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وســاهم يف هــذا التقريــر أيًضــا كل مــن أليكســي بغــدادي مــن ســرتاتيجي& الشــرق األوســط، وســامر مــى وراويــة عبــد الصمــد، وكالمهــا ممــن عمــل ســابقاً يف ســرتاتيجي& 
الشــرق األوســط. يــود املؤلفــون التعبــر عــن شــكرهم وتقديرهــم لــكل مــن الدكتــورة ميشــيل هاريســون والدكتــورة ســوزان مايــر علــى مســامهتها القّيمــة يف هــذا التقريــر.

ُنشــرت هــذه الدراســة ســابًقا يف القمــة العامليــة للحكومــات

نبذة عن المؤلفين

ستراتيجي& الشرق األوسط

 Ideation“ وعضو يف جملس إدارة ، PwC فادي عدرا هو شــريك يف ســرتاتيجي& الشــرق األوســط، وهي جزء من شــبكة
Center”، وهــو مركــز حبثــي رائــد لســرتاتيجي& الشــرق األوســط. ويقــع مقــر عملــه يف بــروت، ويــرأس فــادي عــدًدا مــن منصــات القطــاع العــام يف 
مجيــع أحنــاء املنطقــة، وقــد قــاد جهــود صياغــة السياســات واالســرتاتيجيات علــى املســتوى الوطــي لعمــالء مــن احلكومــات اخلليجيــة، مــع الرتكيــز علــى 

جمــال التنميــة االجتماعيــة يف اآلونــة األخــرة.

الدكتــور يحيــى عنوتــي هــو مديــر أول فيســرتاتيجي& الشــرق األوســط وعضــو يف قطــاع الطاقــة والكيماويــات واملرافــق العامــة باملنطقــة وعضــو يف 
جملــس إدارة “Ideation Center”. وهــو متخصــص يف اســرتاتيجيات التنميــة االقتصاديــة القائمــة علــى املــوارد ويقــدم خدماتــه االستشــارية 

للحكومــات وشــركات النفــط الوطنيــة والدوليــة وشــركات املرافــق العامــة. 

أليــس خــالط هــي مديــرة “Ideation Center”. وكانــت تشــغل ســابًقا منصــب مديــرة يف ســرتاتيجي& الشــرق األوســط. ومتلــك أكثــر مــن 
10 ســنوات خــرة مــن العمــل يف قطــاع االتصــاالت ووســائل اإلعــالم والتكنولوجيــا. وتشــمل جمــاالت عملهــا اســرتاتيجيات القطــاع الوطــي وخطــط 

التحــول الرقمــي.

”WPP“ مجموعة

 ”WPP“  بالشرق األوسط ومشال أفريقيا، وهي جزء من شبكة ”WPP“ سامر الدادا هو مدير التنمية االسرتاتيجية والشراكات يف جمموعة
العاملية. ويُركز جمال عمله على التنمية املؤسسية، ويشارك يف تطوير األعمال، ويقود شراكات ومشاريع اسرتاتيجية يف مجيع أحناء املنطقة.

فيليبا كالير هي رئيسة قطاع األعمال احلكومية والعامة يف جمموعة  “WPP” مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. وهي تقدم املشورة إىل 
العاملني يف جمال االتصاالت احلكومية وعمالء يف القطاع العام بشأن االسرتاتيجيات واالبتكار وأفضل املمارسات العاملية وبناء القدرات وأهداف 

املشرتيات، من أجل تقدمي احللول الشاملة األكثر مرونة وكفاءة وجودة خاضعة للمراقبة للتغلب على التحديات اليت تواجه القطاع العام.
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»Ideation Center« نبذة عن

»WPP« نبذة عن مجموعة

نبذة عن القمة العالمية للحكومات

إن »Ideation Center« أو مركز الفكر هو املؤسسة الفكرية الرائدة يف شركة سرتاتيجي& الشرق األوسط، جزء من شبكة يب دبليو سي. 
وتتمثل مهمته يف قيادة أحباث مبتكرة واستحداث األفكار بشأن موضوعات اجتماعية واقتصادية حمورية يف املنطقة.

يتمتع »Ideation Center« بدعم إدارة الشركة الكامل وجيسد التزام شركة سرتاتيجي& الفريد بتحقيق التقّدم يف منطقة الشرق األوسط. 

يرمي »Ideation Center« إىل مساندة صانعي القرار وقادة قطاع األعمال يف معاجلة املوضوعات ذات التأثر اجلوهري يف هذه القطاعات. 
وميزج املركز بني أحباث أساسية وخرات عملية من اجملتمع املهي يف القطاعني العام واخلاص لتوفر أفكارًا طويلة املدى، متاشًيا مع مهمة الشركة.

يستند العمل الريادي لـ«Ideation Center« يف اجملال الفكري إىل أحباث معمقة ملهمة ومبتكرة، وحتليل جّدي يركز على أهم املوضوعات 
املطروحة يف املنطقة، وحوار ملتزم يتماشى مع ديناميكية الشرق األوسط، وإىل أفكار جمربة من شأهنا إحداث الفرق. وحمصلة هذه اجلهود هي 

نتيجة ملهمة وُمثرية ومكافئة.

www.ideation-center.com :للمزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإللكرتوين للمركز

»WPP« هي أكر جمموعة خلدمات االتصال يف العامل حيث بلغت قيمة مشاريعها يف عام 2016 74 مليار دوالر أمركي، فيما وصلت عائداهتا 
إىل أكثر من 19 مليار دوالر أمركي يف عام 2016. وتقدم اجملموعة من خالل شركاهتا العاملة كوكبة شاملة من خدمات االتصال والتسويق مبا يشمل 

إدارة استثمارات الدعاية واإلعالن ووسائل اإلعالم وإدارة استثمارات البيانات والعالقات العامة والشؤون العامة والعالمات التجارية واهلوية واتصاالت 
الرعاية الصحية والتسويق املباشر والرقمي والرتويج وتسويق العالقات مع العمالء واالتصاالت املتخصصة. يعمل لدى اجملموعة أكثر من 205.000 

موظف )مبا يشمل الشركات الزميلة واالستثمارات(، وهم يعملون يف أكثر من 3000 مكتب منتشر يف 112 دولة.

تُقدم »WPP« املتخصصة يف جمال القطاع العام واحلكومة إرشادات لصناع السياسات وقادة االتصال يف القطاع العام بشأن االسرتاتيجيات 
واالبتكار وتنمية القدرات وأفضل املمارسات العاملية حيث ميكن أن حُتقق خدمات االتصال أكر األثر على أهداف السياسة العامة، وحنن شركاء 

حلكومات يف أكثر من 75 دولة يف شى أرجاء العامل.

القمة العاملية للحكومات منّصة عاملية هتدف إىل استشراف حكومات املستقبل. وحتّدد القمة كل عام برنامج عمل حلكومات املستقبل مع الرتكيز 
على كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا يف التغلب على التحديات العاملية اليت تواجه البشرية.

القمة العاملية للحكومات مركٌز لتبادل املعرفة بشأن عّدة موضوعات من بينها عمل احلكومات واستشراف املستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة 
للتواصل بني صناع السياسات واخلراء والرّواد يف جمال حتقيق التنمية البشرية.

تفتح القمة العاملية للحكومات بابًا على املستقبل من خالل دراسة وحتليل أحدث التوجهات والتحديات والفرص اليت تواجهها البشرية. كما أهنا 
منّصة لعرض أحدث االبتكارات وأفضل املمارسات واحللول الذكية اليت حتّفز االبتكار يف مواجهة التحديات املستقبلية.
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تُباشر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي1 تنفيذ برامج حتوُّل وطنية طموحة يتعذر جناحها إال إذا 
حققت أهدافًا اجتماعية واقتصادية وبيئية رئيسية. ولن تكون عملية صنع السياسات احلكومية التقليدية اليت 

تنطوي على توفر حوافز وفرض قواعد ولوائح وحدها كافية لتحقيق معظم هذه األهداف املنشودة. وهذا 
يُعزى إىل أن األفراد لديهم »احنياز معريف« وميول طبيعية ملقاومة التغير حى ضد مصاحلهم الفضلى. بناًء 

على ذلك، وملواجهة هذه االحنيازات وحتسني كفاءة السياسات احلكومية اجلديدة، تقوم دول عديدة بإدماج 
الرؤى املستمدة من العلوم السلوكية يف عملية صنع السياسات احلكومية.

وُيكمل دمج الرؤى املستمدة من العلوم السلوكية يف تصميم السياسات أدوات السياسة التقليدية من خالل 
توفر فهم أكثر واقعية للسلوك البشري. وجتمع العلوم السلوكية بني الرؤى املستمدة من علم األعصاب وعلم 
النفس وعلم االجتماع إلنشاء جمموعة من األدوات مثل رسائل التواصل املؤطرة ومقارنات األقران واخليارات 
االفرتاضية املعدلة والقدوات واأللعاب واملسابقات، وما إىل ذلك. وُتشجع هذه األدوات جمتمعة األفراد على 

اختيار اإلجراءات املبتغاة واملنشودة. وقد أثبتت هذه التدخالت السلوكية فعالية عالية يف حتقيق أولويات 
القطاع العام، والسيما االستدامة البيئية، وأمناط احلياة الصحية، واملشاركة املدنية. فهي غر ُمكلفة نسبًيا 

وسهلة التعديل لتحقيق أفضل النتائج. ومع ذلك، ينبغي تنفيذ هذه األدوات بعناية ألهنا غر قابلة للتكرار يف 
سياقات خمتلفة. فعلى صناع السياسات اختيار األدوات الصحيحة وتطبيقها بشفافية، مع الرتكيز على رفاه 

األفراد دون تقييد حريتهم من أجل ضمان الوصول إىل النتائج املرجوة.

سعًيا وراء تنفيذ هذا املنهج حتتاج كل حكومة يف دول جملس التعاون اخلليجي يف البداية، إىل تشكيل فريق 
مركزي معي باستخالص الرؤى من العلوم السلوكية يعمل على مجع البيانات والرؤى، واختيار األدوات 
السلوكية الصحيحة الستخدامها يف التدخالت السلوكية وحتسينها. وهذا من شأنه تسهيل نقل املعرفة، 
وضمان تعزيز التنسيق بني اإلدارات، وتوفر التكاليف. وهذا يتطلب وضع مهمة واضحة للفريق ودعمه 

على املستوى السياسي. وينبغي أن يبدأ الفريق يف تنمية قدراته من خالل االستفادة من املهارات اليت متلكها 
املؤسسات الدولية الرائدة واخلراء املنتدبني، مث إرساء مصداقيته بواسطة حتقيق مكاسب سريعة. وأخرًا، على 

الفريق أن يعقد شراكات داخلية وخارجية لزيادة حجم نشاطاته وإطالق تدخالت أوسع نطاقًا.

ملخص تنفيذي
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دور العلوم السلوكية في عملية صنع السياسات الحكومية

مبقــدور العلــوم الســلوكية مســاعدة حكومــات دول اخلليــج يف حتقيــق العديــد مــن األهــداف االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة الــواردة يف خمتلــف خطــط التحــوُّل الوطنيــة اخلاصــة هبــا مثــل الرؤيــة االقتصاديــة 2030 

إلمــارة أبوظــي، ورؤيــة الكويــت اجلديــدة 2035، ورؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030. ورؤيــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة 2021. وُيكلَّــف صنــاع السياســات مبهمــة تطبيــق سياســات جديــدة لتحقيــق هــذه األهــداف 

الطموحــة، ولكــن غالبًــا مــا ُيبطــون بســبب عجــز األفــراد عــن االلتــزام هبــذه السياســات أو رفضهــم تأييدهــا. 
وتســتطيع العلــوم الســلوكية تزويــد صنــاع السياســات بفهــم أفضــل ألســباب تصــرف األفــراد هبــذه الطــرق 
ومســاعدهتم علــى تصميــم أدوات لتغيــر هــذه الســلوكيات، وبالتــايل إثــراء النمــاذج االقتصاديــة القائمــة.

مل تنجــح أدوات السياســة التقليديــة الــيت اســتخدمتها احلكومــات دائًمــا يف تغيــر الســلوكيات. ويعــود 
الســبب يف ذلــك إىل أن تصميــم هــذه األدوات غالبًــا مــا ُيســتمد مــن النمــاذج االقتصاديــة القياســية وتصميــم 

السياســات الــيت تســتخدم التخمينــات القائمــة علــى املعرفــة واخلــرة حــول كيفيــة اســتجابة األفــراد. ويفــرتض 
هــذا املنهــج أن األفــراد ينتقــون خيــارات منطقيــة تفضــي إىل أفضــل النتائــج املمكنــة بغــض النظــر عــن الســياق. 
ولكــن غالبًــا مــا يتصــرف األفــراد يف الواقــع بشــكل غــر منطقــي: فهــم يقاومــون ادخــار النقــود وينغمســون يف 

عــادات غــر صحيــة مثــل التدخــني أو تنــاول الوجبــات الســريعة، ويتباطــأون عندمــا يتعلــق األمــر بالوفــاء مبواعيــد 
هنائيــة حــى لــو كانــوا علــى درايــة بالعواقــب الســلبية لســلوكهم. وترجــع هــذه االحنرافــات عــن الســلوك املنطقــي 

إىل مــا ُيســمى »باالحنيــاز املعــريف«. فعلــى ســبيل املثــال، مييــل األفــراد، فيمــا يُعــرف »باالحنيــاز للحاضــر«، إىل 
تصــور األشــياء بأقــل مــن قيمتهــا إذا كانــوا ســيحصلون عليهــا يف املســتقبل، ولــذا يســعون إىل اإلشــباع الفــوري 

بــداًل مــن ذلــك. وهــذا يُفســر تكبــد أحدهــم لديــون بطاقــات االئتمــان لشــراء شــيء علــى الفــور بــداًل مــن ادخــار 
النقــود لشــرائه يف املســتقبل. ويُعــرف »االحنيــاز للســلبية« بامليــل إىل الســماح للتجــارب الســلبية بالتأثــر علــى 
القــرارات اجلديــدة وإعاقــة التغيــر، فعلــى ســبيل املثــال، فــإن تذكــر األشــخاص فشــلهم يف احلميــة الغذائيــة الــيت 

اتبعوهــا مســبًقا يــؤدي إىل تثبيطهــم عــن اتبــاع محيــة جديــدة. وأوضحــت الدكتــورة ســوزان مايــر، الــيت جــرى 
مقابلتهــا يف إطــار هــذه الدراســة، وهــي ُمؤسســة مشــاركة ملختــر الرتبيــة والــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 
جبامعــة شــيكاغو، أن »االحنيــازات املعرفيــة توجــد يف كل مــكان ولكــن قــد ختتلــف يف درجتهــا. وهــي خمتلفــة 

عــن املشــكالت املتعلقــة بعــدم الوصــول للمعلومــات أو غيــاب األدوات أو املعتقــدات الشــخصية أو العوامــل 
اهليكليــة املســاعدة«. 

تستطيع العلوم 
السلوكية تزويد 

صناع السياسات 
بفهم أفضل 

ألسباب تصرف 
األفراد بهذه الطرق 

ومساعدتهم على 
تصميم أدوات لتغيير 

هذه السلوكيات، 
وبالتالي إثراء النماذج 

االقتصادية القائمة.
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وتــؤدي االحنيــازات املعرفيــة إىل إضعــاف فعاليــة السياســات اجلديــدة ومنــع التغيــر وتفاقــم املشــكالت القائمــة 
مثــل انتشــار األمــراض غــر املعديــة أو ارتفــاع تكاليــف الطاقــة. وال تراعــي عمليــة صنــع السياســات التقليديــة 
بشــكل تلقائــي االحنيــازات املعرفيــة لألفــراد ممــا يــؤدي إىل وجــود ســلوكيات غــر مرغوبــة. فعلــى ســبيل املثــال، 
فــإن جمــرد تنفيــذ برامــج توعيــة ملكافحــة اإلصابــة مبــرض الســكري قــد ال يكــون كافيًــا لتقليــل معــدالت البدانــة 
يف الــدول. وهــذا يُعــزى جزئيًــا إىل أن توعيــة األفــراد بعواقــب مــرض الســكري فقــط دون املتابعــة بالتدخــالت 
الســلوكية الــيت حتــول دون انتــكاس األفــراد إىل العــادات الغذائيــة غــر الصحيــة لــن حُتفــز التغيــر املنشــود علــى 

حنــو فعَّال.

ُيشــخص منهــج العلــوم الســلوكية االحنيــازات املعرفيــة مــن خــالل دمــج جمموعــة واســعة مــن الــرؤى املســتمدة 
مــن علــم االقتصــاد وعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع. مث تســتخدم العلــوم الســلوكية هــذه الــرؤى الشــخصية 
)املعتقــدات والتوجهــات والســلوكيات العاطفيــة( لتصميــم تدخــالت تُغــر ســلوكيات األفــراد. وقــد تأخــذ 

التدخــالت الســلوكية شــكل »توجيهــات« وهــي أدوات تؤثــر علــى قــرارات األفــراد دون فــرض قيــود عليهــم أو 
تغيــر دوافعهــم، وبالتــايل حُتافــظ علــى حريــة اختيارهــم. وقــد أجرينــا مقابلــة مــع الدكتــورة ميشــيل هاريســون، 

الرئيســة التنفيذيــة لـــ»WPP« املتخصصــة يف جمــال القطــاع العــام واحلكومــة، الــيت أوضحــت قائلــة »تتمحــور 
العلــوم الســلوكية حــول فهــم معتقــدات األفــراد وتوجهاهتــم وســلوكياهتم العاطفيــة مــن أجــل خلــق قصــة ورســالة 

تُغــر ســلوكياهتم بطريقــة يروهنــا طبيعيــة. وهــذه الــرؤى هــي أســاس كل جــزء مــن خطــة التنفيــذ مبــا يشــمل القيــاس 
والتحسني«.

تعتمــد احلكومــات تقليديـًـا علــى املنهــج العلمــي واألكادميــي عنــد تصميــم السياســات، ولكنهــا تتعلــم تدرجييًــا 
مــن أســاليب التســويق الناجحــة للقطــاع اخلــاص حســب إفــادة الدكتــورة هاريســون، حيــث أشــارت إىل أن 

اعتمــاد حلــول القطــاع اخلــاص علــى مــدار الســنوات العشــرة املاضيــة أحــرز تقدًمــا بطيئًــا وثابتًــا، إال أن وترتــه 
تســارعت مؤخــًرا حيــث بــدأ املزيــد مــن صنــاع السياســات يف االعــرتاف بفاعليــة هــذه احللــول. ففــي عــام 

2010، شــكَّلت اململكــة املتحــدة الفريــق املعــي بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية والــذي كان أول كيــان 
ينجــح يف تطبيــق الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف عمليــة صنــع السياســات.2 ومنــذ ذلــك احلــني، 

أنشــأت دول أخــرى مثــل أســرتاليا والصــني وفرنســا وكينيــا وســنغافورة والواليــات املتحــدة كيانــات مماثلــة. وممــا 
يبــدو واضًحــا أن العديــد مــن الــدول تبحــث عــن ممارســات عامليــة رائــدة مُيكــن تطبيقهــا علــى الصعيــد احمللــي.
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أمثلة شائعة من األدوات السلوكية

جيب أن تكون األدوات السلوكية شفافة وليست مضللة، 
ويسهل إلغاؤها، وأن هتدف إىل حتسني رفاه األفراد. وتشمل 

األمثلة األكثر شيوًعا ما يلي: 
الــيت 	  التواصــل  محــالت  تعتــر  التواصــل.  رســائل  تأطيــر 

تســتفيد مــن الــرؤى الثقافيــة والنفســية العميقــة ركيــزة أساســية 
لتمكــني التغيــر املنشــود علــى حنــو فعَّــال.

تعزيــز الوعــي الخطابــي. الوعــي اخلطــايب هــو مــا يســتطيع 	 
الظــروف  عــن  شــفهًيا  عنــه  التعبــر  أو  قولــه  الشــخص 
املــدارس  التدخــالت يف  االجتماعيــة. ومــن شــأن تصميــم 
)حتديــث املناهــج الدراســية، والــدورات التدريبيــة، والرحــالت 
امليدانيــة(، وشــرائح احملتــوى اخلاصــة علــى القنــوات اإلعالميــة 

لتوعيــة اجلماهــر بشــأن الســلوكيات املقصــودة.
التجاريــة 	  العالمــات  اختيــار  القــدوات.  مــن  االســتفادة 

والقــادة  والفنانــني  )الرياضيــني  العامــة  الشــخصيات  أو 
لتأييــد  السياســيني( أو خلــق شــخصيات خياليــة منوذجيــة 
ســلوك منشــود مُيكــن أن يشــجع املزيــد مــن األفــراد علــى أن 
يــذو حذوهــم. وباملثــل، فــإن مقارنــات األقــران ميكــن أن 

الذنــب. أو  بالفخــر  اإلحســاس  بإثــارة  التغيــر  حُتفــز 

تعييــن خيــارات افتراضيــة جديــدة. إن اســتخدام اللوائــح 	 
لوضــع النتيجــة املرجــوة كخيــار افرتاضــي )علــى ســبيل املثــال، 
مبثابــة  املنزليــة  الكهربــاء  الســتهالك  خضــراء  خطــة  وضــع 
تقييــد  دون  األفــراد  مشــاركة  مــن  يزيــد  االفرتاضــي(  اخليــار 

حريتهــم يف االختيــار.
تحفيــز األفــراد مــن خــالل محــاكاة نظــم األلعــاب. مــن 	 

شــأن منــح األفــراد فرًصــا لكســب إجنازاهتــم عندمــا ينخرطــون 
يف ســلوك مرغــوب، مــن خــالل حتديــد األهــداف الشــخصية 
علــى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  املســابقات  أو 
ســبيل املثــال، أن يُعــزز مــن شــعورهم بالكفــاءة الذاتيــة أو 

ُيســهم يف تطبيــع الســلوك املســتهدف اجتماعيًــا.
ذهنيــة 	  »اختصــارات«  خلــق  إن  االســتدالل.  اســتخدام 

مثــل الشــعارات واألغــاين واإلشــارات البصريــة ومــا إىل ذلــك، 
ميكــن أن ُيســرع عمليــة صنــع القــرار لــدى األفــراد وُيســاعدهم 
علــى تبــيِّ حــل ُمــرٍض قريــب مــن الســلوك املرغــوب )علــى 
ســبيل املثــال، يتذكــر األفــراد توصيــة »5 حصــص غذائيــة يف 
اليوم«لتنــاول كميــة مناســبة مــن الفواكــه واخلضــروات، بالرغــم 
مــن أن هــذا ال يعــي بالضــرورة أهنــم ســيلتزمون هبــذا النظــام(.

ُتكمــل الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية عمليــة صنــع السياســات القياســية مــن خــالل تقــدمي رؤيــة أكثــر 
واقعيــة للســلوك البشــري والســماح بصقــل السياســات وتكييفهــا طــوال العمليــة. مث ُتســتخدم هــذه الــرؤى يف 

تصميــم التدخــالت الســلوكية باســتخدام أدوات ســلوكية خمتلفــة لتحقيــق النتيجــة املرجــوة. ويتعــذر إجــراء مثــل 
هــذه التجــارب يف ظــل السياســات القياســية وحدهــا. وتؤكــد الدكتــورة مايــر هــذا األمــر حينمــا تشــر إىل أن 
»أدوات التدخــل الســلوكي ال ميكــن أن حتــل حمــل أدوات السياســات التقليديــة متاًمــا. فعلــى ســبيل املثــال، 
سيفشــل تشــجيع اآلبــاء ألطفاهلــم علــى القــراءة إذا مل تكــن البنيــة املناســبة متوافــرة، أي إذا كان اآلبــاء ال 

يســتطيعون شــراء الكتــب أو الوصــول إىل مكتبــات عامــة«.

وعلــى هــذا النحــو، إذا أرادت احلكومــات جنــاح التدخــالت الســلوكية، فعليهــا أن تُنشــئ البنيــة التحتيــة 
الداعمــة وأدوات السياســات القياســية املالئمــة، باإلضافــة إىل تنفيــذ األداة أو جمموعــة األدوات الســلوكية 

الصحيحــة )انظــر الشــكل 1(. فعلــى ســبيل املثــال، لــن تنجــح السياســة الراميــة لزيــادة معــدالت إعــادة التدويــر 
إذا مل توفــر البلديــات البنيــة التحتيــة املناســبة إلدارة النفايــات.
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الشكل 1
ُتكمل العلوم السلوكية عملية صنع السياسات التقليدية من خالل مراعاة االنحيازات المعرفية 

1 الوعي اخلطايب هو ما يستطيع الشخص قوله أو التعبر عنه شفهًيا عن الظروف االجتماعية. 

املصدر: سرتاتيجي&

أهمية التواصل

التواصل هو أداة رئيسية لتنفيذ السياسات السلوكية. وال 
يقتصر دور التواصل على تثقيف األفراد وتوعيتهم فحسب، 
بل هو أيًضا حافز للتغير. وميكن أن يتناول التواصل مشاعر 

األفراد أو قيمهم أو تصوراهتم لألعراف االجتماعية جلعل 
التغير املطلوب مقبواًل لديهم. وميكن أن يُغر دوافعهم 

واحنيازاهتم وعاداهتم.

ولكي تتمكن آليات التواصل من ذلك، ينبغي أن تدمج 
اختيار الرسالة والرسول والقنوات ذات الصلة بشكل مالئم 

وفعَّال. ونادرًا ما يتصرف األفراد بالطريقة اليت يؤمنون هبا 
فعلًيا أو يقولون أهنم يؤمنون هبا. وعلى هذا النحو، ينبغي 

اإلجابة عن أسئلة حمورية حول سبب تصرف األفراد هبذه 
الطريقة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نطاق ووترة تعرض 
األفراد ألشكال متعددة من احملتوى يومًيا تتزايد بشكل 

سريع. كما أن مصدر املعلومات أو الرسول، وجتاوب األفراد 
معه، هو أيًضا عنصر أساسي يف التأثر على األفراد لتغير 
سلوكهم. فعلى سبيل املثال، من املرجح أن يعتمد األفراد 

على معلومات قدمها هلم خبر أو شخص ودود.3 وسُيساعد 
الشكل الصحيح جلمع البيانات عر طرق البحث ذات الصلة 

يف حتديد أدوات التواصل املالئمة للوصول إىل األشخاص 
املناسبني يف الوقت احملدد وبالطريقة الصحيحة، ورصد التقدم 

حرز، وتقييم النتيجة اإلمجالية.
ُ
امل

تصميم
السياسات

الفعَّال

التدخالت السلوكيةعملية صنع السياسات التقليدية ض األساسي
االفترا

ت
األدوا

زيادة / خفض معدالت الضرائب

رفع / تطبيق الدعم

توفير البنية التحتية المناسبة

فرض الحصص

فرض العقوبات

تطبيق القوانين / اللوائح

تأطير رسائل التواصل
تعزيز الوعي الخطابي١

االستفادة من القدوات

 تعيين خيارات افتراضية جديدة

تحفيز األفراد من خالل محاكاة نظم األلعاب

استخدام االستدالل

النظرية االقتصادية القياسية:
يتخذ األفراد قرارات منطقية استناًدا إلى 

أحكام مستنيرة

الواقع:
تتأثر قرارات األفراد وسلوكياتهم 

باالنحيازات المعرفية
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يُعــد اختيــار اجملموعــة الصحيحــة مــن األدوات هــو الركيــزة األساســية لتعظيــم تأثــر التدخــالت الســلوكية. 
وأبلــغ دليــل يوضــح ذلــك هــو محلــة »التغيــر مــدى احليــاة« »Change4Life«، وهــي محلــة أطلقتهــا 

إدارة الصحــة العموميــة يف إجنلــرتا هبــدف املســاعدة يف مكافحــة البدانــة يف مرحلــة الطفولــة. فقــد اســتفادت 
احلملــة، الــيت ُأطِلقــت يف عــام 2009، مــن أدوات التواصــل، وخصائــص حمــاكاة نظــم األلعــاب، والشــراكات 

لتحقيــق هدفهــا. كمــا قدمــت محلــة »Change4Life« مقاطــع فيديــو مدهتــا 10 دقائــق مــن »التمرينــات 
احلركيــة«، وهــي أنشــطة تضــم شــخصيات الرســوم املتحركــة مــن ديــزين، ممــا زاد مــن جاذبيتهــا للجمهــور 
املســتهدف، كمــا أســهمت محلــة إعالميــة يف خلــق الوعــي هبــذه املبــادرة. وعلــى الصعيــد احمللــي، تلقــى 

املشــاركون يف هــذه احلملــة خطــط أنشــطة شــخصية وتنبيهــات حــول األنشــطة القريبــة منهــم. ونتيجــة لذلــك، 
أدت احلملــة إىل زيــادة عــدد األطفــال »غــر الرياضيــني« الذيــن اختــاروا ممارســة الرياضــة أســبوعًيا يف املــدارس 

بنســبة 166 باملائــة، وتشــجيع املــدارس علــى إدخــال املزيــد مــن األنشــطة الرياضيــة.4 وال تــزال احلملــة مســتمرة 
وتقــدم حمتــوى متجــدًدا إىل أربعــة ماليــني أســرة مشــاركة حــى تاريــخ نشــر هــذا التقريــر.

تحليل: تأثير الخيار المزيف على تفضيالت األفراد في المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

قامت شــركة »Kantar TNS«، وهي إحدى شــركات 
جمموعــة »WPP«، مؤخــًرا بإجــراء اســتبيان يف اململكــة 

العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة لتوضيــح كيــف 
ميكــن »لتأثــر اخليــار املزيــف«، وهــو أداة ُتســتخدم يف 

التدخــالت الســلوكية، أن يدفــع األفــراد إىل تغيــر تفضيالهتــم 
بــني خياريــن متاحــني. وقــد حتقــق ذلــك مــن خــالل إدخــال 

خيــار ثالــث »متــدين بشــكل غــر متماثــل«، وهــذا يعــي أنــه 
متشــابه ولكنــه أقــل جــودة بشــكل واضــح مــن أحــد اخلياريــن 

املتاحــني. وبالتــايل فــإن هــذا اخليــار املزيــف ُيشــجع املزيــد 
مــن األفــراد علــى انتقــاء أحــد اخلياريــن املتاحــني. وقــد مت 

تقســيم املشــاركني يف االســتبيان يف اململكــة العربيــة الســعودية 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل جمموعتــني، حيــث أُعطيــت 
اجملموعــة األوىل إمكانيــة االختيــار بــني عضويــة مميــزة باهظــة 
الثمــن يف صالــة لأللعــاب الرياضيــة مــع الوصــول إىل مرافــق 

الصالــة علــى مــدار اليــوم مبــا يشــمل مجيــع الصفــوف التدريبيــة 
وحــوض الســباحة، وخيــار عضويــة أقــل كلفــة بكثــر مــع وصــول 

جزئــي فقــط ملرافــق الصالــة مــع اســتبعاد الصفــوف التدريبيــة 
وحــوض الســباحة. وقــد اختــار أكثــر مــن نصــف املشــاركني يف 

اجملموعــة األوىل خيــار العضويــة األقــل كلفــة.

وكان الغــرض مــن اجملموعــة الثانيــة هــو اختبــار مــا إذا كان 
املشــاركون ســيغرون تفضيالهتــم عــن خيــار العضويــة األقــل 
كلفــة عنــد عــرض خيــار ثالــث متــدين بشــكل غــر متماثــل، 

وهــو اخليــار املزيــف، وهــو خيــار وســط بــني اخلياريــن األولــني، 
فهــو أقــل تكلفــة بشــكل طفيــف مــن خيــار العضويــة املميــزة 
بالرغــم مــن أن مزايــاه أقــل جاذبيــة، لكنــه أكثــر تكلفــة مــن 

خيــار العضويــة األقــل كلفــة. وقــد جنحــت التجربــة يف جعــل 
األفــراد ينتقــون خيــار العضويــة املميــزة )انظــر الشــكل 2(.

ومــع ذلــك، فــإن النظــر إىل نتائــج الرجــال والنســاء تكشــف 
بشــكل منفصــل عــن التبايــن يف احلجــم واالختــالف النســي 
يف اخليــارات يف الدولتــني. ففــي اململكــة العربيــة الســعودية، 

كان الرجــال أكثــر انتقــاًء خليــار العضويــة األقــل كلفــة يف 
غيــاب اخليــار املزيــف. غــر أن نفــس النســبة تقريبًــا مــن 

الرجــال والنســاء اختــارت العضويــة األقــل كلفــة عنــد إدراج 
اخليــار املزيــف. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كان هنــاك فــرق 

ملحــوظ بــني اجلنســني يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حيــث 
كان للخيــار املزيــف تأثــر قــوي علــى تفضيــل املــرأة )انظــر 
الشــكل 3(، فقــد خفــض عــدد األعضــاء الذيــن اختــاروا 

العضويــة األقــل كلفــة إىل أكثــر مــن النصــف. وتُوصــي شــركة 
»Kantar TNS« بإجــراء املزيــد مــن البحــوث للحصــول 
علــى رؤى أكثــر وضوًحــا حــول هــذا اخللــل احلاصــل، وحتديــد 

كيــف ميكــن أن يؤثــر علــى اســتخدام هــذه البيانــات يف 
التدخــل الســلوكي الشــامل، ولــذا يلــزم حتليــل الــرؤى املســتمدة 
مــن العلــوم الســلوكية لفهــم هــذه احلــاالت الشــاذة إذا مــا أُريــد 

تطبيقهــا يف صنــع السياســات.
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الشكل 2
يُمكن أن يؤثر إدراج خيار مزيف على تغيير األفراد لتفضياتهم

الشكل 3
يتفاوت الحجم واالختاف النسبي في التغيير السلوكي حسب الدولة والنوع االجتماعي

نسبة املشاركني يف االستبيان باململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة الذين انتقوا خيار العضوية الرخيصة حسب الدولة 
)بالنسبة املئوية(

نسبة املشاركني يف االستبيان باململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة الذين انتقوا خيار العضوية الرخيصة حسب الفئة والنوع 
االجتماعي )بالنسبة املئوية(

»Kantar TNS« املصدر: شركة

»Kantar TNS« املصدر: شركة

اململكة العربية السعودية

٦٦

٢٩

٪٣٧-

اإلمارات العربية املتحدة

٥٣
٪١٩-

٣٤

ا�موعة ٢ (مع إدراج اخليار املزيف)ا�موعة ١ (بدون إدراج اخليار املزيف)

اإلمارات العربية املتحدةاململكة العربية السعودية

ا�موعة ٢ (مع إدراج اخليار املزيف)ا�موعة ١ (بدون إدراج اخليار املزيف)

إناثذكورإناثذكور

٪٤٥-
٪٣٣٪-١٣- ٧٥

٣٠٢٩

٥٠

٣٧

٦١

٢٨

٥٨
٪٢٩-
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أجندة التدخالت السلوكية في دول مجلس التعاون الخليجي

مبقــدور دول جملــس التعــاون اخلليجــي، مــن خــالل تطبيــق التدخــالت الســلوكية يف مواضعهــا الصحيحــة، حتقيــق 
األهــداف الرئيســية الــواردة يف خطــط التحــوُّل الوطنيــة اخلاصــة هبــا بشــكل فعَّــال. وقامــت ســرتاتيجي& بتحليــل 

برامــج التحــوُّل يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي ووجــدت أن التدخــالت الســلوكية ميكــن تطبيقهــا علــى 12 
هدفًــا يف هــذه اخلطــط. وبعــد ذلــك، رتَّبــت ســرتاتيجي& هــذه األهــداف حســب أولويتهــا مــن خــالل تقييــم 
نســبة التدخــالت الســلوكية يف مقابــل األدوات اهليكليــة املســتخدمة لتحقيقهــا، فضــاًل عــن جنــاح التدخــالت 

الســلوكية املنفــذة عامليًــا لتحقيــق أهــداف مماثلــة )انظــر الشــكل 4(.

الشكل 4
بمقدور التدخالت السلوكية المساعدة في تحقيق 12 هدفًا رئيسًيا للتنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي

الفعالية احملتملة للتدخالت السلوكية

املصدر: الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظي، ورؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030، ورؤية اململكة العربية السعودية 2030؛ ورؤية الكويت 
اجلديدة 2035، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية اإلمارات العربية املتحدة 2021، وحتليل سرتاتيجي&

١

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
منخفضة١٢

حتقيق االستدامة البيئية
احلفاظ على منط حياة صحي
زيادة املشاركة املدنية
تعزيز اهلوية والقيم الوطنية

تشجيع تربية األطفال الفعَّالة
متكني املرأة

توثيق التماسك االجتماعي
محاية املستهلكني
ضمان أمن املواطنني وسالمتهم
تعزيز احملتوى احمللي وإنتاجية العمالة
بناء جمموعة مواهب من ذوي املهارات العالية
زيادة إنتاجية القطاع العام

مرتفعة
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ولتوضيــح االســتخدام الصحيــح للتدخــالت الســلوكية ومزاياهــا، ســُركز هــذا التقريــر علــى األهــداف الوطنيــة 
الثــالث ذات أعلــى إمكانيــة للتدخــل الســلوكي وهــي: حتقيــق االســتدامة البيئيــة، واحلفــاظ علــى منــط حيــاة 

صحــي، وزيــادة املشــاركة املدنيــة. وتتضــح هــذه األهــداف مــن خــالل أربــع مبــادرات وهــي: ترشــيد اســتهالك 
امليــاه والكهربــاء، والتشــجيع علــى إعــادة التدويــر، واحلــد مــن البدانــة، وفــرض االمتثــال الضريــي.

1- ترشــيد اســتهالك الميــاه والكهربــاء

بالرغــم مــن أن األدوات اهليكليــة مهمــة لرتشــيد اســتهالك امليــاه والكهربــاء يف دول جملــس التعــاون 
اخلليجــي، إال أهنــا جيــب أن ُتســتكمل بــأدوات التدخــل الســلوكي الــيت تعــاجل االســتهالك املفــرط لألســر. 
وتشــمل األدوات اهليكليــة إعــادة تقييــم فواتــر امليــاه والكهربــاء وزيــادة الوصــول إىل العــدادات الذكيــة. 

ولكــن األمــر املهــم هــو تغيــر الســلوكيات ألن الطريقــة الــيت يســتهلك هبــا األفــراد امليــاه والكهربــاء تزيــد مــن 
تفاقــم عوامــل مثــل الــري املكثــف ودعــم الطاقــة. وعنــد توعيــة األفــراد مبخاطــر نقــص امليــاه أو تكاليــف 
الطاقــة املرتفعــة وتوجيههــم للحــد مــن اســتهالكهم، قــد ال يُغــرون مــن ســلوكهم. والســبب اخلفــي وراء 

ذلــك هــو »االحنيــاز للوضــع الراهــن« )أو »تريــر الوضــع الراهــن«( حيــث يُفضــل األفــراد األوضــاع احلاليــة 
)اســتهالك امليــاه والكهربــاء بقــدر مــا يرغبــون( عــن البدائــل املقرتحــة )ترشــيد امليــاه أو الكهربــاء(، حــى لــو 

كان هــذا يؤثــر علــى رفاهيــة الفــرد أو اجملتمــع. كمــا ميكــن أن خيتــار األفــراد ال شــعوريًا جتاهــل اآلثــار الســلبية 
الواضحــة لســلوكهم )خطــر انقطــاع التيــار الكهربائــي يف أوقــات ذروة االســتهالك واآلثــار البيئيــة الضــارة 

لتحليــة امليــاه أو حــرق الوقــود األحفــوري( مبــا يعــرف باســم »االحنيــاز لســلوك النعامــة«.

يســتهلك ســكان دول جملــس التعــاون اخلليجــي كميــات ميــاه مبعــدالت تفــوق املتوســط العاملــي، بالرغــم 
مــن أن املنطقــة تُعــاين مــن نقــص يف امليــاه. وتُعــد دورات امليــاه هــي املصــدر األول الســتهالك امليــاه يف 
األســر بســبب الســلوكيات التبذيريــة مثــل االســتحمام لفــرتات طويلــة، أو عــدم غلــق صنابــر امليــاه عنــد 

تنظيــف األســنان، أو اســتخدام قواعــد املراحيــض عاليــة التدفــق ودورات الشــطف املتكــررة. ووفًقــا لتقريــر 
ســرتاتيجي& حــول حتقيــق اســتدامة امليــاه يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي، تســتهلك اململكــة العربيــة 

الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، ومهــا الدولتــان األكثــر اســتهالكًا للميــاه يف املنطقــة، مــا بــني 10 و 
39 مــرة أكثــر مــن كميــة امليــاه املتجــددة املتاحــة هلمــا.5 ويف الوقــت نفســه، ُيشــر معهــد املــوارد العامليــة إىل 
أن مجيــع دول جملــس التعــاون اخلليجــي الســت ســتكون مــن بــني أكثــر 10 دول تُعــاين مــن اإلجهــاد املائــي 
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وعلــى صعيــد الطاقــة، تزايــد اســتهالك الكهربــاء بســرعة مــع مــرور الوقــت يف معظــم دول جملــس التعــاون 
اخلليجــي. وقــد جتــاوزت الزيــادة يف نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الكهربــاء معــدل منــو نصيــب الفــرد مــن 

الناتــج احمللــي اإلمجــايل يف الســنوات األخــرة، ممــا ُيشــر إىل أن األوىل كانــت مدفوعــة بالســلوكيات الكامنــة 
لــدى األفــراد. ووفًقــا للهيئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة، علــى ســبيل املثــال، فقــد ارتفــع 
اســتهالك الطاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية بنســبة 5.7 باملائــة ســنويًا مــن عــام 2005 )مبــا يُعــادل 

700.000 برميــل نفــط يوميًــا( إىل عــام 2016 )مبــا يُعــادل 1.400.000 برميــل نفــط يوميًــا(، بينمــا 
ارتفــع عــدد الوحــدات الســكنية بنســبة 2.5 باملائــة فقــط خــالل نفــس الفــرتة. ولــذا، يُعــزى هــذا االرتفــاع 

يف االســتهالك باألســاس إىل اإلســراف يف االســتهالك املنــزيل. فالعديــد مــن املنــازل يف دول جملــس التعــاون 
اخلليجــي ُتشــغل الغســاالت وغســاالت الصحــون دون إكمــال ســعتها القصــوى. وال يغلــق الكثــر مــن 

املســتهلكني األضــواء، ووحــدات تكييــف اهلــواء، واألجهــزة اإللكرتونيــة عنــد عــدم اســتخدامها. ويف عــام 
2017، كان يعــاين أكثــر مــن 70 باملائــة مــن املنــازل مــن قصــور نظــام العــزل وهــو مــا ميثــل حــوايل 25 
مليــون وحــدة تكييــف هــواء ذات كفــاءة منخفضــة يف اســتخدام الطاقــة.7 ونتيجــًة لذلــك، تتكبــد دول 

جملــس التعــاون اخلليجــي تكاليــف كبــرة إلمــداد الكهربــاء.

يستهلك سكان 
دول مجلس التعاون 

الخليجي كميات 
مياه بمعدالت تفوق 
المتوسط العالمي، 

بالرغم من أن 
المنطقة تُعاني من 

نقص في المياه.
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بإمــكان دول جملــس التعــاون اخلليجــي تعديــل الســلوكيات املرتبطــة باالســتهالك املفــرط للميــاه والكهربــاء 
مــن خــالل التدخــالت الســلوكية واألدوات اهليكليــة. وهــذا األمــر قــد ينطــوي علــى تدخــالت تكتيكيــة 

ومحــالت توعيــة علــى اجلانــب الســلوكي، تليهــا تشــريعات لتوفــر األدوات اهليكليــة. ومُيكنهــا إعــادة 
تصميــم فواتــر الطاقــة إلظهــار مســتوى الدعــم، ووضــع مقارنــات بــني األســر يف نفــس احلــي الســكي، 
وجعــل »اخلطــط اخلضــراء« هــي اخليــار االفرتاضــي، أو اســتخدام بطاقــات وصــف اســتهالك الطاقــة. 

ففــي عــام 2015، علــى ســبيل املثــال، طبــق املركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة شــهادات املطابقــة جلميــع 
وحــدات تكييــف اهلــواء املســتوردة واملصنعــة حمليًــا الــيت تتطابــق مــع معايــر كفــاءة اســتخدام الطاقــة 

اجلديــدة الــيت اعتمدهــا املركــز. ومــن شــأن هــذه املبــادرات تعزيــز اســتخدام األجهــزة املوفــرة للطاقــة مثــل 
الغســاالت واملــردات املــزودة مبحــوالت رقميــة أو دش وقواعــد مراحيــض منخفضــة التدفــق. وميكنهــا أيًضــا 

إجــراء مقارنــات بــني اســتهالك امليــاه والكهربــاء يف األســر ونظراهتــا يف الــدول ذات مســتويات الدخــل 
املماثلــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، باســتطاعة محــالت التوعيــة العامــة أيًضــا تثقيــف األفــراد بشــأن األثــر البيئــي 

الســتهالكهم املفــرط.

ويُعــد مــا أقدمــت عليــه مصــر مــن األمثلــة ذات الصلــة علــى اســتخدام محــالت التواصــل لتوعيــة املســتهلكني 
بشــأن اســتخدام الطاقــة. ففــي عــام 2014، كانــت الطلبــات علــى إمــدادات الكهربــاء يف مصــر تتجــاوز 
قــدرة التوليــد، ممــا أدى إىل انقطــاع التيــار الكهربائــي يوميًــا. وكان اســتهالك األســر مُيثــل جــزًءا كبــرًا مــن 

املشــكلة، حيــث شــكَّل 42 باملائــة مــن جممــوع االســتهالك مقارنــة باملنشــآت الصناعيــة والعامــة الــيت 
شــكَّلت 32 و 26 باملائــة علــى التــوايل. واســتغلت املبــادرة املصريــة للحفــاظ علــى الطاقــة القنــوات 

اإلعالميــة التقليديــة والرقميــة إلرســال رســائل حــول معــدالت االســتهالك والتوجيهــات يف شــكل نصائــح 
بشــأن كفــاءة اســتخدام الطاقــة. فعلــى ســبيل املثــال، أخطــرت املبــادرة املســتهلكني بضبــط مؤشــرات 

وحــدات تكييــف اهلــواء علــى درجــة احلــرارة املناســبة، واســتخدام الوقــود املناســب للســيارات، وإيقــاف 
تشــغيل أجهــزة املطبــخ الكهربائيــة حــال عــدم اســتخدامها. كمــا ناقشــت احلملــة هــذه القضيــة يف الرامــج 

احلواريــة، وعرضــت احملطــات التلفزيونيــة عــداد الكهربــاء علــى شاشــاهتا لعــرض ذروة اســتهالك الكهربــاء يف 
الدولــة بشــكل آين. وقــد حققــت املبــادرة اخنفاًضــا بنســبة 3.7 باملائــة يف الطلــب علــى الكهربــاء خــالل 

شــهرين فقــط.8
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2- التشــجيع علــى إعــادة التدويــر

ال تبــذل دول جملــس التعــاون اخلليجــي الكثــر مــن اجلهــود يف جمــال إعــادة تدويــر النفايــات. ففــي 
عــام 2016، علــى ســبيل املثــال، قامــت كل مــن الكويــت وســلطنة عمــان واإلمــارات العربيــة املتحــدة 
بإعــادة تدويــر 11 باملائــة فقــط مــن النفايــات الصلبــة البلديــة وفًقــا لالحتــاد اخلليجــي للبرتوكيماويــات 

والكيماويــات، يف حــني أعــادت كل مــن قطــر واململكــة العربيــة الســعودية إعــادة تدويــر 1 باملائــة فقــط.9 
وُتشــر أرقــام وكالــة البيئــة األوروبيــة إىل أن معــدل إعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة البلديــة يف الــدول األعضــاء 

باالحتــاد األورويب )باســتثناء كرواتيــا( قــد شــهد حتســًنا مضطــرًدا علــى أســاس ســنوي حيــث وصــل إىل 44 
باملائــة يف عــام 2014، حيــث كانــت الــدول الرائــدة يف إعــادة التدويــر هــي أملانيــا )64 باملائــة( والنمســا 
)56 باملائــة( وبلجيــكا )55 باملائــة(.10 ويرجــع جــزء مــن هــذه املشــكلة إىل حمدوديــة وعــي املســتهلكني 

بقيمــة الســلع القابلــة إلعــادة التدويــر يف االقتصــاد والبيئــة، أو احلاجــة إىل جتنــب النفايــات البالســتيكية، أو 
فــرز املــواد الــيت يلــزم مجعهــا ألغــراض إعــادة التدويــر، أو خفــض اســتهالك املــواد غــر القابلــة إلعــادة التدويــر. 

ويقــرتن ذلــك بقصــور البنيــة التحتيــة إلعــادة التدويــر، وعــدم وجــود سياســات ذات صلــة علــى الصعيديــن 
البلــدي والوطــي. ومــع ذلــك، تتداخــل أيًضــا االحنيــازات املعرفيــة يف طريقــة قيــام األفــراد بإعــادة التدويــر )أو 
عــدم قيامهــم بذلــك(. فعلــى ســبيل املثــال، مييــل األفــراد إىل فــرز األوراق الســليمة، والعلــب، والزجاجــات، 

ومــا شــابه ذلــك إلعــادة تدويرهــا، ولكنهــم يفضلــون رمــي األشــياء يف ســلة النفايــات عندمــا تبــدو بالغــة 
التشــوه، حــى لــو كانــت قابلــة إلعــادة التدويــر، وهــو مــا يعــرف باســم »االحنيــاز للتخلــص مــن األشــياء 

املشــوهة«. 11

أدرجــت وكالــة محايــة البيئــة الصينيــة يف عــام 2016 الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف محلــة تواصــل 
لتحســني التخلــص مــن النفايــات يف صناديــق إعــادة التدويــر الصحيحــة. وقبــل إطــالق هــذه احلملــة 

كانــت الصــني قــد حاولــت ملــدة 20 عاًمــا توعيــة اجلمهــور حــول فــرز النفايــات القابلــة إلعــادة التدويــر 
دون جــدوى. وحفــزت احلملــة شــعور املواطنــني الصينيــني بضغــط األقــران واالهتمــام بالوضــع االجتماعــي 

لتحســني أداء فــرز النفايــات. وقامــت الوكالــة بذلــك عــن طريــق إعــادة تســمية صناديــق إعــادة التدويــر 
القياســية يف شــارع مطاعــم مزدحــم يف شــنغهاي وربطهــا مبســتويات الــذكاء، فكلمــا زاد تعقيــد فصــل 

النفايــات، كلمــا ارتفــع معــدل ذكاء الفــرد. وأصبــح مــن دواعــي فخــر املواطنــني أن يقدمــوا صــورة عامــة عــن 
أنفســهم بأهنــم يتمتعــون مبســتويات ذكاء عاليــة، وأهنــم يبذلــون جهــًدا واعيًــا الســتخدام الصناديــق األكثــر 
جمعــة 

ُ
تعقيــًدا يف فصــل النفايــات. ويف يــوم واحــد، مت وضــع أكثــر مــن 89 باملائــة مــن جممــوع النفايــات امل

يف هــذه الصناديــق يف املنفــذ احملــدد بشــكل صحيــح )انظــر الشــكل 5(.12
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الشكل 5
ملصق إعادة التدوير الذي أعدته وكالة حماية البيئة في الصين

© China Environment Protection Agency
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3- الحــد مــن البدانــة

يف ظــل انتقــال ســكان دول جملــس التعــاون اخلليجــي إىل منــط حيــاة يتســم بزيــادة قلــة احلركــة، فــإن معــدالت 
البدانــة واألمــراض املزمنــة األخــرى آخــذة يف االزديــاد، حيــث أصبــح الســكان أكثــر عرضــة لإلفــراط يف 
اســتهالك الوجبــات الســريعة غــر الصحيــة وحمدوديــة النشــاط البــدين. ووفًقــا لبيانــات منظمــة الصحــة 
 العامليــة، فــإن معــدالت البدانــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي مــن بــني أعلــى املعــدالت يف العــامل 

)انظــر الشــكل 6(. كمــا ُتظهــر بيانــات املنظمــة أن نقــص النشــاط البــدين وصــل إىل مســتويات مقلقــة يف 
دول جملــس التعــاون اخلليجــي. علــى ســبيل املثــال، وصلــت هــذه املســتويات يف عــام 2016 إىل 53.6 

باملائــة يف الكويــت، و 33.3 باملائــة يف قطــر، و 58.5 باملائــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، و 30.2 
باملائــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة.13 عــالوًة علــى ذلــك، ُتســهم درجــات احلــرارة املرتفعــة يف عــدم ممارســة 

الرياضــة مــن خــالل تقييــد األفــراد يف األماكــن املغلقــة.

الشكل 6
تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع معدالت البدانة

2016 .Source: World Health Organization – Diabetes country profiles

متوسط معدالت البدانة يف عام 2016 )بالنسبة املئوية من السكان ممن فوق عمر 18 عاًما(
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ومــرة أخــرى، قــد يــؤدي االحنيــاز املعــريف إىل دفــع األفــراد إىل انتقــاء خيــارات الوجبــات غــر الصحيــة أو 
التخلــي عــن أهــداف فقــدان الــوزن، حيــث جُيــر »احنيــاز اخلــوف مــن اخلســارة« األفــراد علــى إكمــال حصــة 

معينــة أو وجبــة غــذاء حمــددة ألهنــم يــرون ذلــك أمــر ســليم. وقــد يشــعر العمــالء يف سالســل متاجــر الوجبــات 
الســريعة بأهنــم مضطــرون إلكمــال وجباهتــم املتكاملــة ســواًء شــبعوا أم ال وحــى لــو اشــرتوا خيــار »احلجــم 
الزائــد« )علــى ســبيل املثــال، بطاطــس أو ميــاه غازيــة كبــرة(. كمــا قــد يشــعرون دون وعــي »بالنفــور مــن 

اخلســارة«، وهــو الشــعور بــأن تنــاول جــزء مــن وجباهتــم فقــط أو عــدم االســتفادة الكاملــة مــن خيــار »إعــادة 
املــلء« يُقلــل بطريقــة أو بأخــرى مــن اســتمتاعهم بوجباهتــم. وهنــاك احنيــاز معــريف آخــر يُقــوض حمــاوالت 

األفــراد النتقــاء اخليــارات الصحيــة هــو »االحنيــاز للتفــاؤل«، واالعتقــاد غــر الواقعــي بــأن كل شــيء ســيكون 
علــى مــا يــرام حــى فــوات األوان. وقــد مينــع هــذا االحنيــاز األفــراد مــن الرغبــة يف التغيــر يف املقــام األول، حــى 
لــو مت شــرح املخاطــر الصحيــة لإلفــراط يف تنــاول الطعــام هلــم، أو قــد جيعلهــم يعتقــدون أنــه ليــس هنــاك مانــع 

مــن الغــش يف محيتهــم الغذائيــة وتنــاول الطعــام الــذي يتــوي علــى ســكريات ودهــون مفرطــة »مــن حــني 
آلخــر« حــى يصبــح هــذا األمــر أكثــر تواتــًرا وُيــدث آثــاًرا ضــارة.

إن ارتفــاع معــدالت األمــراض املزمنــة النامجــة عــن البدانــة واإلفــراط يف تنــاول الغــذاء يفــرض تكاليــف ماليــة 
باهظــة علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي. فعلــى ســبيل املثــال، بلغــت التكلفــة 

املباشــرة وغــر املباشــرة لألمــراض غــر املعديــة مبــا يشــمل مــرض الســكري مــا يقــرب مــن 36 مليــار دوالر 
أمركــي يف عــام 2013، وفًقــا للدراســة الــيت أجرهتــا ســرتاتيجي& بعنــوان »التحــدي البالــغ قيمتــه 68 

مليــار دوالر: تقييــم ومعاجلــة عــبء األمــراض املزمنــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي«.14

مبقــدور دول جملــس التعــاون اخلليجــي خفــض معــدالت البدانــة وتكاليــف الرعايــة الصحيــة املرتبطــة هبــا إذا 
غرســت عــادات منــط احليــاة الصحــي يف أذهــان مواطنيهــا. ويُعــد التدخــل الســلوكي لتشــجيع األفــراد علــى 

ممارســة املزيــد مــن األنشــطة البدنيــة عنصــًرا مهًمــا للحــد مــن انتشــار البدانــة. فعلــى ســبيل املثــال، بــدأ جملــس 
النهــوض بالصحــة يف ســنغافورة محلــة »التحــدي الوطــي للخطــوات« يف ديســمر 2015. وكان اهلــدف 

مــن هــذا التدخــل هــو تشــجيع املهنيــني العاملــني الذيــن لديهــم القليــل مــن وقــت الفــراغ علــى اتِّبــاع منــط حيــاة 
أكثــر نشــاطًا مــن خــالل مشــي 10.000 خطــوة يوميًــا، وهــو عــدد كان يُنظــر إليــه علــى أنــه شــاق وخميــف. 

وتســمح احلملــة، الــيت الزالــت مســتمرة، للمشــاركني بتحميــل تطبيــق حســاب اخلطــوات والدخــول يف 
ســحب يف كل مــرة جيمعــون فيهــا نقاطًــا كافيــة نتيجــة املشــي لعــدد معــني مــن اخلطــوات. وقــد أصبــح مؤثــًرا، 

مــن خــالل اســتغالل حــب الشــعب الســنغافوري لوســائل التواصــل االجتماعــي، إعطــاء املشــاركني فرصــة 
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الشكل 7
حملة »التحدي الوطني للخطوات«

© Health 
Promotion Board. 

Singapore

جلمــع النقــاط مــن خــالل املشــاركة ومجــع املزيــد مــن النقــاط مــن خــالل تقاســم التطبيــق والصــور وأشــرطة 
الفيديــو عــر وســائل التواصــل االجتماعــي. وســرعان مــا حتولــت احلملــة اجتاًهــا اجتماعيًــا حيــث شــارك 
 126.000 شــخص يف هــذه املبــادرة، أي حــوايل 8.8 باملئــة مــن الســكان الراشــدين غــر النشــطني 

)انظــر الشــكل 7(.15
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وبإمــكان دول جملــس التعــاون اخلليجــي أيًضــا خفــض معــدالت البدانــة عــن طريــق غــرس العــادات الغذائيــة 
الصحيــة مــن خــالل املعلومــات والتوجيهــات. واكتشــف فريــق برئاســة األســتاذة جانيــت شــوارتز وفريقهــا مــن 
جامعــة ديــوك أن تزويــد األفــراد باملعلومــات الصحيحــة كان لــه تأثــر ضئيــل علــى عاداهتــم الغذائيــة، ولكــن 

التحفيــزات كانــت فعَّالــة يف هــذا الصــدد. وأجــرت األســتاذة شــوارتز وفريقهــا ثــالث جتــارب يف مطعــم صيــي 
باحلــرم اجلامعــي، حيــث ُســئل العمــالء عمــا إذا كانــوا يريــدون تقليــل حجــم األطبــاق اجلانبيــة الــيت يطلبوهنــا، ومت 
عــرض خصــم بنســبة 25 باملائــة علــى بعــض العمــالء ومل يتــم عــرض هــذا اخلصــم علــى البعــض اآلخــر. واألمــر 

الــذي كان مثــرًا لالهتمــام هــو أن جمــرد طــرح الســؤال أســفر عــن قبــول مــا بــني 14 إىل 33 باملائــة مــن العمــالء 
تقليــل أطباقهــم. ومل يُعــوض هــؤالء العمــالء ذلــك عــن طريــق طلــب أطبــاق رئيســية إضافيــة أو أطبــاق أخــرى، 

وبالتــايل خفضــوا 200 ســعر حــراري مــن وجباهتــم. ومــن الالفــت لالنتبــاه أن املزيــد مــن العمــالء اختــاروا تقليــل 
حجــم أطباقهــم عندمــا مل يـُـدرج املطعــم بطاقــة الســعرات احلراريــة يف قائمــة الوجبــات )21 باملائــة( مقارنــة 

بوجــود تلــك القائمــة )14 باملائــة(.16

فعلــى ســبيل املثــال، اختــذت ســلطات ديب مبــادرات معينــة مشلــت رؤى مســتمدة مــن العلــوم الســلوكية ملعاجلــة 
مشــكلة البدانــة. ويف الفــرتة مــا بــني يوليــو إىل ســبتمر 2014، أطلقــت بلديــة ديب مبــادرة »طفلــك ذهــب« 

لتشــجيع اآلبــاء علــى تربيــة أطفــال أصحــاء، حيــث يصــل كل طفــل مشــارك علــى جــرام ذهــب عــن كل 
كيلوجــرام ينقصــه مــن وزنــه، يف حــني حتصــل كل أســرة تضــم طفــل أو طفلــني علــى 2 جــرام مــن الذهــب.17 

وعلــى الرغــم مــن أن املبــادرة كانــت تضــم حنــو 7.000 مشــارك، فقــد عانــت مــن قيديــن رئيســيني ومهــا: أواًل، 
أهنــا مل ُتطبــق إال لفــرتة زمنيــة قصــرة، وثانيًــا، أهنــا غــر مســتدامة ماليًــا علــى املــدى الطويــل.

4- فــرض االمتثــال الضريبــي

ابتــداًء مــن ينايــر 2018 أو ينايــر 2019 )حســب كل دولــة(، ســتبدأ دول جملــس التعــاون اخلليجــي بفــرض 
ضريبــة القيمــة املضافــة بنســبة 5 باملائــة. وبالرغــم مــن أنــه ال يــزال مــن املبكــر بالنســبة للــدول اخلليجيــة تقييــم 
أثــر تطبيــق الضرائــب اجلديــدة، إال أنــه مــن اآلمــن افــرتاض أن التطبيــق قــد يكــون صعبًــا. وقــد يــؤدي الوعــي 

احملــدود مبفهــوم ضريبــة القيمــة املضافــة وفوائدهــا إىل عــدم االلتــزام بأدائهــا. وقــد كانــت الــدول اخلليجيــة عــادًة ال 
ُتطبــق الضرائــب أو ُتطبقهــا بشــكل حمــدود حبيــث يكــون علــى األفــراد والشــركات عــبء امتثــال ضريــي خفيــف 

نســبًيا مقارنــة بأقراهنــم يف الــدول الــيت ُتطبــق نظــم ضريبيــة فعليــة. وهــذا ميكــن أن يوفــر أســباب »االحنيــاز للوضــع 
الراهــن«، حيــث تفضــل الشــركات واألفــراد بقــاء األمــور علــى حاهلــا بــداًل مــن التغيــر. وُتشــر األحبــاث الــيت 

أجرهتــا دول أخــرى أيًضــا إىل أن نســبة كبــرة مــن األفــراد ُيشــككون يف مفهــوم الضرائــب وُيســيئون تفســر كيفيــة 
إنفــاق احلكومــة للضرائــب.18 ويرجــع ذلــك إىل »االحنيــاز حلصــر املشــكلة يف الوقــت احلاضــر«، وهــو ميــل 

األفــراد إىل الرتكيــز علــى املشــكلة الفوريــة املتصــورة )أي االضطــرار إىل دفــع الضرائــب( بــداًل مــن الرتكيــز علــى 
الصــورة األكــر مــن حيــث الفوائــد الــيت ميكــن أن حُتققهــا الضرائــب )مثــل متويــل الرامــج االجتماعيــة(. ويتمثــل 

العنصــر األساســي لتغيــر هــذه التصــورات اخلاطئــة يف محــالت التواصــل الفعَّالــة والتدخــالت الســلوكية.
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وقــد واجهــت كينيــا مشــكالت مماثلــة فيمــا يتعلــق باالمتثــال الضريــي يف ظــل ختــوف املواطنــني بشــكل خــاص 
مــن عمليــة تقــدمي اإلقــرارات الضريبيــة اإللكرتونيــة. واســتمر األفــراد يف تقــدمي اإلقــرارات الضريبيــة الورقيــة 

شــخصًيا بــداًل مــن نظــام الضرائــب اإللكرتونيــة األكثــر كفــاءة وســهولة. ومــن خــالل التحقيــق يف أســباب 
اســتخدام عــدد قليــل جــًدا مــن األفــراد لنظــام الضرائــب اإللكرتونيــة، كشــف علمــاء الســلوكيات جمموعــة مــن 

العوائــق تشــمل: رأى املواطنــني يف أهنــا عمليــة معقــدة، وعــدم امتالكهــم ثقــة كبــرة يف مهاراهتــم احملاســبية، 
وكان مــن املعتــاد كعــرف اجتماعــي االنتظــار حــى اللحظــة األخــرة لدفــع الضرائــب. ولذلــك، صممــت هيئــة 
اإليــرادات الكينيــة محلــة توعيــة متكاملــة يف عــام 2014 اســتخدمت فيهــا اللغــة العاميــة للتواصــل مــع دافعــي 
الضرائــب عــر قنــوات خمتلفــة، وشــجعتهم علــى إعــادة النظــر يف آرائهــم وتوجهاهتــم. ويف الشــهر الــذي ســبق 
املوعــد النهائــي لتقــدمي اإلقــرارات الضريبيــة، بــدأت احلملــة عــًدا تنازليًــا إلعطــاء األفــراد اإلحســاس باحلاجــة 

امللحــة. وكانــت النتيجــة زيــادة بنســبة 312 باملائــة يف عــدد املســتخدمني املســجلني يف نظــام الضرائــب 
اإللكــرتوين، وحتصيــل ضرائــب بقيمــة 9 مليــارات دوالر أمركــي للســنة املاليــة 2014-2015، وطوابــر 

انتظــار أقصــر بكثــر لتقــدمي اإلقــرارات الضريبيــة شــخصًيا )مليــوين شــخص أقــل(.19

ويف اململكــة املتحــدة، أجــرى الفريــق املعــي بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية جتــارب فعَّالــة هتــدف إىل 
زيــادة االمتثــال الضريــي واحلــد مــن التهــرب الضريــي. أواًل، أدخــل الفريــق رســائل تتنــاول تصــورات األفــراد 

رســلة إىل بعــض دافعــي الضرائــب، مثــل اإلشــارة إىل أن معظــم األفــراد 
ُ
لألعــراف االجتماعيــة يف اإلشــعارات امل

يف املنطقــة احملليــة للمرســل إليهــم اخلطابــات قــد دفعــوا بالفعــل ضرائبهــم. وقــد أدى هــذا إىل زيــادة معــدل 
اســتجابة دافعــي الضرائــب بنســبة تصــل إىل 5 باملائــة. وعمــل الفريــق أيًضــا مــع وكالــة ترخيــص الســائقني 

واملركبــات للحــد مــن عــدد املركبــات غــر املرخصــة علــى الطــرق. وبالرغــم مــن خطابــات الوكالــة ألصحــاب 
هــذه املركبــات، كان هنــاك مــا يقــدر حبــوايل 249.000 مركبــة غــر مرخصــة يف اململكــة املتحــدة يف عــام 

2011، وهــو مــا مُيثــل إيــرادات مفقــودة بقيمــة 40 مليــون جنيــه إســرتليي )حــوايل 53 مليــون دوالر أمركــي(. 
وجهــة إىل غــر دافعــي الضرائــب، متكــن الفريــق مــن زيــادة 

ُ
ومــن خــالل إدراج صــور مركباهتــم يف اخلطابــات امل

معــدالت الدفــع مــن 40 إىل 49 باملائــة.20
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منهجية دمج العلوم السلوكية في عملية صنع السياسات
الحكومية

تــأين لتعظيــم كفــاءة دمــج الــرؤى 
ُ
ســتحتاج حكومــات دول جملــس التعــاون اخلليجــي إىل التخطيــط املســبق امل

املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف عمليــة صنــع السياســات احلكوميــة وإدارة التحديــات الــيت تواجههــا. 
وتقتضــي حداثــة هــذا املنهــج اختــاذ خطــوات مدروســة مــن حيــث عمليــة صنــع السياســات والتفكــر بعنايــة يف 

التحديــات الناشــئة.

المســائل المتعلقــة بعمليــة صنــع السياســات

ُتدمــج الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية غالبًــا يف مراحــل صياغــة السياســات وتنفيذهــا، ولكــن ينبغــي أيًضــا 
أن تُؤخــذ يف احلســبان علــى مــدار عمليــة صنــع السياســات بأكملهــا لضمــان ســالمة تصميــم السياســات، 

وخفــض تكاليــف االزدواجيــة، والســماح بتعديــل التدخــالت بشــكل فعَّــال )انظــر الشــكل 8(.

تبــدأ التدخــالت الســلوكية بإجــراء حبــوث أوليــة لتحديــد مــا إذا كانــت االحنيــازات املعرفيــة هــي أصــل املشــكلة 
أم ال، وبالتــايل، يتــم إعــداد األدوات الســلوكية الصحيحــة للتأثــر علــى الســلوك املســتهدف لألفــراد. وهــذا هــو 
أطــول جــزء مــن العمليــة وميكــن أن يســتغرق مــا يــرتاوح بــني ســتة إىل مثانيــة أشــهر. وتكــون الفــرتة الفعليــة لتطبيــق 
األدوات الســلوكية أقصــر ومتتــد عــادًة مــا بــني ثالثــة إىل أربعــة أشــهر. وأخــرًا، ومبجــرد إلغــاء األدوات، مــن املهــم 

متابعــة األفــراد املســتهدفني والتحقــق مــن دوام التغيــر الــذي طــرأ علــى ســلوكهم.

وعلــى صنــاع السياســات، يف مرحلــة وضــع برنامــج األعمــال، حتديــد مــا إذا كانــت املشــكلة نامجــة عــن 
االحنيــازات املعرفيــة أم ال، ووضــع األهــداف املنشــودة وفًقــا لذلــك. وميكــن أن تــؤدي األحــكام اخلاطئــة يف هــذه 

املرحلــة إىل تقييــد نطــاق خيــارات السياســات املتاحــة، وتعريــض جنــاح السياســات النهائيــة للخطــر.
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المراحل الخمسة لصنع السياسات

تتألــف عمليــة صنــع السياســات التقليديــة مــن مخــس مراحــل 
وفًقــا ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. 

وهــي وضــع برنامــج األعمــال، وصياغــة السياســات، وتنفيــذ 
السياســات، ورصــد آثــار السياســات، وتطبيــق السياســات.21

1. وضــع برنامــج األعمــال. حتديــد املشــكلة 
وتوضيحهــا، وحتديــد بدائــل لعمليــة صنــع السياســات 

ونتائجها.
2. صياغــة السياســات. اقــرتاح واعتمــاد حلــول للقضايــا 

املطروحــة يف برنامــج األعمــال مــن قبــل اهليئــات احلكوميــة.
تنفيــذ السياســات. تنفيــذ السياســات املعتمــدة مــن خــالل   .3

وضــع القواعــد واللوائــح، وتقــدمي اخلدمــات واملنتجــات، 
وإطــالق محــالت توعيــة عامــة، والفصــل يف املنازعــات ومــا 

إىل ذلــك.

نفــذة 
ُ
4. رصــد آثــار السياســات. تقييــم أثــر السياســات امل

للتحقــق مــن أهنــا حتــل املشــكالت الــيت مت حتديدهــا وحُتقــق 
أهدافهــا. وهــذه اخلطــوة بدورهــا حتــدد يف كثــر مــن األحيــان 

مشــكالت جديــدة وحُتفــز البــدء يف جولــة جديــدة مــن 
وضــع برامــج األعمــال وصياغــة السياســات.

تطبيــق السياســات. ضمــان تنفيــذ السياســات بفعاليــة،   .5
واســتخدام الســبل الضروريــة لضمــان االمتثــال مــن خــالل 

كلَّفــة بالتطبيــق.
ُ
اجلهــات الرقابيــة امل

الشكل 8
يتم دمج الرؤى المستمدة من العلوم السلوكية في جميع مراحل دورة صنع السياسات

املصدر: منظمة الصحة العاملية 
– تقرير عن مرض السكري يف 
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مث ُيــدد صنــاع السياســات، يف مرحلــة صياغــة السياســات، املشــكلة، والســكان املســتهدفني، واألهــداف 
القابلــة للتحقيــق. فهــم يللــون الدوافــع الســلوكية الــيت تؤثــر علــى النتائــج ذات الصلــة لتحديــد التدخــل 

الســلوكي املناســب. كمــا يصوغــون بروتوكــول تنفيــذ ليكــون مبثابــة دليــل إرشــادي لتنفيــذ التدخــل ومراعــاة 
القضايــا األخالقيــة احملتملــة الــيت قــد تُقــوض التدخــل. وينبغــي إدراج البيانــات والدراســات االســتقصائية 

والتجــارب والــدروس بشــأن اآلليــات الفعَّالــة وغــر الفعَّالــة يف املرحلــة املبكــرة لتصميــم السياســات. وميكنهــم 
حتديــد خمتلــف االحنيــازات املعرفيــة الكامنــة وراء بعــض الســلوكيات، وتســليط الضــوء علــى أي رؤى فريــدة 

مــن نوعهــا. ومــن شــأن هــذه اخلطــوات تضييــق نطــاق األســئلة البحثيــة والســماح بتنفيــذ التدخــل املســتهدف 
باحتمــاالت جنــاح أعلــى.

وقــد أكــدت الدكتــورة هاريســون مــن جمموعــة »WPP« أمهيــة التمهُّــل يف فهــم اآلثــار املرتتبــة علــى األدلــة، 
حيــث صرحــت لنــا: »يســتغرق األمــر وقتًــا طويــاًل للحصــول علــى أدلــة فعليــة عاليــة اجلــودة، وكثــرًا مــا خُتطــئ 

احلكومــات يف االفــرتاض بإمكانيــة اإلســراع يف املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ السياســات الناجحــة، حيــث ال ميكــن 
اختــالق هــذه الــرؤى. ولكــن عنصــري الوقــت وخــراء البحــوث املهــرة فقــط مهــا القادريــن علــى حتقيــق النتائــج 

الــيت ســتكون مبثابــة حجــر الزاويــة لنجــاح السياســات«.

يف مرحلــة تنفيــذ السياســة، جيــب أواًل اختبــار التدخــل الســلوكي يف جتــارب عشــوائية منضبطــة، وهــي عبــارة 
عــن دراســة صغــرة النطــاق يتــم فيهــا اختيــار األفــراد عشــوائًيا لتجربــة أحــد التدخــالت الســلوكية. ويتــم جتربــة 

تدخــل قياســي علــى إحــدى جمموعــات االختبــار مــن األفــراد أو ال يتــم جتربــة التدخــل مطلًقــا، وهــي اجملموعــة 
الــيت سُتســتخدم كأســاس للمقارنــة مــع جمموعــات االختبــار الــيت خضعــت لتدخــالت خمتلفــة. وهــذا يســمح 

بالتحقــق مــن أن آليــات التدخــل تعمــل بشــكل صحيــح. وبعــد اســتخالص الــدروس املســتفادة مــن هــذه 
التجــارب، بإمــكان الباحثــني حتســني املفاهيــم والرســائل واحملتــوى. وجيــب حتليــل النتائــج باســتخدام األســاليب 

اإلحصائيــة لقبــول أو رفــض إحــدى الفرضيــات األوليــة وتأكيــد فعاليــة التدخــل. ومبجــرد أن ُيقــق التدخــل 
أهدافــه، يتــم تنفيــذه علــى نطــاق أوســع.

ويف مرحلــة رصــد آثــار السياســات، يقــوم صنــاع السياســات بتحليــل التدخــل واحلصــول علــى بيانــات 
وإحصــاءات تســمح هلــم بفهــم مــدى قبــول تدخالهتــم.

ويف مرحلــة تطبيــق السياســات، يقــوم صنــاع السياســات بتحســني وتكييــف سياســاهتم وضمــان االلتــزام 
بالتدخالت.

الناشئة التحديات 

يفــرض تطبيــق التدخــالت الســلوكية ثالثــة حتديــات رئيســية أمــام صنــاع السياســات فيمــا يتعلــق بصعوبــات 
التوحيــد والشــواغل األخالقيــة والنتائــج غــر املرغوبــة.

صعوبــات التوحيــد. ليــس هنــاك مــا يضمــن أن تكــرار التدخــالت الســلوكية ســيُثمر عــن نفــس النتائــج يف 	 
ســياق خمتلــف. وتتبايــن األعــراف االجتماعيــة والثقافيــة بــني اجملتمعــات وبعضهــا البعــض، بــل وداخــل كل 

جمتمــع عنــد مراعــاة تفضيــالت األفــراد، لــذا لــن ُيقــق اســتراد تدخــل ســلوكي ناجــح مــن إحــدى الــدول 
وتطبيقــه يف دولــة أخــرى نفــس النتائــج املنشــودة.
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فبــداًل مــن الســعي إىل إحــداث تغيــر فــوري يف الســلوكيات، قــد يتعــني علــى صنــاع السياســات عنــد 	 
الضــرورة تطبيــق الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية لتغيــر عــرف اجتماعــي أواًل. فعلــى ســبيل املثــال، 

ال تــزال بعــض اجملتمعــات تنظــر إىل البدانــة كدليــل علــى الــرتف، لــذا لــن ينجــح بــدء مقارنــات األقــران 
لتشــجيع النظــام الغذائــي الصحــي يف تلــك الســياقات، بــل علــى صنــاع السياســات تغيــر العــرف 

االجتماعــي مــن خــالل تأطــر رســائل التواصــل حــول املخاطــر الصحيــة املرتبطــة بالبدانــة مثــاًل باســتخدام 
االســتدالل لغــرس مفاهيــم حــول التغذيــة الســليمة يف أذهــان األفــراد )مثــل توصيــة »مخــس حصــص غذائيــة 

يف اليــوم«(. ومبجــرد أن يبــدأ اجملتمــع يف مســاواة البدانــة مــع عــدم الصحــة، فــإن االســتفادة مــن ضغــط 
األقــران أو الرتويــج للقــدوات ســُيحقق حينئــذ األثــر املنشــود. وتؤكــد الدكتــورة هاريســون أنــه مــن األمهيــة 

مبــكان »وجــود باحثــني حمليــني يف املنطقــة املســتهدفة. وميكــن، بــل ينبغــي، اعتمــاد العمليــات واملنهجيــات 
العامليــة لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة، ولكــن للحصــول علــى الــرؤى العميقــة املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 

اخلاصــة بدولــة أو منطقــة معينــة، يلــزم وجــود خــراء حبثيــني حمليــني. فالفــروق الثقافيــة الدقيقــة هــي مــدار 
األمــر كله«.

االهتمامــات األخالقيــة. يف بعــض احلــاالت، تُثــر التدخــالت الســلوكية شــواغل أخالقيــة ألهنــا تتعامــل مــع 	 
رفــاه األفــراد، فضــاًل عــن البيانــات الســرية ذات الطابــع احلســاس أو اخلــاص. وهــذه الشــواغل مشــرتكة بــني 
التخصصــات العلميــة األخــرى الــيت تعتمــد باملثــل علــى املالحظــة التجريبيــة. ويف ســياق صنــع السياســات، 

يتجلــى ذلــك بصفــة خاصــة يف مراحــل صياغــة السياســات وتنفيذهــا. وهــذا ُيســلط الضــوء علــى الــدور 
احلاســم للروتوكــول األخالقــي )قبــل تنفيــذ التدخــل( يف التخفيــف مــن االنتهــاكات األخالقيــة احملتملــة 

عنــد تنفيــذ التدخــالت الســلوكية. ففــي حالــة األطفــال، علــى وجــه اخلصــوص، فــإن االســتفادة مــن أدوات 
ضغــط األقــران إلعــالم األطفــال بأهنــم يعانــون مــن البدانــة املفرطــة مقارنــة بأقراهنــم، علــى ســبيل املثــال، قــد 
يكــون هلــا تأثــر طويــل األمــد علــى تقديرهــم وثقتهــم بأنفســهم أو تعرضهــم للتنمــر. ولــذا، ينبغــي أن يلتــزم 

هــذا الروتوكــول بالسياســات الدوليــة حلمايــة الطفــل عنــد توصيــل املعلومــات الطبيــة إىل الُقصَّــر.22

عــالوًة علــى ذلــك، غالبًــا مــا تُنتقــد التدخــالت الســلوكية، وخاصــًة تلــك الــيت تنطــوي علــى توجيهــات، ألهنــا 
حتــدث دون توعيــة اجلمهــور. وبالرغــم مــن أن هــذه التدخــالت ُمصممــة علــى حنــو مثــايل مبــا ال يُقيــد حريــة 

األفــراد يف االختيــار، مُيكــن للحكومــات أن تتبــىَّ منهًجــا شــفافًا لتجنــب االنتقــادات احملتملــة يف وقــت الحــق. 
علــى ســبيل املثــال، أعلــن فريــق االقتصــاد الســلوكي التابــع للحكومــة األســرتالية عــن التدخــالت والتجــارب 

خططــة يف وقــت مبكــر علــى موقعــه اإللكــرتوين، حيــث مت كشــف النقــاب عــن األدوات 
ُ
العشــوائية املنضبطــة امل

واألســاليب الــيت يعتــزم اســتخدامها.

النتائــج غيــر المرغوبــة. نظــًرا للتعقيــد الــذي تنطــوي عليــه التدخــالت الســلوكية، فقــد ال تُثمــر عــن 	 
النتائــج املرجــوة إذا مــا اســتُخدمت األســاليب غــر املناســبة. ونتيجــًة لذلــك، فــإن املخاطــر الــيت تواجــه 

صنــاع السياســات التقليديــة فيمــا يتعلــق هبــذه التدخــالت تتمثــل يف كوهنــا غــر فعَّالــة. علــى ســبيل املثــال، 
فــإن برنامــج فــرص العمــل اجلديــدة للمــرأة يف األردن، وهــو جــزء مــن مبــادرة البنــك الــدويل للمراهقــات، 

ال يُراعــي املعايــر اجلنســانية الــيت تُقيــد التقــدم االقتصــادي للمــرأة. وهتــدف هــذه املبــادرة إىل تشــجيع 
الشــركات علــى توظيــف اخلرجيــات الشــابات بعــد اجتيازيهــن لتدريــب لتعزيــز قابليــة توظيفهــن. وكان مــن 

املقــرر أن حتصــل شــركات التوظيــف علــى تعويــض قــدره 150 دينــاًرا أردنيًــا )حــوايل 212 دوالًرا أمركيًــا( 
لــكل موظفــة عــن كل شــهر عمــل علــى مــدى ســتة أشــهر. غــر أن عــدم املســاواة بــني اجلنســني خلقــت بيئــة 

عدائيــة يف مــكان العمــل جتــاه النســاء، ممــا جعلهــن غــر قــادرات علــى مواصلــة عملهــن، واخنفــض معــدل 
توظيــف النســاء بعــد أربعــة أشــهر فقــط مــن انتهــاء الرنامــج. وهــذا يؤكــد علــى ضــرورة التعــاون مــع أربــاب 

العمــل لضمــان وجــود أماكــن عمــل مشوليــة.23
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الممكنات واإلطار المؤسسي العتماد العلوم السلوكية في 
عملية صنع السياسات الحكومية

جيــب علــى كل دول جملــس التعــاون اخلليجــي املضــي قدًمــا يف تعميــم اســتخدام الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم 
الســلوكية يف عمليــة صنــع سياســاهتا احلكوميــة.

وعلــى الصعيــد العاملــي، تبنَّــت احلكومــات منــاذج تشــغيلية خمتلفــة لوضــع اإلطــار املؤسســي للــرؤى املســتمدة مــن 
العلــوم الســلوكية، مــع اختــالف األطــر املؤسســية ودرجــات التدخــل الســلوكي. وعلــى كل حكومــة خليجيــة أن 

تبــدأ مــن خــالل مركزيــة خــرات الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية وتقييــم النمــاذج البديلــة باالقــرتان مــع بنــاء 
الدرايــة الفنيــة وإرســاء املصداقيــة.

المناهــج الدوليــة لحوكمــة السياســات المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية

يتــم دمــج الفــرق املعنيــة بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف املؤسســات العامــة وفــق هيــكل مــن بــني ثالثــة 
هيــاكل: النمــوذج املركــزي، أو النمــوذج الالمركــزي أو النمــوذج اهلجــني )انظــر الشــكل 9(. ويعتمــد اختيــار 

النمــوذج علــى الثقافــة املؤسســية للدولــة وعلــى كثافــة التدخــالت الســلوكية. وميكــن أن تتواجــد النمــاذج وتتطــور 
مــع مــرور الوقــت. وقــد تكــون هــذه الفــرق داخليــة ودائمــة أو فــرق حكوميــة تتشــكل علــى أســاس كل مشــروع 

علــى حدة.

يتألــف النمــوذج المركــزي مــن فريــق واحــد معــي باســتخالص الــرؤى مــن العلــوم الســلوكية تتــوىل احلكومــة 
الوطنيــة مســؤوليته بالكامــل، وعــادًة مــا يتبــع جهــة رفيعــة املســتوى مثــل مكتــب رئيــس الــوزراء. ويضطلــع هــذا 
الفريــق مبهمــة دمــج واســتخدام الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف صنــع السياســات ودعــم اســتخدام 

التدخــالت الســلوكية يف خمتلــف اجلهــات احلكوميــة. ويُعــد فريــق االقتصــاد الســلوكي التابــع للحكومــة 
األســرتالية، الــذي أُنشــئ يف عــام 2016، مثــااًل علــى النمــوذج املركــزي. ويف األصــل، بــدأت 17 وزارة خمتلفــة 

داخــل احلكومــة األســرتالية يف إجــراء التجــارب بشــكل مســتقل مــع تطبيــق الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 
يف السياســة العامــة. وبينمــا أصبحــت هــذه الــرؤى أكثــر انتشــاًرا، أقــر صنــاع السياســات بفوائــد ووفــورات 

احلجــم الــيت ميكنهــم حتقيقهــا مــن خــالل اجلمــع بــني مواردهــم وتقاســم خراهتــم. وأدى ذلــك إىل دمــج الفريــق 
كوحــدة مركزيــة تابعــة ملكتــب رئيــس الــوزراء وجملــس الــوزراء. ومــن األمثلــة األخــرى علــى الوحــدات املركزيــة 

األمانــة العامــة لتحديــث احلكومــة يف فرنســا، وهــي جــزء مــن مكتــب رئيــس الــوزراء. وهتــدف األمانــة العامــة 
إىل تشــجيع املزيــد مــن املؤسســات العامــة علــى اســتخدام الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف صنــع 

السياســات ودعــم رقمنــة احلكومــة.
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وينطــوي النمــوذج الالمركــزي علــى وجــود فــرق مســتقلة الســتخالص الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف 
كل جهــة حكوميــة ألغــراض صنــع سياســاهتا. فعلــى ســبيل املثــال، ليــس لــدى حكومــيت الدمنــارك وهولنــدا فريــق 

متخصــص لتطبيــق الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية، ولكــن قامــت مؤسســات عامــة خمتلفــة بتشــكيل أو 
تعمــل حاليًــا علــى تشــكيل فرقًــا داخليــًة الســتخالص الــرؤى مــن العلــوم الســلوكية إلكمــال السياســات املتعلقــة 
مبهــام كل منهــا. وهــي تشــمل وزارات العمــل والطفــل والضرائــب الدمناركيــة، وجمالــس التنميــة اجملتمعيــة والبنيــة 

التحتيــة والبيئــة اهلولنديــة.24

وينبــع النمــوذج الهجيــن مــن اخلصائــص والوظائــف املشــرتكة لــكل مــن النموذجــني املركــزي والالمركــزي. وهــذا 
هــو احلــال بالنســبة للفريــق املعــي بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف اململكــة املتحــدة. وباإلضافــة إىل 
نفــذة مــع احلكومــة املركزيــة املتعلقــة بالضرائــب والطاقــة والصحــة، مــن مجلــة مشــاريع أخــرى، يعمــل 

ُ
املشــاريع امل

الفريــق الريطــاين مــع الســلطة املشــرتكة ملانشســرت الكــرى وغرهــا مــن الســلطات احملليــة واحلضريــة يف اجنلــرتا 
وويلــز. ويف الوقــت احلاضــر، يتــم احتضــان قــدرات الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف الفريــق الريطــاين 

والــوزارات املختلفــة يف حكومــة اململكــة املتحــدة.

الشكل 9
تبنَّت حكومات العالم نماذًجا تشغيليًة متنوعة لوضع اإلطار المؤسسي للرؤى المستمدة 

من العلوم السلوكية

املصدر: منظمة الصحة العاملية – تقرير عن مرض السكري يف دول العامل لعام 2016

النموذج املركزي

تعتمده أستراليا وفرنسا وألمانيا
فريق توجيه مركزي (يكون عادًة داخل مركز 

احلكومة) يُطبق الرؤى املستمدة من العلوم 
السلوكية يف الوزارات واإلدارات احلكومية، 

وُيسهل التواصل املشرتك.

النموذج الالمركزي

العلوم السلوكية 

فرق منفصلة للرؤى املستمدة من العلوم 
السلوكية يف خمتلف اإلدارات احلكومية هلا 
هيكلها اخلاص وتعمل بشكل مستقل تقريًبا.

تعتمده الدنمارك وهولندا

النموذج اهلجني

فرق فردية للرؤى املستمدة من العلوم 
السلوكية داخل اإلدارات احلكومية تتمتع 
باملرونة الالزمة للعملa بشكل مستقل مع 

التنسيق مع فريق مركزي.

تعتمده المملكة المتحدة
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دراسة حالة: تطور الفريق المعني بالرؤى المستمدة من العلوم السلوكية بالمملكة المتحدة

تأســس هــذا الفريــق يف األصــل عــام 2010 بوصفــه وكالــة 
مملوكــة بالكامــل للحكومــة لدعــم عمليــة صنــع السياســات يف 
مكتــب جملــس الــوزراء باململكــة املتحــدة. وقــد تشــكَّل يف زمــن 

التقشــف عندمــا كانــت الــوزارات تعــاين مــن خفــض كبــر يف 
التكاليــف، ويتــم تشــجيعها علــى جتنــب املبــادرات املكلفــة. 

وكان الفريــق األويل يضــم ســبعة أعضــاء، وخُيصــص لــه ميزانيــة 
متواضعــة، ومســاحة مكتبيــة حمــدودة.

ومشلــت األهــداف الرئيســية للفريــق الريطــاين تطويــر منهــج 
وزارتــني حكوميتــني رئيســيتني علــى األقــل مــن خــالل دعــم فهــم 

جديد للســلوك البشــري. وكشــرط الســتمراره، كان هدف 
الفريــق هــو حتقيــق نتائــج وعائــدات تبلــغ عشــرة أضعــاف 

تكبــدة علــى األقــل يف غضــون ســنتني.
ُ
التكاليــف امل

ومنــذ ذلــك احلــني، نفــذ الفريــق العديــد مــن التدخــالت 
الســلوكية الــيت أســهمت يف حتســينات اجتماعيــة واقتصاديــة 

وبيئيــة كبــرة يف اململكــة املتحــدة وخارجهــا. وقــد اعتمــد 
الفريــق علــى حبــوث العلــوم الســلوكية، وأجــرى جتــارب عشــوائية 

منضبطــة إلجيــاد ســبل جلعــل اخلدمــات العامــة أكثــر فعاليــة 
مــن حيــث التكلفــة وأســهل اســتخداًما مــن جانــب املواطنــني. 

ويف اململكــة املتحــدة، يتــوىل الفريــق مســؤولية اســتقدام 
100.000 مــن املترعــني باألعضــاء ســنويًا، ممــا أســهم يف 

مبلــغ إضــايف قــدره 200 مليــون جنيــه إســرتليي )260 مليــون 

دوالر أمركــي( مــن ضرائــب الدخــل، وإقنــاع 20 باملائــة مــن 
األســر باالنتقــال إىل مــزود طاقــة »أخضــر«.

وأســهم جنــاح تدخــالت الفريــق املبكــرة يف جعــل الــرؤى 
املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية أكثــر انتشــاًرا يف اخلدمــة املدنيــة 
يف اململكــة املتحــدة ويف العديــد مــن الــدول األوروبيــة، حيــث 
أبــدت حكومــات أخــرى حــول العــامل اهتماًمــا هبــذا امليــدان. 

ولتلبيــة هــذا الطلــب املتزايــد، انفصــل الفريــق عــن احلكومــة 
يف عــام 2014. واليــوم أصبــح لــدى الفريــق أكثــر مــن 60 

موظًفــا، وأصبــح شــركة هادفــة للربــح ذات أهــداف اجتماعيــة 
مملوكــة بشــكل مشــرتك ملوظفيهــا، ومكتــب جملــس الــوزراء، 
ومؤسســة نيســتا. وتتمثــل مهمتهــا يف توفــر قــدرات الــرؤى 
املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية ملختلــف منظمــات اخلدمــة 
العامــة يف اململكــة املتحــدة وشــى أرجــاء العــامل )مــن بــني 

عمالئهــا حكومــة نيــو ســاوث ويلــز يف أســرتاليا ووزارة القــوى 
العاملــة يف ســنغافورة(.25 وعلــى الصعيــد الــدويل، عملــت 
علــى زيــادة معــدالت االلتــزام بالضريبــة علــى الشــركات يف 

كوســتاريكا وبولنــدا، كمــا أطلقــت خططًــا لتحســني الرامــج 
الطبيــة يف املكســيك ومولدوفــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، فهــي 
تتــوىل مشــاريع أوســع نطاقًــا يف إطــار برنامــج األمــم املتحــدة 

اإلمنائــي والبنــك الــدويل. وينظــم الفريــق أيًضــا مؤمتــر »التبــادل 
الســلوكي«، وهــو مؤمتــر دويل ســنوي لعلمــاء الســلوكيات.
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جيــب علــى كل حكومــة خليجيــة أن تبــدأ بتشــكيل فريــق مركــزي معــي بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم 
الســلوكية

ســتحتاج كل حكومــة خليجيــة بدايــًة إىل فريــق مركــزي متخصــص لتدشــني برامــج التدخــل الســلوكي. 
ويـــتألف هــذا الفريــق مــن فرقــة أساســية صغــرة مكونــة مــن مخســة إىل مثانيــة خــراء يف ميــدان التدخــل 

الســلوكي يدعمهــم باحثــون آخــرون. ووفًقــا إلفــادة الدكتــورة هاريســون مــن جمموعــة »WPP«، فــإن 
الفريــق األكثــر كفــاءة هــو الــذي يتكــون علــى األرجــح مــن كــوادر مــن كال القطاعــني العــام واخلــاص 

يتعاونــون ســويًا يف العمــل، حيــث تتــوىل فــرق القطــاع اخلــاص إجــراء البحــوث واستكشــاف الــرؤى املســتمدة 
مــن العلــوم الســلوكية، ويتــوىل خــراء القطــاع العــام ترمجــة نتائــج البحــوث إىل سياســات عامــة فعَّالــة.

ويُعــد هــذا الفريــق ضــروري يف هــذه املرحلــة املبكــرة نظــًرا ألن معظــم اإلدارات واملوظفــني احلكوميــني يف كل 
حكومــة خليجيــة ليســوا علــى درايــة مبفهــوم دمــج الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية يف عمليــة صنــع 

السياســات.

وجيــب أن يســتهل الفريــق عملــه مــن خــالل تكليــف املؤسســات الرائــدة واخلــراء خــارج احلكومــة بقيــادة 
التدخــالت الســلوكية، مث يتــوىل تدرجييًــا املســؤولية عــن هــذه العمليــة باالقــرتان مــع بنــاء اخلــرات الداخليــة. 

وسيســمح هــذا النمــوذج املركــزي لــكل حكومــة مبــا يلــي:

بنــاء القــدرات الداخليــة مــن خــالل العمــل مــع خــراء التدخــالت الســلوكية.	 

ضمــان التنســيق بــني صنــاع السياســات وجتنــب االزدواجيــة.	 

تقاســم ونقــل املعرفــة بــني اجلهــات احلكوميــة، مــن خــالل تســهيل تنميــة القــدرات، وكذلــك العمــل كمركــز 	 
تدريــب جلميــع املوظفــني احلكوميــني.

ضمــان حتقيــق وفــورات يف التكاليــف مــن خــالل تعيــني باحثــني وموظفــني متفرغــني يف املشــاريع املختلفــة.	 

ولكــي يعمــل الفريــق بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة، علــى احلكومــة أن تؤســس عمليــة حوكمــة واضحــة، وأن 
تبــي القــدرات املناســبة وتوســع نطاقهــا، وأن تعقــد شــراكات رئيســية. وتتألــف هــذه العمليــة مــن أربعــة 

عناصــر.
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 1- تحديــد إطــار الحوكمــة
لكــي يعمــل الفريــق املركــزي املعــي بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة، مــن 

الضــروري أن يكــون لــه مســتوى واضــح مــن املشــاركة يف عمليــة صنــع السياســات، وأن يظــى بدعــم قــوي 
مــن القــادة السياســيني، وأن ُيكلَّــف مبهمــة حمــددة حتديــًدا جيــًدا فيمــا يتعلــق بالقطاعــات الــيت ينبغــي أن 
يغطيهــا. كمــا يلــزم أن يدعــم هــذا الفريــق تقاســم األدوات والعمليــات إلجــراء التدخــالت الســلوكية يف 

خمتلــف اجلهــات احلكوميــة.

 2- بنــاء القــدرات األوليــة مــن خــالل التكليــف واالنتــداب
جيــب أن يبــدأ الفريــق عملــه مــن خــالل إجــراء تدخــل بســيط يُثمــر عــن مكســب ســريع إلرســاء مصداقيتــه. 
ففــي املرحلــة األوليــة، قــد ال يكــون لــدى الفريــق املــوارد واخلــرات الداخليــة الكافيــة إلجــراء هــذا التدخــل، 
وينبغــي أن ُيكلِّــف علمــاء الســلوكيات ومؤسســات التوجيــه الســلوكي الرائــدة خــارج احلكومــة لقيــادة ذلــك 

التدخــل. ومــن شــأن االســتفادة مــن مهــارات هــؤالء اخلــراء مســاعدة الفريــق علــى بنــاء قدراتــه اخلاصــة، 
ونقــل فائــدة الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية إىل خمتلــف صنــاع السياســات. فعلــى ســبيل املثــال، بعــد 
أن تشــاركت حكومــة نيــو ســاوث ويلــز بأســرتاليا مــع الفريــق املعــي بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 
باململكــة املتحــدة يف عــام 2012، متكَّنــت مــن تشــكيل فريقهــا اخلــاص لدعــم عمليــة صنــع السياســات.

كمــا ينبغــي علــى الفريــق دراســة االنتــداب لتقليــل خطــر تســرب البيانــات واملعلومــات. ففــي اململكــة 
املتحــدة، قامــت وزارة اإليــرادات واجلمــارك جلاللــة امللكــة يف عــدة حــاالت بانتــداب فــرد مــن الفريــق املعــي 

بالــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية مباشــرة يف مقابــل فــرد مــن الــوزارة. وقــد أعطــى ذلــك للــوزارة إمكانيــة 
اإلشــراف علــى األشــخاص أو الفــرق الــيت تديــر التجــارب العشــوائية املنضبطــة وطمأهنــا فيمــا يتعلــق بضمــان 

البيانــات، دون احلاجــة إىل فــرض القيــود القانونيــة.

 3- توســيع نطــاق القــدرات علــى الصعيــد الداخلــي
جيــب علــى اجلهــات واإلدارات احلكوميــة الــيت خضعــت للتدخــالت الســلوكية، واكتســبت الدرايــة الفنيــة 
هبــذا املوضــوع أن تضمــن تقاســم خراهتــا مــع اجلهــات احلكوميــة األخــرى. وأفــادت الدكتــورة هاريســون: 
»أكثــر مــا يهــم هــو أن تكــون جمموعــة املهــارات علــى مســتوى عاملــي وقــادرة علــى االســتنباط مــن أنــواع 

متعــددة مــن األدلــة الستكشــاف الــرؤى الــيت مــن شــأهنا أن تــؤدي إىل تغيــر دائــم يف الســلوك. وهــذه النوعيــة 
مــن املواهــب بطبيعــة احلــال تُبــى علــى مــدى ســنوات عديــدة، فليــس هنــاك طريــق خمتصــر الكتســاب اخلــرة«.

علــى ســبيل املثــال، فــإن صنــاع السياســات الدمناركيــون مــن خمتلــف اجلهــات احلكوميــة املشــاركة يف برامــج 
معنيــة باســتخالص الــرؤى مــن العلــوم الســلوكية يأخــذون زمــام املبــادرة لتعليــم زمالئهــم يف الوظائــف العامــة 

األخــرى كيــف ميكــن للــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية أن تســاعد علــى صنــع السياســات أو كيفيــة 
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حتديــد جمــاالت السياســة الــيت ميكــن أن تســتفيد مــن هــذه الــرؤى. فهــم يعملــون علــى تعزيــز اســتخدام هــذه 
الــرؤى يف صنــع السياســات ووضــع معايــر مشــرتكة للتدخــالت.

 4- التوســع مــن خــالل الشــراكات المتعــددة
لكــي يتمكــن الفريــق املعــي بالــرؤى املســتخلصة مــن العلــوم الســلوكية مــن االضطــالع مبزيــد مــن التدخــالت 
املتطــورة والفعَّالــة، ينبغــي أن يعقــد شــراكات مــع خمتلــف األطــراف املعنيــة مبــا يشــمل املنظمــات احلكوميــة 
ــر اجلهــات احلكوميــة  واألوســاط األكادمييــة ومؤسســات التوجيــه الســلوكي الدوليــة والقطــاع اخلــاص. وتُيسِّ

حصــول الفريــق علــى املــوارد والبيانــات غــر املتاحــة للجمهــور، مــع اختــاذ تدابــر ملنــع تســرب املعلومــات 
احلساســة أو انتهــاك اخلصوصيــة. وباســتطاعة الباحثــني واألكادمييــني دعــم تصميــم التدخــالت املســتقبلية 

مــن خــالل تقاســم خراهتــم وأســاليبهم وجتارهبــم الناجحــة والتحديــات الــيت واجهوهــا عنــد إجــراء التدخــالت 
يف ســياقات خمتلفــة. ومبقــدور األطــراف املعنيــة يف القطــاع اخلــاص الــيت تتقاســم أهدافًــا مشــرتكًة مــع 

التدخــالت الســلوكية الــيت تقودهــا احلكومــات أن تقــدم دعًمــا قيًِّمــا. علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن ترعــى 
عالمــة جتاريــة للمالبــس الرياضيــة الفعاليــات واملســابقات أو تتشــارك مــع عالمــة جتاريــة أخــرى يف الرســائل 

التســويقية الراميــة إىل تعزيــز محلــة حكوميــة هتــدف إىل زيــادة النشــاط البــدين للمواطنــني.

ويف ظــل توافــر هــذه العناصــر األربــع، مبقــدور الفريــق املركــزي أن ينمــو أو يتطــور إىل منــاذج خمتلفــة حســب 
احلاجــة. ويف الواقــع، مــع تقــدم اســتخدام التدخــالت الســلوكية، تتضــاءل احلاجــة إىل منــوذج مركــزي يوفــر 

الدعــم املشــرتك واملشــورة والتنســيق. وعنــد بلــوغ هــذه املرحلــة، ستكتســب اإلدارات احلكوميــة املختلفــة 
اخلــرة الكافيــة لتطبيــق األدوات الســلوكية يف عمليــة صنــع السياســات عنــد الضــرورة ودفــع قاطــرة التغيــر.
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الخاتمة

العلــوم الســلوكية هــي جمــال جديــد يف عمليــة صنــع السياســات اهتمــت هبــا احلكومــات بشــكل متزايــد يف 
اآلونــة األخــرة يف شــى أرجــاء العــامل. وبالنســبة حلكومــات دول جملــس التعــاون اخلليجــي، فإهنــا تُبشِّــر مبنافــع 
كثــرة إذا مــا اســُتخدمت بشــكل مناســب. ومــن شــأن تطبيــق التدخــالت القائمــة علــى الــرؤى املســتمدة مــن 
العلــوم الســلوكية مســاعدة احلكومــات علــى حتقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة عندمــا تكــون أدوات 
السياســات القياســية وحدهــا غــر كافيــة. واملثــال األبــرز علــى ذلــك أن التدخــالت الســلوكية ميكــن أن ُتســهم 
يف زيــادة كفــاءة اســتهالك امليــاه والكهربــاء، وتشــجيع إعــادة التدويــر بشــكل أكــر بــني الســكان اخلليجيــني، 

وتعزيــز أمنــاط احليــاة الصحيــة، وخلــق ثقافــة االمتثــال للضرائــب اجلديــدة.

وســعًيا لتطبيــق التدخــالت الســلوكية، علــى كل حكومــة خليجيــة تشــكيل فريــق معــي باســتخالص الــرؤى مــن 
العلــوم الســلوكية، وُمكرًســا لتصميــم التدخــالت الســلوكية املطلوبــة لدعــم تطبيــق السياســات ومواصلــة مجــع 

الــرؤى املســتمدة مــن العلــوم الســلوكية لتحســني فعاليــة هــذه التدخــالت. وباعتمــاد هــذا املنهــج، ســتتمكن كل 
حكومــة خليجيــة مــن إكمــال خطــة التحــول الوطنيــة واســعة النطــاق بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة.
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تضــم شــركة ســراتيجي& فريًقــا 
عامليًــا مــن االســراتيجيات 

العمليــة املكرســن ملســاعدتك يف 
اغتنــام ميــزة أساســية يف ميــدان 

عملك.

وحنن حنقق هذه الغاية من 
خالل العمل جبوارك من أجل 

حل أعقد املشكالت اليت 
تواجهك واغتنام أمثن الفرص 

اليت تسنح لك.

وغالباً ما تكون هذه األعمال 
عالية التعقيد واملخاطر وتتمثل 

يف عمليات تطوير لتغيري 
معامل الصناعة. فنحن جنلب 
100 عام من اخلربة يف جمال 

االستشارات االسراتيجية فضاًل 
عن قدرات وظيفية وختصصية ال 

ُتضاهى لشبكة يب دبليو سي.

وسواًء كنت ترسم اسراتيجية 
شركتك أو ُتطّور وظيفة أو 

وحدة عمل أو تبين قدرات 
أساسية، فسوف نساعدك 
على استحداث القيمة اليت 

تسعى إليها بسرعة وثقة ونتائج 
ملموسة على أرض الواقع.

سراتيجي& هي شركة عضو يف 
شبكة يب دبليو سي للشركات 
املنتشرة يف 158 دولة ويعمل 

هبا أكثر من 236.000 
فرد ملتزمن بتقدمي أرقى 

مستويات اجلودة يف جماالت 
التأمن والضرائب واخلدمات 
االستشارية. ولالّطالع على 
مزيد من املعلومات وإخطارنا 
مبا يشغلك، يُرجى زيارة املوقع 

اإللكروين.
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