهم للطاقة بنســبة 2 يف 

املائة. وكان لهذا التدخل تأثري مامثل لتأثري تغري سعر االستهالك بنسبة من 10-20 يف املائة. 

وهو أيضاً تدخل رسيع وغري مكلف ويســتحق عناء القيام بها. ولكن علينا أال نضحك عىل 

أنفســنا بأن هذا التدخل من شأنه أن يخفض انبعاثات الكربون بشكل كبري. وإذا كان هذا 

يدل عىل يشء، فهو أن الرؤى الســلوكية توضح لنا أن البرش ال ميكنهم معالجة مســألة تغري 
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املنــاخ، دون اتخاذ إجراءات حكومية صارمة؛ فهي مشــكلة منترشة، بفعل وجود التكاليف 

القصرية األجل والتي تطغى عىل املكاســب طويلة األجــل. وينبغي علينا توخي الحذر من 

إقناع أنفسنا بأنه من املرجح أن يعمل الحفز، دون وجود تغيريات تنظيمية كبرية وزيادات 

يف أسعار الكربون، عىل إنقاذ كوكبنا من أجل مستقبل أبنائنا واألجيال القادمة.

الفعالية النسبية – الحفز مقابل األدوات األخرى:
هناك نســخة أكادميية من الحجة التي تدافع عن الحفــز تقابل حجج األدوات األخرى 

للسياسات. ومفاد هذه الحجة كالتايل: الحفز هو تدّخل يف السياسات يهدف إىل التأثري عىل 

الســلوكيات، ولكنه ال ينطوي عىل وجود أي مكافأة أو عقوبة أو إلزام أو تنظيم، وهو أكرث 

مــن مجرد تزويد النــاس باملعلومات. اآلن وقد قمنا بتعريف الحفز وتحديد اســتخدامات 

الرؤى السلوكية يف أضيق تعريف ممكن، ميكن للمؤيدين بعدها املجادلة بأن "الحفز ليس 

كافياً" بهذه الصورة.

وأعرف بأنني ال اعتقد أن هذه حجة مثرية جداً لالهتامم، وأنها أيضاً مضللة. وباعتباري 

أكادميياً سابقاً، فإنني أعرف متام املعرفة األسلوب املتبع يف صياغة هذه الحجة، وهو التقدم 

مبقــرح مغالط من نوعية "رجل القــش straw man"، أو الحجة الواهية والتي ميكن بعد 

ذلــك دحضها وتفكيكهــا. قد تالقي هذه الحجــة بعض القبول يف حالــة الواليات املتحدة 

األمريكية، حيث سعى بعض النقاد واملعلقني إىل تعريف الُنُهج السلوكية بشكل محدد عىل 

أنها حفز لتعزيز االختيار، ولكنه تعريف ال يغطي حقاً ما يقوم به فريق الرؤى الســلوكية، 

وغريه من املامرسني الرواد، عىل أرض الواقع.

إن الطريقة الحقيقية التي نســتخدم بها ُنُهج الرؤى الســلوكية، هو أننا َنعّدها كأداة أو 

عدســة نرى من خاللها جميع التدّخالت يف السياســات. ونحن بالتأكيد مهتمون، وغالباً ما 

نضــع يف اعتبارنا، تصميم الرضائب والحوافــز. ونقيض الكثري من الوقت يف تصميم األنظمة 

واللوائح )متاماً كام فعل "سنستاين" يف الواليات املتحدة األمريكية(، كام أننا مهتمون بشكل 

وتفاصيــل االتصال وباملعلومات والشــفافية، وكيف ميكن تقديــم املعلومات بحيث تكون 

سهلة الفهم ومؤثرة. أما من حيث الجوهر، فإننا نسعى إىل تقديم منوذج يكون أكرث واقعيًة 

وتجسيداً ملا يؤثر عىل السلوك البرشي وصنع القرار)8(.
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نعمــل بالضبط كاملهندس الذي بفهمه األفضــل لتدفقات الهواء ومقاومة الرياح، ميكنه 

اســتخدام هذه املعرفة لتصميم ســيارة اقتصادية أكرث وبتوربينات )محركات هواء( أفضل، 

أو طائرة أرسع، وقياســاً عىل ذلك نحن نحاول اســتخدام الرؤى السلوكية لتحسني تصميم 

الكثري من الرافعات املختلفة للسياسات. وهذا يف بعض األحيان تحدده الخيارات املستجدة 

للسياسات عىل طول الطريق، مثل قوة الحفز املتمثل يف التغذية الراجعة )feedback( عىل 

املعايــري االجتامعية، أو التغيري يف الخيارات االفراضية. ولكن بذات األهمية يكون موضوع: 

كيف ميكن اســتخدام الرؤى الســلوكية يف إعادة صياغة األدوات التقليدية للسياسات، مثل 

إعــادة تصميــم الحوافز الرضيبية لجعلها أكرث فعالية. عىل ســبيل املثــال، قد تؤدي الرؤى 

الســلوكية إىل استنتاج أنه يجب علينا تطبيق الرضيبة عىل السيارة عالية االستهالك للوقود 

وقــت الرشاء، بدالً من االعتامد عىل النهج التقليدي بفــرض الرضيبة اإلضافية عىل الوقود. 

وبتطبيق هذه الطريقة، تكون الرؤى الســلوكية أكرث تراكمية وتدرُّجية من كونها ثورية يف 

تأثريها، متاماً مثل كون استخدام املهندسني للنفق الهوايئ )الختبار انسيابية السيارة( ال يغري 

من تصميم الســيارة بشكل جذري، ولكنه يعيد تشكيلها مبهارة؛ لتكون أكرث كفاءًة ومالَءمًة 

للمهمة التي ُصنعت من أجلها.

هل سوف يتالشى التأثير متى ما أصبح الناس على دراية بالنُُّهج؟
يف كثري من املناســبات واملناقشــات العامة، يســأل أحدهم غالباً: "أستطيع أن أرى أنه 

عندما تحصل يف البداية عىل رســالة نصية شــخصية للتذكــري، أو خطاب يخبك بأن معظم 

الناس يقومون بدفع الرضائب يف الوقت املحدد، فإنه سيكون فعاالً. ولكن ماذا يحدث بعد 

أن تبدأ الكثري من الوكاالت يف استخدام نفس النهج، أو بعد حصولك عىل الرسالة الرضيبية 

لعدة سنوات متتالية؟ ألن يتالىش التأثري؟".

هذا ســؤال تجريبي مهم حقاً. وعلينا أن نعرف بأنه نظراً ألن هذه الُنُهج مل تســتخدم 

لفرة طويلة جداً، عىل األقل من ِقبل الحكومات، فإن إجابتنا ال بد أن تكون إجابة مبدئية. 

نعــم يقلقني بالفعــل حقيقة أن بعض الُنُهج ســوف تكون عرضة لإلفراط يف االســتخدام، 

أو حتى االســتخدام غري املالئم وغري الحســاس العتياد انتشــارها، وأن آثارها اإليجابية قد 

تتالىش. فعىل سبيل املثال، ُتستخدم رسائل املعايري االجتامعية بصورة متزايدة يف الخطابات 
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الرسمية، ويف اللوحات اإلرشادية عىل الطرق وغريها. نحن لسنا بعيدين عن الحقيقة، عندما 

نحوِّل رســائل الحفز التي كنا نرســلها إىل مزحة بأن "تســع من أصل عرش وكاالت حكومية 

تســتخدم اآلن رسائل األعراف االجتامعية" )وهي ليســت باملزحة املضحكة جداً، ال بد أن 

أعرف بذلك(.

الت الســلوكية يبدو أنهــا تتالىش مع مرور  نحــن نعلــم أن هناك أنواع معينة من التدخُّ

الوقت، واتباع الحمية الغذائية أكرثها شــهرة ومتعــارف عليها. فاملاليني من الناس يف جميع 

أنحــاء العامل يحاولون بِجــّد التخلص من بعض الوزن الزائد، والعديــد منهم ينجح يف ذلك. 

ولكن توضح األدلة أن معظمهم اكتســبوا الوزن مرة أخرى يف األشهر الستة التالية. وقد قام 

علامء السلوك، مثل "کیفین فولب"، بتجربة أنواع مختلفة من الحوافز التي ميكن أن تساعد 

النَُّحفاء عىل الحفاظ عىل نجاحهم وتعزيزه أكرث. عىل ســبيل املثال، أظهر "فولب" أن تنظيم 

النَُّحفاء يف مجموعات من خمســة أشخاص، وتقديم مكافأة جامعية ألدائهم العام، هو أكرث 

فعاليــة من الحوافــز املقدمة لكٍل عىل حدة )ليبدأ مفعول الضغــط االجتامعي(. ولكن مع 

حاً. ذلك، عندما ينتهي مخطط الحوافز، ما يزال معاودة اكتساب ذلك الوزن املفقود أمراً مرجَّ

ومع ذلك، وبالنظر إىل مســألة "التاليش التدريجي" مبنظور أوســع، هناك أسباب وجيهة 

لالعتقاد بأن الُنُهج الســلوكية ميكن أن تكون طويلة األمد. وينطبق هذا ســواء عىل امتداد 

اآلثار لفرة طويلة أو عىل استمرار فعالية ُنُهج معينة.

الت الســلوكية نحتاجها مرة واحدة  أول نقطــة تتعلــق بهذا األمر هــي أن بعض التدخُّ

فقط. فإذا كان الهدف هو تشــجيع شخص ما عىل تركيب عوازل يف الِعلية، عندها ال حاجة 

للعمل بالحفز إال مرة واحدة فقط؛ فهي ليست كاتباع حمية غذائية تتطلب سلوكاً مضنياً، 

يف كل مرة يكون فيها الشخص أمام الطعام. أما بقية التغيريات التي تتطلب بذل جهود ملرة 

واحدة فقط أو دفع تكاليف مســبقة ملرة واحدة، فلها صفات وخصائص مامثلة. أما وضع 

خطة ملعاشات التقاعد فيمكن إلغاؤها بسهولة نسبياً، إذا كان الشخص يريد ذلك، وعندها 

ســتتوقف مدفوعاته. ولكن بالنســبة ملعظم الناس فإن الحاجز الحقيقي عن االشــراك يف 

املعاشــات التقاعدية، يكمن يف وضع الخطة املناسبة يف املقام األول، ومبجرد تفعيلها فإنهم 

مييلون إىل االلتزام بها )ويسعدهم التزامهم بها(.



داخل وحدة الحفز 376

الفصل الحادي عرش

النقطة الثانية، هي أن العديد من التغيريات السلوكية عندما ُيعمل بها – بخالف الحمية 

الغذائية – تبقى عالقة أو "ملتصقة". وقد يكون ذلك إما بسبب أن هذه "العادة" الجديدة 

يقوم بها الشــخص بنفسه، أو ألن "توازناً سلوكياً" جديداً تأسس بأن العادة الجديدة تتقوى 

بفعل األشــخاص اآلخرين لهــا، وهو أمر يف غايــة األهمية من منظور السياســات العامة. 

الت الحكومية؛ لتشــجيع  وهنــاك مثال موثق بشــكل جيد لهذه الظاهــرة يأتينا من التدخُّ

الت مثل حث الناس عىل  زيادة نســبة الناخبني يف الواليات املتحــدة األمريكية. هذه التدخُّ

التفكــري يف كيف يذهبون إىل صناديق االقراع ويف أي وقــت يذهبون، ال تعمل عىل زيادة 

االقبــال عىل االنتخابات املقبلة فحســب، بــل أيضاً يف االنتخابــات الالحقة، حتى من دون 

إجراء املزيد من التدخل. وقد شــّبه "تود روجرز"، من كلية جون كينيدي لإلدارة الحكومية 

يف جامعة هارفارد، اســتمرار تأثري التصويت مثل تحرك الشــخص أثناء الســباحة يف " تّياٍر 

سلويك جارف")9(. فال يؤدي التدخل إىل تغيري سلوك الشخص مبارشة فحسب، وإمنا يحركه 

أيضاً يف تدفق من املؤثرات األخرى. ويف هذا املثال، مبجرد أن تصبح ناخباً نشطاً يف الواليات 

املتحدة، فأنت تصبح يف "رادار" نشطاء الحزب املحيل، الذين من املرجح أن يتواصلوا معك 

يف االنتخابات الالحقة. ولكنك تبدأ كذلك يف النظر إىل نفسك كناخب حقيقي، فتعرف اآلن 

مكان االقراع وكيفية الوصول إىل هناك، ورمبا تبدأ يف االهتامم قلياًل بالسياسة واالنتخابات.

من املرجح أن يســتمر التأثري الســلويك، أو حتى يتضخم، إذا تم تطبيق الحفز عىل كثري 

مــن الناس يف وقت واحــد. ومن األمثلة املألوفة عىل نحو متزايد عىل هذا التأثري يف العديد 

مــن البلدان هو ذلك األثر امللحوظ للقيود املفروضة عىل التدخني يف األماكن العامة. وكثرياً 

ما حقق هذا التأثري نتائج أفضل بكثري مام توقعته الحكومات، والسبب هو أن التأثري يصبح 

ذايت التعزيــز؛ فهذا التغيري يحث الكثري من املدخنني بصورة غري مبارشة عىل اإلقالع عنه يف 

نفــس الوقت، حيث يصبح التدخني عادة غري مريحة بشــكل أكب، ويخلق التغيري جواً من 

التعزيز االجتامعي أو "البهان االجتامعي"؛ فاملدخنون الفرديون الذي قد يرددون يف عدم 

التدخني يف األماكن العامة، فجأًة ما عادوا يرون غريهم يدخن، وإذا فعلوا ذلك فإن استنكار 

اآلخرين من حولهم سيذكرهم بالتغيري.

يتبقى مســألة ما إذا كانت فعالية أنواع محددة من الحفز ســوف تزول، عندما يعرفها 

النــاس وتصبح مألوفة لديهم بشــكل أكب. قد يكون هذا صحيحاً بالنســبة للُنُهج الجديدة 
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وغري املألوفة، وال سيام حينام يتم إقناعهم باإلقدام عىل عمل سيندمون عليه الحقاً. وبالنظر 

إىل أن هذا هو بالضبط ما يدخل ضمن نطاق إساءة استخدام الحفز، أو النصب واالحتيال، 

ففــي هــذه الحالة ال يكون التعّود عىل النهج وعدم الرغبة فيه أمراً ســيئاً، أو كاملقولة "لن 

ُيلَدغ من ُجحٍر مرّتني". ويف الواقع، اسمحوا يل أن أشارككم قصة شخصية.

قبل بضع ســنوات، عندما توقفــُت للتحقق من بوابة املغادرة فيــام كنت مرسعاً نحو 

قطــاري املغادر من لندن، صادفــُت امرأتني وطفاًل صغرياً أعطاين غصناً صغرياً من الخزامى، 

وقد لف ساقه بقطعة من القصدير. نظرُت إليهم يف حرية من أمري، فمدت إحدى السيدتني 

يدها للسؤال وقالت: "يشء من أجل الصغار". اتضح أن هذه هي "لعبتهم" املعتادة، والتي 

ســبق وتعرفَت عليها من الفصل 5 أو تجدها بالرجوع إىل األدبيات األوســع نطاقاً: نظرية 

التبادليــة )أو املعاملة باملثــل(، مقرنًة بطلب مبارش. وقبل أن تتوفــر يل فرصة للتفكري يف 

املوضــوع كنت قد أعطيتهــم جنيهاً واحداً. بالطبع، فكرت يف املوضوع فيام بعد وشــعرت 

بالغضب بعض اليشء؛ ألنهم تالعبوا يب، ولكني اعتقدت أيضاً أنني تعلمت شيئاً، وإذا تكرر 

مرة أخرى، فســأهز رأيس بالرفــض أو أمعن النظر عن كثب ألتحقــق من مدى احتياجهم 

للــامل. املقصد مبا أنها عملية احتيال، أنك لن تســتمر يف الوقوع ضحية لها كل يوم، ولكنه 

أيضاً يعتمد بشــكل حاســم عىل كٍل من حداثة الفكرة، وعام إذا كنت بعد التفكري والتأمل 

تريــد أن تعطيهــم املال. تذّكر التجربــة التي أجريناها مع موظفي البنــك التجاري؛ حيث 

حصلــوا فيها عىل إناء صغري من الحلويات، وُطلب منهــم أن يقدموا راتب يوم للجمعيات 

الخرييــة التي يحددهــا البنك لذلك العــام. فعندما تم إجراء هــذه التجربة مرة أخرى يف 

العــام الذي يليه، فعىل الرغم من أنها نجحت مع األشــخاص الذين مل يخضعوا للتجربة يف 

العام املايض، مل يتأثر منها سوى نصف الذين حصلوا عىل الحلويات يف العام السابق. وعىل 

النقيــض من ذلك، فــإن معظم الناس يف بريطانيا يشــرون زهور الخشــخاش الحمراء كل 

عــام لدعم الجنود املصابني. نحــن نعلم القصة، ونعرف أنه نوع من الحفز، ولكننا يف نهاية 

املطاف سعداء ملجاراتها حتى تستمر يف العمل.

يبدو يل أن هذا هو صميم عمل العديد من الُنُهج السلوكية ومدى قبولها. فقوة العديد 

مــن ُنُهج الحفز وغريها من املؤثرات الســلوكية تكمن يف أنهــا تعمل، يف تلك اللحظة، عىل 

أســاس النظام "التلقايئ" من عقولنا أو "النظام 1". ولذلك مزايا عظيمة؛ فهو يتطلب جهداً 
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أقــل من الشــخص املَعِني باألمر، كام يعني أيضــاً أن الُنُهج الســلوكية متيل إىل العمل عب 

املجموعــات االجتامعية-االقتصادية بشــكل أكرث توازناً )عىل عكــس الحمالت التوعوية أو 

التعليمية التقليدية مثاًل(. ولكن إذا ما تم اســتخدامها بشــكل غري الئق، عىل سبيل املثال: 

عندما تبدأ الرشكات خفية بفرض رســوم إضافيــة بحجة أنه ميكنك عدم النقر عىل الزر إذا 

كنت ال تريدها، فتبدأ الناس يف مالحظة ذلك وتتعّود عليه، وتركه إما بنشــاط أو بشــكل 

متعمد. ومن ناحية أخرى، عندما يتم اســتخدام الحفز بشــكل مناســب، ليتامىش مع تلك 

األمــور التي يريد النــاس بعد التفكري والتأمــل أن يقوموا بها، فإن التأثري يســتمر – ورمبا 

نســتطيع القول حتى إن الناس يســمحون عمداً باستمرار التأثري. عىل سبيل املثال: وجدت 

"كاثرين ميلكامن" وزمالؤها أنه ميكنهم تعزيز حضور الناس للصاالت الرياضية بنســبة 50 

يف املائــة، من خالل إعطــاء الناس خالل تواجدهــم جهاز "آيبود"، يحوي تســجياًل لرواية 

يســتمعون لها أثناء مامرســتهم التامرين الرياضية. وهو ما ُيعرف باسم "تجميع املغريات 

temptation bundling" – فيشــعر الناس باإلغراء ملعاودة زيارة الصالة الرياضية؛ لسامع 

بقية أحداث الرواية ومامرسة الرياضة يف الوقت نفسه. ومبا أن هذ الحفز اإلضايف يساعدهم 

عىل فعل ما يريدون القيام به عىل أية حال، فإن آثاره تستمر عىل مدى أسابيع وأشهر)10(.

واســمحوا يل أن أقدم مثاالً يوميــاً آخر يوضح هذا النقص املتعمــد يف التعّود؛ فعندما 

يســأل الناس يف املناقشات أو الحلقات الدراسية عن مسألة تاليش تأثري الحفز، اطلب منهم 

يف بعض األحيان بأن يرفعوا أيديهم إذا كانوا ممن يضبط ســاعته بضع دقائق أبكر. بالطبع 

هناك عدد قليل جداً من الناس مل يعودوا يســتخدمون الساعات، ولكني وجدت عموماً أن 

حوايل الثلث أو أكرث من أولئك الذين ما زالوا يســتخدمون الســاعات، يضبطون ســاعاتهم 

بضــع دقائق أبكر. أليس هذا رائعاً؟ لديهم فكرة جيدة حول ســبب قيامهم بذلك. وعندما 

ضغطت عليهم للتوضيح، قال معظمهم عبارة مثل: "حتى ال أتأخر عن مواعيدي". غري أنهم 

يف الوقت نفســه يعرفون جميعاً أن ســاعاتهم مضبوطة عىل وقت أبكر، ويعرفون بالضبط 

مقدار الزمن الفارق عن الحقيقي. فام هذا الهراء؟ وملاذا ينجح؟

هــو ينجح ألنه يتطلــب منهم جهداً ذهنيــاً ضئياًل حتى ينظروا يف ســاعاتهم، وتحديد 

الوقــت الصحيح بإضافة تلك الدقائق الفارقة. فإن مل نكن يف عجلة من أمرنا، ســوف نقوم 

بذلك بكل ســهولة. ولكن إذا كنا تحت ضغــط الوقت – بأن نكون متأخرين، ونركض حتى 
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ال يفوتنا القطار )وهذا هو ســبب تكرار النظر يف ساعتك(، فلن نكلف أنفسنا عناء حساب 

الوقت الصحيح.

ال بــد يل من االعراف بأننــي واحد من هؤالء الناس؛ حيث أقوم بضبط ســاعتي ثالث 

دقائق أبكر. ويف بعض األحيان كنت أعتقد أن هذا غريباً بعض اليشء، وقررت عىل أســاس 

"عقالين" ضبط ســاعتي عىل الوقت الصحيح. فام كان إال أن قضيت األسبوع الذي يليه وأنا 

أفوت قطاري، مام أدى إىل أن أتأخر عن الكثري من االجتامعات، حتى استســلمت يف نهاية 

املطاف، وضبطت ساعتي عىل وقت أبكر مرة أخرى.

ولكــن اآلن، علمتني ســنوات عميل يف الحفــز أن أكون أكرث احراماً للحالة اإلنســانية. 

وبالنظــر إىل العقول التي منتلكها عىل حقيقتها، ال تلك التي يفرض االقتصاديون أنها لدينا، 

فليس من الغباء – وحتام ليس مخالف للمعقول – أن نضبط ساعاتنا عىل وقت أبكر. الناس 

ســوف تتكيف عموماً مع االستخدامات املسيئة أو غري املالمئة للحفز وتركها، أما تلك التي 

تتامىش مع ما نريد فعاًل أن نقوم به، أو التي تساعد عىل تكوين توازنات أو عادات سلوكية 

جديدة، فسوف تستمر وأحيانا يتضخم تأثريها.

من َيْحِفز المحفزين؟ تحدي المساءلة:
كان العنوان األصيل لكتاب ثالر وسنستاين "الحفز"، كام اتضح لنا سابقاً يف هذا الكتاب، 

هو "األبوية الليبالية". ومنذ طْبع الكتاب ونرْشه، وخاصًة بالنسبة للجامهري األمريكية، مييل 

ري منه، ولكن هناك جانب "أبوي"  املامرســون إىل التأكيد عىل الجانب "الليــبايل" أو التحرُّ

لهذا النهج أيضاً. وغالباً ما تنطوي الُنُهج السلوكية عىل تعديل "بنية االختيار" للتشجيع عىل 

سلوك بعينه عىل غريه لتحقيق بعض املنافع املقصودة، مثل تناول الطعام الصحي والعودة 

إىل العمل بشــكل أرسع وما إىل ذلك، فيصبح املحفــز مبثابة املهندس املعامري. ولكن ملاذا 

يجب أن نثق يف أن املحفز أعلم باألفضل؟

إن إبقــاء حرية االختيار مكفولــة، وتخصيص الخيارات االفراضية، وضامن الشــفافية، 

تعمل جميعها عىل تخفيف املشــكلة لكنها ال تلغــي وجودها متاماً. ويتضح ذلك بقوة من 

خالل دراسات "جورج لووينشتاين" وآخرين األخرية، والتي تبني أنه حتى عندما ُيقال للناس 
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أن الخيار االفرايض هو خيار تم تعيينه بشــكل عشوايئ، فإنهم ما زالوا يظهرون توجهاً قوياً 

للغاية إىل الخيار االفرايض العشوايئ الذي أُعطي لهم، حتى وإن توفرت لهم فرصة لتغيريه. 

ومل يكــن الباحثون يســألون عن بعض األمور التافهة التي ال تهــم، بل يتعلق األمر بتقديم 

العالج يف حــاالت الخطر عىل الحياة، والظروف التي مبوجبهــا ميكن للطبيب إيقاف جهاز 

اإلنعاش لدعم الحياة)11(.

هذا املثال يوضح القوة العظمى املحتملة التي تكون يف يد املحفز أو مهندس االختيار، 

ســواء أكانوا يف الحكومة أو يف قطاع األعامل التجارية أو بصفتهم املهنية – وســواٌء علموا 

بذلك أم مل يعلموا. وبالنظر إىل ذلك، فإن وجهة نظري الخاصة هي أنه ال يكفي أن نشري إىل 

الجوانب التحررية للنهج ونقول إنه ال توجد أي مسألة أخرى، بل أن املحفز بحاجة لوجود 

سلطة يرجع لها وُتساِئُله – وال ميكن أن يكونوا هم أنفسهم هذه السلطة.

ومن بني جميع الناس، ينبغي عىل أولئك الذين يدرســون التحيزات السلوكية أن يكونوا 

يف تناغم وانســجام، فيام يتعلق بســبب حاجة املحفزين إىل الرجوع إىل سلطة أعىل. وكام 

أظهــر "ماكس بازرمان"، و"دان أرييل"، و"ســوزان فيســك" وآخرون، لدينــا جميعاً كبرش 

تحيزات لخدمة املصلحة الذاتية، والتي من شــأنها أن تخلق لنا مشكلة حقيقية عندما نبدأ 

يف االنجراف خلف تضارب املصالح. ولكن األسهل بالنسبة لنا أن نحيك ألنفسنا قصة، يكون 

فيهــا الخيار "األفضل" لشــخص آخر بالصدفة املحضة هو الخيــار الذي يصب يف مصلحتنا 

الخاصة أيضاً؛ فيعمل املستشــارون املاليون عىل إقناع أنفسهم، وكذلك عمالئهم وموكليهم، 

بأن أفضل صفقة معروضة أمام عمالئهم هي تلك التي ينتج عنها عمولة دســمة. واألطباء 

ُيقنعون أنفسهم، وكذلك مرضاهم، أن أفضل عالج هو ذلك العالج الذي يصادف أنه مكلف 

للغاية. فلامذا يتوجب علينا أن نعتقد بأن صناع السياسات يختلفون عنهم؟

أخالقيات المنهج التجريبي:
اســتخدام التجريب جزء رئييس من نهج فريق الرؤى السلوكية وحركة "ما الذي يعمل" 

)الفصل 9(. وأحيانا يتســاءل الناس عام إذا كان إجراء التجارب عماًل غري أخالقي، أو إجراء 

التجــارب عىل البرش، وخاصة يف ســياق الخدمات العامة. وبحكم طبيعتها، فإن املشــاركني 

عادًة ال يدركون أنهم يشــاركون يف تجربة، أو عىل األقل ال يعلمون ما هي طبيعة التجربة 



املخاطر والقيود

381 داخل وحدة الحفز

بالضبط. أما من الناحية املنهجية، فبشكل عام يعتب عدم معرفة املشاركني أو "عينة الدراسة" 

بالتجربة هو اإلجراء األفضل – أو ما يسميها علامء االجتامع التجربة "العمياء". ومن الناحية 

املثالية، يجب عىل جميع من هم عىل اتصال مبارش باملشــاركني يف التجربة أيضاً أال يكونوا 

عــىل علم بتفاصيل التجربة، أو عىل األقل بأي "ذراع" من التجربة يكون فيها كل واحد من 

املشاركني – أو ما يسميه علامء االجتامع: التجربة "مزدوجة التَّْعِمَية". وُيعتب هذا األسلوب 

أفضــل؛ ألنه يتجنب املخاطر التي قد تنشــأ عندما يدرك النــاس أنهم يف مجموعة تجريبية 

"خاصة"، فيترصفون بطريقة مختلفة فقط بسبب معرفتهم بذلك.

مــن وجهة نظر أخالقية، يتولد لدى الكثريين شــعوٌر غريــزيٌّ بأنه من األفضل أن يعلم 

جميــع املعنيني بأنهم يشــاركون يف تجربة. وهو ما يحدث عــادًة يف التجارب الطبية، بعد 

عمليــة طويلة لضبط املعايري األخالقيــة، والتي يتم خاللها تقييم مــدى املخاطر املحتملة 

إلعطاء املرىض العالج الجديد. يتم تحديد عينة الدراســة املســتهدفة للمشاركة يف التجربة، 

وعادًة ما تكون هذه العينة هي املرىض الذين يعالَجون من حالة معينة. فُيسأل املرىض عام 

إذا كانوا يرغبون يف املشــاركة يف التجربة الطبية، وإذا أبدوا رغبتهم بذلك فسيتم توزيعهم 

ضمن أحد الحاالت. ففي أبســط أشــكالها، ســُيعَطى نصف العينة الدواء الجديد، يف حني 

ُتعطى املجموعة الثانية الدواء الوهمــي، الذي يبدو متاماً كالدواء الجديد. هذه املجموعة 

تسمى مجموعة املقارنة، أو مجموعة الدواء الوهمي، وهي مهمة جداً، ألننا نعلم أن نسبة 

معينة من الناس، ُتعطى حبوباً ال تحتوي عىل أي دواء نشط سوف تتعاىف من تلقاء أنفسها 

)ظاهــرة رائعة يف حد ذاتها(. يف هذه الحالة، ما يزال املشــاركون عىل غري علم من أي فئة 

هم، وأي حبة دواء أُعطيت لهم، ولكنهم يعرفون أنهم جزء من التجربة.

يف املقابل، تخيل أننا نريد معرفة ما إذا كان إضافة ســطر إضايف إىل رســالة تذكري الناس 

بسداد رضائبهم فعاالً، أو نريد معرفة ما إذا كانت الرسائل الخاصة بجسور الطرق الرسيعة 

ُتقّلل من القيادة الخطرة. ميكننا من حيث املبدأ أن نحاول إيجاد طريقة إلبالغ الناس مسبقا 

بأنهم عىل وشــك أن يصبحوا مشــاركني يف تجربة؛ فيمكن أن نكتب إىل املدينني بالرضائب 

مقدماً؛ إلعالمهم أنهم عىل وشك استالم شكل من أشكال الرسائل املختلفة الخاصة بالرضيبة 

الختبار ردود أفعالهم، أو وضع الفتات عىل الطرق الرسيعة، تنبه ســائقي الســيارات بأنهم 

عىل وشــك أن يتعرضوا لواحد من عدة رســائل، وإذا مل يكونوا يرغبون يف املشاركة يف هذه 
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التجربة، عليهم الخروج من الطريق الرسيع عن طريق املخرج القادم. ولكن ميكننا أن نرى 

عىل الفور أن هذا الكشف سيكون تطفاًل ويعمل عىل تشويه التجربة الفعلية.

ال ُيعد هذا الشكل من التجارب أمراً غري معتاٍد يف العلوم االجتامعية أو يف مجال األعامل 

التجاريــة؛ فقد تم إجراء الكثري من التجارب التي تعتمد عىل عدم معرفة املشــاركني بأنهم 

جزء من التجربة. ولهذا الســبب، وضع املجتمع األكادميي عمليات واســعة لضبط املعايري 

األخالقية، بحيث يشــارك شــخص آخر غري من يقوم بعمل التجربــة يف إصدار الحكم عىل 

التجربــة، وهــل هي مقبولة األداء أم ال. وقد ُشــددت هذه القواعــد واالتفاقيات عىل مر 

الســنني. ويف الواقع، فإن العديد من التجارب األكرث شــهرة يف علم النفس من الخمسينيات 

)1950s( والستينيات )1960s( رمبا ال تجتاز املعايري األخالقية الحالية، مثل "تجارب ميلغرام 

لالمتثال للسلطة" يف جامعة ستانفورد )انظر الفصل 1(.

وللحكومــات ضوابط وتوازنات مختلفة عن تلك املوجــودة يف الجامعات؛ فالوزراء هم 

من يوقِّع عىل معظم القرارات الرئيســية، ويخضعون بدورهم الختبار االنتخابات املنتظمة، 

وميكن تنحيتهم عن مناصبهــم من خالل أصوات الناخبني. وبهذا املعنى، فإنهم أكرث عرضة 

للمساءلة من األكادميي العادي، فمتى كانت آخر مرة نسمع فيها بأن نائب رئيس الجامعة 

ُيقال من منصبه بســبب تصويت الطالب، ناهيك عن التصويت العام للجمهور عىل نطاق 

أوسع، لجميع من خضع للتجارب البحثية يف الجامعة؟

وكام ذكرنا يف الفصل 8، كانت هناك مناسبات قام فيها الوزراء مبنع إجراء بعض التجارب، 

مثلــام حدث مع اقراحنا باختبار ما إذا كان من املرجح أن يقوم دافعو الرضائب بالســداد 

يف الوقت املحدد، إذا ما أدخلنا العوائد األولية يف اليانصيب للتعبري عن "الشــكر")12(. كام 

ســعينا إىل إضافة ضوابط وتوازنات إضافية من خالل تبادل البوتوكوالت الخاصة بالتجارب 

مع اللجنة االستشارية األكادميية، ونطلب فيها رأيهم عام إذا كانت التجارب التي كنا نجريها 

ضارة أو قد تتسبب يف حدوث الجرائم. وقد قمنا الحقاً برفع مستوى الرقابة، وإجراء تجارب 

ذات طبيعة حساسة محتملة، بإرشاف لجنة أخالقية خارجية بالكامل.

ولكن بالنســبة للبعض فام زال ذلك يبدو غري كاٍف. وقد يجادل البعض بأنه ينبغي عىل 

الحكومات أال تجري مثل هذه التجارب، ال ســيام عندما ال يكون املشــاركون فيها عىل علم 
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بحقيقة ما يحدث. وبالفعل يف حالة بعض الحكومات، كام هو الحال يف أملانيا، ميكن القول 

بأن دستورها مينعها رصاحًة من القيام بذلك، عىل األقل بدون موافقة البملان)13(.

بالنســبة يل، فإين أرى ذلك مبالغًة يف األمر. ويف الحقيقة، اســمحوا يل أن أصوغها بعبارة 

أقوى: أعتقد أنه من غري األخالقي أال تقوم الحكومات بالتجارب)14(.

لع  ُتجري الحكومات والهيئات العامة واملؤسســات التجارية بانتظام تغيرياٍت عىل ما تطَّ

عليــه. ويف بعض األحيان تكون هذه التغيريات واســعًة جداً، مثــال ذلك: عند القيام بعمل 

إصالحات يف نظم الرعاية االجتامعية، وإصالحات يف املناهج الدراســية، أو تغيري يف املبادئ 

التوجيهيــة املهنية. وال شــك أن أولئك الذين يقفــون وراء هذه التغيــريات يعتقدون أنها 

تغيــريات لألفضل. ولكن من دون وجود اختبار منهجي، غالباً ما تكون هذ التغيريات مجرد 

تخمني مدروس. وبالنســبة يل، فإن هذا التأهب إلحداث تغيري يؤثر عىل املاليني من الناس 

دون اختباره، قد يكون غري مقبول بدرجة أكب بكثري من البديل الذي يقتيض إجراء التجارب، 

والتي ال تؤثر سوى عىل عدد قليل من الناس، وذلك قبل فرض التغيري عىل الجميع.

صوت الجماهير:
الت الســلوكية واملنهجيــات التجريبية، زادت الحاجة إىل  كلام زاد اقتناعنا بنجاح التدخُّ

إجراء ضوابط وتوازنات لضامن اســتخدام هذه الُنُهج االســتخدام املالئم. ويف نهاية املطاف 

ينبغي أن يكون الجمهور، وليس املحفز، هو صاحب القرار.

قد يبدو يف هذا الكالم مفارقة؛ فأحد الخصائص لكثري من ُنُهج الحفز هو أنها تعمل عىل 

املســتوى التلقايئ يف عقولنا، يف الالوعي، وميزتها الرئيسية للجمهور عىل وجه التحديد، أنها 

ال ُتثقل عىل نظامنا املشغول والقّيم " النظام 2"، أو التفكري الواعي. ولكنني اآلن أقول: إنه 

كلام زاد عملها الفعال عىل مستوى الالوعي هذا، زادت أهمية أن يكون الجمهور عىل بّينة 

مبا يجري، وأن يشارك يف االختيار.

وبطبيعة الحال، فإن اإلجابة هي: أنه ال يتوجب علينا أن نفكر يف كل يشء طوال الوقت؛ 

فهناك ســبب وجيه من أجله اخرع الناس فكرة الدميقراطية التمثيلية، ولدى معظم الناس 

أمــور أهم من التفكري ملياً يف كل خيار أو قرار، يتعني عىل الحكومات واملجتمعات اتخاذه. 
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وينطبــق اليشء ذاته عىل الحفــز، حيث تكون العديد من القــرارات التي ينبغي اتخاذها 

ُمفّصلة إىل حٍد ما، وممّلة بكل رصاحة ملعظم الناس – حتى لو كان تأثريها كبرياً جداً.

يتألــف أعضاء فريق الرؤى الســلوكية من موظفي الخدمة املدنيــة. وكنا وما زلنا نأخذ 

تعليامتنــا مــن املمثلني امُلنَتَخبني والحكومــة امُلنَتَخبة. ولكن عندما يتعلق األمر باملســائل 

الكبــرية، وخاصــًة تلك التــي تؤثر عىل خيارات الحيــاة اليومية ملواطنينا، هــل هذا كاٍف؟ 

فالوزراء أنفسهم عرضٌة ملطالب شعبية أخرى كثرية. ويف هذا السياق، عندما يأيت املواطنون 

للتصويــت يف االنتخابــات، فإن التغيريات التفصيلية التي نجحنا فيها، كقســم صغري ضمن 

أقسام كثرية يف الحكومة، ال تُلوح لهم يف أفق قرارهم، ناهيك عن بعض التغيريات الطفيفة 

التــي قد ال يالحظونها أصاًل. بطبيعة الحال، بالنســبة لغالبية النــاس، ما االنتخابات إال أمٌر 

يتعلق باختيار من تراهم أشــخاصاً ثقات )أو األقل ريبة( ممن لهم مبادئ ومواقف تتامىش 

عىل نطاق واســع مع مبادئك وقيمك أنت، بدالً من االنتخاب عىل أساس ما يقدمه املرشح 

من قامئة مرجعية بجميع خياراته يف السياسات.
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الشكل)47( 

االختالفات بني الدول يف الدعم الشعبي العام التخاذ إجراءات حكومية أكرث رصامة. ويقيس هذا 

املتوسط املواقف تجاه حظر األغذية غري الصحية، وحظر التدخني، وحظر املنتجات غري املستدامة 

بيئياً )مثل املنتجات التي ال ميكن إعادة تدويرها(، ومطالبة الناس باالدخار ملعاشات التقاعد. 

ونالحظ أنه يف حني أن حوايل ثلث األمريكيني يؤيدون مثل هذه األعامل، إال أن الغالبية العظمى 

يف كثري من أنحاء العامل تدعم تطبيق إجراءات أكرث رصامة. ففي جنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا 

)15()Ipsos MORI والصني، يؤيد ما يزيد عن 80 يف املائة هذه اإلجراءات.)البيانات من رشكة
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من املهم أيضاً أن نالحظ أن املواقف الشــعبية تختلف اختالفــًا كبرياً بني البلدان، نظراً 

للجذور القوية لكثري من األدبيات السلوكية يف أمريكا الشاملية؛ حيث إن الركيز عىل مبادئ 

"تعزيــز االختيار" يف النقاش األكادميي والســيايس يف الواليات املتحدة األمريكية، إىل جانب 

عــدم الثقــة املتأصل لدى الناس يف اإلجــراءات الحكومية، أمــوٌر ال نالحظها يف العديد من 

البلدان )انظر الشكل 47(. أما يف كثري من البلدان رسيعة النمو، فهناك رغبة شعبية أكب يف 

أن يكون النشــاط والتدخل الحكومي مبارشاً ورشســاً. ففي الهند والصني، عىل سبيل املثال، 

يدعم نحو 85 يف املائة من الناس قيام الحكومة بإجراء حظر تام عىل التدخني واألغذية غري 

الصحيــة، وما يزيد عن 95 يف املائة يدعمون اتخــاذ إجراءات صارمة ضد الرشكات يف هذه 

القطاعات.

كام تستشري الحكومات الجمهور يف الفرات بني االنتخابات، عىل الرغم من أن األشخاص 

الرئيسيني الذين يســتجيبون لهذه املشاورات، غالباً ما يكونون من رجال األعامل وجامعات 

الضغــط وجامعات املصالــح الخاصة األخرى، بدالً من عامة الشــعب. ولكــن هناك آليات 

د إىل الجمهور "الطبيعي"، وتشــمل هــذه اآلليات عقَد ما  مــة للوصول بشــكل متعمَّ مصمَّ

يســمى: اجتامعات "قاعة البلديــة" )town hall( املفتوحة للجميــع، وكذلك آلية امُلحلِّفني 

املواطنــني، واملنتديات التداولية. وهذه األخرية تنطوي عــىل جمع عينة ممثَّلة إحصائياً من 

الجمهــور العــام ملدة يوم أو أكــرث، واطالعهم بالتفصيل عىل وجهــات النظر املختلفة حول 

القضيــة املطروحة، وطلب رأي هذه العينة – النموذج املصغر للجمهور األوســع – حول ما 

يعتقدون أنه الخيار الصحيح، بعد أن تعرَّفوا عىل جميع الحجج لوجهات النظر املختلفة)16(.

هذا النوع من استشارة الجامهري كان حارضاً يف عمل لجنة معاشات التقاعد يف اململكة 

املتحدة برئاســة "أدير ترينر"، والذي أسفر عن قرار تغيري الوضع االفرايض الدخار املعاشات 

التقاعدية يف مــكان العمل يف اململكة املتحدة. وخالل هذه العملية، ُعرض عىل املئات من 

أفراد الجمهور الحقائق واألرقام املتعلقة باملعاشات التقاعدية، واألدلة األولية التي تشري إىل 

أن تغيري الخطة من االنسحاب التلقايئ )opt-in( إىل االشراك التلقايئ )opt-out(، ميكن أن 

يؤدي إىل زيادة يف معدالت االدخار. لذا ميكن القول باملعنى الحقيقي للكلمة: إن الجمهور 

هو الذي أعطى اإلذن للحكومة إلجراء هذا التغيري. وبدون هذا الشعور باإلذن الجامهريي، 

رمبــا مل يكن الوزراء لُيقِدموا أبداً عىل إجراء التغيري يف الترشيع األصيل، ومن املؤكد أنه كان 
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ســيزيد من صعوبة إقناع رئيس الوزراء الجديد والحكومة وقطاع األعامل بااللتزام بالتغيري، 

خصوصاً مع اقراب املوعد النهايئ لطرحه.

يف رأيي، هذا التوجه لالستشــارة الجامهريية ينطبق عىل العديد من التغيريات التي يود 

املحفزون إحداثهــا، وخصوصاً عندما يتعلق األمر بتغيري منط الحياة. فهل تريد أن تقلل من 

كمية الشــوكوالتة والحلويات التي يشريها الناس، عند إنهاء إجراءات الدفع يف املتاجر؟ هل 

ترغب يف تشــجيع املزيد من االدخار من أجل األيام القامتة، باستقطاع نسبة قليلة من أجور 

املوظفني، ونقلها لحسابات ذات فائدة عالية؟ هل تريد تشجيع املزيد من الناس عىل امليش 

أو ركوب الدراجة للعمل، وذلك بأن تجعل استخدامهم للسيارات أكرث إزعاجاً أو أكرث تكلفًة؟ 

ســواء أكنت متثل الحكومة أو الرشكات التجارية، من األفضل أن تسأل الجمهور أو املوظفني 

أو العمــالء أوالً، قبل إجــراء مثل هذه التغيريات. فاألمر ال يقترص عــىل احتاملية أن يصَلك 

الكثري من الرســائل الساخطة، إذا مل تسألهم رأيهم، بل أيضاً ألنك تعبث بسلوكهم وحياتهم. 

فإذا مل ُتقنعهم بالقضية، فمن املحتمل أال تنجح يف مســعاك عىل أي حال. وعالوًة عىل ذلك، 

ميكن أن يكون التشاور الجيد يف حد ذاته جزءاً أساسياً من عملية تغيري السلوك.  فنحن نهتم 

مبا يعتقده اآلخرون، وخاصًة أولئك الذين يشبهوننا، والحقيقة هي أن الناس قد يكونون أكرث 

عرضًة العتامد أو قبول التغيري، إذا كانوا يشعرون أن من أوىص به أناٌس أمثاُلهم.

 أعتقــد حقيقًة أن من األهميــة الكبرية مبكان أن يكون لدينا نــوع جديد من مجالس 

البملــان – ليــس ليحل محل البملان الذي لدينا اآلن، ولكن ليكــون مبثابة املكمِل له. فمثاًل 

مرة واحدة يف الشــهر أو نحو ذلك، عندما يكون مجلسا البملان فارَغني، علينا أن نختار من 

100 إىل 300 شــخص من الجمهور بشــكل عشــوايئ، ونطلب منهم الحضور واملساعدة يف 

اتخاذ القرار، بشــأن بعض الجوانب أو التفاصيل الجديدة املتعلقة بسياســات منط الحياة 

التــي متســهم مبارشة، متاماً مثل األســئلة املذكورة أعاله. ويجب أن ُتعــرَض عليهم الحجج 

القامئة، وأن يســمعوا من املعارضني لها، ثم ُيطلب منهم طرُح وجهات نظرهم يف املوضوع. 

ويف الوقت نفسه، ميكن للوزارات الحكومية التي تصارع يف معالجة قضايا تتعلق بالسلوكية 

ومنــط الحياة، أن تطلب طرح قضاياها يف إحدى جلســات "البملانات الشــعبية" الجديدة، 

وسيكون خالصُة ما يتم استنتاجه ذا طابع استشاري غري ملزم، ولكن يتوقع من الحكومات 

أن ترشح علناً أسباب اتباعها أو تجاهلها لهذه االستشارات.
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مــن املتوقع أن يشــعر بعض امُلرشِّعني واملســؤولني والوزراء بالفــزع إزاء هذه الفكرة. 

وســوف يكره بعضهم بشكل خاص فكرة أنهم سيتنازلون عن بعض السلطات والصالحيات 

لصالح هذه اآللية الجديدة. ولكن ما هذه إال قراءة خاطئة للسلوك والسلطة؛ فهناك العديد 

من مجاالت السلوك، ال يكون فيها للحكومات )والرشكات( سوى مقدار ضئيل من الرشعية 

التخاذ أي إجراء، كام أن بعضاً من أقوى أســاليب الحفز ذاتها ال تستند إىل قاعدة قوية من 

القبول الجامهريي. ومن شــأن اطالع الجمهور عىل الُقوى التي تصوغ ســلوكه ومدى قوتها 

والخيــارات املتاحة لكيفية تأثريها، أن يعطــي اإلذن للحكومات بأن تترصف بطرق جديدة 

نيابًة عن الجمهور. فال يتعلق األمر مبسألة سحب السلطة من مجموعة ومنحها ألخرى، بل 

نهم  ن الجمهور من تشكيل مصريه – وميكِّ يتعلق بزيادة أوعية القوة الكلية للتغيري، مام ميكِّ

من توجيه وحفز املحفزين.

الخالصة:
أصبح تطبيق الحكومات والرشكات يف جميع أنحاء العامل للُنُهج القامئة عىل الســلوك يف 

تزايد مّطرد. املواطنون أنفُســهم يستخدمونها أيضاً، من خالل تطبيقات الجوال، أو االختيار 

نهم من تشكيل سلوكياتهم الخاصة. النشط للمنتجات، والخدمات التي متكِّ

كان أكرث انتقادين سمعناهام نحن يف فريق الرؤى السلوكية يف السنوات األوىل من عملنا 

متناقَضني يف ظاهرهام؛ فقد شعر أنصار االنتقاد األول بالقلق من أن وحدة الحفز قد تضع 

يف أيدي الحكومات أشكاالً جديدًة وقوية من "السيطرة عىل العقل" أو العمليات النفسية. 

ني  وقــد كان هذا مصدر قلٍق خاص يف الواليات املتحدة األمريكية، ودفع منارصيه الرئيســيِّ

هنــاك إىل الركيز عىل نوع واحــد فقط من الحفز، وهو "الحفز الذي يعزز االختيار". وعىل 

النقيــض من ذلك، أعــرب الفريق اآلخر من النقــاد عن قلقهم من تحــّول الحكومات إىل 

أسلوب جديد غري فعال، كذريعٍة لها حتى ال تتبع السياسات "السليمة". وقد كان هذا األمر 

مثرياً للقلق يف بلدان شــامل أوروبا، التي تتسم بوجود تقليد قوي من اإلجراءات الحكومية 

األكرث حزماً، ومستوى أعىل من الثقة عموماً يف الحكومة نفسها.

وبالطبــع، ال يعكس أيٌّ من هذين التخوفني واقَع الحال. وقد ثبت أن الرؤى الســلوكية 

أداًة فعالة للمســاعدة يف تحســني وتطوير فعالية التكاليف للسياسات، ولتسهيل استفادة 
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املواطنني من الخدمات، ويف بعض الحاالت فتحت املجال للتفكري يف استحداث أنواٍع جديدة 

متامــاً من السياســات. ومع ذلك هناك جانب من الحقيقــة، أو خوٌف يف مكانه، يف كٍل من 

هذين االنتقادين.

الرؤى الســلوكية، مثلها يف ذلك مثل أي شكل آخر من أشكال املعرفة، ميكن استخدامها 

الت الســلوكية، بحكم  مــن أجــل الخري أو الرش. ولكــن هناك تخوف خاص مــن أن التدخُّ

طبيعتهــا، ميكن أن تعمــل ِخفية بدون رصدها مــن الرادار الواعي للمواطنني املشــغولني 

بأمورهم الحياتية. وهذا يوحي بأن املزيد من الحكومات والرشكات تعتمد عىل هذه األنواع 

من األفكار، لذا فإن هناك رضورة للعمل عىل مطابقة ذلك مع املستوى املالئم من الشفافية، 

ويف رأيي مع أشــكال معزِّزة من استشــارات الجمهور العام وأخذ "اإلذن" منهم.  فاألشكال 

األكرث تعقيداً من استشــارات الجمهور مكلفة – حيث ميكن ملنتدى تداويل واحد أن يكلف 

نة هي السبيل األمثل،  مئات اآلالف من الجنيهات. لكنني أعتقد أن املداوالت العامة امُلحسَّ

عىل األقل بالنســبة للتغيريات يف السياسات التي ترتبط مبارشة بخيارات منط الحياة، والتي 

تعتمد يف نهاية املطاف عىل اإلذن الجامهريي؛ لتكون مقبولًة وفعالًة عىل حٍد سواء.

األمر الوحيد الذي ال تســتطيع الحكومات فعله هو دفن رؤوســها يف الرمال. فالتأثريات 

واملؤثرات الســلوكية تلعب دوراً رئيســياً يف أسواق املســتهلكني، وتصل إىل ما هو أبعد من 

ريني( تشــككاً، يتطلعــون إىل الحكومة واملحاكم لتنفيذ  ذلــك. فحتى أكرث الليباليني )التحرُّ

حكم القانون والعدالة. ولكننا نعلــم أن قاعات املحاكم واإلجراءات القانونية تعجُّ بالتحّيز 

السلويك، بدءاً من قدرة الشهود عىل التعرف عىل املشتبه بهم أو تذكر ما حدث، إىل احتامل 

حكم القضاة مبنح اإلفراج املرشوط، وفقاً لوقت الحكم خالل ســاعات الصباح أو بعد فرة 

الغداء. وســواء شــئنا أم أبينا، فإن الطريقة التي ُيكتب بها النموذج، والطريقة التي يتم بها 

الرد عىل املكاملات، وتلك التي يتم بها إنشــاء نظام الرضائب أو الحوافز – جميعها تؤثر يف 

السلوك.

ويف الوقت نفســه، انتقلت الرشكات من العثور صدفــًة يف بعض األحيان عىل التأثريات 

الســلوكية اإليجابية، كام هو الحال يف حملة تســويقية تنجح بشكل أكرث فعالية، إىل إجراء 

اختبــارات علنية ومنهجية لكيفية اســتغالل التحيزات الســلوكية، وهذا يشــمل: التوصل 



داخل وحدة الحفز 390

الفصل الحادي عرش

إىل طــرق أفضــل للمحافظة عىل "العمالء الدامئني"، وأفضل الطــرق للحصول عىل مبيعات 

إضافية أو زيادة هوامش األرباح، وتطوير منتجات ومبيعات جديدة ميكن االســتفادة منها 

يف الســيطرة عىل التحيــزات البرشية، إضافًة إىل غري ذلك من الطــرق التي تهدف جميعها 

الســتغالل هذه التحيزات. ولهذا الســبب وحده، ُتســحب الحكومات والهيئات التنظيمية 

يف جميــع أنحاء العامل إىل داخل عامل الرؤى الســلوكية ســحباً. كام يعمــل التداول الرقمي 

واإلنرنت عىل تسارع هذا االتجاه ملا هو أبعد من ذلك.

ينبغي عىل الحكومات أال تخىش االستجابة لهذه البيئة املتغرية. ويف الواقع، فإن الحكومات 

والهيئــات التنظيمية تفشــل يف أداء واجبها إذا مل تتجاوب معهــا. كام يتوقع املواطنون منا 

توظيف هذه املعرفة لتحســني مستوى الخدمات العامة، إضافًة إىل احرام حقيقة أن قدرة 

الناس املعرفية ووقتهم ميثالن نوعاً من املكتســبات القّيمــة، التي ال يريد الجمهور هدرها 

والتفريــط فيها. فجميعنا لدينا أمور مهمة تشــغلنا يف حياتنا أفضل من الغوص يف النامذج 

املعقدة والبريوقراطية املربكة.

عىل أحد املســتويات، ُيعد إدخال منوذج أكرث واقعية لصنــع القرار البرشي مامثاًل متاماً 

للمهندس الذي يســتخدم نفق الرياح )الخاص باختبار االنســيابية( لتصميم سيارة أفضل، 

وعىل هذا النحو يجب أن نتوقع فائدة الرؤى الســلوكية ونطالب بها. ومع ذلك، يف الوقت 

نفســه، ال يشبه فهمنا للســلوك البرشي فهم املهندس لتدفق الهواء ومقاومة الرياح. فعىل 

املحفزين، أو علامء الســلوك، توخي الحذر الشــديد من أن يعتبوا أنفســهم مهندسني غري 

مقيدين يقومون بتصميم الحالة اإلنســانية. فإذا أردنا أن نكون مهندسني لبنية الخيارات – 

لنتذكــر أنه ال يوجد هناك خيار محايد أو خيار بال أي تأثري – فيجب علينا عندها أن نكون 

عــىل األقل واضحــني يف عملنا وألجل من نعمل. يتوجب عىل مختيص الحفز أو املحفزين – 

مثلهم يف ذلك مثل املعامريني واملهندســني – أن يعملوا من أجل العميل، ويجب أن يكون 

ذلك العميل هو الجمهور. العميل هو أنت.
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الخاتمة:

إلى أين، وماذا بعد؟

إن اســتخدام الرؤى الســلوكية والدراســة التجريبية املنهجية لـ "ما الذي يعمل" أموٌر 

ُوجدت لتبقى. وقد اســتخدم املسّوقون هذه الُنُهج بشكل أو بآخر لعقود من الزمان، حتى 

وإن كان ذلك مدفوعاً بعوامل النجاح والفشــل يف أســواق املســتهلكني، بدالً من أن يكون 

ناتجاً عن الدراســة املنهجية. وقد عمل اســتخدام البيانات الكبرية والتجارب التجارية كبرية 

زة باالختبــارات الرقمية واالختبارات املبارشة القامئــة عىل اإلنرتنت، عىل نقل  الحجــم، معزَّ

هذه العملية ملســتوى آخر. فالرشكات تقوم وبشكل متزايد باختبار كل جانب من جوانب 

إجراءاتهــا وأعاملها للبحث عام هو األكرث فعالية: لون وشــكل ومنظر األحرف عىل عبوات 

التعبئة والتغليف، و"بنية االختيار" عىل صفحات الويب، وأدق تفاصيل التسعري.

وحتى الحكومات ُجرّت للدخول إىل هذا العامل الذي يهتم بدراســة نفســية املستهلك، 

وإن كان ذلك ملعرفة كيفية حامية املواطنني من أن يتعرضوا إلســاءة اســتخدام مثل هذه 

املامرســات من قبل الرشكات، أو يف بعض األحيان لحامية املســتهلكني والرشكات من طرق 

تفكرينــا كبرش، عندما تتضاعف تلك االختصارات العقلية املخترصة التي نســتعملها وتكون 

نتيجتهــا الفشــل املتكرر. وقد أظهرت األزمة املالية عام 2008م أن هذه املســألة ليســت 

هامشية أبداً؛ فالنامذج االقتصادية القامئة عىل افرتاضات غري واقعية حول امتالك املعلومات 

الكاملة، واملعرفة التامة بالعوامل االقتصادية والعقالنية، ميكن أن تدخلنا يف مشاكل حقيقية.

من اإلستراتيجية وصواًل إلى "الشوط األخير":

يف عــام 2001م عندما انضممُت إىل الوحدة اإلســرتاتيجية التابعة ملكتب رئيس الوزراء 

لة حديثاً آنذاك، كانت "اإلسرتاتيجية" الحكومية وكأنها فجوة واضحة بحاجة لسدها.  املشــكَّ

وبالطبــع، ينبغي أن يكون لدى الحكومات والرشكات تصوراً حــول الصورة الكربى: تحليل 
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قوي للتحديات الرئيســية التي تواجهها، وخطة متســقة ملا ينبغي القيام به. وبدون ذلك، 

فــإن هناك احتامالً كبرياً بأن تتجه األجزاء املختلفة املكونة للحكومة أو الرشكة يف اتجاهات 

مختلفة، دون أن تحقق الكثري.

وبعد ميض ما يزيد عن عقد من الزمان، يبدو من الواضح متاماً أن الحكومات والرشكات 

تحتاج إىل ما هو أكرث من وجود إسرتاتيجية رفيعة املستوى؛ حيث تنتهي العديد من الخطط 

الكربى للحكومات والرشكات بالفشل، أو عىل األقل خيبة األمل. ونجد أن الحوافز التي تبدو 

معقولة ظاهرياً مرتوكة دون أن يطالب بها أحد، وأن الســلوك الذي نســعى للوصول إليه 

دون تغيــري إىل حد كبري، كام تفشــل الغالبية العظمى من املنتجــات الجديدة التي تنتجها 

الرشكات وال تحقق أي مبيعات. ويف كثري من األحيان، تفشل هذه الخطط واملنتجات؛ ألننا 

بدورنا فشــلنا يف االعتناء "بالتفاصيل الصغرية" التي مل تكن محطَّ اهتامم كبار اإلسرتاتيجيني 

لدينا. وتحدث هذه اإلخفاقات ألننا نتجاهل ما يدعوه الخبري االقتصادي الســلويك وأســتاذ 

كلية إدارة األعامل ديليب سومان: الشوط األخري، أو "امليل األخري" من السباق)1(.

كام مل يكن رؤســاء الحكومات والرشكات مهتمني تقليدياً بتفاصيل األشكال، واإلجراءات 

التي يتعني عىل مواطنيهم وعمالئهم التعامل معها. وتبني أن ذلك خطٌأ جســيم؛ فمهام بلغ 

مســتوى إســرتاتيجيتك أو منتجك من الجودة، إذا كان الشــخص املســتهدف من املنتج أو 

ل مضطراً للخوض يف منوذج أو عملية سيئة التصميم، فمن املحتمل أن َيعدل عنه إىل  التدخُّ

خيار آخر. وســتجد اإلســرتاتيجيني لديك من جديد يف املقر الرئييس يتساءلون يف حرية: "ما 

الخطأ الذي حدث؟".

ولقد تبني أن التوصــل إىل تفاصيل هذه التصاميم بطريقة صحيحة هو امليدان واألرض 

الخصبــة لعلامء الســلوك؛ فكثري مام يفعله هــؤالء العلامء مألوف لــدى محرتيف التصميم 

واإلثنوغرافيــني، الذين يدرســون الطرق التــي يتفاعل بها الناس الحقيقيــون مع املنتجات 

والخدمات. ومن خالل فهم كيفية اســتخدام الناس فعاًل للخدمات واملنتجات – ما يحبونه 

منها وما ُيشــعرهم باإلحباط – ميكن للمصممني إعادة تشــكيل املنتجات والخدمات، حتى 

تصبح أســهل وأكرث بديهيًة لالســتخدام. لكن علامء السلوكية أضافوا عنرصين آخرين لهذه 

الرتكيبــة: أولهــام، إدخال دراســة منهجية حول الكيفيــة التي يفكر بها النــاس ويتخذون 
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قراراتهــم، مبا يف ذلك االختصارات العقلية التي نعتمــد عليها جميعاً يف اجتياز أمور الحياة 

اليومية، وهو ما يعطي العالِم السلويك فكرًة أكرث استنارة حول ما قد ينجح بشكل أفضل، مبا 

يف ذلك يف بعــض األحيان تحديد بدائل تبدو غري بديهية لإلعداد الحايل. ثانيهام، أن العلوم 

السلوكية تجلب معها مامرسة االختبار املنهجي والتجريبي. وميكن لهذه الرتكيبة، مع القليل 

من املوهبة يف التصميم، أن تكون ذات فعالية عالية )كام رأينا يف الفصول من 3 إىل 6(.

إن معالجة تحديات التصميم هذه أكرث من مجرد أساليب "حفز"؛ فاألمر يتعلق بتطبيق 

الرؤى الســلوكية عىل كل ما نقوم به، بدءاً من كيفية تقديم وعرض املعلومات، وصوالً إىل 

هيكلة الحوافز أو التنظيامت. ومن هذا املنطلق، ميكننا استخدام الرؤى السلوكية للتعاطي 

مع أي تحد، كتشــجيع الناس بلطف عىل دفع رضائبهم يف الوقت املحدد، وتشجيعهم عىل 

اعتامد أساليب الحياة الصحية. وبناًء عىل ما تم عرضه وإنجازه بالفعل، ميكننا أن نكون عىل 

ثقٍة من أن تطبيق العلوم الســلوكية عىل التفاصيل األساســية لعمل الحكومات والرشكات، 

ميكــن أن يحقــق مئات املاليــني من الجنيهات مــن الرضائب غري املدفوعــة، وميد يف عمر 

املاليــني، ويســاعد يف إنقاذ الكوكب، ويعزز التحصيل التعليمــي، ويكبح الجرمية والخوف، 

ويحســن كفاءة وجودة الخدمات. فال عجب أن نجد املتخصصني يف الرؤى السلوكية تحوَّل 

اســتقطابهم للعمل، من مجرد الفضول ملعرفة ما لديهم إىل "وجوب تواجدهم" يف العديد 

من املنظامت والحكومات عىل مدى السنوات القليلة املاضية.

إعادة صياغة السياسات:
كام أوضح الباب 3 من هذا الكتاب، فإن علم السلوك هو أكرث من مجرد تصحيح الشوط 

األخــري من تجربة العميــل أو املواطن، عىل الرغم من أهمية ذلــك التصحيح. إنه كالخيط 

مبجرد سحبه، تنتقض الحياكة الجميلة، وتعود مرة أخرى إىل األسس األولية التي تقوم عليها 

أعامل الحكومات والرشكات.

تجرِب الرؤى الســلوكية ُصّناع السياســات عىل الشــك يف بعض افرتاضاتهم األساسية. األمر 

الــذي يدفع الجهــات التنظيمية واإلرشافيــة للتفكري بطرق جديدة يف عمل األســواق وأوجه 

القصور فيها، والنظر يف طرق جديدة ومبتكرة لتشــكيل وإجازة الالعبني الرئيسيني يف األسواق، 

ومحاسبتهم وإيقاع العقوبات عليهم، كام دفع كبار موظفي الخدمة املدنية والوزراء إىل التفكري 
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يف التحديــات التي يواجهونها بطرق جديدة، والتفكري يف اســتخدام أدوات جديدة، والنظر يف 

األدوات القدمية مثل الترشيعات والحوافز من منظور جديد، ومثال ذلك: هل ستعمل القوانني 

بشكل أفضل إذا كان بإمكان الناس فهمها بشكل مبارش؟ هل يتجاوز اإلنفاق أهدافه املعتادة، 

ويكون له تأثري أكرب إذا ما تم تشكيله حسب املبادئ الجديدة للعلوم السلوكية؟

كام يطرح الِعلم الســلويك أســئلًة أساســية حول أهداف الحكومــات والرشكات. وتثري 

الدراســة املنهجية للرفاهية الشــخصية – يف جانَبي الســعادة والرضا عن الحياة – أســئلًة 

عميقــة حول ما نحاول جميعاً القيام به. فاالختصــارات العقلية التي تجعلنا عرضًة لإلكثار 

من تناول الطعام أكرث مام ينبغي، وال تجعلنا نّدخر اليوم ســوى القليل جداً ملرحلة التقاعد 

غــداً، هي االختصارات ذاتها التــي توّجهنا أيضاً يف العديد من الخيــارات األكرب التي ُنْقدم 

عليهــا يف الحياة. وكثري من هذه الدوافع الرئيســية املؤثرة يف مســتويات الرضا عن الحياة، 

تقــوم الحكومات والرشكات إىل حــد كبري بإهاملها، مثل إهامل الدور الذي تلعبه العالقات 

االجتامعية. فالقادة والرؤســاء يصبُّون جل تركيزهم عىل املكافآت العرضية الخارجية، مثل 

املكافآت النقدية، وال يركزون بشكل كاٍف عىل املكافآت الجوهرية الداخلية، مثل التقييامت 

)feedback( اإليجابية وُمتع العمل الوظيفي. وباملثل، يركز ُصّناع السياســات بشــدة عىل 

املخرجات والنواتج املبارشة لسياســاتهم، والتي غالباً ما يغفلون فيها عن العوامل األساسية 

األخرى املهمة للمواطنني، كإبقائهم عىل اطالع مبا يحدث أو التعامل معهم باحرتام وكرامة.

قــد ُتثبت األســاليب التجريبية التي ســاعد علامء الســلوك يف ترويجها أنهــا أكرُب إرٍث 

يخلفونه. وساعد اســتخدام التجارب العشوائية املنضبطة والرسيعة عىل تحفيز نهج يكون 

أكرث تجريبية للتعاطي مع السياســات واإلنجاز. وقد أدى ذلك بدوره إىل تحفيز التحول من 

منوذج السياســة العامة القائم عىل مبدأ "األذكياء أعلم وأدرى"، إىل مبدأ قائم عىل التواضع 

وهو "التدرجية الجذرية" – مع االعرتاف بأن تصميم السياسات واملامرسات ينبغي أن يتيح 

املجال الختبار ُنَســخٍ ومتغريات متعددة، متاماً مثلام يغرس البســتاين بذرتني يف الحوض، ثم 

يتخلــص من النبتة األضعف. كنا نطلق عىل هذا النهج ضمن إطار فريق الرؤى الســلوكية 

مســمى: "االختبار، والتعلم، والتكيف")2(. ولكن بعدما أصبح هذا النهج سائداً، صار جزءاً 

من النطاق األوســع لحركة "ما الذي يعمل". فبحلول منتصف عام 2014، أنشــأت اململكة 

املتحدة شــبكة مقرتبة من مراكز "ما الذي يعمل" )What Works centres( والتي تغطي 
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املامرســات الطبية والتعليم والتدخل املبكر والجرميــة والنمو االقتصادي املحيل والرفاهية 

وتحســني الشيخوخة، إىل جانب املراكز املتخصصة الناشئة يف اسكتلندا وويلز، والتي تغطي 

مجتمعًة ما يزيد عن 250 مليار جنيه اســرتليني من النفقات. وتشري كل الدالئل إىل انتشار 

حركــة "ما الذي يعمــل" دولياً؛ ففي الواليــات املتحدة األمريكية، تتحــد هذه الحركة مع 

"االئتالف من أجل أدلة أفضل " )Coalition for Better Evidence(، ومع النهج التجريبي 

بشــكل عام يف الواليات املتحدة)3(. وعىل املســتوى العاملي يتطلــع البنك الدويل ومنظمة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( إىل طريقة إلدخال الحركــة ونرشها يف مختلف 

الدول. وهناك نقاش جاد حول الكيفية التي ميكن بها استكامل األهداف التنموية يف األمم 

املتحدة بشــكل منهجي، عىل أســاس ال يقترص فقط عىل ما نحاول القيام به، ولكن كيف 

ميكننا القيام به.

كانت البلدان األنجلو ساكســونية هي األرسع يف تبني الُنُهج الســلوكية ونهج "ما الذي 

يعمل"، ولكن هذه الُنُهج يف انتشار كذلك يف جميع أنحاء شامل أوروبا ويف آسيا. ومن أوائل 

املتبنني لهذا النهج بعد اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، ســنغافورة ووالية نيو 

ساوث ويلز يف أسرتاليا، يليهام بعد وقت وجيز والية فيكتوريا. أما أملانيا وهولندا وإرسائيل 

فقد توجهوا نحو إنشــاء فرق خاصة بهم للرؤى الســلوكية، يف حني ترشبت الدامنارك هذا 

النهــج من خالل وحدة "مايندالب" )MINDLAB( الحكومية وشــبكة التبادل الســلويك. 

وتســعى كل من فرنســا وإيطاليا وفنلندا وكندا والربتغال ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

بنشاط إىل خلق مثل هذه القدرات، التي ترتبط بشكل عام مبكاتب رؤساء الوزراء فيها. وقد 

اســتعانت أكرث من ســت حكومات وطنية أخرى بنا يف فريق الرؤى السلوكية التابع ملكتب 

رئيس الوزراء الربيطاين.

لقد كان رد الفعل الشعبي واإلعالمي املتكرر هو الحذر والتشكيك املبديئ، ولكن عندما 

تنفتح الحكومات حول كيفية استخدام هذه الُنُهج، يصبح الجمهور متقباًل لطبيعة "املنطق 

الســليم" للتغيريات التي طرأت عىل السياســات التي اتبعتها. وعىل كل حال، أال ينبغي أن 

مة بحيث يســهل اتباعها، والرســائل بحيث يســهل فهمها،  تكون النامذج والعمليات مصمَّ

واألسواق لتعمل بشكل أفضل بالنسبة للمستهلكني الذين يستخدمونها؟
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تحديات جديدة:
لقد كانت يل وللفريق بضع سنوات غاية يف اإلثارة. فقد تحول تطبيق الرؤى السلوكية يف 

السياسات واملامرسات من كونه فكرة مجنونة، ليصبح املنهج الفكري السائد، أو عىل األقل 

قارَب أن يكون كذلك. وقد توســع فريق الرؤى الســلوكية من سبعة أعضاء يف عام 2010 م 

إىل 15 عضــواً يف أواخر عام 2013م وإىل 50 بحلول أوائل عام 2015م، حيث أصبح الفريق 

قادرا عىل مســاعدة مختلف قطاعات الخدمات العامة والبلدان األخرى. وفيام أقوم بكتابة 

هذه الســطور، أجد لدينا ما يقارب مائًة من التجارب القامئة، واستشــارات بشأن مجموعة 

واسعة من السياسات داخل اململكة املتحدة وخارجها.

ومــع ذلك ما زال يتملكني شــعور عميق بأن ما توصلنا إليــه ما يزال مجرد بداية. نعم 

تحققــت بعــض النجاحات الكبــرية، ولكن مع ذلك أجــدين أفكر يف العديد من الرســائل 

واالتصاالت التي ما يزال يصعب فهمها، والتي مل تالمســها بعد نظرة الرؤى السلوكية. أفكر 

يف ســنوات الحياة الصحية التي فقدناها نتيجة لعوامل ســلوكية معينة. ومع ذلك فإن هذا 

ليــس باملجــال التي تنفق فيــه وزارات الصحة لدينا أكرث من جزء صغري مــن ميزانياتها أو 

تركيزها املهني. أفكر يف املدى الذي بلغته "الغرائز الحيوانية" )animal spirits( من فقدان 

الثقة واملشاعر التي تحرك االقتصادات، ولكنه مجال ال تجد لدى اإلدارات والوزارات املعنية 

بالتجارة واملاليــة والبنوك املركزية ما ميكنها أن تقوله عنه. وأفكر باملليارات التي ننفقها يف 

جميــع وزاراتنا لنجعل العامل مكاناً أفضل، ومع ذلك هناك ضعف شــديد يف تركيزنا املبارش 

عىل الدوافع األساسية لرفاهية اإلنسان وازدهاره.

اًل، ومعها جميع  إننا بحاجة إىل تحويل السياسات العامة من كونها فناً لتصبح ِعلاًم مؤصَّ

املهن التي تدعمها. ويجب أال يهدأ لنا بال حتى نتمكن من توســيع نطاق وطموح العلوم 

السلوكية يف كل ركن من أركان الخدمة العامة، حتى وإن تم دمُجها مع ضامنات دميقراطية 

 "nudgers قوية ومشاورات عامة؛ للتحقق من أن الجمهور هو من يضع برامج "املحفزين

ويوافــق عليها. ولكــن يف نهاية املطاف، يجــب أن يكون طموحنا أكرث من مجرد توســيع 

النطاق؛ فهو يتعلق بقوة التأثري. وقد حان الوقت بالنسبة لنا لتجاوز الحصول عىل الرضائب 

املدفوعــة يف الوقت املحدد، وانتظام الناس يف الذهاب لصالة األلعاب الرياضية، مع أهمية 
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هذه األمور. لقد حان الوقت لتحدي مجتمع العلوم السلوكية للتغلب عىل بعض التحديات 

األكرب، والتي تبدو مستعصية عىل الحل يف عرصنا الحايل. واسمحوا يل أن أتناول ثالثة أمثلة:

الحراك االجتماعي والحرمان المتأصل:
لقد أثبتت دراسات تعود لعقود مضت أن العديد من مسببات الحرمان ليست متجذرة 

فقط يف البيئة الخارجية، بل إنها متغلغلة جداً وخفّية بشكل غري ملحوظ. فالحرمان والفقر 

يتخلالن يف كيفية تفكرينا بالعامل، ويف كيفية تفكري العامل بنا، وينتقل ذلك التفكري يف كثري من 

األحيان من جيل إىل آخر)4(.

ولقــد حاولت األجيال املتعاقبة من ُصّناع السياســات تجربة العديــد من الُنُهج لكرس 

دائرة الحرمان هذه. تحققت بعض النجاحات، ولكنه بوجه عام مجال مل تسفر فيه الجهود 

الكبــرية إال إىل نتائــج متواضعــة. ويف العديد مــن البلدان، أدت االســتثامرات الضخمة يف 

التعليــم الحكومي إىل تحقيق نتائج شــاملة، لكن الفجوة بــني الفئات االجتامعية ظلت يف 

كثري من األحيان دون تغيري)5(. ومل ينتج عن الربامج الضخمة التي مُتّكن الفقراء من الفرار 

من األحياء منخفضة الدخل، عندما اختربت بشــكل منهجي، إال آثاٌر بســيطة عىل الحراك 

االجتامعي الذي استتبعها)6(. كام أن الربامج ذات النوايا الحسنة للرعاية االجتامعية، ودعم 

دخــل األرس أّدت إىل التخفيف من وطأة الفقر عــىل املدى القصري، ولكنها مل تنجح يف كثري 

مــن األحيان يف أن تكون نقطة تحول للخروج من دائرة الفقر عىل املدى الطويل، كام كان 

مأموالً من ِقبل مصمميها)7(.

هــذا التاريخ الطويل من خيبة األمل حَدا بالكثريين إىل وصف الفقر والحرمان املتأصل 

باعتباره "مشــكلة رشيرة"، ولها أســباب معقدة ذاتية الحث والتعزيز، تجعل من الصعب 

للغاية كشــفها، وأنها مازالت تتعزز بواسطة العوامل املحركة العميقة، نحو مزيد من عدم 

املساواة بني البرش يف االقتصادات الحديثة. ولكن يف ظل هذه الخلفية القامتة، توصل علامء 

الســلوك إىل بعض النتائج التي تشــري إىل أن التدخالت األكرث تركيزاً، وقد تكون غري مكلفة 

نسبياً، ميكن أن تحدث فرقاً كبرياً.

أظهــرت أعــامل "كارول دويك" االســتثنائية كيف أن االختالفات التــي تبدو صغرية يف 

ظاهرها، عند تقديم تقييامت أو تعليقات عن أداء األطفال يف االختبار، ميكن أن تحدد لهم 
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مسار النجاح أو الفشل. فمن حيث الجوهر، فإن األطفال الذين يتم توجيههم نحو االعتقاد 

بــأن نتيجة االختبار هو مقياس لقدراتهم الفطرية )مثــل: "نتيجة جيدة: أنت طفل ذيك"(، 

يظهــرون الحقاً مثابرًة أقل وأداًء أدىن يف إنجاز املهام الصعبة، من الذين يتم توجيههم نحو 

اعتبار نتيجة االختبار هي مقياس ملجهوداتهم )مثل: "نتيجة جيدة: جهد جيد"(. أو عىل حد 

 ،)growth mindset( "تعبري "دويك": فإن هذا النوع األخري من التقييم يخلق "عقلية النمو

أو نظرية عقلية بأن اإلنجازات الشخصية تأيت من الجهد)8(، مام يؤدي بالطفل إىل مضاعفة 

الجهد، وليس االستســالم عند مواجهة التحديات الشخصية. وكام أثبتت "كارول"، فإن هذه 

التأثــريات هائلة جداً. ومن الناحية اإليجابية، فإن هذه التأثــريات توحي لآلباء وللمعلمني 

بإجــراءات عملية ومحــددة جداً، ميكنهــم اتخاذها لوضع األطفال عــىل الطريق الصحيح 

لالكتشاف الشخيص، وللقدرة عىل الصمود، واغتنام الفرص عندما تأيت يف طريقهم.

ويف مجموعة أعامل مختلفة أجريت عىل البالغني، أظهر كٌل من "ســيندهيل موليناثان" 

و"إلدار شــافري"، أن للفقر تأثريات معرفية أقوى بكثري مام كنا نعلمه ســابقاً)9(. ويبدو أن 

املخاوف املالية تشــغل حيزاً من عقولنا وتفكرينا، حتى لو مل نكن عىل وعي بذلك. ويعادل 

حجم تأثري هذه املخاوف عىل معدل الذكاء تقريباً تأثري عدم النوم يف الليلة السابقة، ولكنه 

تأثري مســتمر يومياً طاملا وجدت تلك املخــاوف املالية. هذا يعطينا أدلة مفيدة عىل كيفية 

تعديــل وتكييف نظــم الرعاية االجتامعية، ليس فقط بضخ املزيد من املال فيها، ولكن عن 

طريق تجنب النظم والعمليات التي تسهم يف هذا الحمل املعريف الثقيل وغري املريئ.

لقد شــهدنا ملحاٍت مامثلة لهذا التأثري يف عملنا وتجاربنا. وأظهرت تجربة إعادة صياغة 

التفاعل بني الباحثني عن عمل واملستشــارين يف مراكز العمل يف اململكة املتحدة، التي قام 

بها "روري غاالغر"، و"أليكس غياين"، و"ســام هينيس"، وغريهم يف فريق الرؤى الســلوكية 

)مع مشــاركة الزمالء من وزارة العمل واملعاشات التقاعدية(، أننا نستطيع إعادة العاطلني 

إىل العمل بشــكل أرسع بكثري )انظر الفصل 8(. واألهم من ذلك، أظهرت الدراسة أن هذه 

التغيــريات ميكن أن يكون لها أكــرب األثر عىل دوافع ونواتج بعض الفئــات األكرث حرماناً و 

"املعرضة للخطر". وحقيقًة أننا لو متكنا من تكرار، بل وتحســني هذه النتائج مع الزمالء يف 

سنغافورة وأسرتاليا، فنعتقد أن بإمكاننا أن نفعل حتى أفضل من ذلك.
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لعــل األكرث إثارة لإلعجاب، مع حجم تأثريه الذي كان صاعقاً حتى لنا، هو نتائج تدخلنا 

األخري يف محاولة تضييق الفجوة بني املجندين البيض واألقليات العرقية يف الرشطة )الفصل 

6(؛ حيــث وجد "ســيمون رودا" و"إليزابيــث لينوس"، اللذان قادا التدخــل من فريقنا. إن 

إضافة رســالة تحفيزية – تشــجع املتقدمني عىل التفكري يف ســبب رغبتهم يف االنضامم إىل 

الرشطة وســبب أهمية ذلك ملجتمعاتهم – عززت نســبة نجــاح املتقدمني من األقليات يف 

االختبار بنســبة 50 يف املئة، يف حني مل تتأثر نســبة نجاح املتقدمني البيض. كان االعتقاد يف 

الســابق أن الفرق يف ِنَســب تجاُوز اختبارات القبول بني الفئتني، قــد يكون نتيجة الفروق 

بينهــم يف كفاءة اللغة اإلنجليزيــة أو حتى– كام اقرتح البعض– يف القدرات املعرفية. ولكن 

يف الواقع، كان إظهار هذا املحفز الذي بدا بســيطاً، مبارشًة قبل نقر املتقدمني عىل زر بدء 

االختبار عىل اإلنرتنت، كافياً إلزالة الفروق متاماً بني املجموعات يف نسب النجاح.

مــن الجدير التفكري بتمعن يف مدى اســتثنائية هذه النتائج. نحن ال نعرف مدى التأثري 

الذي يســببه الخلل والحرمان املســتحكم يف هذه الحالة، ولكن حجم التأثري اإليجايب العايل 

ل، يوحي بأن التأثري الســلبي للحرمان قد يكون أكــرث بكثري مام كان يعتقده الخرباء  للتدخُّ

يف الســابق. وعىل أقل تقدير، ينبغي أن تكون هذه النتائج ســبباً إلعادة النظر يف التحدي 

الكبــري، املتمثل يف الحراك االجتامعي والحرمان من خالل نظرة ســلوكية أكرث تطوراً، ولرنى 

إىل أين تقودنا.

النزاع:
منذ بدء الخليقة والناس يف قتال ونزاع واشــتباك فيام بينهم. ويف الواقع، عىل األقل فيام 

يتعلــق بعمليــات القتل، فإن األدلة مقنعة جداً بأننا كنا ُنْقدم عليها يف القرون الســابقة – 

عــىل األقل يف أوروبا – أكــرث من العرص الحديث)10(. ومع ذلك، مــا يزال العامل يعاين من 

النزاعات بني الجامعات، وكل عام تندلع حربان جديدتان، ِنصُفها عبارة عن إعادة نشــوب 

رصاع سابق)11(.

هنــاك حاجة ماســة إىل التواضع هنا. ومام ال شــك فيه أن بعض هــذه الحروب تنجم 

عن نقص املوارد الطبيعية أو عوامل أخرى تقع خارج نطاق اختصاص العامل الســلويك. وقد 

اتجهــت العديد من العقول والجهود العظيمة إىل دراســة األســباب الخاصة والعامة لهذه 
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الرصاعــات. أما التحدي الذي يواجه علامء الســلوك هو: هل لدينا ما ميكن إضافته يف هذا 

الســياق؟ وهل هناك طرف دليل أو عملية عقلية، أو تدخل ميكننا اقرتاحه بتواضع وميكنه 

أن يحدث فرقا؟

هناك بعض علامء الســلوك يظنون عىل األقل – مجرد ظن – أن لدينا ما ميكن إضافته. 

و"جورج لووينســتني" واحد من أكرث علامء الســلوك إنتاجية وعمــق تفكري يف العامل اليوم، 

يعتقــد ذلــك بالتأكيد. ال زال الوقت مبكراً عىل الحكم، ولكــن عمله األخري يتجه نحو هذا 

الفضاء الواســع من عامل الرصاعات. يحاول "لووينســتني" يف عمله الجديد كشــف الجذور 

السلوكية للرصاع، استناداً إىل عمله السابق حول كيفية وصول املفاوضات يف كثري من األحيان 

إىل طريق مسدود "غري عقالين"، وكيف نخفق يف التنبؤ بسلوكنا من الحالة العاطفية الباردة 

)الهادئــة( إىل الحالة العاطفية الســاخنة )املنفعلة(. هناك الكثري من البحوث والدراســات 

لة التي  ميكننا االســتفادة منها والبناء عليها يف هذا املســعى، منها مجموعــة األعامل املطوَّ

تناولت موضوع "اإلدراك االجتامعي"، بدءاً من العمل املبكر الذي قام به "فريتز هيدر" إىل 

العمل املعارص الذي تقوم به "سوزان فيسك" وغريها )انظر الفصل 1(. تلك األعامل َتعرِض 

بالتفصيل كيف تشــكل أحكامنا شــبه الفورية وتصنيفنا لآلخرين اللبنات األساسية للرصاع 

والتحامــل. كام أن شــخصيات مثل "إلدار شــافري" له أفكار وتأمالت حــول قضايا مامثلة، 

وتساءل عام هي التدخالت العملية، إن وجدت، التي قد تخفف من حدة التوترات عميقة 

الجذور يف بعض أســخن مناطق العامل احتداماً باالضطرابات. وهناك أيضاً أعامل ودراسات 

علــم األعصاب املهمة واملثــرية لالهتامم، التي أجرتها "تانيا ســينغر" وغريهــا عن الفروق 

الدقيقة بني املسارين املحركني للتعاطف )empathy( والشفقة )sympathy(، ووضع ُنُهج 

محددة لتطوير هذه املهارات والقدرات لدى الشباب والبالغني.

ومــرة أخرى نؤكــد: ال ميكننا معرفة إن كانت هذه الطرق ســوف تقودنا إىل أي مكان. 

ولكن العلوم السلوكية أظهرت قدرة ملحوظة لتقديم رؤى جديدة، وحلول جديدة ومبتكرة 

لكثري من املجاالت األخرى، لذلك قد ُتفاجئنا مرة أخرى.
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الدليل على الدليل: انتشار النموذج األفضل للحكومة وللممارسة:
رمبــا ال يبدو هذا التحدي بحجم التحديات الســابقة، ولكن طلــب الدليل عىل الدليل 
يف طريقــه ألن يغــدو أحد أعظم األلغاز يف عرصنا؛ ملاذا ال ُيقــدم الناس عىل العمل "مبا قد 
ينجح"؟ كان أيب دامئاً ما يقول: "إذا جلســت عىل مســامر، فيجب أن تتحرك". ومن الناحية 
التقنية، يجمع هذا اللغز بني دراســة "التعّلق" – ملاذا يتعلق الناس مبامرســة أو حل معني، 
حتى لو مل ينجح – وبني دراسة االنتشار واالبتكار – ملاذا تفشل األفكار واملامرسات األفضل 

يف االنتشار برسعة.

لقد بدأنا تناول هذه املسألة يف الفصل 10. ولكن هناك سؤال يقبع فوق جيل كامل من 
األدلة عن مشــاكل محددة يف التعليم والجرمية وما إىل ذلك، وهو ما وصفه بعضهم بطلب 
"الدليل عىل الدليل". عىل ســبيل املثال: إذا اكتشــف فريق طبي يف مكان ما طريقة أفضل 
لعالج الرسطان، فلامذا يستغرق األمر وقتاً طوياًل النتشار هذا االكتشاف؟ واألهم من ذلك، 
ما الذي ميكن القيام به لترسيع هذا االنتشــار ألفضل املامرسات؟ رويداً رويدا استحوذ هذا 
الســؤال عىل اهتامم األذكياء من ُصّناع السياسات واملهنيني، وتهدف العديد من اإلصالحات 
إىل محاولة فعل يشء حيال ذلك. إن إدخال آليات السوق، عىل الرغم من أنها مثرية للجدل 
يف بعض األحيان، إجراٌء عادًة ما يحركه وبقوة االعتقاُد بأن السوق ميكنه أن يعمل عىل نرش 
املامرســات الفعالة برسعة من خالل نظام واضح، عرب توسيع تواجد أفضل مزودي السوق، 
وإخراج الذين يخفقون يف تقديم عمل جيد. ويهتم التدريب املهني واملجالت وحتى الكتب 
من هذا القبيل، كل االهتامم بنرش األفكار واملامرسات الجديدة – ونأمل أنها األفضل – عىل 

الرغم من أنها قد تجلب أيضاً املزيد من "الضجيج" والخطأ أيضاً.

ومــع ذلــك فإن فكرة الِعلم عن الِعلم، أو الدليل عىل الدليل، فكرة هزيلة بشــكل مثري 
للدهشــة. وما نعرفه هو أن انتشــار األفكار أو عدمها له جذور نفســية وسلوكية عميقة. 
وتجعلنا التحيزات التي نحملها يف عقولنا أكرث مياًل إىل اســتيعاب األفكار التي تتناســب مع 
معتقداتنا الســابقة. وباملثل، نعلم أن األفكار واملامرســات تنترش عرب الشبكات االجتامعية، 
ومع ذلك فإن هذه الشــبكات غالباً ما تعمل عىل صد وإبعاد األفكار الجديدة أيضاً. وحتى 
يف العلم، غالباً ما يقال: إن "العلوم تتقدم مع كل نعش"؛ ألن الناس نادراً ما يغريون وجهات 

نظرهم يف حياتهم)12(.
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إذن ما هي أفضل الطرق لنرش أفكار جديدة ومامرسات أفضل؟ هل هي طريقة التعلم 

من األقران، أو من خالل أشكال جديدة من التعليم عرب اإلنرتنت؟ هل ميكننا إعادة تشكيل 

الحوافز وتصاميم الســوق لتحفيز انتشــار املامرســات األفضل؟ قد تبدو هذه األسئلة أقل 

أهمية من كيفية معالجة الحرمان أو الرصاع، ولكنها أساسية للتقدم االقتصادي واالجتامعي.

هنــاك قضية مرتبطة بهذه املســألة وهي تركيز االســتفادة من العلوم الســلوكية عىل 

املنظامت والحكومات نفســها. إنه ســؤال شــائع ُيطرح يف الحلقات الدراســية، وال تتوفر 

لدينا ســوى إجابة جزئية عليه، وهو: كيف تجعل العلوم السلوكية املنظامت نفسها تعمل 

بشــكل أفضل؟ وهناك تقدم نحو التوصل لإلجابة عىل هذه األسئلة، مدفوٌع بسواعد علامء 

الســلوك الشباب الرائعني أمثال "مايك نورتون"، و"فرانشيسكا جينو"، و"آدم غرانت" و"نينا 

مازار"، الذين يقدمون رؤى جديدة حول التحفيز والنزاهة يف املؤسسات التجارية. وآمل أن 

يستكشف علامء السلوك )هؤالء وغريهم( التدخالت التي من شأنها تحسني أداء الحكومات 

ونزاهتها أيضاً؛ ألن املرء يف جميع أنحاء العامل ميكنه أن يقدم حجة قوية مفادها: إن الكثري 

من الرصاعات والتطرف متأصلٌة بسبب فشل الحكومات يف أدائها لعملها بشكل صحيح.

فالفســاد وعدم الكفاءة يوفران تربة خصبة للقالقل والعنف. لقد تعبُت مام ُيقال 

بأننا يف االوقت الذي نكون فيه قادرين عىل اســتخدام العلوم الســلوكية واألســاليب 

التجريبيــة، للمســاعدة يف تحديد طريقة أفضل لزيادة معــدالت اإلقبال عىل التطعيم 

أو االدخــار، فإن العمل بها عىل تحســني فعالية ونزاهة الحكومــات أمٌر بالغ التعقيد. 

إننــا نجــد تعزيز ودعم الحوكمة الفعالة تشــّكل أولويــة يف وكاالت العون واإلغاثة يف 

جميع أنحاء العامل اليوم. ويف ميادين ومجاالت أخرى، كان لدى العلوم السلوكية الكثري 

لتفيدنا به حول كيفية جعل الشفافية واملعلومات أكرث تأثرياً، وتحفيز النزاهة، وتحسني 

التوظيف، والحد من األخطاء يف صنع القرار، وتحسني انتشار واعتامد أفضل املامرسات. 

نعم ستكون أكرث تعقيداً من الدراسات املختربية املعتادة، ولكن لدينا كل األسباب التي 

تدفعنا للتفكري يف أن العلوم الســلوكية، ميكنها أن تجعل الحكومات واملنظامت الكبرية 

األخرى تعمل بشكل أفضل أيضاً.
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اعرف نفسك:

التطور )Evolution( شّكل عقولنا، وشّكل كذلك االختصارات العقلية التي تدور داخلها، 

ــع علامء الفيزياء من  ولكــن هذا ال يعني أن نبقى ســجناء لهذه العمليات. متاماً كام يوسِّ

ــع علامء األحياء  حدود فهمنا للكون، مع القوى والجســيامت الرائعة التي تؤلفه، وكام يوسِّ

عون حدود فهمنا لعقولنا. من فهمنا للتعقيد الرائع للحياة نفسها، فإن علامء النفس يوسِّ

ميكننا جميعاً اســتخدام هذه املعرفة الســلوكية ملســاعدتنا عىل فهــم عقولنا، وإعادة 

تشكيلها إىل حٍد ما لتتامىش مع العامل الذي نعيش فيه اآلن. وميكننا أن نحاول دراسة أسباب 

اختزالنا للمســتقبل، وأســباب تذكرنا للاميض بشــكل خاطئ. وميكننا أن نستخدم معرفتنا 

بطرق تشكل عاداتنا، من أجل إعادة تشكيل العادات التي نرغب يف غرسها، وإضعاف تلك 

التــي نود تعطيلها. وميكننا أن نســعى إىل فهم كيف تتأثر معتقداتنا وســلوكياتنا من قبل 

الناس والبيئات املحيطة بنا، وإعادة تشكيل هذه الحجج والتأويالت وكذلك البيئات، للتأثري 

عىل أنفسنا وعىل اآلخرين بشكل إيجايب. باختصار، ميكننا استخدام الرؤى السلوكية لنصبح 

كاملهندسني، ولكننا نعمل عىل عقولنا وحياتنا.

إن العقول البرشية التي تطورت من خالل الرصاع من أجل البقاء بني أســالفنا القدامى 

حَبتنا مبواهب رائعة نعتربها من املسّلامت حالياً، بدءاً من ردود الفعل الحادة لتفسري أمناط 

عابرة من الضوء والصوت، وصوالً إىل طرق تفســري النوايــا متعددة األوجه لآلخرين. ولكن 

العــامل والتحديات التي نواجهها قد تغــريت، فنحن بحاجة إىل مواءمة وتنقيح عقولنا للعامل 

الذي نعيش فيه اآلن.

بالنســبة يل، فإن أحد أجمل املنعطفات البرشية التي شــهدُتها مــن عمل فريق الرؤى 

الســلوكية، كان إعادة اكتشــاف ذلك الفضول العميق الذي يتملكنــا، حول معرفة الكيفية 

التــي تعمــل بها عقولنا. فعندمــا كان كٌل من "روري" و"ألكس" مشــغولنَي بقيادة برنامج 

إلعادة تدريب 25,000 موظف من منتســبي مراكز العمل، فإن العديد من األســئلة التي 

ُطرحــت مل تكن حــول العملية الجديدة التي يتدربون عليها يف حــد ذاتها، بل حول العلم 

الذي يكمن وراءها. فقد أراد مستشــارو مراكز العمل فهم املزيد عن اآلثار الراســخة، التي 

تعني أن البحث عن "ثالث وظائف عىل األقل" كان مشكلة. وقد أرادوا أن يفهموا كيف أن 
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دفع الشباب العاطل عن العمل للتفكري يف: متى وكيف يبحثون عن الوظيفة، من شأنه أن 

يحدث فرقاً، أو سبب أهمية أن يكتب الباحثون عن العمل بأنفسهم اإلجراءات التي يتعني 

اتخاذها. وأراد املستشارون فهم كيفية حدوث هذه اآلثار يف عقولهم وحياتهم هم أيضاً.

إذا كنت قد بلغت هذا املوضع من قراءة الكتاب، واطلعت عىل األدبيات التي ُبني عليها، 

فإنــك كذلك عىل الطريق الصحيح لتحقيق هذا الفهم. ورمبا كان هذا أحد أعظم الجوانب 

البرشية والتكيفية يف عقولنا، أال وهو فضولنا. إننا نريد أن نعرف كيف تعمل األشياء، ونريد 

أن نعرف ما يعتقده اآلخرون، ومشاركة أفكارنا ومشاعرنا الخاصة مع اآلخرين، بل إننا نريد 

أن نعرف ملاذا نريد أن نعرف. استمتع بهذه الهبة، فكم هو رائع أن نكون برشاً.

كلمة أخيرة:

بدأت الحكومات واملنظامت واألفراد يف جميع أنحاء العامل يف استخدام الرؤى السلوكية؛ 

إلعادة تشــكيل ما يقومون به وكيف يقومون به. وتفاوتت هذه االســتخدامات من مجرد 

إعادة الصياغة البسيطة للرسائل ليتمكن الناس من فهمها بسهولة أكرب، إىل إعادة التصميم 

األســايس للسياسات لتعزيز حياة أكرث صحية، والحفاظ عىل الطاقة، وإعادة الناس إىل سلك 

العمل.

قدم هذا الكتاب إطاراً بســيطاً ميكن اســتخدامه ليس فقط من ِقبل ُصّناع السياســات، 

ولكن ميكن ألي شــخص االســتفادة منه، وهو إطار املبادئ األربعة للرؤى السلوكية والذي 

أســميناه اختصاراً: إطار إيســت "EAST". فإذا أردت تشجيع ســلوك ما – يف نفسك أو يف 

ر النفوذ االجتامعي، واخرت التوقيت املناسب الذي  اآلخرين – فاجعله سهاًل، وجاذباً، وُيسخِّ

يكــون فيه أكرث قبوالً. مؤخراً أخربتني أخت زوجتي كيف أنها اســتخدمت إطار إيســت " 

EAST" لتغيــري جزء من عملها – مالحقــة الفواتري غري املدفوعة – وكيف أنها وفرت عليها 

مئات الساعات من املكاملات الهاتفية الضائعة والجهد املهدور، ووفرت عىل عمالئها الوقت 

واإلزعاج كذلك. نأمل أن تحقق لك الفائدة ذاتها.

خلف ُحُجب وْعِينا وإدراكنا، يتسابق عدد ال يحىص من العمليات لتفسري العامل والترصف. 

ِبناًء عىل هذا التفسري، نحن بحاجة إىل التفكري يف القدرات املعرفية كمورد رائع، ولكنه مثني 

يف الوقت ذاته. فعندما نقوم بتصميم الخدمات واملنتجات، يجب أن نحرتم هذا املورد، وأن 
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نتذكر أن لدى الناس بشــكل عام شــؤون أفضل، تشغلهم عن هدر أوقاتهم يف البريوقراطية 

أو "العقالنيــة" الغامضة للدولــة أو للرشكات الكربى. علينا أن نصمم عملنا حول الناس وما 

يتناسب معهم، وأال نتوقع من الناس إعادة تصميم تفكريهم وحياتهم حولنا.

إذا كان هناك من خطر كبري يرتتب من تطبيق الرؤى الســلوكية عىل السياســات، فهو 

أن قبول الجمهور للتغيري ومدى ســامحهم بحدوثه هٌش جــداً. فإذا أرادت الحكومات، أو 

املجتمعات، أو الرشكات، اســتخدام الرؤى الســلوكية فعاًل، فعليها أن تسعى للحصول عىل 

إذن من الجمهور للقيام بذلك. فعندما ينتقل علم الســلوك من املخترب إىل العامل من حولنا، 

فإن تجاربه ال تقترص عىل الفعالية فحسب، بل عىل املقبولية أيضاً.

يهــدف هذا الكتــاب إىل أن يكون جزءاً من هــذا االنفتاح عىل الجامهــري. ففي نهاية 

ون "املواطــن العادي" – بحاجة إىل أن تقرروا بشــأن  املطــاف، أنتم – الجمهور من ُتســمَّ

أهداف وحدود الحفز، ونوعية االختبارات التجريبية.

يف عــام 2014م، ونتيجــة للطلب عىل خدماته من قطاع الخدمــات العامة ومن بلدان 

أخــرى، أصبح فريق الرؤى الســلوكية رشكًة لألغراض االجتامعية، يتشــارك ملكيتها كٌل من 

الحكومة الربيطانية، وجمعية "نيستا" االبتكارية الخريية، وموظفي الفريق. وما يزال الفريق 

صغــرياً مقارنة بحجم الحكومات أو الرشكات التجارية، ولكــن تأثريه كان ملحوظاً بالفعل. 

وقد أدت التغيريات يف السياســات التي قادها فريق الرؤى السلوكية ووحداته الشقيقة إىل 

إنقاذ املاليني من ســنوات الحياة الصحية، وإىل دخول مئات اآلالف من األشــخاص إىل سلك 

العمل بشكل أرسع، وإىل جمع املاليني من العوائد املالية للحكومات.

ال يزال هناك الكثري الذي ال نعرفه. فهل ســتتالىش بعض اآلثار التي نراها اليوم بســبب 

فرط االســتعامل، أو بســبب أنها أصبحت مألوفة؟ هل ســتعمد الحكومات املستنرية، التي 

يدفعها املســتهلكون املســتنريون نحو تقديم عمل أفضل، إىل التشــديد وتضييق استخدام 

الــرشكات التجارية الكبرية للحفز؟ مــن يدري؟ ولكن ما هو مؤكد: أن الحفز – اســتخدام 

الرؤى السلوكية والطرق التجريبية التي نتجت يف أعقابها – موجودٌة لتبقى.
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المالحظات:

تمهيد:
1- اســتخدام صور الســائقني يف مخالفات الرسعه مبنيٌّ عىل قول مســؤول فرنــى: ال أعرف ما إذا تم 

تطبيقه وفق تجربة منهجية. آخر جزئية واملتعلقة بالتهديد بإرساله الصور أعتقد زخرفة قول فقط. 

الفصل 1- البدايات:

1- أحد أهم التأثريات النفســية كيفية أن الشــئ املألوف يســتدعي اإلعجاب، من مالحظات عشــوائية 

متتابعة اىل كيفية حبنا وثقتنا يف املؤسسات.

2- انا ممنت رورى ســوزرالند للفت انتباهى إىل املثال الرائع لفريدريك العظيم، حني شــجع الربوســيون 

تقبل البطاطس.

.Quarterly Journal of Military History, August 2009 3- ىف مجلة

http://www.ph.ucla. ;4- جامعــة كاليفورنيا بلوس انجيلوس إدارة علم األوبئة ىف كلية الصحة العامة

.edu/epi/snow/victoria.html

5- نفق روثرهيث ُفتح حوايل عام 1908، واليوم تندمج مع الطريق 101، من ليمهاوس اىل روثرهيث. ىف 

االنعطافات الحادة تعترب خطرة، والرسعة ال تتجاوز 20 مياًل ىف الساعة.

 Heide, Robert, and Gilman, John, Home Front America: Popular Culture of the -6

.World War II Era. p.36 ISBN 0-8118-0927-7 OCLC 31207708

 Festinger, L. )1957(. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford-  7

University Press. . تجســيد كالسييك لهذا األثر، حيث تم مراقبة الطالب، حيث طلب منهم القيام 

مبهمة رويتينة مملة، وتم دفع إما 1 أو 20 دوالراً إلقناع شــخٍص ىف غرفة االنتظار أنها كانت ممتعة. 

فيام بعد حني تم سؤال املبحوثني أفاد األشحاص الذين تلقوا 1 دوالر أنهم استمتعوا بالتجربة أكرث من 

أوالئــك الذين تلقوا 20 دوالراً.  وبرشح الباحث بأن الذين تلقوا مبالغ أصغر متت برمجة معتقداتهم 

لتتامهــي مــع ســلوكهم يف التجربة. ال بد أنها تجربــة ممتعه ألين أخربت آخريــن أنها ممتعه فقط 

 Festinger, L., & Carlsmith, J. M. )1959(, Cognitive consequences of .مبقابل دالور واحد

.forced compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58)2(, 203
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 Cocktail Party Effect’; Moray, N. )1959(. "8-  كثرياً ما يشــار اليها مبســمى: "أثر حفلة الكوكتيل

 ‘Attention in dichotic listening: Affective cues and the influence of instructions’.

.Quarterly Journal of Experimental Psychology,11)1(, 56–60

.Ratliff, F. )1965(. Mach bands: quantitative studies on neural networks in the retina -9

 Milgram, S. )1963(. ‘Behavioural Study of Obedience’, The Journal of Abnormal -10

.and Socal Psychology, 67)4(, 371

 Asch, S. E. )1956(. ‘Studies of independence and conformity: 1. A minority of one -11

 against a unanimous majority’. Psychological Monographs: General and Applied,

 70)9(, 1.; Haney, C., Banks, W. C., & Zimbardo, P. G. )1973(. ‘Study of prisoners

 and guards in a simulated prison’. Naval Research Reviews, 9)1–17(.; Latane, B., &

 Darley, J. M. )1968(. ‘Group inhibition of bystander intervention in emergencies’.

.Journal of Personality and Social Psychology, 10)3(, 215

Tversky, A., & Kahneman, D. )1973(. ‘Availability: A heuristic for judging -12

.frequency and probability’. Cognitive Psychology, 5)2(, 207–232

 Thinking Fast and Slow, للحصول عىل مزيد من األمثلة انظر .x2100 13- للتوضيح، ســمك الورق

Farrar, Straus and Giroux; وإن هــذا املثال مــع الصحيفة ما أقوم به بطريقة مختربية 

لتبني كيف نعاىن من نوع حســابات الدوال األُسيَّة ىف وقت مبكر. انظر للتجربة يف ورقة   

.Tversky and Kahneman )1974(

حيث ُطلب من املبحوثني تقدير الحل، بعد رؤية املسألة ملدة خمس ثوان:

 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 =؟ ... أو ... 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 =؟

حينام شــاهد املبحوثون التسلســل األول قدروا الحل ب 512 ىف املتوسط، والذين رأوا 

الثانية قدروا الرقم ب 2250. يســتخدم الناس اختصاراً عقلياً غري صحيح؛ حيث يتم رضب 

األعــداد األوىل الصغــريه بدقة أفضل، ومن ثم يتم تقدير ومضاعفــة األرقام الكبرية التالية، 

مهملني تأثري الدوال األُسيَّة يف الحل. 

اإلجابة الصحيحة هى 40,320.
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14- انظر عىل سبيل املثال، أعامل سوزان فسك املطوله عن العاطفة، أو تقرير   MINDSPACE للمحٍة 

رسيعة عن كثري من آثار القوى، أو دانييل كاهنامن ىف موجز ممتاز ىف التفكري برسعة وببطء.

15- تقديــرات حديثة عــن اململكة املتحدة تقدر إنفــاق املليارات من الجنيهات ســنوياً عىل البحوث 

الصحيــة، فأقل من عرش 200/1 مــن هذا املبلغ ينفق عىل العوامل الســلوكية، كام أن غالبيته أيضا 

ينفق عىل أبحاث االلتزام الطبي.

 Social Psychology and Policy’, Chapter , in Fraser and Burchell’ :16- ألخــذ فكرة انظــر يف

.)eds(, Introducing Social Psychology )2001(. Oxford: Polity

17- الوحدة اإلســرتاتيجية املتقدمه أنشــئت يف 2001، كجهة شقيقة لوحدة األداء واالبتكار التي أنشئت 

مطلع 1997، وكالهام ُدِمجا الحقاً يف وحدة رئيس الوزارء اإلسرتاتيجية يف الحكومة االئتالفية. 

 Cialdini, R. B. )2003(. ‘Crafting normative messages to protect the environment’. -18

.Current Directions in Psychological Science, 12)4(, 105–109

19- مــن العجيــب أن حكومة ويلز واصلت فكرة املوافقة املفرتضة، كام أن التربع باألعضاء كان ىف قامئة 

املواضيع املبكرة ىف عام 2010، ولو بشكل مختلف. 

الفصل 2- الحفز يصبح توجهاً سائداً:

1 - مــن وجهــة نظري أعامل ثالر مميزه جــداً، ولها تأثري قوي جداًً، بحيث إنه يســتحق جائزة نوبل يف 

 see Thaler, R. )2015(,  :االقتصاد. وجهة نظر يشاركني فيها الكثريون، ملتابعة آخر أعامله انظر يف

.Misbehaving: the Making of Behavioural Economics. Norton & Co

 Options for a New Britain )2010( and its predecessor, Options for Britain )1996(; three -2

.‘Strategic Audits’ conducted by the PMSU )2002, 2005, 2008(; and various other works

 3- عىل ســبيل املثال، رأيت بول يعرض يف وقت ســابٍق أوجه القوة والقصور ىف ضبط جودة الحياة، مبا 

ىف ذلك التحيزات يف منهجيتهم. نحن أيضا استضفناه للمشاركة ىف الحلقات الدراسية املرتبطة بإدارة 

الصحــة، وعرُضــه كان له أثٌر كبري، خصوصاً فيام يتعلق بالربمجــة والتأطري. وهو اآلن معروٌف مؤخراً 

بكتابته عن السعادة.

Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D. and Vlaev, I. )2010( -4
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MINDSPACE Institute for Government, London. http://www.instituteforgovernment.

.org.uk/sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf

5- ىف النظــام الربيطــاىن، رئيس الوزراء والسياســيون يقومــون بتعيينات قليلٍة جــدا؛ ليس أكرث من 50 

يشــمل الحكومة بأرسها تقريباً، حيث يقيدها الدســتور مبا يسمى: "مستشــارون خاصون "، الذين 

ُيحظــر عليهم عىل وجه التحديد إعطاء تعليامت ملوظفى الخدمة املدنية. وبدال من ذلك، يتم تعيني 

املوظفني الدامئني عىل األدوار واملهام التى حددتها الحكومة الجديدة، وُيســمح للوزارء بإعادة تطوير 

النظام نفســه. وعىل النقيض من ذلك، فإن الرئيس األمريىك يحصل عىل صالحية تعيني ما يقرب من 

عرشة آالف وظيفة.

6- هــذا وميكن القــول بأنه مدفوع بوجهة نظر سياســية أكرث من كونه تقيياًم واقعيــاً. مركز الحكومة 

الربيطانيــة رقم 10 ومكتب رئاســة الوزراء غري عادى، وصغري مقارنــًة باملعايري الدولية، وكذلك عدد 

املعينني السياســيني. وعالوًة عىل ذلك، كان من الســذاجة اللجوء لحكومــة ائتالفية مقارنًة بحكومة 

األغلبية العادية، حيث تحتاج أشخاصاً أكرث يف السلوك، عندما يتم مناقشة كل سياسة بني الحزبني.

7- تبني وجود مرشــح ممتاز وموهوب جدا، هي نائب مديرة وحدة اإلسرتاتيجية، التي وضعت مخططاً 

للفريــق الجديد. أعتقــد أن املخطط كان ممتازاً، وحاولُت ضمها إىل الفريق. ولألســف، مدير وحدة 

اإلسرتاتيجية ليس لديه نية يف التخيل عنها. 

8- كان أعضــاء الفرقة الســبعة املتفرغون األصليون هم: كيت مارشــال، نائــب املدير األصيل امُلعار من 

جمعية BRE، روري غاالغري؛ ومارين آشــفورد، خبري تســويق )مثري للجدل قلياًل( من دور ســابق يف 

حزب املحافظني؛ ســام نغوين؛ هرني أشــفورد، املســتقَطبان خارجياً مع خلفية مؤسسات إجتامعية؛ 

روزي دونــاريش، محلل السياســة العامة من وحدة PMSU؛ وبن مونــك، من وحدة إ PMSU عىل 

أساس مؤقت.
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الفصل 3- سهل:

 Automatic Enrolment Opt-out Rates: findings from research with large employers, .1

DWP, 2013. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

 data/file/227039/opt-out-research-large-employersad_hoc.pdf. See also Benartzi, S.

 )2012( Save More Tomorrow, Portfolio Publishers. For an early advocacy of the idea,

 see Thaler, R. )2002(, ‘Save More Tomorrow: a simple plan to increase retirement

.saving’, Capital Ideas, vol. 4, no.1, Chicago Booth

2. وعىل النقيض من ذلك، شــعر بعض صانعي السياســات يف آســيا بالقلق من أن الناس يدخرون كثرياً، 

ويحتاجون حقاً إىل التشجيع عىل اإلنفاق واستهالك أكرث من ذلك.

3. ويف نظام املعاشــات التقاعدية يف الواليات املتحدة، ال يقابل صاحب العمل فقط اشــرتاكات املوظفني 

يف املعــاش التقاعــدي، بل ميكنه أيضا ســحب هذا املبلغ مبجــرد بلوغه 59 عامــا. ويف الواقع ميكن 

للموظف أن يحصل عىل ما يعادل 1.6 يف املائة من راتبه السنوي، أو يف املتوسط أكرث من 500 دوالر، 

 James J. "وذلك باســتخدام املناورة. ومع ذلــك، يرتك أكرث من ثلث الناس هذا املال "عــىل الطاولة

 Choi, David Laibson, and Brigitte C. Madrian )2011( $100 Bills on the Sidewalk:

.Suboptimal Investment in 401)k( Plans. Rev Econ Stat. 2011 Aug; 93)3(: 748–763

.BX 2014, Sydney :4. عرض تقدميي يف مؤمتر

 Mayhew, Pat, Clarke, Ronald V., and Elliott, David )1989(, ‘Motorcycle Theft, Helmet .5

.Legislation and Displacement’, Howard Journal of Criminal Justice, vol. 28, issue 1: 1–8

http://www.smarterusa.org/documents/ 6. 44 % ُوجدت يف دراسة أجريت يف 19 مدينة يف تكساس

IIHS-Helmet-Q&A.pdf(. وقد شوهد انخفاض بنسبة 36 يف املائة يف رسقات الدراجات النارية يف 

.)Mayhew et al., 1989( هولندا يف عام 1975 بعد إدخال قوانني تتطلب خوذات

.‘Kreitman )1976(. ‘The coal gas story: UK suicide rates, 1960–1971 .7

 British Journal of Preventative and Social Medicine, 30, 86–93, Hawton, وحديثــا: 

 ‘Restricting access to methods of suicide: rationale and evaluation of this approach

.to suicide prevention’. Crisis, 28, 4–9)2007(
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http://www.dol.gov/regulations/20120622OIRAReducingReportingPaperworkBurd .8

.ens.pdf

 Bettinger, E., Long, B.T., Oreopoulos, P., and Sanbonmatsu, L. )2012( ‘The Role of .9

 Application Assistance and Information in College Decisions: Results from the H&R

.Block Fafsa Experiment’. Quarterly Journal of Economics, 127, Issue 3; 1205-1242

https://econresearch.uchicago.edu/sites/econresearch.uchicago.edu/files/Bettinger%20  

.Long%20Oreopoulos%20Sanbonmatsu%20-%20FAFSA%20paper%201

.‘BIT ‘EAST 10. االرتفاع من 19.2 إىل 23.4 يف املائة من الناس، انظر

 Hawton, K., Bergen, H., Simkin, S., Dodd, S., Pocock, P., Bernal, W., Gunnell, D. .11

 and Kapur, N. )2013( ‘Long term effect of reduced pack sizes of paracetamol on

 poisoning deaths and liver transplant activity in England of Wales: interrupted time

 series analyses’. BMJ; 346 doi And: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f403 )published

.)7 February 2013

12. حتى منهجية MINDSPACE، يف وقت الحق، مل تُقل الكثري عن التبسيط، ورمبا حصلت عىل درجة: 

د يف الخيار االفرتايض. 

 See, for example, see Max Bazerman’s The Power of Noticing )2014(, Simon and  .13

.Schuster

الفصل 4- جذاب!

 Nakamura, R., Pechey, R., Suhrcke, M., Jebb, S. A., and Marteau, T. M. )2014(,  -1

 ‘Sales. Impact of displaying alcoholic and non-alcoholic beverages in end-of-aisle

 locations: an observational study’, Social Science & Medicine, vol.108; 68–73. doi:

.10.1016/j.socscimed.2014.02.032

 Neslin, S. A., and Van Heerde, H. J. )2009(, Promotion dynamics, 3: 177–268. Chan, -2

 T., Narasimhan, C., and Zhang, Q. )2008(, ‘Decomposing promotional effects with
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 a dynamic structural model of flexible consumption’,  J Mark Res, 45: 487–498.

 Ni Mhurchu, C., Blakely, T., Jiang, Y., et al. )2010(, ‘Effects of price discounts and

 tailored nutrition education on supermarket purchases: a randomized controlled

.trial’, Am J Clin Nutr, 91: 736–747

3- انظر لتقرير EAST  ملعرفة املزيد من النتائج. كام اختربنا أيضا إضافة االسم واملبلغ، وكان هذا تأثريه 

أكرب بشكل طفيف مقارنًة باالسم فقط.  

  What’s Psychology Worth? A Field Experiment in the Consumer Credit Market.  -4

Bertrand, Karlan, Mullainathan, Shafir and Zinman. 7 June 2005. http://cep.lse.

 .ac.uk/seminarpapers/10-06-05-BER.pdf

 Slovic, P. )2007(. ‘“If I look at the mass I will never act”: Psychic numbing  -5

and genocide’. Judgment and Decision Making, 2, 79–95. Available at www.

.decisionresearch.org

 Santiago-Chaparro, Kelvin R., Chitturi, Madhav, Bill, Andrea, and Noyce, David A. -6

 )2012(, ‘Spatial Effectiveness of Speed Feedback Signs’, Transportation Research

.Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2281: 8–15

 Van Houten, Ron and Nau, Paul A. )1981(, ‘A comparison of the effects of posted -7

 feedback and increased police surveillance on highway speeding’, Journal of

.Applied Behavior Analysis, vol. 14, issue 3: 261–71

 Sandberg, W., Schoenecker, T., Sebastian, K. and Soler, D. )2009( Long- Term  -8

 Effectiveness of Dynamic Speed Monitoring Displays )DSMD( for Speed

 Management at Speed Limit Transitions, Washington, Dakota and Ramsey

.Counties. http://www.informationdisplay.com/httpdocs/docs/MinnesotaStudy.pdf

http://wheels.blogs.nytimes.com/2010/11/30/speed-camera-lottery-winsvw-fun-  -9

.theory-contest/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
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10- هذه الزيادة بعرشة أضعاف قد يجادل البعض أنها مل تخضع ملنهجية التجارب العشوائية املنضبطة. 

وبعبارة أخرى، فإنه من املمكن، مع كونه غري مرجح، أن التحول اإلضايف إىل الخصم املبارش قد ينشأ 

من بعض التغيريات األخرى خالل الفرتة يف هذه املناطق.

 Frey, B. )2001(, Inspiring Economics: Human Motivation in Political Economy. -11

 Frey, B., and Osterloh, M. )eds( )2002(, Successful Management by Motivation:

.Balancing Intrinsic and Extrinsic Incentives

 Roberto, C. A., and Kawachi, I. )2014(, ‘Use of psychology and behavioral  -12

economics to promote healthy eating’, Am J Prev Med., 47)6(: 832–7. doi: 10.1016/j.

.amepre.2014.08.002

 Van Kleef, E. et al., )2014( ‘Nudging children towards whole wheat bread: a field -13

 experiment on the influence of fun bread roll shape on breakfast consumption’.

-BMC Public Health, 14:906 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471

 pdf. Belot, M., James, J and Nolen, P. )2014( Incentives and Children’s.906-14-2458

.Dietary Choices: A Field Experiment in Primary Schools. University of Bath.

 http://www.bath.ac.uk/economics/research/working-papers/2014-papers/25-14.pdf.

 Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D. and Vlaev, I. )2010( MINDSPACE -14

Institute for Government, London. http://www.instituteforgovernment.org.uk/

.sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf

الفصل 5- اجتماعي:

ار )Cullen et al., )2006؛ حيث أفاد 61% من الطلبة  1- انظــر لدراســة عن طلبة MIT   والباب الــدوَّ

ار يف حال استخدمه الشخص الذي قبلهم. أنهم سوف يستخدمون الباب الدوَّ

http://web.mit.edu/~slanou/www/shared_documents/366_06_REVOLVING_DOOR.pdf. 

 Cialdini, Robert B., Reno, Raymond R., and Kallgren, Carl A. )1990(, ‘A Focus Theory -2

 of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public

.Places’, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 58, no. 6: 1015–26
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 Salganik, Matthew J., Dodds, Peter Sheridan, and Watts, Duncan J. )2006(,  -3

 ‘Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural

.Market’. https://www.princeton.edu/~mjs3/salganik_dodds_watts06_full.pdf

 Darley, J., and Latene, B. )1968(, ‘Bystander intervention in emergencies: diffusion -4

of responsibility’, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 8, no. 4: 377–83

 Burger, J., and C. Shelton )2011(, ‘Changing everyday health behaviors through descriptive norm -5

manipulations’. http://www.scu.edu/cas/psychology/faculty/upload/Burger-Shelton-2011.pdf.

6- أليس آيسن وجد أن إعطاء الحلويات لألطباء زاد من دقة تشخيصهم، واهتاممهم بالخيارات املتاحه 

 Erez, A. & Isen, A.M. )2002(. ‘The Influence of Positive Affect on Components . أكرث

.of Expectancy Motivation.’ Journal of Applied Psychology, 87)6(: 1055-1067

 Steve Hilton, Jason Bade, and  :ة مقاِربة من زماليئ السابقني من الجانب السيايس انظر ل 7- لُحجَّ

.Scott Bade )2015(, More Human: Designing a World Where People Come First

8- نعلــم من أبحاث آمي كادي مــن جامعة هارفارد أن وضعية وقوف أو جلــوس املتقدم، لها تأثري يف 

إمكانية حصوله عىل الوظيفة. املرشــح الذي يدخل مقابلة شــخصية وقد ســبق له أن وقف بطريقة 

مستقيمه "إظهار قوة " لدقيقتني يتم تقييمه بشكل أعىل، ومن ثم تزداد فرص حصوله عىل الوظيفه.

 Nicholas A. Christakis and James :9- للحصول عىل مدخل جيد لهذا املجال من األدبيات انظر إىل

 H. Fowler )2009(, Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and

 .How They Shape Our Lives

 الفصل 6- التوقيت المناسب:

 Charles Duhigg )2012(, The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and -1

.Business, Random House

2- ارتفعــت األرقام املوثقــة للمغادرين من اململكة املتحدة دون مزيد مــن التوجيه من 18 إىل 22 يف 

املائة. هذا الرقم هو أقل بكثري من املجموع الكيل، الذي غادر بســبب عدم اكتامل تتبع البيانات يف 

وقت إجراء الدراسة، ولكن يجب أن يظل الحجم املتناسب مع األثر صحيحاً.
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 Shu, L. L., Mazar, N., Gino, F., Ariely, D., and Bazerman, M. H. )2012(, ‘Signing at -3

 the beginning makes ethics salient and decreases dishonest selfreports comparison

 to signing at the end’, Proceedings of the National in Academy of Sciences. 109)38(,

.15197–15200

4- قمنا بتجربة نســخة من هذا التدخل لتشــجيع الناس عىل أن يكونوا أكرث صدقا يف ترصيح ما إذا كان 

وضعهم الســكني قد تغري، بحيث مل يعد لهم حق الحصول عىل خصم الشــخص الواحد عىل رضيبة 

املجلس املحيل. ِفعليَّاً عزز الترصيح من املصداقية، ولكن وجدنا أن رســالة مبسطة كانت قادرة عىل 

القيام بذلك أيضا. ويف وقت كتابة هذا التقرير، ُتجرى تجربة عىل 40،000 منوذج رضائب؛ ملعرفة ما 

إذا كان نقل التوقيع يولد ترصيحات رضيبية أكرث صدقاً.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/-5

.file/350282/John_Lewis_trial_report_010914FINAL.pdf

 Marcel, A. J. )1983(, ‘Conscious and Unconscious Perception: Experiments on  -6

.Visual Masking and Word Recognition’, Cognitive Psychology, 15: 197–237

 Vohs, K. D., Mead, N. L., and Goode, M. R. )2006(, ‘The psychological consequences -7

.of money’, Science, 314)5802(: 1154–6

 Barrera-Osorio, Felipe, Bertrand, Marianne, Linden, Leigh L., and Perez- Calle,  -8

 Francisco )2011(, ‘Improving the Design of Conditional Transfer Programs:

 Evidence from a Randomized Education Experiment in Colombia’, American

.Economic Journal: Applied Economics, 3)2(: 167–95

9- 74% اختاروا الفاكهة قبل أســبوع، لكن عندما وصلــت الطلبيات وعرض عليهم من جديد، فإن %70 

  .Read and van Leeuwen )1998( اختاروا الشكوالته

 Read, D., Loewenstein, G., and Kalyanaraman, S. )1999( ‘Mixing virtue and  -10

 vice: combining the immediacy effect and the diversification heuristic’, Journal

of Behavioral Decision Making, Dec 1999, 12, 4. http://online.wsj.com/public/

.resources/documents/ReadLoewenstein_VirtueVice_JBDM99.pdf
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 Soman, Dilip )2015(, The Last Mile: Creating Social and Economic Value from -11

.Behavioural Insights, Rotman–UTP Publishing

 Muraven, M., and Baumeister, R. F. )2000(, ‘Self-regulation and depletion of limited -12

.resources: does self-control resemble a muscle?’, Psychol Bull., 126)2(: 247–59

 Danziger, S., Levavb, J., and Avnaim-Pessoa, L. )2011(, ‘Extraneous factors in  -13

 judicial decisions’, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 108, no.

.17: 6889–6892, doi: 10.1073/pnas.1018033108

 Dai, H., Milkman, K. L., Hofmann D. A., and Staats, B. R. )2014(, ‘The Impact of -14

 Time at Work and Time Off From Work on Rule Compliance: The Case of Hand

Hygiene in Health Care’, Journal of Applied Psychology, http://dx.doi.org/10.1037/

.a0038067

 Linder, J. A., Doctor, J. N., Friedberg, M.W., Nieva, H. R., Birks, C., Meeker D., and -15

 Fox C. R. )2014(, ‘Time of Day and the Decision to Prescribe Antibiotics’, JAMA

.Internal Medicine, vol. 174, no. 12: 2029–31

 Duflo, Esther, Michael Kremer, and Jonathan Robinson )2011(, ‘Nudging Farmers -16

 to Use Fertilizer: Theory and Experimental Evidence from Kenya.’ American

.Economic Review, 101 )6(: 2350–90

17- انخفــض معدل االنســحاب من 25 إىل 16 باملائة، من الجدير بالذكــر أن هذه الكليات ال يتم دفع 

مستحقاتها إال للطلبة املسجلني والحارضين والذين أكملوا املادة. هذا مهم جداً لهم. 

الفصل 7- البيانات والشفافية:

1- هناك ســبب إضايف إلســقاط مصطلح RECAP،  هو أنه ال ميكن ألحد أن يتذكر ماذا يرمز له ، حتى 

ريتشارد ثالر، الذي صاغ هذا املصطلح.

2- كام هو الحال يف كثري من األحيان، كنا ســوف نســميها: "mydata"، أو يشء من هذا القبيل يف الورقة 

الخرضاء، ولكن شخصاً آخر سبقنا باستخدام العبارة.
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3- هنــاك قدر كبري مــن أعامل الحكومة، وبالتأكيــد يف رقم 10، يحصل يف املمــرات وبهو املبنى. ومن 

الجديــر بالذكر أيضا وجــود كٍم من الترشيعات، يحدث من خالل ربط أفكار إضافية عىل مشــاريع 

مترير القوانني، وغالباً ما يشــار إليها ســلباً ب ”شــجرة عيد امليالد" - الناس تضيف بنوداً مثلام يتم 

إضافة الزينة عىل شجرة عيد امليالد. ولكن يف بعض األحيان تكون طريقة فعالة جدا. ميكن أن يكون 

ع لألفكار يف منطقة ما. وبالتايل ميكــن للحكومة أو رئيس الوزراء  مــرشوع القانــون مبثابة دعوة تجمُّ

أن يقــول: "نحن بحاجة إىل مرشوع قانون عىل X.". املســؤولون يحصــل لديهم ربكه حول الخزائن 

واألدراج لبعض األفكار والسياسات التي قد تعمل، سواٌء جديدة أو قدمية. يف الوقت الذي يشقُّ فيه 

اً باللحم  مرشوع التقنني طريَقة حول ويتهال ومن خالل الربملان، ما بدأ كهيكل عظمي أصبح مكســوَّ

والعضــالت. وبطبيعة الحال، فإن مرشوع القانون ميكن أيضاً يف نهاية املطاف أن يصبح ســمينا مثل 

فرانكنستني.

4- مالحظة جانبية، ال يزال لدَي نفس الطبيب يف كامربيدج الذي سجلُت معه يف املرحلة الجامعية قبل 

30 عامــا، عىل الرغــم من تغيريي للمنزل وحتى املدينة عدة مرات. درجات مامرســتي جيدة، لكنها 

ليست األفضل. أنا متأكد من أنني كنت سأتاثر بهذه التقييامت لو كانت موجودة يف ذلك الحني.

.British Crime Survey, July 2014 -5

 Leslie K. John, Alessandro Acquisti and George Loewenstein, )2011( ‘Strangers on -6

 a Plane: Context-Dependent Willingness to Divulge Sensitive Information’. Journal

.of Consumer Research, Vol. 37, No. 5 )February 2011(, pp. 858–873

 http://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-trends/ -7

لتقديــرات حديثة انظر آلخر تقاريــر من منظمة الصحة العاملة. اآلن هنــاك توقعات تقريباً بأن يصبح 

سكان بعض الدول بالكامل من زائدي الوزن بحلول عام 2030. 

 The Behavioural Insights Team )2014(, Reducing Mobile Phone Theft and Improving -8

.Security. Home Office

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/390901/HO_Mobile_theft_paper_Dec_14_WEB.PDF.
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.Which?, 3 November 2014 -9

10- وجد كٌل من جورج لووينشتاين وكريستني روبرتو بشكل مستقل أن االستدالل البرصي له تأثري أكرب 

عىل الخيارات الغذائية اإلضافية، وأن إدراج شــخصية برشية يزيد من التأثري. وقد ذهب األسرتاليون 

مؤخــراً مع تصنيف نجوم ضمن نفس الفئة، مع مؤرشات مبكرة عىل أنها تحفز بالفعل إعادة صياغة 

الخيارات.

 Hoffrage U., and Gigerenzer, G. )1998(, ‘Using natural frequencies to improve  -11

.diagnostic inferences’, Acad. Med., 73: 538–40

.http://www.surveyandtest.com/do-epc-ratings-affect-house-prices -12

الفصل 8- اتباع نهج مختلف لتحديات السياسات الكبرى:

1. "الصناديــق الحمراء" هي الحقائب املميزة التي ُتعطى للوزراء يف الحكومة الربيطانية لحمل األوراق 

الرسمية. كثرٌي من إيقاع الحكومات حول العامل يقرع بالتناغم مع ملء وتفريغ هذه الصناديق.

2. انظــر، عىل ســبيل املثال، كيف يقول غالبيــة الجمهور يف العديد من البلدان أن السياســيني يضعون 

"مصالحهم الشخصية" فوق املصلحة العامة، وكذلك التغطية واسعة النطاق، كيف أن الربملانات لديها 

عطالت صيف طويلة، وأن رؤساء الوزراء يأخذون عطالٍت خالل األزمات.

 Tetlock, Philip E. )2005(, Expert Political Judgment: How Good Is It?, Princeton .3

.University Press

4. انظر لعمل ,Robert et al آلخر اإلحصاءات عن معدالت التوقف عن التدخني:

  http://www.smokinginengland.info/.

5. إذا نســبنا 50.000 يف الســنة، أو حوايل الربع، من الزيادة يف عدد املدخنني الذين يتحولون للســجائر 

االلكرتونيــه – مع مالحظة أن هذا أهم عامل يف تــرك التدخني -  وأخذنا باالعتبار االفرتاض املتحفظ 

أن مجرد تقديم موعد اإلقالع عن التدخني مبا فيه الكفاية إلنقاذ عامني من الحياة يف املتوسط، وهذا 

يشري إىل أن السجائر االلكرتونية تنقذ حاليا حياة 100،000 سنويا.



419 داخل وحدة الحفز

املالحظات

.WHO Framework Convention on Tobacco Control, 21 July 2014, p.2 .6

.http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-en.pdf?ua=1 

7. اســتند هذا إىل أدلة تشــري إىل أن الناس أكرث مياًل الســتكامل تسلسل املهام إذا كانوا يشعرون أنها قد 

حققــت بالفعل بداية جيدة. بالتــايل زبائن املقهى عندما يتم اعطاؤهم بطاقــة الوالء التي متنحهم 

القهــوة مجانــاً، بعد رشاء عرشة أكواب مع وجود ختمني جاهزين يف البطاقة )أي 12 ختاًم(، ســوف 

يقومون برشاء القهوة أرسع بكثري من إعطائهم بطاقة خالية لعرشة أختام فقط.

Ioannidis, J. P. A. )2005(, ‘Why Most Published Research Findings Are False’, http:// .8

buster.zibmt.uni-ulm.de/dpv/dateien/DPV-Wiss-False-Research-Findings.pdf

9. حجــم العينــة لهذه التجربة الضخمــة كان 110,000، انظــر للنتائج املســتقبلية والتحليل مصحوباً 

.Gallagher, Gyani, Sanders et al :بالنمذجة القياسية بواسطة

10. هناك حوايل 2.4 مليون من املطالبات املقبولة للباحثني عن العمل عادًة يف الســنة، يدفع 57 جنيها 

إســرتلينيا تحت 25 ســنة وحوايل 72 جنيها إســرتلينيا ألكرث من 25 ســنة. وترتاوح املدة األكرث شيوعاً 

لالســتحقاقات تاريخياً بني 13 و26 أســبوعا، مع وجود حوايل 000 800 شخص مستحق أي وقت من 

األوقــات. وبالتايل فــإن التقدير التقريبي هو 2.4 مليون x 2 - 4 )أيام حفظ( x 60-70 £ )متوســط 

مستوى املنفعة يف األسبوع( ÷ 7 = 48-96 مليون £.

11. ُيعزى مصطلح "األرواح الحيوانية" عموماً إىل جون ماينارد كينز، من كتابه عام 1936، النظرية العامة 

للعاملة، الفائدة واملال.

12. عىل األقل واحدة من هذه األفكار آتت مثارها الحقاً، وذلك يف شــكل مؤرش رسقة الهاتف املحمول؛ 

واحدة من العديد من األفكار لكشــف حساسية املســتهلك والتجارة واملنتجات امُلباعه عرب اإلنرتنت، 

وحفز املصنعني لبناء منتجات أكرث أمناً للمستهلكني )انظر الفصل 7(.

الفصل 9- الرفاهية، حفز ذواتنا، وحفز بعضنا بعضاً، يحقق لنا حياة أكثر سعادًة:

1. انظــر: Halpern, D., )2009( The Hidden Wealth of Nations   للمزيد عن املفاضلة بني وقت 

التنقل والرضا عن الحياة. يبقى القياس لألثر مسألة متنازع عليها. من الصعب فصل الفروق الفردية 

 Stutzer and Frey )2008(, ‘Stress that doesn’t pay: the :وآثار االختيار بشكل كامل. انظر أيضا

.commuting paradox’, Scandinavian Journal of Economics, 110 )2(: 339–66
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.Aristotle, The Nicomachean Ethics, 1098a .2

.An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue )1725( .3

.The Principles of Moral and Political Philosophy )1785( .4

.An Introduction to the Principles of Morals and Legislation )1789( .5

 Inglehart, R. F. )1989(, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton  .6

.University Press

 Donovan, N., and Halpern, D. )2002(, ‘Life satisfaction: the state of knowledge and .7

.implications for government’, Prime Minister’s Strategy Unit, discussion paper

This method of measuring well-being is known as the Experience Sampling .8

.Method )ESM( ويعرف هذا األسلوب لقياس الرفاه باسم طريقة خربة العينة

 Lewis, J., ‘Income, Expenditure and Personal Well-being, 2011/12’ )2014(, Office for .9

.National Statistics

10. يف ورقــة حديثة ومحددة وقد تصبح مثرية للجــدل، الحظ أوزوالد أن الجني املرتبط باالكتئاب يبدو 

أقــل يف الدامنارك، حيث درجة الرضا عن الحياة مرتفعة. وعالوة عىل ذلك، الحظ أن هناك عالقة بني 

مســتوى هذا الجني يف عدد من البلدان ومتوسط مســتوى الرفاه الشخيص. هذا يؤسس لحجة، وإن 

كانت هشة يف هذه املرحلة، أن االختالفات الجينية قد تفرس االختالفات الوطنية يف مستويات الرفاه 

الشخيص، وبالتايل قد تؤثر هذه بدورها عىل معدالت النمو. وسوف يكون تطور غري عادي إذا استطاع 

اآلخرون تأكيد النتائج أو التفصيل فيها.

 MacKerron, G., and Mourato, S. )2013(, ‘Happiness is greater in natural environments’, .11

.Global Environmental Change, 23)5(: 992–1000

 Dunn, E. W., Gilbert, D. T., and Wilson, T. D. )2011(, ‘If money doesn’t make you .12

 happy, then you probably aren’t spending it right’, Journal of Consumer  Psychology,

.21)2(: 115–25. Subsequently expanded into the book Happy Money
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.Halpern, D., )2005(, Social Capital, Polity Press, for a summary of the :13. انظر

Literature مللخص عن األدبيات. ملســح شــامل لألدبيات انظر: Holt-Lunstad et al، والتي تشــمل 

بيانات من 300 ألف مشــارك، متت متابعتهم مبتوسط 7 ســنوات ونصف. وهذا يدل عىل أن األفراد 

الذين يحصلون عىل دعم اجتامعي كاٍف تزيد احتامالت بقائهم عىل قيد الحياة بنســبة 50 يف املائة 

 Holt-Lunstad, J., Smith, T. باملقارنة مع نظرائهم الذين يعانون من ضعف العالقات االجتامعية

 B., and Layton, J. B. )2010(, ‘Social relationships and mortality risk: a metanalytic

.review’, PLoS medicine, 7)7(, e1000316

 Pennebaker, J. W., Kiecolt-Glaser, J. K., and Glaser, R. )1988(. ‘Disclosure of  .14

 traumas and immune function: Health implications for psychotherapy’. Journal of

.Consulting and Clinical Psychology, Vol. 56, pp. 239-245

 Oswald, A. )1997(, ‘Happiness and economic performance’, Economic Journal,   .15

.107: 1815–31

 Helliwell, J.F. and Huang, H., )2010( ‘How’s the Job? Well-Being and Social Capital  .16

in the Workplace’. ILRREVIEW, Vol. 63 )2( http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/

.ilrreview/vol63/iss2/2/

Gallup data summarised in John Helliwell’s blog: https://socialcapital.wordpress. .17

/com/tag/john-helliwell كام لوحظ من البيانات أن املوظفني الذين أفادوا بوجود أصدقاء مقربني 

يف العمل كانوا:

• 43% أكرث احتامليًة لتلقي الثناء أو االعرتاف بعملهم يف األيام السبعة املاضية.

• 37% أكرث عرضًة لإلبالغ عن أن شخصاً ما يف العمل شجع عملهم.

• 35% أكرث احتاملية لإلخبار عن زميل يف العمل التزم بالجودة.

• 28% أكرث أحتاملية لإلبالغ أن شخصاً ما يف العمل تحدث معهم عن تقدمهم يف األداء خالل األشھر 

الستة املاضیة.
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• 27% أكرث عرضة لإلبالغ أن رسالة رشكتهم تجعلهم يشعرون بأهميتهم.

• 27% أكرث عرضة لإلبالغ بأن آراءهم يتم األخذ بها يف العمل.

• 21% أكرث عرضة لإلبالغ أنه يف العمل، لديهم الفرصة للقيام بأفضل ما لديهم.

.Layard, R. )2011( Happiness: Lessons from a New Science .18

http://www.ons.gov.uk/ons/  2014 يف  إال  تنــرش  مل  أنهــا  إال   ،2011 بيانــات  مــن  هــذه   .19

 .dcp171766_363811.pdf

.Gilbert, D. )2007( Stumbling on Happiness, Knopf .20 

21. انظر للموقع الشخيص ل  Carol Dweck’s لالطالع عىل أعاملها: 

 https://web.stanford.edu/dept/psychology/cgi-bin/drupalm/cdweck, أو Dweck, C. S.

 )2006(, Mindset: The New Psychology of Success. For Angela Duckworth’s closely

.related work on ‘Grit’ see https://sites.sas.upenn.edu/duckworth/pages/research

22.  كثرياً ما كنت أتحدث أنا وريتشــارد يف نفس جلســات النقاش، مثل جلسة مع أنجيال مريكل يف عام 

2013، وقد استخدم هذه العبارة عدة مرات، ودامئا الجملة ترضب وتراً.

 .Fujiwara, D., & Dolan, P. )2014(. Valuing mental health. Policy, 4, 2-1.23

 Spence, R., Roberts, A., Ariti, C. and Bardsley, M. )2014(. ‘Focus on: Antidepressant .24

 prescribing. Trends in the prescribing of antidepressants in primary care’, Quality

.Watch. http://www.health.org.uk/publications/focuson-antidepressant-prescribing/

مل يتم احتساب االرتفاع بسبب فرتات وصفة أقرص، وال من خالل التغيريات يف قوة األقراص املوصوفة.

25. االتصاالت الشــخصية، ديفيد كالرك )أكســفورد، ورئيس برنامج تحســني الوصول إىل العالج النفيس 

يف اململكة املتحدة(. التزام لتوســيع e-CBT وقــدم يف ميزانية مارس 2015، تحت تأييد نائب رئيس 

الوزراء، نيك كليج.

 Dunn, E. W., Aknin, L. B., and Norton, M. I. )2008(, ‘Spending money on others .26

.promotes happiness’, Science, 319)5870(: 1687–8
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https://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/SRI-National-  .27

C i t i z e n - S e r v i c e - 2 0 1 3 - e v a l u a t i o n - m a i n - r e p o r t - Au g u s t 2 0 1 4 . P D F

http://www.behaviouralinsights.co.uk/publications/evaluating-youth- socialaction .28

 Halpern, D., )1995(, Mental health and the built environment. Taylor and Francis. .29

 Also, Halpern, D. )2008( ‘An evidence-based approach to building happiness building

 for happiness, in RIBA-edited volume, Jane Wernick, J )ed( Building happiness:

.architecture to make you smile. RIBA Building Futures, Black Dog Publishers

30. هذه فكرة تم اقرتاحها من قبل Paul Resnick يف أمريكا وال زالت فكرة غريبة.

.Alice Isen, ibid. – ref. 6 in ‘Social’ )Ch. 5( .31

32. متت مراجعة ل ’magenta book‘ والذي يضع معايري للتقييم، والذي ينظر أيضا يف آثار السياسات 

رة حديثا. عىل الرفاهية أيضا وقياسها، وحيثام كان ذلك ممكنا باستخدام تدابري ONS  املطوَّ

 Brickman, P., Coates, D., and Janoff-Bulman, R. )1978(, ‘Lottery winners and accident .33

 victims: Is happiness relative?’, Journal of Personality and Social Psychology, 36)8(:

 917. In fact, these results are often incorrectly reported as showing that winning the

 lottery or becoming paralysed has no longtermimpact on well-being. This is not the

.case, but the effects are still much smaller than most people think they would be

Fujiwara, D., and Campbell, R. )2011(, Valuation Techniques for Social Cost-  .34

 Benefit Analysis: Stated Preference, Revealed Preference and Subjective Well-Being

.Approaches. A Discussion of the Current Issues. HM Treasury

 Inglehart, Ronald F., Foa, R., Peterson, C., and Welzel, C. )2008(, ‘Development, .35

 Freedom, and Rising Happiness A Global Perspective )1981– 2007(’, Perspectives

.on Psychological Science, 3)4(: 264–85. DOI. Abstract. Public Access. Local Access

 Halpern, D. and Reid, J. )1992(; ‘Effect of unexpected demolition announcement .36

 on health of residents’. BMJ 304:1229; Halpern, D )1995(, Mental health and the

.built environment. Taylor and Francis
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 Buell, RyanW., and Michael I. Norton. The Labor Illusion: How Operational Transparency  .37

 Increases Perceived Value.’ Management Science 57, no. 9 )September 2011(: 1564–1579.

.Buell, Ryan W., and Michael I. Norton

 ‘Think Customers Hate Waiting? Not So Fast…’ Harvard Business Review 89, no. 5

.)May 2011(

الفعالية كانت يف عام 2007 , اختارت Ipsos MORI عينة عشوائية طَبقية من العموم.  .38

انظــر Halpern, D., )2009(, Hidden Wealth of Nations, Polity Press ملزيــد من التفاصيل   .39

عــن خلفية العمل وكذلك العمل يف كندا ، وللمزيــد من برنامج اختبار األصدقاء والعائلة يف برنامج 

. http://www.england.nhs.uk/ourwork/pe/fft/ انظر  NHS

 Epley, N., and Schroeder, J. ‘Mistakenly seeking solitude’, Journal of Experimental  .40

.Psychology: General, vol. 143)5(, Oct 2014, 1980–1999

يف حــال مرشوع HS2 املثري للجدل يف اململكة املتحدة، قد تقرر بناء ســكة حديد جديدة ألســباب   .41

أخــرى عــىل أي حال، مثل نقص القدرات. لكن تغيري التقييامت مــن الوقت املوفر قد ال تزال تفتح 

احتــامالت أخرى أرخص، مثل زيادة قدرة الخطوط املوجــودة لديك، أو بناء خدمة أبطأ ولكن أكرث 

راحة.

عىل سبيل املثال أعلنت اإلمارات زيادة مستوى الرفاهية كأولوية قصوى يف إسرتاتيجية 2015.  .42

Putnam, R. D., Campbell, D. E., & Garrett, S. R. )2012(. American Grace:  .43

.How Religion Divides and Unites Us. Simon and Schuster

الفصل 10- ما الذي يعمل؟ صعود الحكومة التجريبية:

 Petrosino, Anthony, Buehler, John, and Turpin-Petrosino, Carolyn )2013(,  .1

 ‘Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile

Delinquency: A Systematic Review’, http://www.campbellcollaboration.org/lib/

.project/3/
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https://www.gov.uk/government/publications/test-learn-adapt-developingpublic-  .2

.policy-with-randomised-controlled-trials

 Cochrane, A. )1972( Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health  .3

.services, Cochrane, p.6

 Shepherd, J. P. )2007( ‘The production and management of evidence for public  .4

 service reform’. Evidence and Policy; 3: 231–51. Jonathan more recently revisited
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شكر وتقدير:
هناك العديد من الناس الذين يستحقون الشكر واالمتنان عىل عمل ونتائج فريق الرؤى 

الســلوكية التــي يصفها هذا الكتاب، وهناك قامئة شــكر أقرص إىل حد مــا للكتابة وتحرير 

الكتاب نفسه.

هناك عدد من األشــخاص يســتحقون اعرتافاً رصيحاً بدورهم الفعال يف إنشــاء الفريق 

ودعمه يف وقت مبكر، وكثرٌي منهم آُمل أنني تذكرت اإلشارة إليهم يف الباب 1. من بني هؤالء 

أمــني عام مجلس الوزراء الســابق والالحق، اللورد غوس أودونيل والســري جريميي هيوود، 

فبــدون دعمهام الثابــت – ومكاتبهام الخاصة الرائعة – مل يكن الفريق ليحقق التأثري الذي 

حققه، وبدون دعمهام يل شخصياً كنت بالتأكيد لن أعود إىل رقم 10 )مكتب رئيس الوزراء( 

للقيام "بجولة أخرى". وشــكر خاص جداً يجب أن أتوجه به أيضاً إىل ريتشــارد ثالر؛ للدور 

الفريد والداعم الذي لعبه دامئاً يف الفريق، ودعمه الشخيص يل. لقد متكن دامئاً من تحقيق 

التوازن الســليم متاماً بني التفكري العميق وتقديم املشــورة املدروســة جيداً، وبني اللمسة 

الخفيفة وغري املزعجة )وأنا آســف عىل ذلك الغذاء يف رقم 10(. وعىل الجانب الســيايس، 

أتوجه بشــكر خاص إىل رئيس الوزراء ديفيد كامريون، وإىل روهان ســيلفا وستيف هيلتون 

وأوليفــر ليتوين وبويل ماكنزي. أما اآلخرون الذين يســتحقون االعــرتاف بدعمهم عىل مر 

الســنني من داخل مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء ووزارة الخزانة فيشــملون: 

سوزان أكالند-هود، بول بات، مايك براكن، تيم تشاتوين، ويل كافنديش، نيك كليج، إيفان 

كوليســرت، ميالين داويس، جون فاينجلتون، إيان فوربس، جون جيبســون، مايلز جيبسون، 

أميت جيل، هيو هاريس، روبرت هاريســون، ريتشــارد هيتون، جاي هورســينغتون، نيك 

هريد، جوس جاســبريت، جو جونســون، إميا كيني، جون كينغامن، بول كرييب، دان كورسيك، 

روب كرامــر ، كــريان كومريا، إد ليولــني، غافن لوكهارت، كريس لوكــوود، تيم لوك، مايكل 

ليناس، كريس مارتن، فرانســيس مود، ليز ماكوين، إمييل مايلز، بن موشهام، كريس مرين، 

توم نيكســون، إلينور بســمور، مادي فيبس تايلور، ريتشــارد ريفيس ، إيفان روجرز، نيك 

سيدون، غرانت شــابس، جيمس أوشونييس، ديف رامسدن، فيليب ريكروفت، لورا تروت، 
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أنطونيو ويليامز، بويب وود، ودان يورك ســميث. وأود أيضاً أن أضيف شــكراً شخصياً لروح 

الفكاهة الطيبة التي ال تعرف الكلل واللمســة اإلنسانية، من رشطة وموظفي وحراس باب 

وبوابة مبنى رقم 10 – فبينام نحن نأيت ونذهب، أنتم واقفون بثبات للحفاظ عىل ســالمة 

املــكان ومن فيه. كام ينبغي أن يتوجه التقدير إىل ليام برين، من نهاية الحكومة الســابقة، 

ع تقرير ميندســباس والذي ساعد عىل تشكيل أساس العمل الذي كان ُيتبع. هناك  الذي وقَّ

مباغتة قاســية يف النظام السيايس الدميقراطي، ولكن أيضاً هناك يشء – بني السطور – مثري 

لإلعجاب بشكل كبري يتعلق بكيفية مترير الناس للعصا عرب الحكومات املتعاقبة ملن بعدهم، 

ليكملوا املسرية مع حسن النية الحقيقية لجعل العامل مكاناً أفضل.

ونحن مدينون أيضاً بالشــكر لعدد مــن الوزراء واملستشــارين واملوظفني املدنيني من 

الــوزارات واإلدارات األخــرى، مبا يف ذلك مــن هيئة اإليــرادات HMRC: ديفيد غوك، لني 

هومــر، إدوارد تروب، روهان غروف، نيك داون؛ ومن وزارة العمل واملعاشــات التقاعدية 

DWP: روبرت ديفرييو، ديفيد فرويد، فيليبا سرتود، ستيف ويب، تريفور هودلستون؛ ومن 

وزارة التعليــم: مايكل غوف، ديفيد الوس، تيم ليونيغ، كريــس ورمالد، توم جيفوري، بول 

كيســاك؛ ومن وزارة الصحة وكذلك دائرة الصحة العامــة يف إنجلرتا PHE: جريميي هانت، 

جني إليســون، أونا أوبراين، ســايل ديفيس، فيليســيتي هاريف، دنكان سيلبي، كيفن فنتون؛ 

ومــن وزارة األعامل واالبتكار واملهــارات BIS: مات هانكوك، ديفيد ويليتس، إد ديفي، جو 

سوينســون، جايلز ويلكس، إمييل ويلش، أمانــدا روالت؛ ومن أماكن أخرى: مارك ولبورت، 

ديفيد ديفيس، جيل ماثيسون، ستيفن ألدريدج. والشكر أيضاً إىل أعضاء مجليس االستشاري 

ملا قد ينجح: داين ميســون، لورا بايتون، لويز مور، وروس نيلســون، وإىل رؤســاء مراكز ما 

يعمل What Works، مع الثورة الهادئة التي يقودونها.

كــام أتوجه بالشــكر إىل رشكاءنا يف "تهــور واندفاع" فريق الرؤى الســلوكية من داخل 

مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء، يف شكل الفريق الحايل الغريب والرائع )رشكة 

ذات أغراض اجتامعية(، وهذا يشمل: فرانسيس مود، ستيفن كييل، جانيت بيكر، أندرياس 

جورجيــو، نييك كري، إد وايتينغ، إد ويلش، جازمني غالســبورو، بول مالتبي؛ ولرشكائنا الجدد 

يف جمعية نيســتا الخريية Nesta، وخاصة فيل كوليغان، مع جيوف مولجان، جون شيشام، 

وبقية فريق نيستا.
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عَمــل فريق الرؤى الســلوكية كان دامئاً مــا ُيبنى عىل أفكار أعــامل املجتمع األكادميي 

األوســع والزمالء واألصدقاء. وهذا يشمل فريقنا االستشــاري األكادميي، الذي يرأسه غوس 

أودونيل وأعضاؤه: ريتشــارد ثالر، نيك تشيرت، دان غولدستني، بيرت جون، جورج لووينستني، 

ترييــزا مارتيو، وبيرت توفانو. أيضاً الفريق وأنا مدينون بالفضل ألعامل ومشــورة العديد من 

األشخاص، وخاصة لدانيال كانيامن وكاس سونشتاين، وأيضاً ديفيد ألبوري، دان أرييل، جون 

بارون، كريســتيان باسون، موريس برييويت، جون بريتون، إيريس بوهنيت، ماكس بازرمان، 

بــوب كيالديني، كاري كوبر، أنجس ديتون، بول دوالن، أنجيــال داكورث، بويب دايف، كارول 

دويك، جريد جيجريينزر، بن غولداكر، بييل هانسون، تيم هارتفورد، جون هليويل، فيليسيا 

هوبريت، بول جونسون، مايك كييل، بو كيلمر، دوم كينغ، كريستيان كرول، ديفيد اليبسون، 

ريتشــارد اليارد، ســتيف ليفيت، جون ليســت، دونالد لو، مايك لوكا، روبرت ماكوركوديل 

، مايــك نورتون، بيث نوفــاك، فيليب أوريوبولوس، بن بيج، بوب بوتنــام، مات رابني، تود 

روجرز، ماريت ســيليغامن، نايجل شادبولت، إلدار شــافري، جوناثان شيبريد، ديليب سومان، 

روري ساذرالند، ريتشارد سوزمان، الري شريمان، أندرو سكيتس وكيفن فولبي.

واألهــم عىل اإلطالق، أود أن أشــكر األشــخاص الرائعــني واملوهوبني الذين يشــكلون 

ويدعمون فريق الرؤى الســلوكية نفســه. ويرجع الفضل بوجه خاص إىل أوين ســريفيس، 

الذي كان مركزاً يف بناء فريق متامسك، وتجوَّل يف تعقيدات االنتقال من داخل الحكومة إىل 

الشــكل الحايل، وإىل أندي جاكسون وأويل نغوين لتقديم منظمة فعالة، وهي إرثنا الوحيد 

مــن تحولنا من الحكومة إىل شــكل "كامــل" إىل حد ما من الحوكمة لهــذا الكيان الصغري. 

ولكــن أنا ممــنت حقاً لعمل ودعم مجلس إدارتنا املمتاز، برئاســة بيــرت هوملز، الذي جلب 

معه اســتقالالً حقيقياً للعقل، وحساً تجارياً سلياًم، وحساًم يف االجتامعات التي هي إضافة 

قيِّمة للغاية لعملنا، ولعضــَوي مجلس اإلدارة فيليب كوليغان وجانيت بيكر، اللذان ميثالن 

مصالح أغلبية املســاهمني يف نيستا ومجلس الوزراء، وقدما لنا وقتهام، وتحدياً بنَّاًء، ودعاًم 

يف التدابري الصحيحة فقط.

بعد أن منا الفريق من حوايل اثني عرش إىل أكرث من 60 شــخصاً، هناك اآلن كثريون جداً 
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يف فريق الرؤى السلوكية ال أذكرهم وأشكرهم جميعاً، ولكن اسمحوا يل عىل األقل باستدعاء 

الشــكر لبعض األعضاء الرئيســيني للفريق، وخاصة أولئك الذين كانوا مع الفريق من األيام 

األوىل والذين ساعدوا يف هذا الكتاب. الشكر ألوين عىل قراءة وفحص عىل األقل بعضاً من 

هذا الكتاب، وخاصة لتصحيح األغالط الشــنيعة التي كان من شــأنها أن تتسبب يف جرمية 

غري مقصودة. آمل أننا أحطنا بجميع األخطاء، ولكنني أنا من يتحمل املسؤولية الكاملة عن 

األخطاء أو السهو التي ال تزال قامئة. أشكركم قيادات الفريق، والزمالء الرائعني، عىل االنضامم 

إىل الفريق: املوهوبني بشكل كبري والالمعني، روري غاالغري )أسرتاليا(، سام نغوين )االقتصاد 

والعاملة(؛ ســيمون رودا )الشؤون الدولية واملنزلية(؛ فيليسيتي ألغيت )املستهلكني والبنية 

التحتية(؛ مايكل هالسورث )الصحة والرضائب(؛ إلزبيث كريكامن )أمريكا الشاملية(؛ مايكل 

ســاندرز )التقييم والعطاء(؛ زهاي ســوون )التعليم واملهارات(؛ وكيت غالزبروك )املناطق 

الناشئة(. لقد قال يل وزير سابق يف مجلس الوزراء ذات مرة: "إن طموحك يف الحياة يجب 

أن يكــون التأكد من أن أولئــك الذين يتبعونك، ويحلون محلــك يف نهاية املطاف يكونون 

أفضل فيام يقومون به حتى منك". وأنا آمل ذلك.

كان للفريــق تطور كبــري آخر يف العامني املاضيني متثل يف تعميــق العالقات مع الزمالء 

واألصدقــاء يف جميــع أنحاء العــامل، كام تعلم اآلخرون مــن عمل فريق الرؤى الســلوكية 

واستفادوا من دعمه وانتشاره. وأتوجه بتقديري الخاص يف أسرتاليا إىل كريس إيكلس، وبلري 

كوميل، وجريييل ريشرت، ولني روبرتس؛ ويف الواليات املتحدة األمريكية إىل مايا شانكر، وداين 

غوروف، وجيمس أندرســون؛ ويف البنك الدويل إىل ماركــو هرنانديز، ورينوس فاكيس؛ ويف 

أملانيا إىل أندريا شنايدر؛ ويف سنغافورة لزمالئنا البارزين يف حكومة سنغافورة.

شكر إضايف، للتعليقات واملساعدة عىل الكتاب، أدين به إىل مايكل هسورث، جني روبني، 

أريال كريستال، لورين برن، ويف املرحلة النهائية من تحويله لكتاب فعيل، إىل جيمس بولن، 

إد فولكرن، إيفون جاكوب، ريتشــارد كولينز، وال ســيام هوغو هاربر، وســام هانيس، وكات 

غالزبروك.

وأخرياً، أود أن أتقدم بالشــكر الجزيل إىل عائلتي - إىل جني وهارون وإسحاق - وأعتذر 

بصدق عن جميع عطالت نهاية األســبوع واألعياد التي أضاعها عيّل هذا الكتاب )وأسالفه(. 
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لقد كانت هذه الســنوات العديــدة الحافلة – كاملة يف العمــل، واالمتحانات يف الجامعة، 

والحرمان من األرسة – شــعرت أنه يف بعض األحيان "األشــياء الهامــة" للحياة قد تقلصت 

لتصبــح عىل الهامش. قد تكون فكرة مجنونة محاولة إصالح ذلك عن طريق تطبيق ما ورد 

يف هذا الكتاب كذلك. هارون وإســحاق – أنتام شــابان رائعان حقاً، وجني أنا لست متأكداً 

مام فعلته ليك استحق أن أكون معك، ولكن أنا مرسور للغاية لحصول ذلك. أنا أتطلع صدقاً 

إىل بعض الوقت يف السنوات القادمة ألتفرغ متاماً، خصوصاً من أجلكم عائلتي.

د. س. هـ.، يونيو 2015
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